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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengta ataskaita 

Ataskaita parengta už 2012 m pirm�j� pusmet�. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent�. 

Bendrov�s pavadinimas - akcin� bendrov� „SNAIG�” (toliau vadinama Bendrove) 

�statinis kapitalas – 39 622 395 Lt. 

Adresas – Pramon�s 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 

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

�registruota 1992 m gruodžio 1 d Alytaus miesto valdyboje, bendrov�s �registravimo numeris AB 92-119, 
�moni� rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB „Snaig�” �statai buvo perregistruoti Lietuvos Respublikos 
Juridini� asmen� registre 2012 met� geguž�s 24 dien�. 

 

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

Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaig�”, Pramon�s g 6, Alytuje, buhalterin�s apskaitos ir finans� 
skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val, V nuo 7.30 iki 14.00 val. 

Visuomen�s informavimo priemon� - dienraštis „Kauno diena”. 
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II. FINANSIN� PAD�TIS 

AB „Snaig�“ yra Lietuvoje veikianti motinin� �mon�, turinti dukterines �mones Lietuvoje, Rusijoje ir Ukrainoje. 
Dukterini� �moni� finansin�s ataskaitos yra �trauktos � konsoliduotas finansines ataskaitas. Finansin�s 
ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus (TFAS), priimtus taikyti 
Euopos S�jungoje. 

1. Konsoliduota bendr�j� pajam� ataskaita (Lt) 

Eil Nr STRAIPSNIAI 2012-06-30 2012-04-01 
2012-06-30 2011-06-30 2011-04-01 

2011-06-30 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 65 242 747 43 411 018 54 414 067 32 452 714 

I.1 Parduot� preki� ir kitos produkcijos pajamos 9 694 261 6 856 631 7 331 722 4 548 284 

I.2 Parduot� šaldytuv� pajamos 55 548 486 36 554 387 47 082 345 27 904 430 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 54 710 212 35 406 602 46 592 747 27 512 318 

II.1 Parduot� preki� savikaina 1 281 476 568 412 1 301 932 635 595 

II.2 Parduot� šaldytuv� savikaina 53 428 736 34 838 190 45 290 815 26 876 723 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 10 532 535 8 004 416 7 821 320 4 940 396 

IV. VEIKLOS S�NAUDOS 10 449 528 6 242 079 8 798 295 4 113 013 

IV.1 Pardavimo 4 538 953 3 108 586 3 240 262 1 467 405 

IV.2 Bendrosios ir administracin�s 5 910 575 3 133 493 5 558 033 2 645 608 

V . VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 83 007 1 762 337 (976 975) 827 383 

V. KITA VEIKLA 29 668 (3 768) 533 757 240 524 

VI.1 Pajamos 240 055 163 877 654 912 330 749 

VI.2 S�naudos 210 387 167 645 121 155 90 225 

VII. FINANSIN� IR INVESTICIN� VEIKLA (792 481) (168 808) (1 764 036) (1 098 952) 

VII.1 Pajamos 253 405 252 001 1 431 547 1 167 647 

VII.2 S�naudos 1 045 886 420 809 3 195 583 2 266 599 

VIII. �PRASTIN�S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (679 806) 1 589 761 (2 207 254) (31 045) 

IX. PAGAUT�      

X. NETEKIMAI      

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM� (679 806) 1 589 761 (2 207 254) (31 045) 

XII. MOKES�IAI 1 360 1 360   

XII.1 Pelno mokestis 1 360 1 360     

XII.2 Atid�to pelno mokes�io pasikeitimas       

XII.3 Socialinis mokestis       

XIII. MAŽUMOS DALIS 24 (29) (249) (326) 

XIV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (681 142) 1 588 372 (2 207 503) (31 371) 
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2. Konsoliduota finansin�s b	kl�s ataskaita (Lt) 

Eil Nr 
TURTAS Pastabos 2012-06-30 2011-12-31 

A ILGALAIKIS TURTAS  54 177 555 57 091 539 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 10 4 775 414 4 967 217 

II. MATERIALUSIS TURTAS 11 28 380 707 30 701 361 

II.1 Žem�    

II.2 Pastatai  9 378 910 9 508 019 

II.3 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  18 847 486 20 700 707 

II.4 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai  154 311 492 635 

III. INVESTICINIS TURTAS 11 18 861 720 

 

19 263 247 

IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS    

IV.I  Atid�to mokes�io turtas  1 159 714 1 159 714 

IV.2 Kitas ilgalaikis turtas  1 000 000 1 000 000 

V. PO VIENERI� MET� GAUTINOS SUMOS    

VI. Turtas laikomas pardavimui  2 154 250 

 

2 144 363 

     

B TRUMPALAIKIS TURTAS  49 067 267 

 

30 078 201 

I.  ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 12 16 026 769 13 231 841 

I.1 Atsargos  16 026 769 13 231 841 

I.2 Išankstiniai apmok�jimai    

I.3 Nebaigtos vykdyti sutartys    

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  31 895 735 15 870 874 

III. INVESTICIJOS IR TERMINUOTI IND�LIAI    

IV. GRYNI PINIGAI S	SKAITOJE IR KASOJE 15 1 129 763 960 486 

V. Kitas trumpalaikis turtas  15 000 15 000 

 Ilgalaikis turtas numatytas parduoti    

 Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinan
io laikotarpio s�naudos    

     

 TURTAS IŠ VISO  105 399 072 89 314 103 

(t�sinys kitame puslapyje) 
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Eil Nr SAVININK� NUOSAVYB� IR �SIPAREIGOJIMAI Pastabos 2012-06-30 2011-12-31 

     

C Kapitalas ir rezervai  35 339 362 

 

35 736 312 

I.  KAPITALAS  45 321 051 45 321 051 

I.1 �statinis (pasirašytasis)  39 622 395 39 622 395 

I.2 Nepareikalautas �mok�ti(-)    

I.3 Akcij� priedai (nominalin�s vert�s perviršijimas)  5 698 656 5 698 656 

 Savos akcijos (-)    

III. PERKAINAVIMO REZERVAS  (4 673 856) (4 958 048) 

IV. REZERVAI 17 5 125 835 4 016 955 

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)  (10 433 668) (8 643 646) 

 Ataskaitini� met� pelnas (nuostolis )  (681 142) (5 042 923) 

 Ankstesni� met� pelnas (nuostolis )  (9 752 526) (3 600 723) 

 Mažumos dalis  1 921 1 945 

     
D Atid�jimai ir atid�tieji mokes
iai  0 0 

I. �SIPAREIGOJIM� IR REIKALAVIM� PADENGIMO ATID�JIMAI    

II. ATID�TI MOKES
IAI    

E Mok�tinos sumos ir �sipareigojimai  70 057 789 

 

53 575 846 

     
I PO VIENERI� MET� MOK�TINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI �SIPAR  36 549 117 16 855 148 

C Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)  781 267 934 133 

I.1 Finansin�s skolos 20 34 559 231 14 742 077 

I.2 Atid�jimai garantiniams �sipareigojimams  684 540 684 540 

I.3 Atid�tojo pelno mokes�io �sipareigojimai  147 585 147 015 

I.4 Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis    

I.5 Ilgalaik�s išmokos darbuotojams  347 383 347 383 

I.6 Ilgalaikiai �sipareigojimai tiek�jams  29 111  

II. PER VIENERIUS METUS MOK�TINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 

�SIPAREIGOJIMAI 

 33 508 672 36 720 698 

II.1 Ilgalaiki� skol� einam�j� met� dalis  1 257 667 15 081 591 

II.2 Finansin�s skolos   924 184 

II.3 Prekybos skolos  26 625 621 14 966 916 

II.4 Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis  294 017 216 184 

II.5 Mokes�iai, atlyginimai ir socialinis draudimas 23 3 817 145 3 277 967 

II.6 Atid�jimai garantiniams �sipareigojimams  1 351 246 1 373 072 

II.7 Kiti atid�jimai    

II.8 Kitos mok�tinos sumos ir trumpalaikiai �sipareigojimai  162 976 880 784 

II.9 Išvestini� finansini� priemoni� tikroji vert�    

 SAVININK� NUOSAVYB� IR �SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO  105 399 072 89 314 103 
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 3. Konsoliduota pinig� sraut� ataskaita 

Eil Nr  2012-06-30 2011-06-30 

 I. Pagrindin�s veiklos pinig� srautai   

 I.1 Rezultatas prieš mokes�ius (679 806) (2 207 254) 

 I.2 Nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos 3 955 298 4 021 023 

 I.3 Subsidij� amortizacija (152 866) (174 150) 

 I.4 Parduoto ilgalaikio turto rezultatas (23 134) (81 889) 

 I.5 Nurašytas ilgalaikis turtas 27 294   

 I.6 Atsarg� nurašymas 93 772   

 I.7 Pirk�j� �siskolinim� nuvert�jimas   

 I.8 Nuostolis iš valiutos ateities sandori�   

 I.9 Atid�jimo garantiniam remontui pokytis (21 826) (145 888) 

 I.10 Pirk�j� �siskolinim� nuvert�jimo atstatymas 234 270 41 196 

 I.11 Užsienio valiutos kurs� pasikeitimo �taka (17 379) 95 997 

 I.12 Finansin�s pajamos (pal�kan� pajamos) (42 325) (2 915) 

 I.13 Finansin�s s�naudos (pal�kan� s�naudos) 852 185 1 591 339 

 Gryn�j� pinig� srautai iš �mon�s veiklos iki pasikeitimo apyvartin�se 
l�šose 

4 225 483 3 137 459 

    
 II.1 Gautin� pirk�j� �siskolinim� ir kit� skol� pokytis (padid�jimas) (16 024 861) (5 628 231) 

 II.2 Atsarg� pokytis (padid�jimas) (2 794 928) (4 025 006) 

 II.3 Prekybos ir kit� skol� tiek�jams pokytis (sumaž�jimas) 12 062 480 4 955 227 

 Gryn�j� pinig� srautai iš �prastin�s veiklos (2 531 826) (1 560 551) 

 III.1 Kitos pinigin�s �plaukos  1 713 360  

 III.2 Pal�kanos gautos    

 III.3 Sumok�tos pal�kanos (1 385 676) (798 221) 

 III.4 Sumok�tas pelno mokestis   

 Gryn�j� pinig� srautai iš �mon�s veiklos, gryn�ja verte (3 917 502) (645 412) 

    
 II. Investicin�s veiklos pinig� srautai   
 II.1 Ilgalaikio materialaus turto �sigijimas (1 001 073) (1 118 913) 

 II.2 Nematerialiojo ilgalaikio turto kapitalizavimas (6 065) (3 500) 

 II.3 L�šos iš ilgalaikio turto pardavimo 24 870 109 165 

II.4 Paskol� suteikimas   

II.5 Paskol� susigr�žinimas   

 Grynieji investicin�s veiklos pinig� srautai (982 268) (1 013 248) 

(t�sinys kitame puslapyje) 

  



2012 m. 6 m�nesi� konsoliduota tarpin� finansin� atskaitomyb�  

 

8 

 

 III. Finansin�s veiklos pinig� srautai 5 069 047 3 057 816 

 III.1 Pinig� srautai, susij� su �mon�s savininkais    

 III.1.1 Akcij� išleidimas     

 III.1.2 Obligacij� išleidimas  3 000 000 

 III.1.3 L�šos iš nuosav� akcij� pardavimo (emisijos išleidimo)    

 III.1.4 Dividend� išmok�jimas    

 III.2 Pinig� srautai, susij� su kitais finansavimo šaltiniais    

 III.2.1 Gautos subsidijos    

 III.2.1.1 Ilgalaiki� paskol� l�šos 6 617 276 11 896 600 

 III.2.1.2 Paskol� gr�žinimas (624 045) (395 091) 

 III.2.2 Gautas lizingas    

 III.2.2.1 Lizingo �sipareigojim� mok�jimai (71 152) (411 892) 

III.3 Kiti finansin�s veiklos pinig� srautai (sumaž�jimai)    

III.4 Išleist� vertybini� popieri� išpirkimas (853 032) (11 031 801) 

 Gryn�j� pinig� srautai iš finansavimo, gryn�ja verte 5 069 047 3 057 816 

    

 IV. Ypating�j� straipsni� pinig� srautai    

 IV.1 Ypating�j� straipsni� pinig� sraut� padid�jimas   

 IV.2 Ypating�j� straipsni� pinig� sraut� sumaž�jimas   

V. Valiut� kurs� pasikeitimo �taka gryn�j� pinig� ir pinig� ekvivalent� 
liku
iui   

 VI. Gryn�j� pinig� srautai iš �prastin�s veiklos, investavimo ir finansavimo 
gryn�ja verte 

169 277 1 399 156 

VII. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pradžioje 960 486 1 970 839 

 VIII. Pinigai ir pinig� ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 1 129 763 3 369 995 
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III  AIŠKINAMASIS   RAŠTAS 

 

PRIE  KONSOLIDUOTOS   FINANSIN�S  ATSKAITOMYB�S 

už 2012 met� pirm� pusmet� 

 

1 Bendroji informacija 
 

AB „Snaig�“(toliau – Bendrov�) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin� bendrov�. Jos buvein�s 
adresas yra: 

Pramon�s g. 6, 

Alytus, 

Lietuva. 

Bendrov� užsiima šaldytuv� ir šaldikli� gamyba. Bendrov� �registruota 1963 m. balandžio 1 d. Jos akcijomis 
prekiaujama vertybini� popieri� biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos s�raše. 

  Bendrov�s akcininkai buvo: 

 2012 m. birželio 30 d.             2011 m. gruodžio 31 d. 

 Turim� akcij� 
skai
ius 

Nuosavyb�s 
dalis % 

Turim� akcij� 
skai
ius 

Nuosavyb�s 
dalis % 

     

UAB  VAIDANA 36 096 193 91,10%  23 716 668 59,86 % 
Skandinaviska Enskilda Banken AB klientai 4 000 0,01% 2 266 389 5,72 % 
Swedbank AS (Estija) klientai 102 247 0,26% 3 321 701 8,38 % 
Kiti akcininkai 3 419 955 8,63% 10 317 637 26,04 % 

Iš viso 39 622 395 100% 39 622 395 100% 

 

Visos akcijos, kuri� kiekvienos nominali vert� 1 litas, yra paprastosios ir 2012 m. birželio 30 d, bei 2011 m 
gruodžio 31 d. buvo pilnai apmok�tos. Ataskaitos sudarymo dien�, bei 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrov� 
sav� akcij� netur�jo. 

2011 m. balandžio 18 d. savinink� sprendimu patenkintas konvertuojam� obligacij� savinink� prašymas d�l 
obligacij� konvertavimo � bendrov�s akcijas. Pagal š� nutarim� viena 100 Eur� nominalios vert�s akcija 
pakeista � 380 paprast�j� vardini� akcij�, t.y. 23 386 konvertuojamos obligacijos pakeistos � 8 886 680 vnt. 
paprast�j� vardini� Bendrov�s akcij�, kuri� kiekvienos nominali vert� 1 litas, ir atitinkamai buvo padidintas 
�statinis kapitalas. Padidintas �statinis kapitalas  �registruotas 2011 m. geguž�s 12 d. 

UAB „Vaidana“ 2011 m. gruodžio 12 d. �sigijo 17 602 215 paprast�j� vardini� 1 Lt nominalios vert�s 
Bendrov�s akcij�, kas sudar� 44,42% Bendrov�s akcij� ir j� suteikiam� bals� Bendrov�s visuotiniame 
akcinink� susirinkime. 
2011 m. gruodžio 21 d. antro Bendrov�s akcij� perleidimo metu UAB „Vaidana“ �sigijo 6 114 453 vnt. 
Bendrov�s akcij� (t. y. 15,43% vis� Bendrov�s akcij�). 

2012 m. kovo 21 d. buvo paskelbtas nekonkurencinis oficialus si�lymas d�l likusi� 15 905 727 Bendrov�s 
paprast�j� vardini� 1 Lt nominalios vert�s akcij� (sudaran�i� 40,14% �statinio kapitalo), si�lymas galiojo iki 
2012 met� geguž�s 28 d. 

2012 m. birželio 30 d. UAB „Vaidana“ priklaus� 36 096 93  vnt. bendrov�s akcij� (t.y. 91,1% vis� Bendrov�s 
akcij�). 

UAB „Vaidana“ galutinis akcininkas yra Tetal Global Ltd. 
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2012 m. birželio 30 d. Grup� sudaro Bendrov� AB „Snaig�“ ir jos dukterin�s �mon�s (toliau - Grup�) (Grup�s 
strukt�ra išliko nepakitusi lyginant su 2010 m.): 

�mon� Šalis 
Grup�s 

valdom� 
akcij� dalis 

Ataskaitinio 
laikotarpio pelnas 

(nuostoliai) 

Nuosavas 
kapitalas 

     

OOO „Techprominvest“ Rusija (Kaliningradas)  100% (16 904 490) 21 790 028 
TOB „Snaige Ukraina“ Ukraina 99% 1 093 74 382 
OOO „Moroz Trade“ Rusija 100% - (13 755 915) 
OOO „Liga Servis“ Rusija 100% 5 022 (1 248 266) 
UAB Almecha Lietuva 100% 187 319 636 233 
       

2012 m. birželio 30 d. Bendrov�s valdyboje buvo: AB „Snaig�“ darbuotojai 2 ir UAB „ Vaidana“ 4 atstovai, o 
2011 m. gruodžio 31 d. - AB „Snaig�“ darbuotojai 2 ir UAB „ Vaidana“ 4 atstovai. 

