AB „SNAIG “
2013 M. KONSOLIDUOTOS IR BENDROV S FINANSIN S ATASKAITOS
(t kst. lit , jei nenurodyta kitaip)

Finansini ataskait aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija
AB „Snaig “ (toliau – Bendrov ) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin bendrov . Jos buvein s adresas yra:
Pramon s g. 6,
Alytus,
Lietuva.
Bendrov užsiima 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. 2013 m. ir
2012 m. gruodžio 31 d. Bendrov s akcininkai buvo:
2013 m.
Turim akcij
skai ius
Nuosavyb s
(t kst. vnt.)
dalis
UAB „Vaidana“
„Swedbank“ AS (Estija) klientai
„Skandinaviska Enskilda Banken“ AB klientai
Kiti akcininkai
Iš viso

36 096*
138
4
3 384
39 622

91,10 %
0,35 %
0,01 %
8,54 %
100 %

2012 m.
Turim akcij
skai ius
Nuosavyb s
(t kst. vnt.)
dalis
36 096*
107
4
3 415
39 622

91,10 %
0,27 %
0,01 %
8,62 %
100 %

*Iš šio skai iaus 12 975 t kst. vnt. AB „Snaig “ akcij 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pagal finansinio užtikrinimo
susitarim keista AB Šiauli bankui (31 pastaba).
Visos akcijos, kuri kiekvienos nominali vert 1 litas, yra paprastosios ir 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. buvo
pilnai apmok tos. 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrov sav akcij netur jo.
Bendrov s valdyb turi sudaryti 6 atstovai, ta iau 2013 m. gruodžio 31 d. valdyboje buvo tik 5 atstovai, iš j 2
OAO „Polair“ atstovai ir 3 nepriklausomi atstovai (2012 m. buvo 5 atstovai, iš j 1 UAB „Vaidana“ ir 4 OAO „Polair“
atstovai).
2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Vaidana“ galutinis akcininkas yra „Tetal Global“ Ltd. (tarpiniai akcininkai yra „Furuchi
Enterprises“ Ltd ir „Hymana Holdings“ Ltd.)
2013 m. gruodžio 31 d. Grup sudaro Bendrov AB „Snaig “ ir jos dukterin s mon s (toliau – Grup ):

mon

Šalis

TOB „Snaige Ukraina“
UAB „Almecha“

Ukraina
Lietuva

Iš viso

Investicijos
savikaina
89
1 376

Grup s
valdom akcij
dalis
99 %
100 %

Ataskaitini met
pelnas
(nuostoliai)
(5)
784

Nuosavas
kapitalas
57
1 266

1 465

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.
UAB „Almecha“ (Alytus, Lietuva) buvo kurta 2006 m. lapkri io 9 d. Jos pagrindin veikla – šaldytuv komponent ir
rengim gamyba patronuojan iai Bendrovei.
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Bendroji informacija (t sinys)
2012 m. gruodžio 31 d. Grup sudar Bendrov AB „Snaig “ ir jos dukterin s mon s (toliau – Grup ):

mon
OOO
„Techprominvest“

Šalis

Grup s
valdom akcij
dalis

Investicijos
savikaina

Ataskaitini met
pelnas
(nuostoliai)

Nuosavas
kapitalas

(18 952)

20 362

Rusija
(Kaliningradas)

106 355

100 %

OOO „Moroz Trade“

Rusija

1

100 %

-

(14 121)

OOO „Liga Servis“
TOB „Snaige
Ukraina“

Rusija

1

100 %

-

(1 409)

Ukraina

89

99 %

(5)

57

1,376
107 822

100 %

784

1 266

UAB „Almecha“
Lietuva
Iš viso
Investicij vert s sumaž jimas (OOO
„Techprominvest“)
Investicijos dukterines mones gryn ja
verte

(70 000)
37 822

Grup 2013 m. pardav dukterines mones OOO „Liga Servis“ ir OOO „Techprominvest“ bei likvidavo dukterin
OOO „Moroz Trade“. Nutrauktos veiklos rezultatai pateikiami 3 pastaboje.

mon

Grup s darbuotoj skai ius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 746, o Bendrov s – 666 (2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai
766 ir 633).
Grup s ir Bendrov s vadovyb patvirtino šias finansines ataskaitas 2014 m. balandžio 16 d. Bendrov s akcininkai turi
statymin teis patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti j ir reikalauti vadovyb s parengti naujas
finansines ataskaitas.
2

Apskaitos principai
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup s ir Bendrov s 2013 m. finansines ataskaitas, yra šie:
2.1.