Dukterin� �mon� OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, Rusija)  AB „Snaig�” �sigijo 2002 m.  

2009 m. rugpj��io 12 d. d�l pasaulin�s ekonomikos kriz�s bei ypatingai nepalankios jos �takos Grup�s veiklai 
Grup�s vadovyb� pri�m� sprendim� uždaryti AB „Snaig�“ priklausan�i� OOO „Techprominvest“ šaldytuv� 
gamykl�. 2006 m. ir 2007 m. dukterin�s �mon�s mažumos dalies �sigijimo metu susidar�s 12 313 t�kst. lit� 
(�sigijimo metu 123 168 t�kst. Rusijos rubli�) prestižas 2009 m. rugpj��io 31 d. buvo nurašytas.  

Bendrov�s valdyba 2011 m. rugs�jo 30 d. pos�dyje nusprend� parduoti 100 % Bendrov�s turim� OOO 
Techprominvest dali�. Tikslu gauti maksimali� galim� kain� nuspr�sta, kapitalizuojant Bendrov�s gautin� 
38.509 t�kst. lit� sum� , padidinti �statin� kapital� dukterin�je �mon�je OOO Techprominvest iki 85 834 409 
lit�. Sumažinus kreditorin� �sipareigojim� dukterin� �mon� OOO „Techprominvest“ tapo patrauklesn� 
investuotojams. 

�statinis kapitalas padidintas 2011 m. spalio m�n. 

TOB „Snaige Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) �kurta 2002 m. Nuo �sigijimo 2002 m., Bendrov� valdo 99% šios 
dukterin�s �mon�s akcij�. �mon� teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Ukrainos rinkoje. 

2004 m. geguž�s 13 d. buvo �kurta OOO „Moroz Trade“ (Maskva, Rusija). 2004 m. spalio m�n. Bendrov� 
�sigijo 100 % OOO „Moroz Trade“ akcij�. �mon� teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos rinkoje. 
Nuo  2009 m. OOO „Moroz Trade” veiklos nevykdo. 

OOO „Liga Servis“ (Maskva, Rusija) buvo �kurta 2006 m. vasario 7 d. �mon� teikia pardavimo ir marketingo 
paslaugas Rusijos rinkoje. Bendrov� �sigijusi 100 % šios firmos akcij�. 

UAB „Almecha“ (Alytus, Lietuva) buvo �kurta 2006 m. lapkri�io 9 d. Jos pagrindin� veikla – šaldytuv� 
komponent� ir �rengim� gamyba.  Bendrov� �sigijusi 100 % šios firmos akcij�. 

 
Grup�s darbuotoj� skai�ius 2012 m. birželio 30 d. buvo  823  (2011 m. birželio 30 d.  - 789 ). 
 
 

2 Apskaitos principai 
 

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup�s 2012 m.pirmo pusme�io finansin� ataskait�, yra 
šie: 

2.1. Finansini� ataskait� parengimo pagrindas 
 

Ši finansin� ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansin�s atskaitomyb�s standartus (TFAS), priimtus 
taikyti Europos S�jungoje (toliau – ES). 
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Ši finansin� ataskaita parengta �sigijimo savikainos principu. 

 

2.2. Veiklos t�stinumas 
 

2012 m. birželio 30 d Grup�s trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius �sipareigojimus 15 559  t�kst. lit� (2011 
m. gruodžio 31d  trumpalaikiai �sipareigojimai viršijo trumpalaik� turt� 6 642 t�kst. lit� ), 

- likvidumo rodikliai: bendrojo padengimo koeficientas  (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai 
�sipareigojimai )    

  buvo 1,46 (2011 m. gruodžio 31 d. 0,82).  

- greitojo padengimo rodiklis [(trumpalaikis turtas-atsargos) / trumpalaikiai �sipareigojimai]  buvo  0,99  

  (2011 m. gruodžio 31 d. 0,46). 

- grup� patyr�  680  t�kst. lit� iki mokestin� nuostol�, o 2011 met� birželio 30 d 2.207 t�kst. lit� iki     
mokestin�  nuostol�. 

  - �sipareigojim� rodikliai: �siskolinim� ir viso turto santykis 0,66 ( 2011 m. gruodžio 31 d . 0,6) 

Grup�s finansin� ataskaita už 2012 met� pirm� pusmet� parengta remiantis prielaida, kad grup� t�s savo 
veikl� mažiausiai 12 m�nesi�. Veiklos t�stinumas �vertintas šiomis prielaidomis: 

-  2012 m. grup� planuoja  padidinti pardavimus 22 proc. lyginant su 2011 m.(per pirm� ši� met� 
pusmet�, lyginant su 2011 m pirmu pusme�iu pardavimai padid�jo 19,9 proc.) ir dar labiau optimizuoti 
kaštus.  

- apyvartiniam kapitalui finansuoti Bendrov� planuoja s�kmingus gatavos produkcijos pardavimus bei 
toliau t�sti bendradarbiavim� tik su patikimais partneriais. Skolas tiek�jams planuojama mažinti iš 
laisv� apyvartini� l�š� 

- strateginiam investuotojui �sigijus didži�j� dal� Grup�s akcij� (91,10%), tikimasi, kad tai tur�s teigiamos 
�takos Grup�s veiklos vystymuisi; 

- ši� finansini� ataskait� išleidimo dien� vis� konvertuojam� obligacij� išpirkimo terminas yra 2013 m. , o 
visos trumpalaik�s skolos buvo refinansuotos 2012 m. palankesn�mis pal�kan� normomis (išsamiau 
20 pastaboje ) 

Visi Bendrov�s  �spareigojimai prieš konvertuojam� obligacij� savininkus �vykdyti.  

Vadovyb� sutinka, kad aukš�iau išvardintos prielaidos yra �takojamos reikšming� neapibr�žtum�, kurie kelia 
rimt� abejoni� d�l Bendrov�s veiklos t�stinumo galimyb�s, d�l ko Bendrov� negal�t� realizuoti turto bei 
�vykdyti �sipareigojim� vykdydama savo �prastin� veikl�. Ta�iau nepaisant to ir atsižvelgdama � reikšmingus 
neapibr�žtumus, vadovyb� tikisi, kad Bendrov� tur�s pakankamai resurs� t�sti savo veikl� artimiausioje 
ateityje. Tod�l Bendrov� ruošdama ši� finansin� ataskait� ir toliau taik� veiklos t�stinumo princip�. 

  
2.3. Finansini� ataskait� valiuta 
 

Grup�s finansin�s ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais, kuri yra 
Bendrov�s pagrindin� valiuta bei Grup�s ir Bendrov�s finansini� ataskait� pateikimo valiuta. Kiekviena 
Grup�s �mon� nustato savo pagrindin� valiut� ir sumos finansin�se ataskaitose yra apskaitomos naudojant 
ši� valiut�. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo momentu yra apskaitomi taikant sandorio dien� 
galiojus� užsienio valiutos keitimo kurs�. Piniginis turtas ir �sipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra 
konvertuojami � pagrindin� valiut� finansin�s b�kl�s ataskaitos dienos kursu. Visi skirtumai yra �traukiami � 
peln� ir nuostolius.  

Nepiniginiai straipsniai, kurie yra apskaitomi istorine verte užsienio valiuta, yra konvertuojami naudojant 
valiutos keitimo kursus, galiojusius pirmini� sandori� pripažinimo dien�. Nepiniginiai straipsniai, apskaityti 
tikr�ja verte užsienio valiuta, yra ver�iami � litus, naudojant valiutos kurs� tos dienos, kai tikroji vert� buvo 
nustatyta. Prestižas ir tikrosios vert�s koregavimai turtui ir �sipareigojimams, atsirad� d�l �sigijim�, yra 
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traktuojami kaip užsienio vieneto turtas ir �sipareigojimai ir yra konvertuojami finansin�s b�kl�s ataskaitos 
dienos valiutos kursu. 

Užsienio �moni� OOO „Techprominvest“, OOO „Moroz Trade“ bei OOO „Liga servis“ pagrindin� valiuta yra 
Rusijos rublis, TOB „Snaige Ukraina“ – Ukrainos grivina. Finansini� ataskait� sudarymo dien� ši� dukterini� 
�moni� turtas ir �sipareigojimai yra perskai�iuoti AB „Snaig�“ pateikimo valiuta (litais), taikant balanso 
sudarymo datos valiutos kurs�, o j� bendr�j� pajam� ataskait� straipsniai perskai�iuoti naudojant vidutinius 
m�nesinius ataskaitinio laikotarpio valiutos kursus. Skirtumai, atsirandantys perskai�iavimo metu, yra 
apskaityti bendrosiose pajamose. Užsienio �mon�s pardavimo metu nuosavo kapitalo straipsnyje sukauptas 
valiutos perskai�iavimo rezultatas yra perkeliamas � bendr�j� pajam� ataskait�. 

Litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eur�, o lito kurs� kit� valiut� atžvilgiu kasdien nustato 
Lietuvos bankas.  

Galiojantys valiut� kursai buvo 

 2012-06-30 2011-12-31 
Rusijos rublis 0,083657 0,083334 
Ukrainos grivinos 0,34191 0,33243 

 

2.4.  Konsolidavimo principai 
 

Konsoliduotos Grup�s finansin�s ataskaitos apima AB „Snaig�“ ir jos dukterines �mones. Dukterini� �moni� 
finansin�s ataskaitos yra parengtos tam pa�iam ataskaitiniam laikotarpiui ir naudojant vienodus apskaitos 
principus.  

Dukterin�s �mon�s yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai j� efektyvi kontrol� pereina Bendrovei ir neb�ra 
konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrol� perleidžiama už Grup�s rib�. Visi tarpusavio sandoriai, liku�iai ir 
nerealizuotas sandori� pelnas ar nuostoliai tarp Grup�s �moni� yra eliminuojami. Nuosavyb� ir grynasis 
rezultatas, priskirtini akcinink� mažumai, finansin�s b�kl�s ataskaitoje ir bendr�j� pajam� ataskaitoje yra 
parodomi atskirai. 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. dukterini� �moni� nuostoliai yra priskiriami mažumos daliai net jei tai s�lygoja 
neigiam� mažumos dalies likut�. Iki 2010 m. sausio 1 d. Grup�s patirti nuostoliai buvo priskiriami mažumos 
daliai tol, kol šis likutis sumaž�davo iki nulio. Bet kokie tolimesni nuostoliai buvo priskiriami Bendrovei, 
išskyrus atvejus, kai mažumos dalis tur�jo �sipareigojim� padengti tokius nuostolius. Iki 2010 m. sausio 1 d. 
patirti nuostoliai nebuvo perskirstyti tarp mažumos akcinink� ir Bendrov�s. 

Grup�s mažumos dalies �sigijimai ir perleidimai yra apskaitomi kaip nuosavo kapitalo sandoris: skirtumas 
tarp �sigytos iš mažumos dalies / mažumai perleisto grynojo turto vert�s Grup�s finansin�se ataskaitose ir 
akcij� �sigijimo / pardavimo kainos yra apskaitomas tiesiogiai nuosavame kapitale. 

 
2.5. Nematerialusis turtas, išskyrus prestiž� 
 

Nematerialusis turtas iš pradži� yra pripaž�stamas �sigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaž�stamas, jei 
yra tik�tina, kad Grup� gaus su šiuo turtu susijusi� ekonomin� naud� ateityje ir jei turto vert� gali b�ti 
patikimai �vertinta. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas �sigijimo verte, at�mus 
sukaupt� amortizacij� ir sukauptus vert�s sumaž�jimo nuostolius, jei toki� yra. Nematerialusis turtas yra 
amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatyt� naudingo tarnavimo laik� (1-8 metai). 

Tyrimai ir pl�tra 

Tyrim� s�naudos pripaž�stamos s�naudomis, kai patiriamos. Pl�tros išlaidos individualiems projektams yra 
pripaž�stamos nematerialiuoju turtu, kai Grup� gali �rodyti nematerialiojo turto technin� �vykdomum� taip, kad 
jis gal�t� b�ti naudojamas arba parduodamas, savo ketinimus užbaigti ir galimyb� naudoti ar parduoti turt� 
taip, kad turtas ateityje teikt� ekonomin� naud� bei turto užbaigimui reikaling� ištekli� buvim� ir galimyb� 
patikimai �vertinti pl�tros išlaidas. 
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Po pradinio pl�tros išlaid� pripažinimo turtu yra naudojamas savikainos modelis, pagal kur� turtas turi b�ti 
apskaitomas �sigijimo savikaina at�mus sukaupt� amortizacij� ir sukauptus vert�s sumaž�jimo nuostolius. 
Turtas pradedamas amortizuoti, kai pl�tra yra pabaigta ir turt� galima naudoti. Jis yra amortizuojamas per 
laukiam� ateities �plauk� laikotarp�, taikant amortizacijos laikotarpius nuo 1 iki 8 met�.. 

Licencijos 

Už licencijas sumok�tos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarp�.  

Programin� �ranga 

Naujos programin�s �rangos �sigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripaž�stamos nematerialiu ilgalaikiu 
turtu, jei šios išlaidos n�ra kompiuterin�s �rangos sudedamoji dalis. Programin� �ranga yra amortizuojama 
per ne ilgesn� nei 3 met� laikotarp�. 

Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatom� ekonomin� naud� iš turim� programini� sistem� veiklos, 
yra pripaž�stamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieži�ros darbai, s�naudomis. 

 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas 
 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kur� Grup� valdo ir kontroliuoja, ir iš kurio tikisi gauti 
ekonomin�s naudos b�simaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 
�sigijimo (pasigaminimo) savikain� galima patikimai nustatyti. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas 
�sigijimo verte, � kuri� ne�eina kasdienin�s prieži�ros išlaidos, at�mus sukaupt� nusid�v�jim� ir �vertintus 
vert�s sumaž�jimo nuostolius. �sigijimo vert� apima ilgalaikio materialiojo turto dali� pakeitimo išlaidas, kai 
jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus, o pakeistos dalys nurašomos. 

Ilgailaikio materialiojo turto  balansin� vert� yra tikrinama d�l sumaž�jimo, kai �vykiai ar aplinkos poky�iai 
rodo, kad balansin� vert� gali b�ti neatgaunama. Vert�s sumaž�jimo nuostoliai pripaž�stami bendr�j� 
pajam� ataskaitoje, kai nustatomi. 

Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas j� pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima 
jokios ekonomin�s naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys d�l turto nurašymo 
(apskai�iuojamas kaip gryn�j� pardavimo pajam� ir balansin�s turto vert�s skirtumas), yra �traukiamas � t� 
met� bendr�j� pajam� ataskait�, kuriais turtas yra nurašomas. 

Nusid�v�jimas skai�iuojamas taikant tiesiogiai proporcing� metod� per tokius naudingo tarnavimo 
laikotarpius: 

Pastatai ir statiniai 15 - 63 metai, 

Mašinos ir �rengimai 5 - 15 met�, 

Transporto priemon�s 4 - 6 metai, 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 - 8 metai. 

Nebaigta statyba apskaitoma �sigijimo verte, at�mus vert�s sumaž�jim�. �sigijimo vert� sudaro statybos, 
statini� ir �rengini� vert� bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusid�v�jimas 
neskai�iuojamas tol, kol statyba n�ra baigta, ir turtas neprad�tas naudoti.  

 

2.7. Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui 
 

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesni�ja iš apskaitin�s ir tikrosios vert�s, at�mus 
pardavimo išlaidas. Ilgalaikis turtas priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balansin� vert� atsipirks j� 
parduodant, o ne t�siant jo eksploatacij�. Ši s�lyga tenkinama tik tuomet, kai pardavimas yra labai tik�tinas 
ir turtas yra visiškai paruoštas greitam pardavimui. Perklasifikavus ilgalaik� turt� � turt� laikom� pardavimui, 
jam sustabdomas nusid�v�jimo skai�iavimas. 
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Jeigu Grup�s turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukš�iau aprašyt� s�lyg�, 
Grup� nebeklasifikuoja to turto kaip laikomo pardavimui ir tuomet tok�  ilgalaik� turt� �vertina, verte 
žemesni�ja iš: turto likutin�s vert�s prieš turto perklasifikavim� � laikom� pardavimui, �vertinus bet kokius 
nusid�v�jimo, amortizacijos ar perkainojimo pataisymus, kurie b�t� buv� apskaityti jeigu turtas neb�t� 
klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui ir jo atsiperkamosios vert�s, po sprendimo neparduoti turto datos. 
Ilgalaikio turto, kuris nustoja b�ti klasifikuojamas kaip turtas laikomas pardavimui, apskaitin�s vert�s 
pataisymai yra apskaitomi pelno (nuostolio) ataskaitoje to periodo, kuriuo s�lygos nustoja b�ti tenkinamos. 

 

2.8. Atsargos 
 

Atsargos apskaitomos žemesni�ja verte iš savikainos ir grynosios realizacin�s vert�s, at�mus apskaityt� 
pasenusi� ir l�tai judan�i� atsarg� vert�s sumaž�jim�. Grynoji realizacin� vert� yra pardavimo kaina, esant 
�prastin�ms verslo s�lygoms, at�mus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina 
apskai�iuojama FIFO metodu. � pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikain� �traukiamos 
pastovios ir kintamos prid�tin�s išlaidos, esant normalioms gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali 
b�ti realizuotos, yra nurašomos. 

 

2.9. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos 
 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra �vertinamos tikr�ja verte. V�liau trumpalaik�s gautinos sumos 
yra apskaitomos �vertinus j� vert�s sumaž�jim�. 

 

2.10. Pinigai ir pinig� ekvivalentai 
 

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s�skaitose. Pinig� ekvivalentai yra trumpalaik�s, labai likvidžios 
investicijos, lengvai konvertuojamos � žinom� pinig� sum�. Toki� investicij� terminas neviršija trij� m�nesi�, 
o vert�s poky�i� rizika yra labai nežymi. 

Pinig� sraut� ataskaitoje pinigus ir pinig� ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, ind�liai einamosiose 
s�skaitose, kitos trumpalaik�s labai likvidžios investicijos.  

 

2.11. Skolos 
 

Skolinimosi išlaidos, kurios yra priskiriamos apibr�žto turto �sigijimui, statybai arba gamybai, yra 
kapitalizuojamos, kitais atvejais – pripaž�stamos s�naudomis, kai patiriamos. 2012 m. birželio 30 d.  ir 2011 
m. gruodžio 31 d. skolinimosi išlaid� kapitalizuota nebuvo. 

Finansin�s skolos iš pradži� pripaž�stamos gaut� l�š� tikr�ja verte, at�mus sandorio išlaidas. V�liau jos 
apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas tarp gaut� l�š� ir sumos, kuri� reik�s sumok�ti per skolos 
(išskyrus kapitalizuotos dalies, kuri aptarta aukš�iau) termin�, yra �traukiamas � laikotarpio peln� ar 
nuostolius.  

Finansin�s skolos priskiriamos ilgalaik�ms, jei iki finansin�s b�kl�s ataskaitos datos sudaryta finansavimo 
sutartis �rodo, kad �sipareigojimas finansin�s b�kl�s ataskaitos dien� pagal pob�d� buvo ilgalaikis. 

 

2.12. Išvestin�s finansin�s priemon�s 
 

 Išankstiniai sandoriai iš pradži� apskaitomi �sigijimo verte. Po pradinio pripažinimo ir �vertinimo išankstiniai 
sandoriai yra apskaitomi finansin�s b�kl�s ataskaitoje tikr�ja verte. Tikroji vert� yra apskai�iuojama 
naudojant diskontuot� pinig� sraut� modelius, taikant efektyvi� pal�kan� norm�. �vertintos ši� sandori� 
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teigiamos tikrosios vert�s finansin�s b�kl�s ataskaitoje yra apskaitomos kaip finansinis turtas, o neigiamos 
vert�s finansin�s b�kl�s ataskaitoje apskaitomos kaip finansiniai �sipareigojimai. Sandoriai, kurie yra �vykdyti 
su ta pa�ia sandorio šalimi pagal teisiškai galiojan�ius sandorius, yra pateikiami gryn�ja verte. 2012 m. 
birželio 30 d.  ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grup� netur�jo ne�vykdyt� išankstini� sandori� . 

Pelnas ar nuostoliai iš išankstini� sandori� tikrosios vert�s pasikeitim� yra apskaitomi bendr�j� pajam� 
ataskaitoje tada, kai jie atsiranda. 

 

2.13. Faktoringas 
 

Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai Grup� perleidžia finansuotojui skolininko pinigin� 
reikalavim� už nustatyt� atlyginim�. Grup� perduoda finansuotojui teises � ateityje gautinas sumas pagal 
s�skaitas. Ataskaitos sudarymo dien� Grup�s netur�jo toki� sandori� . 

 

2.14. Lizingas (finansin� nuoma) ir veiklos nuoma 
 

Lizingas (finansin� nuoma) – Grup� kaip nuomininkas 

Grup� pripaž�sta išperkamosios nuomos turt� ir susijusius �sipareigojimus finansin�s b�kl�s ataskaitoje 
išperkamosios nuomos laikotarpio pradžios dien� ir apskaito j� mažesne iš tikrosios išperkamosios nuomos 
turto vert�s ir dabartin�s vert�s minimali� išperkamosios nuomos �mok� sumos. Skai�iuojant dabartin� 
išperkamosios nuomos �mok� vert� naudojama diskonto norma lygi nominaliai nuomos pal�kan� normai, jei 
yra praktiška j� nustatyti; kitais atvejais yra naudojama Grup�s apskai�iuota skolinimosi norma. Pradin�s 
tiesiogin�s išlaidos, susijusios su turtu, yra �traukiamos � turto vert�. Nuomos mok�jimai yra paskirstomi tarp 
finansavimo kainos ir likusio �sipareigojimo. Finansavimo kaina yra paskirstoma per nuomos laikotarp� taip, 
kad atitikt� pastovi� pal�kan� norm�, mokam� nuo likusio �sipareigojimo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje.  

Tiesiogin�s išlaidos, kurias patyr� nuomininkas per išperkamosios nuomos laikotarp�, yra �traukiamos � 
nuomojamo turto vert�. 

Finansin�s nuomos b�du �sigytam turtui skai�iuojamas nusid�v�jimas, be to, d�l finansin�s nuomos 
kiekvien� ataskaitin� laikotarp� yra patiriamos finansin�s s�naudos. Nusid�v�jimo skai�iavimo tvarka 
finansin�s nuomos b�du �sigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, ta�iau toks turtas negali b�ti 
nud�vimas per ilgesn� nei lizingo laikotarp�, jei pagal lizingo sutart� sutarties laikotarpiui pasibaigus, 
nuosavyb� n�ra perduodama Grupei. 

Jeigu pardavimo ir atgalin�s nuomos sandorio rezultatas yra finansin� nuoma, bet koks pardavimo pelnas, 
viršijantis apskaitin� vert�, n�ra iš karto pripaž�stamas pajamomis. Jis yra atidedamas ir amortizuojamas per 
finansin�s nuomos laikotarp�. 

Veiklos nuoma – Grup� kaip nuomininkas 

Turto, su kurio nuosavybe susijusi� rizik� bei naud� išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama kaip 
veiklos nuoma. Nuomos mok�jimai pagal veiklos nuom� yra pripaž�stami s�naudomis tiesiniu b�du per 
nuomos laikotarp�. 

Jeigu pardavimo ir atgalin�s nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra 
sudarytas tikr�ja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra 
žemesn� nei tikroji vert�, bet kokie nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai 
kompensuojami žemesn�mis už rinkos kainas nuomos �mokomis ateityje. Tuomet nuostoliai atidedami ir 
amortizuojami proporcingai nuomos �mokomis per laikotarp�, kur� turt� numatoma naudoti. Jei pardavimo 
kaina viršija tikr�j� vert�, suma, kuria viršijama tikroji vert�, yra atidedama ir amortizuojama per laikotarp�, 
kuriuo turt� numatoma naudoti. 
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2.15. Dotacijos ir subsidijos 
 

Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui 
pirkti, statyti ar kitaip �sigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacij� grupei priskiriamas ir 
nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansin�se ataskaitose pripaž�stama 
panaudota dalimi tiek, kiek nud�vimas su šia dotacija susij�s turtas ir bendr�j� pajam� ataskaitoje 
mažinamas atitinkam� s�naud� straipsnis. 

Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar pra�jusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, 
taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, 
susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripaž�stamos panaudotomis dalimis tiek, 
kiek per ataskaitin� laikotarp� patiriama s�naud�, arba kiek apskai�iuojama negaut� pajam�, kurioms 
kompensuoti skirta dotacija.  

 

2.16. Atid�jiniai 
 

Atid�jinys apskaitomas tada ir tik tada, kai d�l �vykio praeityje Grup� turi teisin� �sipareigojim� ar 
neatšaukiam� pasižad�jim�, ir tik�tina, kad jam �vykdyti bus reikalingi ekonomin� naud� teikiantys ištekliai, ir 
�sipareigojimo suma gali b�ti patikimai �vertinta. Atid�jiniai yra perži�rimi kiekvieno balanso sudarymo dien� ir 
koreguojami, kad atspind�t� tiksliausi� dabartin� �vertinim�.  

 

2.17. Ilgalaik�s išmokos darbuotojams 
 

Pagal kolektyvin�s sutarties nuostatas kiekvienam iš Bendrov�s išeinan�iam darbuotojui sulaukusiam 
pensinio amžiaus priklauso vienkartin� išmoka. Išmokos darbuotojams yra pripaž�stamos finansin�s b�kl�s 
ataskaitoje. Min�t� išmok� darbuotojams �sipareigojimas yra apskai�iuojamas remiantis aktuariniais 
�vertinimais, naudojant planuojamo s�lyginio vieneto metod�. Ilgalaikio �sipareigojimo vert� nustatoma 
diskontuojant �vertintus b�simus pinig� srautus, remiantis Vyriausyb�s vertybini� popieri�, išreikšt� ta pa�ia 
valiuta kaip išmokos, ir kuri� išmok�jimo laikotarpis panašus � numatom� mok�jim� laikotarp�, pal�kan� 
norma. Aktuarinis pelnas ar nuostoliai pripaž�stami iš karto bendr�j� pajam� ataskaitoje. 

 

2.18. Pajam� pripažinimas 
 

Pajamos pripaž�stamos, kai tik�tina, jog Grup� gaus su sandoriu susijusi� ekonomin� naud�, ir kai galima 
patikimai �vertinti pajam� sum�. Pardavimai apskaitomi at�mus PVM ir suteiktas nuolaidas. 

Pajamos iš preki� pardavimo pripaž�stamos prista�ius prekes ir perdavus rizik� bei preki� nuosavyb�s 
teikiam� naud�.  

Paslaug� pajamos pripaž�stamos taikant kaupimo princip� ir apskaitomos bendr�j� pajam� ataskaitoje 
paslaugas suteikus. 

Šiose konsoliduotose finansin�se ataskaitose pardavimai tarp Grup�s �moni� yra eliminuoti.  

 
 
2.19. Turto vert�s sumaž�jimas 
 

Finansinis turtas 

Finansinio turto bei prestižo vert�s sumaž�jimas vertinamas kiekvien� finansin�s b�kl�s ataskaitos dat�. 

Kai paaišk�ja, kad Grup� neatgaus vis� gautin� sum� pagal sutartus apmok�jimo terminus, finansinio turto, 
apskaityto amortizuota verte, vert�s sumaž�jimo ar blog� gautin� sum� nuostoliai yra pripaž�stami bendr�j� 
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pajam� ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vert�s sumaž�jimo nuostoli� atstatymas 
apskaitomas, kai ši� nuostoli� sumaž�jimas gali b�ti objektyviai pagr�stas po vert�s sumaž�jimo apskaitymo 
atsitikusiais �vykiais. Toks atstatymas apskaitomas bendr�j� pajam� ataskaitoje. Ta�iau padid�jusi 
apskaitin� vert� yra padidinama tik tiek, kad neviršyt� amortizuotos vert�s, kuri b�t� buvusi, jei vert�s 
sumaž�jimas neb�t� buv�s apskaitytas. 

Kitas turtas 

Kito turto vert�s sumaž�jimas yra �vertinamas tuomet, kai �vykiai ar aplinkyb�s parodo, kad turto vert� gali 
neatsipirkti. Kai apskaitin� vert� viršija turto atsipirkimo vert�, vert�s sumaž�jimas apskaitomas bendr�j� 
pajam� ataskaitoje. Vert�s sumaž�jimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai 
yra požymi�, kad pripažinti nuostoliai d�l turto vert�s sumaž�jimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumaž�jo. 
Atstatymas yra apskaitomas bendr�j� pajam� ataskaitoje tame pa�iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti 
vert�s sumaž�jimo nuostoliai. 

 

2.20. Pobalansiniai �vykiai 
 

Pobalansiniai �vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grup�s pad�t� balanso sudarymo dien� 
(koreguojantys �vykiai), finansin�se ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai �vykiai, kurie n�ra 
koreguojantys �vykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

 

2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skai
iai 
 

Sudarant finansines ataskaitas turtas ir �sipareigojimai bei pajamos ir s�naudos n�ra užskaitomos 
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas reikalauja b�tent tokio užskaitymo. 

 

3 Informacija pagal segmentus 
 

Vienintelis Grup�s veiklos segmentas, identifikuotas valdymo tikslais, yra šaldytuv� ir specializuotos �rangos 
gamyba, tod�l šioje pastaboje nepateikiami jokie veiklos segment� atskleidimai, nes jie sutampa su Grup�s 
teikiama informacija šiose finansin�se ataskaitose. 

 
Žemiau yra pateikiama informacija 2012-06-30 ir 2011-06-30 dienai, atsižvelgiant � Grup�s pardavim� ir turto 
vietos geografij� (t�kst. lit�): 

Grup� 

Segmento 
pardavimo pajam� 

iš viso  
Tarpsegmentiniai 

pardavimai Pardavimo pajamos 

Turto pagal jo 
buvimo viet� 

iš viso 

  2012 m. 2011 m.  2012 m. 2011 m.  2012 m. 2011 m.  2012 m. 2011 m.  

Rusija 7 060 734   (94) (10) 6 966 724 22 872 27 246 

Ukraina 28 723 21 460 - - 28 723 21 460 70 74 

Vakar� Europa 15 577 22 041 - - 15 577 22 041 - - 

Ryt� Europa 3 841 4 182 - - 3 841 4 182 - - 
Lietuva 12 313 11 521 (9 093) (7 412) 3 220 4 109 82 457 74 627 
Kitos NVS šalys 6 551 1 592 - - 6 551 1 592 - - 
Kitos Baltijos valst 359 306 - - 359 306 - - 
Kitos šalys 6 - - - 6 - - - 

Iš viso 74 430 61 836 (9 187) (7 422) 65 243 54 414 105 399 101 947 
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* Turt� ne Lietuvoje daugiausiai sudaro ilgalaikis materialusis turtas, atsargos bei gautinos sumos. 

Sandoriai tarp geografini� segment� dažniausiai sudaromi komerciniais terminais ir s�lygomis. 
Tarpsegmentiniai pardavimai yra eliminuojami konsoliduojant. 

2012 m. pirm� pusmet� pardavimai penkiems didžiasiems pirk�jams sudar� 35,08 % vis�  bendr� pardavim�, 
t.sk. „Severin“  9,23 %,  Peidž AP CP  7,0 %, Bonzer Trading 6,63 %, OAO „Polair“  6,58 %, Versija 5,64 %  
(2011 m. pirm�  pusmet� – 36,63 %, t.sk. „Severin“ 10,49 %, Conforama 9,48 %, Mario Miranda 4,35 %, 
Versija 4,26 %, Agro samara 4,03 %, SKS 4,02 %) 

 

4 Pardavimo savikaina 
2012-06-30 2011-06-30

   
Žaliavos 41 637 644 34 744 330 
Darbo užmokestis  3 784 484 3 262 603 
Nusid�v�jimas ir amortizacija 2 075 144 1 956 125 
Kita 7 212 940 6 629 689 

 54 710 212 46 592 74 

5 Kitos veiklos pajamos 

 2012-06-30 2011-06-30

   

Pajamos iš transportavimo paslaug� 162 483 134 638 
Patalp� nuomos pajamos 3 921 367 795 
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas 23 134 81 889 
�rengim� nuomos pajamos 1 461 710 
Kitos 49 056 69 880 

 240 055 654 912 

6 Veiklos s�naudos 

 
2012-06-30 2011-06-30 

Pardavimo s�naudos 4 538 953 3 240 262 

Administracin�s s�naudos 
5 910 575 5 558 033 

 10 449 528 8 798 295 

 

7 Kitos veiklos s�naudos 

 2012-06-30 2011-06-30 

Transportavimo s�naudos 170 772 81 283 
�rengim� nuomos s�naudos 1 317 564 
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas - - 
Kitos 38 298 39 308 

 210 387 121 155 
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8 Finansin�s veiklos pajamos  
   

 2012-06-30 2011-06-30 

Pelnas d�l valiutos kurs� pasikeitimo, gryn�ja verte 211 080 1 428 632 
Pelnas iš užsienio valiutos išvestini� finansini� priemoni� perkainojimo - - 
Pal�kan� pajamos ir kita 42 325 2 915 

 253 405 1 431 547 

   
9 Finansin�s veiklos s�naudos  
 

  
 2012-06-30 2011-06-30 

Pal�kan� s�naudos 852 185 1 591 339 
Nuostoliai d�l valiutos kurs� pasikeitimo, gryn�ja verte 188 483 1 505 790 
Nuostoliai iš užsienio valiutos išvestini� priemoni� perkainojimo -  - 
Realizuoti nuostoliai iš užsienio valiutos išvestini� priemoni� - 8 106 
Kita 5 218 90 348 

 1 045 886  3 195 583 
 
10 Nematerialusis turtas 

Balansin� vert�  

 
2012 m. 

birželio 30 d.
2011 m. 

gruodžio 31 d.

Pl�tros darbai 4 481 964 4 910 162 

Programin� �ranga, licenzijos 293 450 57 055 

Kitas nematerialus turtas - - 

Viso 4 775 414 4 967 217 

Nematerialaus turto amortizacijos s�naudos pelno (nuostoli�) ataskaitoje yra �trauktos � veiklos s�naudas.  
Grup� per 2012 m. pirm� pusmet�   priskait�  388   t�kst. lit� amortizacijos ilgalaikiam  nematerialiam turtui 
(atitinkamai 2011 m.  – 378 t�kst. lit� ). 
 

11 Ilgalaikis materialusis turtas  
                                                                                                                                                 Balansin� vert�  

 
2012 m. 

birželio 30 d.
2011 m. 

gruodžio 31 d.

Pastatai ir statiniai 9 378 910 9 508 019 

Mašinos ir �rengimai 16 993 937 19 033 637 

Transporto priemon�s ir kita 1 853 549 1 667 070 

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok�jimai 154 311 492 635 

Viso 28 380 707 30 701 361 

 

Investicinis turtas 18 861 720 19 263 247 

Turtas laikomas pardavimui 2 154 250 2 144 363 

Iš viso 49 396 677 52 108 971 
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Grup�s ilgalaikio materialiojo turto nusid�v�jimas per 2012 met� pirm� pusmet�  buvo   3 567  t�kst. lit� 
(2011 m.  pirm� pusmet�. 3 643  t�kst. lit�), kurie grup�s bendr�j� pajam� 2012-06-30 d. ataskaitoje  
pasiskirst� sekan�iai : gamybos savikainoje -  2 830  t�kst. lit�  ir veiklos s�naudose -  737 t�kst. lit� (  2011 
m. pirm� pusmet� atitinkamai 2 891  ir 752  t�kst. lit� ). 

2012 m. birželio 30 d. Grup�s pastatai, kuri� likutin� vert� 7 234 t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 7 359 
t�kst. lit�) ir mašinos ir �rengimai, kuri� likutin� vert� 5 150 t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 5 870  t�kst. 
lit�) buvo �keisti bankams kaip paskol� užstatas (20 pastaba). 

Prievoli� paprast�j� obligacij� savininkams vykdymo užtikrinimui Bendrov� yra �keitusi mašinas ir �rengimus, 
kuri� likutin� vert�  1 896 t�kst. lit� (2011m. gruodžio 31 d.  t�kst. 2 344 t�kst. lit�) (20 pastaba). 

Prievoli� prieš tiek�jus teisiniame gin�e �vykdymui apribotos Bendrov�s teis�s � ilgalaik� material� turt� 
(mašinas ir �rengimus), kurio balansin� vert� 2012-06-30 buvo 861 t�kst. lit� (2011 gruodžio 31 d. 1 047 
t�kst. lit�.) 

Nors ir  pasirašyta taikos sutartis, ta�iau ataskaitos išleidimo datai dar  neatliktas turto �keitimo panaikinimas. 

 

12 Atsargos  

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

   
Žaliavos, atsargin�s dalys ir nebaigta gamyba 11 878 977 8 198 991  
Pagaminta produkcija 4 742 886 5 627 944  
Kita - -  
Iš viso atsarg�, bendr�ja verte 16 621 863 13 826 935  
Atimti: pagamintos produkcijos vert�s sumaž�jimas (595 094)           (595 094)  
Iš viso atsarg�, gryn�ja verte 16 026 769 13 231 841  
 

Žaliavas ir atsargines medžiagas sudaro kompresoriai, sud�tin�s dalys, plastmas�, kabeliai, metalai ir kitos 
medžiagos, naudojamos gamyboje.  

Kaip paaiškinta 20 pastaboje, siekiant užtikrinti suteiktos paskolos gr�žinim�, 2012 m. birželio 30 d. Grup� 
yra �keitusi atsargas už ne mažesn� kaip 10 500   t�kst. lit� (10 500 t�kst. lit� 2011m. gruodžio 31 d.) 
sum�. 

 

13 Iš pirk�j� gautinos sumos 
 

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

    Gautinos sumos 42 822 698 26 306 167  

Atimti: abejotin� gautin� sum� vert�s sumaž�jimas (14 155 058) (13 115 430) 

 28 667 640 13 190 737  

 

Iš pirk�j� gautinos sumos yra be pal�kan� ir paprastai j� terminas yra 30 – 90 dien�. 

Iš pirk�j� gautinoms sumoms, kuri� balansin� vert� 2012 m. birželio 30 d. buvo lygi  14 155  t�kst. lit� (13 
115 t�kst. lit� 2011 m. gruodžio 31 d.), buvo apskaitytas 100% vert�s sumaž�jimas. Gautin� sum� vert�s 
sumaž�jimo pasikeitimas �trauktas � administracines s�naudas. 
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Grup�s  gautinos sumos iš Lietuvos ir  Vakar� šali� pirk�j� , kurios 2012 m. birželio 30 d. sudar� 5 304 t�kst. 
lit� (2011 m. gruodžio 31 d. – 4 157 t�kst. Lit�), yra apdraustos kredito draudimu „Atradius Swede  
Kreditförsäkring”  Lietuvos filiale. 

Iš pirk�j� gautin� sum� individualiai nustatyto vert�s sumaž�jimo jud�jimas yra toks: 

  2012 m. 
birželio 30 d. 

2011 m. 
gruodžio 31 d.  

     Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje   (13 115 430) (13 585 026)  
Vert�s sumaž�jimas, priskai�iuotas per metus  (835 076) (87 431)  
Gautin� sum� nurašymai  29 718 224 893  

Užsienio valiut� kurs� pasikeitimo �taka  
                              

(234 270) 279 495  

Apmok�tos sumos  - 52 639  

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  (14 155 058) (13 115 430)  

 

Gautinos sumos yra nurašomos, kai paaišk�ja, kad jos nebus atgautos.  

 
Iš pirk�j� gautin� sum� laikotarpi� analiz� 2012 m. birželio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. yra tokia: 

 Iš pirk�j� gautinos 
sumos, kuri� 
apmok�jimo terminas 
n�ra pra�j�s bei joms 
neapskaitytas vert�s 
sumaž�jimas 

Pradelstos iš pirk�j� gautinos sumos, kurioms neapskaitytas 
vert�s sumaž�jimas Iš viso 

mažiau 
nei 30 
dien� 

30 – 60 
dien� 

60 – 90 
dien� 

90 – 120 
dien� 

daugiau 
nei 120 
dien�  

        
2012 m. 23 680 332 4 389 787 270 142 2 853 140 500 184 026 28 667 640 

2011 m. 9 748 804 2 218 263 526 531 233 792 286 157 177 190 13 190 737 

 

2012 m. birželio 30 d. ir 2011 gruodžio 31 d. Grup� nebuvo pasirašiusi faktoringo su regreso teise sutarties, 
tod�l nebuvo joki� apribojim� disponuojamam turtui.  

 

14 Kitas trumpalaikis turtas 

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d.

   Išankstiniai apmok�jimai ir ateinan�i� laikotarpi� s�naudos 1 598 734 1 704 548 
Gautinas PVM 1 082 896 535 286 
Gautinos kompensacijos iš tiek�j� 425 60 072 
Riboto naudojimo pinigai 15 000 15 000 
Kitos gautinos sumos 1 982 701 1 811 345 
Atimti: abejotin� kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimas (1 436 661) (1 431 114)

 3 243 095 2 695 137 
 

Kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimo pasikeitimas buvo �trauktas � administracines s�naudas. 

Individualiai vertinamo kit� gautin� sum� vert�s sumaž�jimo poky�iai buvo tokie: 
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  2012 m. 
birželio 30 d. 

2011 m. 
gruodžio 31 d. 

    Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje   (1 431 114) (1 469 690)
Vert�s sumaž�jimas, priskai�iuotas per metus  - -
Užsienio valiut� kurs� pasikeitimo �taka  (5 547) 37 800
Apmok�tos sumos  - 776

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  (1 436 661) (1 431 114)

  

15 Pinigai ir pinig� ekvivalentai 
 

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

Pinigai banke 1 122 673 952 623  
Pinigai kasoje 7 090 7 863  
 1 129 763 960 486  
 

2012 m. birželio 30 d. Grup�s s�skaitos užsienio valiuta ir litais iki 15 085 t�kst. lit� (2011 m. – iki 12 085 
t�kst. lit�) yra �keistos bankui kaip užstatas už paskol� (20 pastaba). 

 

16 Kapitalas ir akcij� priedai 

 

Pagal Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statym� �mon�s nuosavas kapitalas negali b�ti mažesnis nei 
½ jos akcinio kapitalo, nurodyto �mon�s �statuose. 2012 m. birželio 30 d.  ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrov� 
atitiko š� reikalavim�.  

 

17 Rezervai  
 

Privalomasis rezervas 

Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis�s aktus. � j� privaloma kasmet pervesti 
ne mažiau kaip 5% grynojo pelno kol rezervas pasieks 10% �statinio kapitalo. 2011 m. gruodžio 31 d. 
privalomasis rezervas nebuvo pilnai suformuotas.  

2012 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudar� 2 884 t�kst. lit� 

Paskirstytini rezervai 

Kiti rezervai yra sudaromi akcinink� sprendimu specialiems tikslams. Prieš paskirstant peln�, visi 
paskirstytini rezervai pervedami � nepaskirstyt� peln� ir kiekvienais metais akcinink� sprendimu perskirstomi. 

Kitus paskirstytinus rezervus 2012 m. birželio 30 d. sudar� investicijoms – 2 212 t�kst. lit�, socialin�ms ir 
kult�rin�ms reikm�ms  - 30 t�kst. lit� ir atitinkamai 2011 m.. gruodžio 31 d. buvo 1 158  ir  30 t�kst. Lit�. 

Užsienio valiutos perskai�iavimo rezervas 

Užsienio valiutos perskai�iavimo rezervas sudaromas skirtumams, susidarantiems konsoliduojant užsienio 
valstyb�se veikl� vykdan�i� dukterini� �moni� finansines ataskaitas. 

Valiut� perskai�iavimo skirtumai konsoliduotose finansin�se ataskaitose apskaitomi nuosavame kapitale tol, 
kol investicija nerealizuojama. Realizavus atitinkam� investicij�, sukauptas valiutos perskai�iavimo rezervas 
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perkeliamas � nepaskirstyt� rezultat� tuo pa�iu laikotarpiu, kai pripaž�stamas šios investicijos realizavimo 
pelnas ar nuostoliai. 

 

18 Subsidijos 

 

Likutis 2010 m. sausio 1 d. 10 703 880 
Padid�jimai per laikotarp� - 
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d. 10 703 880 
Padid�jimai per laikotarp� - 
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d. 10 703 880 
Padid�jimai per laikotarp� - 
Likutis 2012 m. kovo 31 d. 10 703 880 
Padid�jimai per laikotarp� - 
Likutis 2012 m. birželio 30 d. 10 703 880 
  

Likutis 2010 m. sausio 1 d. 9 421 447 
Amortizacija už laikotarp� 348 300 
Sukaupta amortizacija 2011 m. gruodžio 31 d. 9 769 747 
Amortizacija už laikotarp� 87 075 
Sukaupta amortizacija 2012 m. kovo 31 d. 9 856 822 
Amortizacija už laikotarp� 65 791 
Sukaupta amortizacija 2012 m. birželio 30 d. 9 922 613 
  
Grynoji likutin� vert� 2012 m. biželio 30 d. 781 267 

 

Subsidijos yra gautos gamybos �rengim� atnaujinimui bei pastat� remontui d�l CFC 11 elemento atsisakymo 
poliuretano izoliacin�s medžiagos ir užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto duj� eliminavimo buitini� 
šaldytuv� ir šaldikli� gamyboje. Subsidijos amortizuojamos per t� pat� laikotarp� kaip �rengimai ir kitas turtas, 
kuriems buvo skirtos subsidijos, ir kai patiriamos kompensuojamos s�naudos. Subsidij� amortizacijos suma 
yra �traukiama � gamybos savikain� mažinant �rengim� ir pastat� rekonstrukcijos, kuriems buvo skiriamos 
subsidijos, nusid�v�jim�. 

 

19 Atid�jiniai garantiniams �sipareigojimams 
 

Nuo 2009 m. sausio 1 d. Grup� parduotiems gaminiams suteikia iki 2 met� garantij� (iki 2009 m. sausio 1 d. 
- iki 3 met�). Atid�jiniai garantiniam remontui buvo suformuoti, remiantis planuojamomis remonto 
s�naudomis bei gedim� statistika, ir atitinkamai buvo suskirstyti � ilgalaikius ir trumpalaikius atid�jinius. 

2012 m. birželio 30 d. atid�jini� garantiniams �sipareigojimams poky�iai buvo tokie: 

    2012-06-30  

Sausio 1 d.    2 057 612 
Pasikeitimas per ataskaitin� laikotarp�    486 397 
Panaudota    (508 223) 
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo �taka     

birželio 30 d.    2 035 786 
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Atid�jiniai garantiniams �sipareigojimams apskaityti kaip:    2012-06-30  

- ilgalaikiai    684 540 
- trumpalaikiai    1 351 246 

   

 

 2011-12-31  

- ilgalaikiai    684 540 
- trumpalaikiai    1 373 072 

 

20 Paskolos 
 

   
 2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

       Ilgalaik�s paskolos       
Ilgalaik�s paskolos su pastovia pal�kan� norma    10 843 143 6 543 142  
Ilgalaik�s paskolos su kintama pal�kan� norma    16 351 412 898 935  
Paprastosios obligacijos    7 300 000 7 300 000  
Pal�kanos nuo obligacij�      64 676 -  
    34 559 231 14 742 077  
       Trumpalaik�s paskolos       

Konvertuojamos obligacijos    - -  
Paprastosios obligacijos    - 853 032  
Trumpalaik�s paskolos su fiksuota pal�kan� norma    980 667 5 776 468  
Trumpalaik�s paskolos su kintama pal�kan� norma    277 000 9 305 123  
    1 257 667 15 934 623  
    35 816 898 30 676 700  
 

2010 m. birželio 16 d. Bendrov� išleido 10 000 vnt. paprast�j� obligacij�, kuri� nominali vert� 100 eur� bei 
pelningumas sudaro 10%. Bendrov� prival�jo išpirkti po 416 vnt. obligacij� ir sumok�ti sukauptas pal�kanas 
kiekvieno m�nesio 20 dien� iki išpirkimo periodo pabaigos. Bendrov� 2012 m. birželio 15d., kaip numatyta 
sutartyje, išpirko likusias 432 vnt. obligacij�. Nors prievol� prieš paprast�j� obligacij� savininkus �vykdyta, 
ta�iau ataskaitos sudarymo dienai dar nepanaikintas  Bendrov�s mašin� ir �rengim� �keitimas, kuri� likutin� 
vert� 2012 m.birželio 30 d. buvo 1 896 t�kst. lit�. 

2011 m. balandžio18 d. Bendrov� išleido  725 dien� trukm�s 30 000 vnt. konvertuojam� obligacij�, kuri� 
nominali vert� 100 lit�, o pelningumas sudaro 9%. 

2011 m. geguž�s 2 d. Bendrov� išleido  43 000 vnt. konvertuojam� obligacij�, kuri� nominali vert� 100 lit�, 
metinis pelningumas sudaro 9 %, išpirkimo terminas - 2013 m. geguž�s 2 d. Išleidimo tikslas yra refinansuoti 
dal� 2010 m. išleistos konvertuojam� obligacij� emisijos, kurios išpirkimo terminas su�jo 2011 m. 
balandžio11 d. Už obligacijas sukauptos pal�kanos, kurios 2012m. birželio 30 d. buvo 65 t�kst.lit�, 
apskaitytos baslanso ilgalaiki� �sipareigojim� dalyje „Finansin�s skolos“. Pal�kanos už obligacijas yra 
mokamos kart� metuose (2012-05 m�n. sumok�ta 387 t�kst. Lit�), išskyrus 30 000 vnt. obligacij� tur�toj�, 
kuriam pal�kanos mokamos kart� � ketvirt� paskutin� ketvir�io dien�.   

2011 m. balandžio 18 d. konvertuojam� obligacij� savinink� sprendimu viena 100 Eur� nominalios vert�s 
obligacija pakeista � 380 paprast�j� vardini� akcij�, t.y. 23 386 vnt. konvertuojam� obligacij� pakeista � 
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8.886.680 vnt. paprast�j� vardini� Bendrov�s akcij�, kuri� kiekvienos nominali vert� 1 litas ir atitinkamai 
buvo padidintas �statinis kapitalas (1 pastaba). 

Paskoloms su kintama pal�kan� norma 2012 m. birželio 30 d. nustatytos 6 m�n. VILIBOR plius nuo 3,88 iki 
4,5%, bet ne mažesn�s nei 6,5 % dydžio metin�s pal�kanos (2011 m. gruodžio 31 d. nustatytos 6 m�n. 
VILIBOR plius 3,88%, bet ne mažesn�s nei 6,1 % dydžio metin�s pal�kanos). Paskoloms su fiksuota 
pal�kan� norma  nustatytos 6,5%  metin�s pal�kanos. 

2012 m. birželio 30 d. pastatai, kuri� likutin� vert�  7 234 t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 7 359 t�kst. lit�), 
mašinos ir �rengimai, kuri� likutin� vert� 5 150  t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 5 870 t�kst. lit�), atsargos, 
kuri� likutin� vert� ne mažiau nei 10 500 t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 10 500 t�kst. lit�), pinigin�s 
�plaukos � banko s�skaitas iki 15 085  t�kst. lit� (2011 m. gruodžio 31 d. 12 085 t�kst. lit�) buvo �keistos 
bankams už suteiktas paskolas. Be to, 1 000 t�kst. lit� gryn�j� pinig� ind�liui, apskaitytam kito ilgalaikio turto 
straipsnyje, buvo apribotos disponavimo teis�s ir ind�lis �keistas bankams iki 2015 m. geguž�s m�n.  

UAB „Investicij� ir verslo garantijos“ (�mon�, priklausanti Lietuvos Respublikos vyriausybei) laidavo už 5.000 
t�kst. lit� ilgalaik�s paskolos su pastovia pal�kan� norma gr�žinim� iki 2015 m. geguž�s 24 d. 

 

Met� pabaigoje negr�žint� paskol� dalis nacionaline ir užsienio valiutomis: 

   
 2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

Paskolos valiuta:      

Eurai    3 797 396 3 250 061 
JAV doleriai            -          - 

Litai 

Rusijos rubliai  

 31 913 258 

106 244 

27 426 639 

         - 

    35 816 898 30 676 700 

 

Ilgalaiki� paskol�, išskyrus konvertuojamas ir paprast�sias obligacijas, gr�žinimo terminai: 
 

 

 

   

Pastovi 
pal	kan� 
norma  

Kintama 
pal	kan� 
norma  

     2012 m.        980 667      277 000 
2013 m. – 2017 m.   18 207 819 16 351 412 
Po 2017 m.             -           - 
   19 188 486 16 628 412 
 

21 Lizingas (finansin� nuoma) 
 

Grup�  lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojim� 2012 m. birželio 30 d. netur�jo.  
Lizingo (finansin�s nuomos) �sipareigojimai 2011 m. gruodžio 31 d. buvo denominuoti eurais. 
Finansinio lizingo �sipareigojimams buvo taikomos kintamos pal�kan� normos: nustatyta 6 m�nesi� 
EURIBOR + 1,1 % marža. 
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Finansin�s nuomos �mokas ateityje pagal min�tas išperkamosios nuomos sutartis sudaro: 

 

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

    Per vienerius metus - 71 321  
Nuo vieneri� iki penkeri� met� - -  
Finansin�s nuomos �sipareigojim� iš viso - 71 321  
    
Pal�kanos                     - (169)  
Finansin�s nuomos �sipareigojim� dabartin� vert� - 71 152  

    
Finansin�s nuomos �sipareigojimai apskaityti kaip:    
   - trumpalaikiai - 71 152  
   - ilgalaikiai - -  
 

Pagal finansin�s nuomos sutartis nuomojam� Grup�s turt� sudaro mašinos, �rengimai ir transporto 
priemon�s. Be nuomos �mok� reikšmingiausi �sipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis yra turto 
prieži�ra ir draudimas. Finansin�s nuomos terminai yra nuo 3 iki 5 met�. Toliau pateikiamas finansin�s 
nuomos b�du �sigyto turto likutin�s vert�s paskirstymas: 

 

   
 2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

      
Mašinos ir �rengimai   - 2 123 131  
Transporto priemon�s   - -  
   - 2 123 131  
 

22 Veiklos nuoma 
 

Grup� turi sudariusi kelet� žem�s bei patalp� veiklos nuomos sutar�i�. Nuomos s�lygose n�ra numatyta 
apribojim� Grup�s veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 
Grup�s nuomos s�naudos 2012m. pirm� pusmet� buvo 199  t�kst. lit� (2011 m pirm� pusmet� 207 t�kst. 
lit�).  

Reikšmingiausia Grup�s veiklos nuomos sutartis yra ilgalaik� AB „Snaig�“ žem�s nuomos sutartis, 
sudaryta su Alytaus miesto savivaldybe. Nuomos �mok� suma yra perži�rima periodiškai, nuomos sutarties 
terminas baigiasi 2078 m. liepos 2 d. 

Nuomos �mokos ateityje pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis n�ra apibr�žtos, kadangi sutartis gali b�ti 
nutraukiamos �sp�jus. 
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23 Kitos trumpalaik�s mok�tinos sumos ir �sipareigojimai 

   
 2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

Sukauptos konvertuojam� obligacij� pal�kanos (20 pastaba)         89 581 349 028  
Atlyginimai ir susij� mokes�iai    2 328 877 2 039 592  
Atostogini� rezervas     1 488 268 1 238 375  
Kitos sukauptos pal�kanos    129 925 128 723  
Kiti mok�tini mokes�iai    242 555 217 514  
Kitos mok�tinos sumos ir sukauptos s�naudos    (299 085) 185 519  
    3 980 121 4 158 751  

 

Kit� mok�tin� sum� s�lygos: 

- Kitos mok�tinos sumos yra be pal�kan� ir j� �vykdymas yra iki 6 m�nesi� laikotarpio, 
- Mok�tinos pal�kanos paprastai yra apmokamos kas m�nes� per finansinius metus. 
 

24 (Nuostoliai) ir s�lyginis pelnas (nuostoliai) vienai akcijai 

 
2012 m. 

birželio 30 d. 
2011 m. 

gruodžio 31 d. 

    Akcijos išleistos sausio 1 d. 39 622 395 30 735 715 
Svertinis akcij� skai�iaus vidurkis* - 36 432 929 
Grynieji met� (nuostoliai), tenkantys Bendrov�s akcininkams (681 142) (5 042 923)) 

Vienai akcijai tenkantys (nuostoliai), litais (0,017) (0,138)) 
 

 

25 Rizikos bei kapitalo valdymas 
 

Kredito rizika 

 

Maksimali� kredito rizikos sum� 2012 m. birželio 30 d, bei 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro balansin�s 
gautinos sumos.  

Grup�s prekybos partneri�  koncentracija yra pakankamai nedidel�. Gautinos sumos iš pagrindini� 
dešimties pirk�j� 2012 m. birželio 30 d. sudar� apie 66,57% (2011 m. gruodžio 31 d. 58,64%) vis� 
Bendrov�s iš pirk�j� gautin� sum�.  

�diegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems pirk�jams, pageidaujantiems gauti 
atitinkam� mok�jimo atid�jim�, atliekami kredito rizikos �vertinimai. 

Grup�s  iš  pirk�j�  gautin� 28 668 t�kst. lit� sum� (eliminavus atid�jimus)  2012 m. birželio 30 d. buvo 
apdrausta  5 304 t�kst. lit� kredito draudimu „Atradius Sweden Kreditförsäkring” Lietuvos filiale (2011 m. 
gruodžio 31 d.gautina suma – 13 191 t�kst. lit�, apdrausta – 4 157 t�kst. lit�) . 

Pagal Grup�je patvirtint� gautin� sum� pripažinimo blogomis tvark�, stebimi atsiskaitym� nukrypimai nuo 
sutartini� s�lyg� ir, vadovaujantis Grup�s standartu „Prekini� kredit� rizikos valdymo proced�ra,“ atliekami 
prevenciniai darbai, siekiant išvengti pradelst� gautin� sum�. 

Pagal Grup�s patvirtint� tvark� gautinos sumos laikomos blogomis, jeigu galima pritaikyti šiuos kriterijus: 
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- pirk�jas v�luoja atsiskaityti 60 ir daugiau dien�, gautina suma n�ra apdrausta ir ji n�ra iš dukterini� 
�moni�; 

- faktoringuojami pirk�jai v�luoja atsiskaityti 30 ir daugiau dien�; 
- pirk�jas nesugeba vykdyti papildomai priimt� �sipareigojim�; 
- vengia bendrauti su pardav�ju; 
- pastebima pirk�jo vadov� kaita; 
- pastebimas reorganizacijos procesas; 
- turima informacijos apie pritaikytas mokestines sankcijas, teisminius veiklos bei turto naudojimo 

apribojimus; 
- iškelta bankroto byla; 
- atsiskaitym� periodiškumo ir pastovumo nebuvimas; 
- kiti kriterijai. 

 Grup�s vadovyb� mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirk�j� gautinos  sumos at�mus pripažintus vert�s 
sumaž�jimo nuostolius balanso sudarymo dien�. 

 

Pal�kan� normos rizika 

Dalis Grup�s paskol� yra su kintamomis pal�kan� normomis, kurios susijusios su  VILIBOR ir EURIBOR. 
2012 m pirm�  pusmet�  ir 2011 metais.  Grup� nesinaudojo jokiomis finansin�mis priemon�mis apsidrausti 
nuo pal�kan� normos kitimo rizikos. 

Likvidumo rizika 

Grup� kontroliuoja l�š� tr�kumo rizik� naudodama pinig� sraut� ataskaitas su likvidumo prognoz�mis 
ateities laikotarpiams. Ataskaita apima numatomus pinigin�s veiklos pinig� srautus ir leidžia efektingai 
planuoti pinig� �d�jimus, jei tai b�t� reikalinga. 

Grup�s likvidumo rizikos valdymo politikos tikslas palaikyti santyk� tarp t�stino finansavimo ir lankstumo 
naudojant bank� s�skait� perviršius, bank� paskolas, obligacijas, finansinio lizingo ir nuomos pirkim� 
sutartis. 

Grup� siekia užtikrinti pakankam� finansavim�, kad gal�t� vykdyti finansinius �sipareigojimus laiku. Grup�s 
vadovyb� mano, kad per 2012 metus pavyks užsitikrinti kai kuri� finansini� prievoli� vykdymo termino 
atid�jim� ir papildomas pinigines �plaukas, reikalingas Grup�s veiklai finansuoti . 

Užsienio valiutos rizika  

Grup� reikšmingai sumažino uždirbamas pajamas JAV doleriais.  2012 m. birželio 30 d. grup� tur�jo 
�sipareigojim� tik už 56 t�kst. Jav doleri�. (2011 m. gruodžio 31 d. -  už 166 t�kst. JAV doleri� ). Tod�l 
užsienio valiutos kurso rizika reikšmingai sumaž�jo, nes didži�j� dal� pajam� Grup� uždirba eurais, kuris yra 
susietas su litu santykiu 3,4528 lito už 1 eur�. 

   

Kapitalo valdymas 

Grup� kaip kapital� valdo �statin� kapital�, akcij� priedus, privalom�j� rezerv�, užsienio valiutos 
perskai�iavimo rezerv� ir nepaskirstyt�j� peln�. Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad 
Grup� palaikyt� reikiam� kapitalo lyg� ir atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant garantuoti savo versl� ir 
maksimizuoti akcininkams teikiam� naud�. 

Grup� valdo savo kapitalo strukt�r� ir kei�ia j�, atsižvelgiant � ekonomini� s�lyg� poky�ius. Siekiant 
palaikyti arba pakeisti kapitalo strukt�r�, Grup� gali pakeisti dividend� išmok�jim� akcininkams, gr�žinti 
kapital� akcininkams arba išleisti naujas akcijas. Kaip aprašyta 1-oje pastaboje, 2011 m. buvo išleista 
8.886.680 papildom� akcij�, kuri� kiekvienos nominali vert� 1 litas. 

Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymas reikalauja, kad bendrov�s nuosavas kapitalas nesudaryt� 
mažiau negu 50% jos akcinio kapitalo. 2012 m birželio 30 d. bei 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrov� š� 
reikalavim� vykd�. N�ra joki� kit� reikšming� išoriškai nustatyt� reikalavim� Grup�s kapitalui. 
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26 Nebalansiniai �sipareigojimai ir neapibr�žtumai 
 

2012 m. balandžio 30 d. �vyko visuotinis akcinink� susirinkimas, kurio metu  : 

- Patvirtintas Bendrov�s finansini� ataskait� rinkinys už 2011  metus. 
- Patvirtintas pelno paskirstymas (45,4 t�kst. lit� – �statymo numatytus rezervus, 30 t�kst. lit�- 

socialin�ms kult�rin�ms reikm�ms ir 2.021 t�kst. lit� – investicijoms) 
Patvirtinta audito bendrov� 2012 metams (UAB „Ernst & Young Baltic). 

2009 m. birželio 25 d. Bendrovei Kauno apygardos teisme buvo pateiktas A/S „Comfitt Glass“ (toliau – 
Ieškovas) ieškinys d�l 2.049 t�kst. lit� skolos priteisimo. Ieškovo teigimu, skola susidar� už pristatytas ir 
neapmok�tas prekes. Bendrov� dalies skolos, kuri sudar� 489 t�kst. lit�, nepripažino, nes šiai sumai prek�s 
ne buvo gautos. 

2010 m. vasario 12 d. Kauno apygardos teismas pri�m� sprendim�, kuriuo patenkino ieškin� ir priteis� 
ieškovo naudai iš Bendrov�s 2 049 t�kst. lit� skolos, 126 t�kst. lit� pal�kan� ir 6 % �statymini� pal�kan� nuo 
priteistos sumos, kurios skai�iuojamos nuo bylos išk�limo datos iki teismo sprendimo �vykdymo datos. 2010 
m. Bendrov� kreip�si � Lietuvos apeliacin� teism�. 2010 m. spalio 5 d. Lietuvos apeliacinis teismas pri�m� 
sprendim�, jog visos priteistos sumos turi b�ti sumok�tos dviem dalimis: 1 096 t�kst. lit� turi b�ti sumok�ta 
iki 2011 m. vasario 1 d. bei likusi dalis, �skaitant 6 % �statymini� pal�kan� turi b�ti sumok�ta lygiomis dalimis 
kas m�nes� iki 2012 m. vasario 12 d. 

 Bendrov� nevykd� šio teismo sprendimo. 

Pagal 2011 m. vasario m�n. antstol�s sprendim� nuo bendrov�s atsiskaitomos s�skaitos buvo nurašyta 566 
t�kst. lit�, kurie ataskaitos sudarymo dien� yra antstol�s s�skaitoje. Šis antstol�s sprendimas teisine tvarka 
apsk�stas.  

Bendrov� buvo pareiškusi ieškin� d�l negautos produkcijos.  

2012 m. birželio 13 d. Bendrov� su pardav�ju „Comfitt Glass“ pasiraš� taikos sutart� pagal kuri� pardav�jas  
atsisak�  pal�kan� (385 t�kst. Lt.), netesyb�, teisini� išlaid�  ir sumažino bendr�  reikalavimo dyd� iki 1.806 
t�kst. Lt. Pardav�jas �sipareigojo naujai parduoti, o pirk�jas – nupirkti produkcijos, pritaikius 50 % nuolaid�, 
už 150 t�kst. lit� ir pateikti nepristatyt� produkcij�. Pasirašytas produkcijos pristatymo ir atsiskaitymo 
grafikas. 

Ataskaitos patvirtinimo datai dalis produkcijos jau gauta, o antstol�s nurašyta suma 566 t�kst. lit� pervesta 
pardav�jui. 

Šiuo metu vyksta teisiniai procesai su firma „Format“. Bendrov� apskund� teismo nutart� d�l padaryt� 
procesini� pažeidim� (pretenzija išnagrin�ta ir priskaitytos pal�kanos ne pagal sutartyje numatytas s�lygas). 
2012m. birželio 30 d. priskaitytos pal�kanos sudaro  78 t�kst. lit� (per 2012 m. pirm� pusmet�  priskaityta 6 
t�kst. lit�,). 

Poznan�s apeliacinis teismas savo nutartimi  panaikino skundžiam� sprendim� ir ieškin� atmet�, bei priteis� 
iš ieškovo „Format“ 7 t�kst.zlot� atstovavimo procese išlaidoms atlyginti. Ataskaitos paruošimo dienai 
nuosprendis dar ne�sigalioj�s, tod�l priskaitytos pal�kanos apskaitytos balanso eilut�je  „Prekybos skolos“. 

Bendrov�s akcij� tur�tojas UAB „Vaidana“ susij�s su Rusijos bendrove „Polair“. 

Pasibaigus privalomam nekonkurenciniam oficialiam si�lymui d�l likusi� 15 905 727 Bendrov�s paprast�j� 
vardini� 1 Lt nominalios vert�s akcij�, sudaran�i� 40,14%, supirkimo  UAB Vaidana turi 36 096 193 
paprast�j� vardini� akcij�, sudaran�i� 91,10 procent� vis� akcij� ir j� suteikiam� bals� visuotiniame 
Bendrov�s akcinink� susirinkime. 
 

2012 m. kovo 28 d su  „AB Šiauli� bankas“ pasirašyta kredito linijos sutartis d�l papildomo 5 000 t�kst. lit� 
kredito suteikimo su 6 m�nesi� trukm�s VILIBOR  ir fiksuotos  maržos 3,5 % metini� pal�kan� ir gr�žinimo 
terminu  2015 m. birželio 05 d. iki 2017 m. kovo 27 d. 

2012 m. kovo 28 d.  su AB „Šiauli� bankas „ pasirašytus susitarimus d�l : 
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   8 300 t�kst. lit� kredito gr�žinimo grafiko pakeitimo, ir nustatyta  fiksuota  6,5 %  metin� pal�kan�  norma. . 
Pagal š� susitarim� paskola bus gr�žinama sekan�iai : 300. t�kst. lit� – 2012 m. rugs�jo 05 d. , o likusi suma 
-  tolygiai per laikotarp� 2014 m. sausio m�n.  -  2017 m. gruodžio m�n. 

  6 785 t�kst. lit� kredito gr�žinimo grafiko pakeitimo, . Pagal š� susitarim� paskola  bus gr�žinama tolygiai 
per laikotarp� 2014 m. sausio m�n.  -  2016 m. gruodžio m�n. 

2012 m. kovo 22 d. su  „Swedbank „ AB  pasirašytas  kredito linijos sutarties pakeitimas  d�l kredito linijos 
padidinimo 405 t�kst. Eur� ir gr�žinimo termino nuk�limo � 2013 m. kovo 31 dien�. 

Bendrov�s akcinink� UAB „Vaidana“ �sigijo visas bendrov�s 2011 m. 04-05 m�n. išleistas obligacijas (73 
t�kst. vnt., kuri� kiekvienos vert� 100 Lt.).Obligacij� išpirkimo ir pal�kan� mok�jimo tvarka nepasikeit� 
(pla�iau pastaboje 20). 

Laidavimo sutartimi Nr. 2012-02-12 Bendrov� visu savo esamu ir b�simu turtu laiduoja už UAB „Vaidana“ d�l  
tinkam� prievoli� vykdymo, prieš Šiauli� bankas UAB, d�l jai suteikto 4 mln. Lit� kredito. 

 

27 Susijusi� šali� sandoriai  
 

Pagal TAS 24 „Susijusi� šali� atskleidimas“, šalys laikomos susijusiomis, jei viena šalis gali vienašališkai ar 
bendrai kontroliuoti kit� arba daryti reikšming� �tak� kitai šaliai, kai priimami finansiniai ar veiklos sprendimai 
finans� ar veiklos klausimais, arba kai šalys yra bendrai kontroliuojamos, taip pat jei vadovyb�s nariai, j� 
artimieji ar artimi asmenys, galintys vienašališkai ar bendrai kontroliuoti Grup� ar daryti jai reikšming� �tak�. 
Nustatant ar šalys yra susijusios yra atsižvelgiama � santyki� esm�, o ne � j� form�.  

„Amber Trust II“ S.C.A. (akcininkas); 
UAB „Hermis Capital“ (vadovyb�s nari� ir j� artim� giminai�i� kontroliuojamos �mon�s); 
UAB „Vaidana“  ( akcininkai ) 
OAO „ Polair“ ( akcinink� kontroliuojama �mon�). 
 
Grup�s susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2012 m.birželio 30 d. ir 2011 m. buvo šie: 

„Amber Trust II“ S.C.A. (akcininkas); 
OAO „ Polair“ ( akcinink� kontroliuojama �mon� ) 
UAB „Vaidana“  ( akcininkai ) 
 

Grup� vykdo politik� sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais terminais ir s�lygomis. 
Bendrov� pasirašiusi laidavimo sutart� už UAB Vaidana d�l jai suteikto 4 mln. lit� kredito. 2012 m. birželio 30 
d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Grup� neapskait� iš susijusi� šali� gautin� sum� vert�s sumaž�jimo.  

 

2012 m. birželio 30 d 

 Pirkimai Pardavimai 
Gautinos 
sumos 

Mok�tinos 
sumos 

OAO „ Polair“ (šaldytuvai) -    4 392 268  4 392 268   - 
     

 - 4 392 268 4 392 268    - 
 

2011 m. 
Pirkimai Pardavimai 

Gautinos 
sumos 

Mok�tinos 
sumos 

OAO „ Polair“ - - -   - 

 - - - - 
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Finansin�s ir investicin�s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis: 
 
  2012 m. birželuio 30 d.                      2011 m.gruodžio 31 d. 

 
Parduotos 
obligacijos 

Gautos 
paskolos 

Paskol� 
gr�žinimai 

Sumok�tos 
pal	kanos 

Gautos 
paskolos 

Paskol� 
gr�žinimai 

Sumok�tos 
pal	kanos 

        

„Amber Trust II“ S.C.A. - - -  - 423 058 141 859 
UAB„Vaidana“ obligacijos 7 300 000 - - 521 630 -   

 7 300 000  - 521 630 - 423 058 141 859 

 

2012 m. birželio 30 d. Bendrov� nebuvo sudariusi laidavimo sutar�i�, pagal kurias garantuot� mok�jimus 
tiek�jams už dukterini� �moni� OOO „Techprominvest“; UAB „Almecha“; „Snaige Ukraina“; „Moroz Trade“; 
„Liga Servis“ �siskolinimus. 

 

Vadovyb�s darbo užmokestis ir kitos išmokos 

 

2012 m. pirm� pusmet� Bendrov�s ir dukterini� �moni� vadovybei priskai�iuotas darbo užmokestis iš viso 
sudar� atitinkamai 684 t�kst. lit� ir 185 t�kst.lit� (2011 m.pirm� pusmet� – atitinkamai 651  t�kst. lit� ir 214 
t�kst.lit�). Grup�s vadovybei nebuvo suteikta joki� paskol�, garantij�, nebuvo joki� kit� išmok�t� ar 
priskai�iuot� sum� ar turto perleidimo. 

 
28 Pobalansiniai �vykiai 
 

2012 m. liepos 13 d. panaikintas mašin� ir �rengim� �keitimas obligacij� valdytojams (likutin� vert� -1 896 
t�kst. Lit� ) 

2012 m. liepos 18 d. mašinos ir �rengimai, kuri� likutin� vert� 2012-06-30  1 896 t�kst. lit� , �keista bankams 
už gaut� paskol�. 

2012 m. rugpj��io 16 d. numatoma sušaukti neeilin�, visuotin� akcinink� susirinkim�, kurio pagrindinis 
darbotvark�s klausimas – valdybos nari� keitimas. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas pranešimas 

Pranešimas parengtas už 2012 m. pirm�j� pusmet�. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitent� 

Bendrov�s pavadinimas – akcin� bendrov� „Snaig�” (toliau vadinama bendrove) 
�statinis kapitalas 2011 m. birželio 30 d. – 39 622 395 Lt. 
Adresas – Pramon�s g. 6, LT-62175 Alytus 
Telefonas – (315) 56 206 
Faksas – (315) 56 207; (315) 56 269 
Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt 
Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt 
Teisin�-organizacin� forma – juridinis asmuo, akcin� bendrov� 

�registruota kaip Lietuvos Respublikos (toliau „LR“) akcin� bendrov� 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto 
valdyboje, bendrov�s �registravimo numeris AB 92-119, �moni� rejestro kodas 249664610. Paskutiniai AB 
„Snaig�” �statai buvo perregistruoti LR Juridini� asmen� registro Alytaus skyriuje 2012 m. geguž�s 24 d. 

3. Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis 

Bendrov�s pagrindin� veikla yra šaldytuv� ir šaldikli� gamyba ir kita LR �statym� nedraudžiama veikla, kaip 
numatytos registracijos �statuose. 
 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su tarpiniu pranešimu bei dokumentais, kuriais 
remiantis jis buvo parengtas, visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas 

Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaig�”, Pramon�s g. 6, Alytuje, buhalterin�s apskaitos ir finans� 
skyriuje, darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val. 

Visuomen�s informavimo priemon� - dienraštis „Kauno diena” ir NASDAQ OMX Vilnius internetinis puslapis 
http://nasdaqomxbaltic.com/. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� KAPITAL�, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS, 
AKCININKUS IR VALDYMO ORGAN� NARIUS 

5. Emitento �statinis kapitalas  

5.1. �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas 

 

Vertybini� popieri� 
pavadinimas 

VP skai	ius Nominalioji 
vert�, Lt 

Bendra nominalioji 
vert�, Lt 

Dalis �statiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardin�s akcijos 39 622 395 1 39 622 395 100 

 

6. Akcininkai. 

Bendras akcinink� skai�ius 2012 m. birželio 30 d. – 981. 

Stambiausi akcininkai, nuosavyb�s teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento �statinio 
kapitalo: 

Akcinink� 
vardai,pavard�s (�moni� 
pavadinimai, buvein�s 

adresas, �moni� rejestro 
kodas) 

Turim� paprast�j� 
vardini� akcij� 
skai	ius, vnt. 

Turima �statinio kapitalo ir bals� dalis, proc. 

iš viso 

tame tarpe 
priklausan

	i� 
akcininkui 
nuosavyb
�s teise 

iš viso 

tame tarpe paprast�j� 
vardini� akcij� 
priklausan	i� 

akcininkui 
nuosavyb�s teise  

Su kartu 
veikian	i� 
asmen� 
grupe, 
proc. bals� 

dalis 
kapital
o dalis 

suteikiam
� bals� 

kapitalo 
dalis 

Vaidana UAB – 
Konstitucijos pr.7, 
Vilnius, Lietuva, �/k 
302473720 

39 096 193 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 - 

 

7. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo �statiniame kapitale, bet kuri� apyvart� 
reglamentuoja LR vertybini� popieri� rinkos �statymas  

 2011 m. balandžio 18 d. pasirašyta ir apmok�ta AB „Snaig�“ konvertuojam�j� obligacij� emisija: 
- konvertuojam�j� obligacij� skai�ius: 30.000 vnt.; 
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vert�: 100 lit�; 
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 lit�; 
- bendra nominali vert�: 3.000.000 lit�; 
- bendra emisijos suma: 3.000.000 lit�; 
- konvertuojam�j� obligacij� savininkams suteikiamos teis�s: nustatyta tvarka gauti iš Bendrov�s 
pal	kanas; išpirkimo dien� gauti išpirkimo sum� arba pareikalauti pasibaigus j� išpirkimo terminui pakeisti 
konvertuojam�sias obligacijas � akcijas; taip pat visos kitos teis�s, kurias �statymai nustato bendrovi� 
kreditoriams; 
- pasirašymo ir apmok�jimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.; 
- trukm�: 725 dienos; 
- pal	kanos: 9 proc. metini�; 
- pal	kan� skai�iavimo metodas: act/365; 
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.; 
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 lit�; 
- pal	kan� mok�jimas: kart� � ketvirt� paskutin
 ketvir�io dien� (jei paskutin� ketvir�io diena yra ne darbo 
diena – kit� iš eil�s einan�i� darbo dien�), taip pat išpirkimo dien� arba keitimo � akcijas dien�; 
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- akcijos, � kurias kei�iamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardin�s 1 lito nominalios vert�s 
akcijos, suteikian�ios j� tur�tojui turtines ir neturtines teises, nustatytas �statym� ir Bendrov�s �stat�; 
- konvertuojam�j� obligacij� keitimo � akcijas s�lygos: konvertuojamosios obligacijos kei�iamos � akcijas 
obligacij� savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavim� ne v�liau kaip prieš 10 darbo dien� iki 
konvertuojam�j� obligacij� išpirkimo dienos; 
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos kei�iamos � akcijas išpirkimo dien�; 
- keitimo � akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija kei�iama � 100 akcij�); 
- �traukimas � prekyb� reguliuojamoje rinkoje: emisija � prekyb� reguliuojamoje rinkoje nebus �traukiama. 
 Visas neviešai platinamos emisijos konvertuojam�sias obligacijas pasiraš� ir apmok�jo UAB „Šiauli� banko 
turto fondas“. 

2011 m. geguž�s 2 d. pasirašyta ir apmok�ta AB „Snaig�“ 43 000 vnt.  100 lit� nominalios vert�s nevieša 
konvertuojam�j� obligacij� emisija su 9 proc. metini� pal	kan� norma. Bendra emisijos nominali vert� – 4 
300 000 lit�. Obligacij� išpirkimas - 2013 m. geguž�s 2 d. 

 

8. Emitento vertybini� popieri� antrin� apyvarta* 

Bendrov�s išleisti vertybiniai popieriai yra �traukti � Vilniaus vertybini� popieri� biržos Oficial�j� prekybos 

s�raš� nuo 1998 m. balandžio 9 d. Prekyba vertybini� popieri� biržoje bendrov�s akcijomis prad�ta nuo 

1995 m. rugpj	�io 11 d. VP ISIN kodas – LT0000109274. 

Nuo 2009 m. birželio 01 d. Bendrov�s akcijos iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos s�rašo buvo 

perkeltos � AB NASDAQ OMX Vilnius Papildom�j� prekybos s�raš�. 

Vertybini� popieri� pavadinimas – AB “Snaig�” paprastosios vardin�s akcijos. 

Vertybini� popieri� skai�ius: 39 622 395 vnt.   Vienos akcijos nominali vert�: 1 (vienas) Lt. 

 

Prekyba vertybiniais popieriais 

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

sesijos 
Bendra apyvarta 

nuo iki didž maž 
pask. 

sesijos 
didž. 

pask. 
sesijos  

vnt. Lt 

2012.01.01 2012.03.31 1,837 1,692 1,830 1 416 693,09 100 996,82 2012.03.30 3 512 198 6 360 740,70 

2012.04.01 2012.06.30 2,072 1,385 1,854 849 446,84 904,12 2012.06.28 1 115 949 2 047 057,29 

 

                                                      

*
 Pagal VVPB pateikiamus duomenis 
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9. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 

2011 m. vasario 17 d. AB “Snaig�” sudar� sutart� su AB Šiauli� bankas (Tilž�s g.149, 76348 Šiauliai) 
perduoti Bendrov�s išleist� vertybini� popieri� apskait� ir asmenini� vertybini� popieri� s�skait� tvarkym�. 

 

10. Valdymo organ� nariai 

10.1 Pareigos, vardai ir pavard�s, duomenys apie dalyvavim� emitento �statiniame kapitale 

 

Vardas, pavard� Pareigos 

Turimas 
akcij� 
skai	ius, 
vnt. 

Turima 
kapitalo 
dalis, proc. 

Bals� 
dalis, 
proc. 

VALDYBA 

Aleksey Kovalchuk AB „Snaig�” valdybos pirmininkas - - - 

Andrei Dribny AB „Snaig�” valdybos narys - - - 

Mikhail Stukalo AB „Snaig�” valdybos narys - - - 

Robin Peter Walker AB „Snaig�” valdybos narys - - - 

Martynas �esnavi�ius AB „Snaig�” valdybos narys 15 0,00 0,00 

Robertas Beržinskas AB „Snaig�” valdybos narys - - - 

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, finans� direktorius 
) 
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Gediminas �eika  AB „Snaig�” generalinis direktorius - - - 

Neringa Men�i	nien�  AB “Snaig�” finans� direktor� - - - 

 

10.2 Duomenys apie kiekvieno valdymo organ� nario kadencijos pradži� ir pabaig� 

Vardas, pavard� Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 

VALDYBA 

Aleksey Kovalchuk 2011 12 14 
iki 2015 VAS 

Andrei Dribny 2011 12 14 iki 2015 VAS 

Mikhail Stukalo 2011 12 14 iki 2015 VAS 

Robin Peter Walker 2011 12 14 iki 2015 VAS 

Martynas �esnavi�ius 
2006 05 02 iki 2015 VAS 

Robertas Beržinskas 
2008 04 23 iki 2015 VAS 

ADMINISTRACIJA (generalinis direktorius ir finans� direktorius) 

Gediminas �eika 2008 01 03 Sutartis neterminuota 

Neringa Men�i	nien� 2008 06 02 Sutartis neterminuota 

 

10.3 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams 

Paskol� ir išmok� valdybos nariams per ataskaitin� period� nebuvo. 

III. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL� 

11. Ataskaitinio periodo �mon�s veiklos apžvalga 

AB „Snaig�“ per pirm�j� ši� met� pusmet� pasiek� beveik 67 mln. Lt apyvart� (neaudituotais nepatvirtintais 

duomenimis) – beveik 19 proc. daugiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu. Bendrov� uždirbo 419 t	kst. Lt 

neaudituoto nekonsoliduoto pelno, t. y. 160 proc. daugiau nei pernai per t� pat� laikotarp�. Bendrov�s I 

pusme�io neaudituota nekonsoliduota EBITDA viršijo 4,9 mln. Lt, t. y. 16 proc. daugiau nei pernai per t� pat� 

laikotarp�.  

Pasak Gedimino �eikos, šie rezultatai buvo pasiekti sutelkus pardavimus � Ryt� rinkas, ypa� � Ukrain�, kur 

pardavimai išaugo net 62 proc., palyginti su pra�jusi� met� tuo pa�iu laikotarpiu. „Š� proverž� l�m� daugelis 

veiksni�, – teigia G. �eika. – Pirmiausia – nacionalin� reklamin� kampanija Ukrainos televizijoje, interneto ir 

išorin�s reklamos kanalais. Ne tik primin�me vartotojui apie save, bet ir sustiprinome savo klient� Ukrainoje 

pasitik�jim� mumis.  

S�kmingai �gyvendinta prekybos ir rinkodaros strategija Ukrainoje ne tik išaugino AB pardavimus, bet ir itin 

sustiprino „Snaig�s“ prek�s ženklo pozicijas šioje rinkoje. Dabar AB „Snaig�“ šaldytuv� kategorijoje užima 

6,2 proc. Ukrainos rinkos ir yra viena iš pardavimo lyderi�. 

Savo vartotoj� AB „Snaig�“ surado ir Azijos rinkose. Per 6 ši� met� m�nesius � Uzbekij�, Tadžikij� ir 

Kazachstan� bendrov� eksportavo daugiau nei 8000 vnt. šaldytuv�, t. y. 35 proc. daugiau nei pernai. Ši� 

šali� vartotojai ypa� vertina lietuvišk� šaldytuv� kokyb
 bei europietišk� kilm
.  
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„Puiki� rezultat� pasiek�me ir Vokietijoje, vienintel�je Vakaruose augan�ioje rinkoje: per pirm�j� ši� met� 

pusmet� bendrov� � ši� šal� eksportavo daugiau nei 14 000 šaldytuv�, 16 proc. daugiau, palyginti su 

pra�jusi� met� tuo pa�iu laikotarpiu, – teig� G. �eika. – Iš dalies š� augim� l�m� prasid�jusi prekyba su 

nauju klientu „Bomann“.“ 

Pasak G. �eikos, atsigauna prekyba su Rusija. „Palyginti su pra�jusiais metais, Rusijai pardav�me daugiau 

kaip šešiskart daugiau šaldytuv�. Žinoma, didži�j� šaldytuv� dal� pad�jo parduoti AB „Snaig�“ �sigijusi 

Rusijos pramonin�s šaldymo �rangos gamintoja „Polair“.“  

AB „Snaig�“ generalinis direktorius G. �eika teigiamai vertina I pusme�io rezultatus. „19 proc. pardavim� 

augimas – puikus rezultatas, – teig� G. �eika. Ta�iau ties tuo neketiname sustoti. Pelning� pardavim� 

didinimas yra vienas svarbiausi� bendrov�s ši� met� tiksl�“. 

 

12. Informacija apie �mon�s darbuotojus 

 

Pagrindin� informacija apie AB „Snaig�“ bei dukterini� �moni� darbuotojus pateikiama lentel�je žemiau: 

 

Personalo grup� 
2012 m. sausis -birželis 

vid. žm. 
skai�ius vid. m�n. darbo užmokestis Lt 

Administracijos darbuotojai (su vadovais) 171 3 266 

Darbininkai 593 1 579 

Iš viso: 764 1 955 

 

13. Informacija apie emitento antrines �mones 

 

2012 m. birželio 30 d. AB „Snaig�“ �moni� grup
 sudar� šios bendrov�s: grup�s pagrindin� �mon� AB 
„Snaig�“, dukterin�s �mon�s „Techprominvest“, „Moroz trade“, „Liga servis“, „Snaige-Ukraine“, „Almecha“. 
Pagrindin� informacija apie grup�s antrines bendroves: 

 

 OOO Techpominvest OOO Moroz Trade OOO Liga Servis Snaige Ukraina UAB Almecha 

Registracijos data, 
buvein�s adresas 

�registruota 2002 
m. lapkrit�. Adresas: 
Bolšaja Okr	žnaja 
1-a, Kaliningradas, 
Rusija.  

�registruota 2004 
m. geguž�s m�n. 
Adresas: 
Prospekt Mira 52, 
Maskva, Rusija 

�registruota 2005 
m. rugpj	t�. 
Prospekt Mira 52, 
Maskva,Rusija 

�registruota 
2002 m. lapkrit�. 
Adresas: 
Gruševskio g. 
28-2a/43, 
Kijevas, Ukraina 

�registruota 
2006 m. lapkrit�. 
Adresas: 
Pramon�s g. 6, 
Alytus, Lietuva 

Veiklos pob	dis 
Šaldytuv� ir 
šaldikli� gamyba, 
bei prekyba 

Prekyba ir 
rinkodaros 
paslaugos 

Prekyba, 
rinkodara, 
transporto 
paslaugos 

Prekyba , 
konsultavimas, 
servisas 

Mašin� ir 
�rengim� 
gamyba 

AB „SNAIG�“ turima 
�statinio kapitalo dalis, 
% 

100 % 100% 100% 99 % 100 % 

�statinio kapitalo dydis 
(Lt) 89 197 287 837 837 56 805 1 375 785 

Neapmok�ta emitento 
dalis �statiniame 
kapitale 

Pilnai apmok�ta Pilnai apmok�ta Pilnai apmok�ta Pilnai 
apmok�ta 

Pilnai 
apmok�ta 
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14. Informacija apie sandorius su susijusiomis  šalimis 

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimyb
 kontroliuoti kit� arba gali daryti reikšming� 
�tak� kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Pagal bendrov�s vadovyb�s pateikt� informacij� 
grup�s susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2012 met� pirm� pusmet� ir atitinkamai 2011 m. buvo: 

„Amber Trust II“ S.C.A. (akcininkas) 

OOO „Polair“ (akcinink� kontroliuojama �mon�) 

UAB „Vaidana“ (akcininkas). 

 

15. Pagrindin�s rizikos 

 

Kredito rizika 

Maksimali� kredito rizikos sum� 2012 m. birželio 30 d, bei 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro balansin�s 
gautinos sumos.  

Grup�s prekybos partneri�  koncentracija yra pakankamai nedidel�. Gautinos sumos iš pagrindini� 
dešimties pirk�j� 2012 m. birželio 30 d. sudar� apie   66,57  % (2011 m. gruodžio 31 d. 58,64 %) vis� 
Bendrov�s iš pirk�j� gautin� sum�.  

�diegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems pirk�jams, pageidaujantiems gauti 
atitinkam� mok�jimo atid�jim�, atliekami kredito rizikos �vertinimai. 

Grup�s  iš  pirk�j�  gautin� 28.668 t	kst. lit� sum� (eliminavus atid�jimus)  2012 m. birželio 30 d. buvo 
apdrausta  5.304 t	kst. lit� kredito draudimu „Atradius Sweden Kreditförsäkring” Lietuvos filiale (2011 m. 
gruodžio 31 d.gautina suma – 13.191 t	kst. lit�, apdrausta – 4.157 t	kst. lit�) . 

Pagal Grup�je patvirtint� gautin� sum� pripažinimo blogomis tvark�, stebimi atsiskaitym� nukrypimai nuo 
sutartini� s�lyg� ir, vadovaujantis Grup�s standartu „Prekini� kredit� rizikos valdymo proced	ra,“ atliekami 
prevenciniai darbai, siekiant išvengti pradelst� gautin� sum�. 

Pagal Grup�s patvirtint� tvark� gautinos sumos laikomos blogomis, jeigu galima pritaikyti šiuos kriterijus: 

- pirk�jas v�luoja atsiskaityti 60 ir daugiau dien�, gautina suma n�ra apdrausta ir ji n�ra iš dukterini� 
�moni�; 

- faktoringuojami pirk�jai v�luoja atsiskaityti 30 ir daugiau dien�; 
- pirk�jas nesugeba vykdyti papildomai priimt� �sipareigojim�; 
- vengia bendrauti su pardav�ju; 
- pastebima pirk�jo vadov� kaita; 
- pastebimas reorganizacijos procesas; 
- turima informacijos apie pritaikytas mokestines sankcijas, teisminius veiklos bei turto naudojimo 

apribojimus; 
- iškelta bankroto byla; 
- atsiskaitym� periodiškumo ir pastovumo nebuvimas; 
- kiti kriterijai. 

 Grup�s vadovyb� mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirk�j� gautinos  sumos at�mus pripažintus vert�s 
sumaž�jimo nuostolius balanso sudarymo dien�. 

Pal	kan� normos rizika 

Dalis Grup�s paskol� yra su kintamomis pal	kan� normomis, kurios susijusios su  VILIBOR ir EURIBOR. 
2012 m pirm�  pusmet�  ir 2011 metais.  Grup� nesinaudojo jokiomis finansin�mis priemon�mis apsidrausti 
nuo pal	kan� normos kitimo rizikos. 

Likvidumo rizika 

Grup� kontroliuoja l�š� tr	kumo rizik� naudodama pinig� sraut� ataskaitas su likvidumo prognoz�mis 
ateities laikotarpiams. Ataskaita apima numatomus pinigin�s veiklos pinig� srautus ir leidžia efektingai 
planuoti pinig� �d�jimus, jei tai b	t� reikalinga. 
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Grup�s likvidumo rizikos valdymo politikos tikslas palaikyti santyk� tarp t
stino finansavimo ir lankstumo 
naudojant bank� s�skait� perviršius, bank� paskolas, obligacijas, finansinio lizingo ir nuomos pirkim� 
sutartis. 

Grup� siekia užtikrinti pakankam� finansavim�, kad gal�t� vykdyti finansinius �sipareigojimus laiku. Grup�s 
vadovyb� mano, kad per 2012 metus pavyks užsitikrinti kai kuri� finansini� prievoli� vykdymo termino 
atid�jim� ir papildomas pinigines �plaukas, reikalingas Grup�s veiklai finansuoti . 

Užsienio valiutos rizika  

Grup� reikšmingai sumažino uždirbamas pajamas JAV doleriais.  2012 m. birželio 30 d. grup� tur�jo 
�sipareigojim� tik už 56 t	kst. Jav doleri�. (2011 m. gruodžio 31 d. -  už 166 t	kst. Jav doleri� ). Tod�l 
užsienio valiutos kurso rizika reikšmingai sumaž�jo, nes didži�j� dal� pajam� Grup� uždirba eurais, kuris yra 
susietas su litu santykiu 3,4528 lito už 1 eur�. 

 
IV. ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 
 

16. Esminiai �vykiai emitento veikloje 

Esminiai �vykiai pranešti Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� komisijai, Vilniaus vertybini� popieri� 
biržai. 

2012-07-25 
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcinink� susirinkimas 
2012 m. rugpj	�io 16 d. šaukiamas AB „Snaig�“, buvein�s adresas Pramon�s g. 6, Alytus, �mon�s kodas 
249664610 (toliau – Bendrov�) neeilinis visuotinis akcinink� susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
                Susirinkimo vieta – Bendrov�s pos�dži� sal�, adresu Kareivi� g. 6, Vilnius (5 aukštas). 
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasid�s 9:45 val.). 
                Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. rugpj	�io 8 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcinink� 
susirinkime turi teis
 tik tie asmenys, kurie bus Bendrov�s akcininkai visuotinio akcinink� susirinkimo 
apskaitos dienos pabaigoje, arba j� �galioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudar
 
balsavimo teis�s perleidimo sutartis). 
                Susirinkim� inicijuoja ir šaukia Bendrov�s valdyba. 
                Susirinkimo darbotvark�: 
1 darbotvark�s klausimas: Valdybos nari� atšaukimas. 
2 darbotvark�s klausimas: Nauj� valdybos nari� iki veikian�ios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas. 
2012-06-06 
D�l privalomo nekonkurencinio oficialaus si�lymo �gyvendinimo ataskaitos 
2012 m. birželio 6 d. AB Snaig� gavo iš bendrov�s akcinink�s UAB VAIDANA privalomo nekonkurencinio 
oficialaus si	lymo �gyvendinimo ataskait�. 
 Oficialaus si	lymo �gyvendinimo laikotarpiu UAB VAIDANA supirko 12 379 525 vnt. paprast�j� vardini� 1 
lito nominalios vert�s AB Snaig� akcij� (ISIN kodas LT0000109274), kurios sudaro 31,24 proc. bals� 
bendrov�s visuotiniame akcinink� susirinkime. 
2012-06-04 
Pranešimas apie balsavimo teisi� �gijim� 
AB Snaig� gavo UAB „VAIDANA“ pranešim� apie 75 proc. bals� Bendrov�s visuotiniame akcinink� 
susirinkime ribos peržengim�. 
2012-06-01 
Pranešimas apie vadov� sandorius 
AB ”Snaig�“ gavo pranešim� apie su vadovu glaudžiai susijosio asmens sandor� d�l emitento vertybini� 
popieri�. 
2012-05-30 
Pranešimas apie vadovo sandor� 
AB ”Snaig�“ gavo pranešim� apie vadovo sandor� d�l emitento vertybini� popieri�. 
2012-05-29 
�registruoti AB Snaig� �statai 
 2012 m. geguž�s 24 d. Juridini� asmen� registre buvo �registruota 2012 m. balandžio 30 d. visuotinio 
akcinink� susirinkimo metu akcinink� patvirtinta AB "Snaig�" �stat� redakcija.  
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2012-05-11 
AB “Snaig�“ I ketvirt� džiaug�si stabiliais pardavimais 
AB „Snaig�“ per pirm�j� ši� met� ketvirt� pasiek� beveik 22 mln. Lt apyvart� (neaudituotais nekonsoliduotais 
duomenimis) beveik tiek pat kaip ir pernai tuo pa�iu laikotarpiu. „Tai puikus rezultatas, žinant, kad kai kurios 
svarbios mums rinkos išgyveno ekonomin� nuosmuk�“,- teig� AB „Snaig�“ generalinis direktorius Gediminas 
�eika. 
 Pasak G. �eikos, šie rezultatai buvo pasiekti sutelkus pardavimus pelningesn�se Pabaltijo bei Ryt� 
rinkose, ypa� Ukrainoje, kur pardavimas išaugo net 36 proc. palyginus su praeit� met� tuo pa�iu laikotarpiu. 
-„Puikius rezultatus pasiek�me ir kai kuriuose vakar� rinkose, pavyzdžiui Vokietijoje, kur per pirm� ši� met� 
ketvirt� šaldytuv� pardavimas � ši� šal� padid�jo 30 proc. palyginus su praeit� met� tuo pa�iu laikotarpiu.- 
teig� G. �eika. –„Dalinai š� augim� s�lygojo prasid�jusi prekyba su nauju klientu „Bomann“. 
 AB „Snaig�“ pajuto pirmuosius teigiamus poky�ius, susijusius su bendrov�s susiliejimu su Rusijos 
pramonin�s šaldymo �rangos gamintoja „Polair“. „Polair“ padedama bendrov� pagamino ir pardav� 3,6 
t	kst. vnt. komercin�s paskirties šaldytuv� t.y. dvigubai daugiau nei pernai tuo pa�iu laikotarpiu. Be to, 
siekdami sutaupyti vykdant bendrus žaliav�, medžiag� bei komplektuojan�i� detali� pirkimus. abiej� 
bendrovi� pirkim� specialistai glaudžiai dirba kartu, didžiausi� d�mes� skirdami pirkim� optimizavimui.  
 AB „Snaig�“ generalinis direktorius G.�eika teigiamai vertina I ketvir�io rezultatus. „Savo užsibr�žtus I 
ketvir�io pardavimo planus pasiek�me“, - teig� G. �eika. „Ta�iau didžiausi� d�mes� skyr�me nauj� gamini� 
vystymui bei pasiruošimui vasar� prasid�sian�iam šaldymo prietais� prekybos sezonui“. 
 Ši� met� antr� ir tre�i� ketvirt� bendrov� rengiasi pristatyti atnaujint� „Snaig� Ice Logic“ šaldytuv� serij�. 
Šie šaldytuvai ne tik nustebins vartotojus atsinaujinusiu vidaus dizainu, bet ir naujomis technologijomis, 
tokiomis kaip dinamine šaldymo sistema, nuline zona, elektroniniu valdymu. Nor�dama dar labiau sustiprinti 
savo pozicijas Ukrainoje, bendrov� ši� produkt� pristatym� parems nacionaline reklamine kampanija TV, 
interneto ir išorin�s reklamos kanalais. 
Per pirm� ši� met� ketvirt� AB „Snaig�“ optimizavo ir savo paskol� portfel�: trumpalaik�s bendrov�s 
paskolos buvo perfinansuotos � ilgalaikes. 
Pirmo ketvir�io nekonsoliduota neaudituota EBITDA viršijo 583 t	kst. Lt. 
2012-04-30 
AB “Snaig�” visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimai 
2012 m. balandžio 30 d. �vyko akcin�s bendrov�s „Snaig�“ eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas. 
Susirinkime išklausyta Bendrov�s 2011 m. konsoliduotas metinis Bendrov�s pranešimas. 

1. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: AB „Snaig�“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrov�s 
veikl� 2011 metais. 

2. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2011 m. bendrov�s finansines ataskaitas. 
Susirinkime išklausyta Bendrov�s auditoriaus išvada apie 2011 m. bendrov�s finansines ataskaitas. 

3. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: 2011 m. bendrov�s metini� finansini� ataskait� rinkinio tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: Patvirtinti 2011 m. bendrov�s metini� finansini� ataskait� rinkin� (pridedama AB „Snaig�“ ir 
konsoliduotos ataskaitos); 

4. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS:  AB „Snaig�“ 2011 m. pelno (nuostoli�) paskirstymo tvirtinimas. 
SPRENDIMAS: Patvirtinti AB „Snaig�“ 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstym�: 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) par�jusi� finansini� met� pabaigoje: 0  Lt. (0 EUR) 
Grynasis finansini� met� rezultatas pelnas (nuostolis): 908 126 Lt. (263 011,47 EUR) 
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansini� met� pabaigoje: 908 126 Lt. (263 011,47 EUR) 
Akcinink� �našai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) 
Akcij� priedai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR) 
Pervedimai iš rezerv�: 1 188 483 Lt. (344 208,47 EUR) 
Paskirstytinas pelnas: 2 096 609 Lt. (607 219,94 EUR) 
Pelno paskirstymas:  
Pelno dalis, paskirta � �statymo numatytus rezervus: 45 410 Lt. (13 151,65 EUR 
Pelno dalis, paskirta  � kitus rezervus: 30 000 Lt. (8 688,60 EUR) 
- paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR)  
- socialin�ms ir kult	rin�ms reikm�ms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR) 
Pelno dalis, paskirta dividendams išmok�ti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta premijoms išmok�ti: 0 Lt. (0 EUR) 
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmok�ti: 0 Lt.  (0 EUR) 
Kita: 2 021 199 Lt. (585 379,69 EUR) 
- pelno dalis, paskirta � rezerv� savoms akcijoms �sigyti:  0 Lt. (0 EUR) 
- pelno dalis, paskirta � rezerv� investicijoms: 2 021 199 Lt. (585 379,69 EUR) 
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansini� met� pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR). 
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5. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS:  Audito �mon�s metini� finansini� ataskait� auditui atlikti rinkimas 
ir audito paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas. 

SPRENDIMAS: Audito �mone b	sim� 2012 met� metini� finansini� ataskait� auditui atlikti išrinkti  UAB 
„Ernst & Young Baltic“. 
�galioti bendrov�s generalin� direktori�, su teise per�galioti, pasirašyti sutart� su audito �mone, joje nustatant 
apmok�jimo už audito paslaugas ir kitas s�lygas. 

6. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: Audito komiteto nari� rinkimas. 
SPRENDIMAS: Iki veikian�ios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto pirmininku išrinkti  Anton 
Kudryashov, nariais Virginij� Dumbliausk� and Ras� Bal�i	nait
 Kaminskien
. 

7. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: Bendrov�s �stat� keitimas. 
SPRENDIMAS: 
1) Pakeisti Bendrov�s �stat� 6.2 ir 6.3 punktus ir juos išd�styti taip: 
6.2. Visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo Akcini� bendrovi� �statyme 
nurodytos visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, jeigu šie 
�statai numato kitaip. 
6.3. Bendroves valdyb� renka ir atšaukia visuotinis akcinink� susirinkimas, Akcini� bendrovi� �statyme 
reglamentuota tvarka. Bendrov�s valdyba turi teis
 priimti sprendim� išleisti obligacijas, o taip pat, laikantis 
visuotinio akcinink� susirinkimo patvirtintos tvarkos, spr
sti klausimus, susijusius su atlygio valdybos 
nariams nustatymu. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo Akcini� bendrovi� �statyme 
nustatytos kompetencijos. Bendroves valdybos darbo tvark� nustato valdybos darbo reglamentas. 
Papildyti bendrov�s �status nauju 6.5 punktu ir j� išd�styti taip: 
6.5. Su Bendrov�s valdybos nariais sudaromos sutartys d�l veiklos valdyboje. Bendrov�s valdybos nariams 
gali b	ti mokamas atlygis už veikl� Bendrov�s valdyboje. Sutarties su Bendrov�s valdybos nariais form� ir 
Bendrov�s atlygio už valdybos nari� veikl� mok�jimo tvark� tvirtina Bendrov�s visuotinis akcinink� 
susirinkimas. 
2) Atsižvelgiant � aukš�iau pamin�tus Bendrov�s �stat� pakeitimus, patvirtinti nauj� Bendrov�s �stat� 
redakcij� (pridedama). �galioti (su teise per�galioti) bendrov�s vadov� pasirašyti nauj� Bendrov�s �stat� 
redakcij� ir pateikti j� registruoti Juridini� asmen� registre. 

8. DARBOTVARK�S KLAUSIMAS: Bendrov�s atlygio už valdybos nari� veikl� mok�jimo tvarkos ir 
sutarties su Bendrov�s valdybos nariais formos tvirtinimas. 

SPRENDIMAS:  
1. Nustatyti, kad Bendrov�s valdybos nariams pagal atitinkam� Bendrov�s valdybos sprendim� gali 

b	ti mokamas atlygis už veikl� valdyboje. 
2. Patvirtinti sutarties su Bendrov�s valdybos nariais form� (pridedama). 
3. Patvirtinti Bendrov�s atlygio už valdybos nari� veikl� mok�jimo tvark� (pridedama). 

Nustatyti, kad priimti ir aukš�iau 1), 2) ir 3) punktuose nurodyti sprendimai, susij
 su atlygio Bendrov�s 
valdybos nariams už veikl� valdyboje nustatymu, �sigalioja ir turi b	ti taikomi nuo naujos Bendrov�s �stat� 
redakcijos, patvirtintos šiame akcinink� susirinkime, �registravimo Juridini� asmen� registre momento. 
2012-04-25 
Eilinio visuotinio susirinkimo sprendim� projekt� 5, 6 darbotvark�s klausimais papildymas 
2012 m. balandžio 25 d. AB “Snaig�” valdyba pri�m� sprendim� papildyti 2012 m. balandžio 30 d. 
�vyksian�io eilinio visuotinio Bendrov�s akcinink� susirinkimo sprendim� projektus: 
Sprendimo projektas 5 darbotvark�s klausimu: „Audito �mone b	sim� 2012 met� metini� finansini� 
ataskait� auditui atlikti išrinkti  UAB „Ernst & Young Baltic“.  �galioti bendrov�s generalin� direktori�, su teise 
per�galioti, pasirašyti sutarties su audito �mone prat
sim�, jame nustatant apmok�jimo už audito paslaugas 
ir kitas s�lygas.“ 
Sprendimo projektas 6 darbotvark�s klausimu: „Iki veikian�ios valdybos kadencijos pabaigos audito 
komiteto nariais išrinkti Virginij� Dumbliausk�, Ras� Bal�i	nait
 Kaminskien
, o audito komiteto pirmininku 
Anton Kudryashov“. 
2012-04-19 
Visuotinio akcinink� susirinkimo darbotvark�s papildymas 
AB „Snaig�“ valdybos 2012 m. balandžio 16 d. sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. Bendrov�s eilinio 
visuotinio akcinink� susirinkimo darbotvark� papildoma 7 ir 8 klausimais: 
7 darbotvark�s klausimas: Bendrov�s �stat� keitimas.  
8 darbotvark�s klausimas: Bendrov�s atlygio už valdybos nari� veikl� mok�jimo tvarkos ir sutarties su 
Bendrov�s valdybos nariais formos tvirtinimas. 
Sprendim� projektai šiais papildomais visuotinio akcinink� darbotvark�s klausimais pateikiami pranešimo 
prieduose. 
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Visuotinis akcinink� susirinkimas šaukiamas 2012 m. balandžio 30 d.  AB „Snaig�“, buvein�s adresas 
Pramon�s g. 6, Alytus, �mon�s kodas 249664610 (toliau – Bendrov�) eilinis visuotinis akcinink� 
susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
                Susirinkimo vieta – Bendrov�s pos�dži� sal�, adresu Pramon�s g. 6, Alytus. 
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasid�s 9:45 val.). 
                Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
akcinink� susirinkime turi teis
 tik tie asmenys, kurie bus Bendrov�s akcininkai visuotinio akcinink� 
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba j� �galioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra 
sudar
 balsavimo teis�s perleidimo sutartis). 
                Susirinkim� inicijuoja ir šaukia Bendrov�s valdyba. 
                Susirinkimo darbotvark�: 
1 darbotvark�s klausimas: AB „Snaig�“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrov�s veikl� 2011 
metais; 
2 darbotvark�s klausimas: Auditoriaus išvada apie 2011 m. bendrov�s finansines ataskaitas; 
3 darbotvark�s klausimas: 2011 m. bendrov�s metini� finansini� ataskait� rinkinio tvirtinimas; 
4 darbotvark�s klausimas: AB „Snaig�“ 2011 m. pelno (nuostoli�) paskirstymo tvirtinimas; 
5 darbotvark�s klausimas: Audito �mon�s metini� finansini� ataskait� auditui atlikti rinkimas ir audito 
paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas; 
6 darbotvark�s klausimas: Audito komiteto nari� rinkimas; 
7 darbotvark�s klausimas: Bendrov�s �stat� keitimas.  
8 darbotvark�s klausimas: Bendrov�s atlygio už valdybos nari� veikl� mok�jimo tvarkos ir sutarties su 
Bendrov�s valdybos nariais formos tvirtinimas. 
2012-04-10              
Šaukiamas eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas 
2012 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaig�“, buvein�s adresas Pramon�s g. 6, Alytus, �mon�s kodas 
249664610 (toliau – Bendrov�) eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas (toliau – Susirinkimas). 
                Susirinkimo vieta – Bendrov�s pos�dži� sal�, adresu Pramon�s g. 6, Alytus. 
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasid�s 9:45 val.). 
                Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
akcinink� susirinkime turi teis
 tik tie asmenys, kurie bus Bendrov�s akcininkai visuotinio akcinink� 
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba j� �galioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra 
sudar
 balsavimo teis�s perleidimo sutartis). 
                Susirinkim� inicijuoja ir šaukia Bendrov�s valdyba. 
                Susirinkimo darbotvark�: 
1 darbotvark�s klausimas: AB „Snaig�“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrov�s veikl� 2011 
metais; 
2 darbotvark�s klausimas: Auditoriaus išvada apie 2011 m. bendrov�s finansines ataskaitas; 
3 darbotvark�s klausimas: 2011 m. bendrov�s metini� finansini� ataskait� rinkinio tvirtinimas; 
4 darbotvark�s klausimas: AB „Snaig�“ 2011 m. pelno (nuostoli�) paskirstymo tvirtinimas; 
5 darbotvark�s klausimas: Audito �mon�s metini� finansini� ataskait� auditui atlikti rinkimas ir audito 
paslaug� apmok�jimo s�lyg� nustatymas; 
6 darbotvark�s klausimas: Audito komiteto nari� rinkimas. 
2012-03-22 
Snaig� AB valdyba patvirtino nuomon
 apie paskelbt� privalom� nekonkurencin� oficial� si�lym� 
supirkti bendrov�s akcijas 
Snaig� AB valdyba susipažinusi su jai oficialaus si	lymo teik�jos UAB „Vaidana“ pateikta privalomo 
nekonkurencinio si	lymo medžiaga, 2012 m. kovo 21 d. pos�dyje patvirtino savo nuomon
 apie paskelbt� 
privalom� nekonkurencin� oficial� si	lym� supirkti bendrov�s akcijas. 
2012-03-16 
D�l privalomo nekonkurencinio oficialaus si�lymo cirkuliaro patvirtinimo 
2012 m. kovo 15 d. Snaig� AB gavo bendrov�s akcininko UAB „VAIDANA“ pranešim�, kad 2012 m. kovo 
15 d. Lietuvos bankas patvirtino privalomo nekonkurencinio oficialaus si	lymo supirkti likusias balsavimo 
teis
 suteikian�ias Snaig� AB akcijas cirkuliar�. 
 Oficialaus si	lymo kaina yra 0,54 EUR (penkiasdešimt keturi euro centai) už 1 (vien�) paprast�j� vardin
 1 
Lt (vieno lito) nominalios vert�s (vertybini� popieri� ISIN kodas LT0000109274) Snaig� AB akcij�. 
Oficialaus si	lymo �gyvendinimo pradžia 2012 m. kovo 21 d., pabaiga – 2012 m. geguž�s 29 d. 
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2012-03-05 
Pranešimas apie vadov� sandorius 
2012 m. kovo 5 d.AB ”Snaig�“ gavo pranešim� apie su vadovu glaudžiai susijusio asmens sandor� d�l 
emitento vertybini� popieri�. 
2012-03-02 
2011 m. AB “Snaig�“ neaudituota nekonsoliduota EBITDA sudar� 9,3mln. Lt 
Pasak AB „Snaig�“ generalinio direktoriaus Gedimino �eikos, 2011 metai tapo reikšming� pasiekim� ir 
dideli� galimybi� metais. Praeitais metais AB „Snaig�“ pardav� virš 175 t	kst. vnt. šaldytuv�. Didži�j� (96 
proc ) apyvartos dal� sudar� eksportas � daugiau kaip 30 Europos ir Azijos šali�. Daugiausia lietuvišk� 
šaldytuv� nupirko Vokietija, Ukraina, Pranc	zija, Portugalija. 
Bendrov� ženkliai sustiprino savo prekybines pozicijas Ukrainoje prad�jusi prekiauti su vienu svarbiausi� 
Ukrainos buitin�s technikos tinkl� – „Eldorado“. Po keli� met� pertraukos šaldytuvai su „Snaig�“ ženklu  v�l 
prad�ti eksportuoti � Rusij� ir Baltarusij�.  
 AB „Snaig�“ generalinio direktoriaus Gedimino �eikos nuomone  vienas svarbiausi� 2011 met� �vyki� buvo 
strateginio investuotojo at�jimas. Rusijos pramonin�s šaldymo �rangos gamintoja bendrov� „Polair“ 
netiesiogiai veikdama per UAB „VAIDANA“ �sigijo 23 716 668 paprast�sias vardines akcijas, sudaran�ias 
59,86 procentus vis� bendrov�s akcij� ir j� suteikiam� bals� visuotiniame Bendrov�s akcinink� susirinkime. 
 Pasak AB „Snaig�“ generalinio direktoriaus Gedimino �eikos, 2011 m. bendrov� daug nuveik�  kurdama 
naujus gaminius bei tobulindama esamus. „Biržel�  pristat�me naujus, prabangius šaldytuvus su stiklo 
durimis Snaig� Glassy“. Šie šaldytuvai susilauk� daug vartotoj� d�mesio tiek Lietuvoje, tiek Vakar� 
Europoje, o met� pabaigoje buvo apdovanoti Lietuvos „Met� gaminio“ aukso medaliu.  , - teig� G. �eika. 
„Suk	r�me nauj� šaldytuv� RF35 su padidintu šaldiklio skyriumi, kuris per trump� laik� tapo vienu 
geriausiai parduodamu AB „Snaig�“ gaminiu Pabaltijo ir Ryt� rinkose.“ 
 Bendrov� dalyvavo vienoje reikšmingiausi� Europoje buitin�s technikos parod� – IFA 2011, kur sulauk� itin 
pozityvaus klient� bei partneri� �vertinimo. 
 2011 m.bendrov�s nekonsoliduota neaudituota EBITDA išliko beveik tokia pat kaip pernai - 9,3 mln. Lt,  tai 
neabejotinai teigiamas rezultatas vertinant bendrov�s veikl�. Praeit� met� nekonsoliduotas neaudituotas 
bendrov�s grynasis nuostolis  siek� 0,53 mln. Lt. 
 Pasak AB „Snaig�“ generalinio direktoriaus Gedimino �eikos,d�l valiut� kurs� pasikeitim� perkainavus AB 
„Snaig�“ valdomos uždarytos Kaliningrado gamyklos skolas motininei bendrovei susidar� 5,6  mln. Lt. 
nuostolis.  „Šis popierinis skolos perkainavimas yra nesusij
s su bendrov�s veikla ir tur�t� b	ti 
eliminuojamas,  vertinant metinius bendrov�s rezultatus“- teig� G. �eika. 
 Kaliningrado stogo gri	tis ir remonto darbai sutrukd� s�kmingai parduoti Kaliningrado gamykl� pra�jusiais 
metais. Šiuo metu bendrov� aktyviai derasi su potencialiais  pirk�jais ir 2012 m. tikisi �plauk� iš šios 
gamyklos pardavimo. 
 AB “Snaig�“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2011metus pasiek� 111,1 mln. Lt konsoliduot� 
neaudituot� apyvart�, ir patyr� 5 mln.Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio. 
 

17. Teismo ir tre	i�j� teismo (arbitražo) procesai 

Informacija apie teismo ir tre�i�j� teismo (arbitražo) procesus atskleista aiškinamojo rašto p.26. 

. 

 