Finansini ataskait parengimo pagrindas

Šios finansin s ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus (TFAS), priimtus
taikyti Europos S jungoje (toliau – ES).
Šias finansines ataskaitos sudaro atskiros Bendrov s ir konsoliduotos AB „Snaig “ Grup s finansin s ataskaitos. Šios
finansin s ataskaitos parengtos sigijimo savikainos principu.
Apskaitos politikos pakeitimai
Išskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Grup ir Bendrov nuosekliai taik apskaitos politik , išd styt
visiems šiose konsoliduotose ir atskirose finansin se ataskaitose pateiktiems laikotarpiams.

2 pastaboje,

2013 m. sausio 1 d. Grup ir Bendrov prad jo taikyti toliau nurodytus naujus standartus ir standart
skaitant atitinkamas kit standart pataisas.

pataisas,

Tikrosios vert s nustatymas
13-ajame TFAS nustatoma bendra tikrosios vert s nustatymo ir informacijos apie tikrosios vert s nustatym
atskleidimo sistema, kai tokio nustatymo reikalaujama arba tai leidžiama pagal kitus TFAS. Šiame TFAS tikroji vert
apibr žiama kaip kaina, už kuri vertinimo dien b t parduotas turtas arba perleistas sipareigojimas pagal prastin
sandor tarp rinkos dalyvi . Šis TFAS pakei ia ir praple ia tikrosios vert s nustatymo atskleidimo reikalavimus kituose
TFAS, skaitant 7- j TFAS. D l šios priežasties Grup ir Bendrov trauk papildomus atskleidimus (žr. 29 pastab
(Finansin s priemon s)).
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Apskaitos principai (t sinys)
2.1.

Finansini ataskait parengimo pagrindas (t sinys)

Atsižvelgdamos 13-ojo TFAS pereinam sias nuostatas, Grup ir Bendrov perspektyviai taik naujas tikrosios vert s
nustatymo gaires ir nepateik nauj atskleidim lyginamosios informacijos. Nepaisant to, šis pakeitimas netur jo
reikšmingos takos Grup s ir Bendrov s turto ir sipareigojim vertinimui.
Kit bendr j pajam element pateikimas
D l 1-ojo TAS patais Grup ir Bendrov pakoregavo straipsni pateikim kit bendr j pajam ataskaitoje tam, kad
atskirt straipsnius, kurie ateityje gal t b ti pergrupuojami pelno (nuostoli ) ataskait , nuo t , kurie niekada nebus
pergrupuojami. Atitinkamai pateikta ir lyginamoji informacija.
Kitos standart pataisos
Toliau pateikiamos standart pataisos, galiojan ios nuo 2013 m. sausio 1 d., neturi reikšmingos takos šioms
konsoliduotoms ir atskiroms finansin ms ataskaitoms:
7-ojo TFAS pataisa – „Finansinio turto ir finansini sipareigojim užskaita“;
19-ojo TAS pataisa (2011 m.) – „Išmokos darbuotojams“;
12-ojo TAS pataisos – „Atid tasis mokestis. Pagrindinio turto vert s atk rimas“.
Nepritaikyti nauji standartai ir aiškinimai
Keletas nauj patais , standart ir išaiškinim galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems po 2014 m. sausio
1 d., ir dar nebuvo taikyti rengiant šias konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas. Standartai, aiškinimai ir
pataisos, kurie gali b ti aktual s Grupei ir Bendrovei, bei vadovyb s vertinimai d l galimos nauj ir perži r t
standart bei išaiškinim takos juos pirm kart pritaikius, yra nurodyti žemiau. Grup ir Bendrov neketina taikyti ši
patais , standart ir išaiškinim anks iau.
i.

10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansin s ataskaitos“, 11-asis TFAS „Jungtin
„Informacijos apie dalis kituose kio subjektuose atskleidimas“ (2011 m.)

veikla“ ir 12-asis TFAS

10-ajame TFAS nustatomas bendras kontrol s modelis, pagal kur galima nustatyti, ar kio subjektas, kur
investuojama, turi b ti konsoliduojamas. D l to Grupei gali tekti pakeisti savo konsolidavimo išvad , taikom
kio
subjektams, kuriuos ji investuoja, o d l to gali pasikeisti ir dabartin ši
kio subjekt apskaitos tvarka. Grup
nemano, kad naujasis standartas tur s takos finansin ms ataskaitoms, nes kio subjekt , kuriuos ji investuoja,
kontrol s vertinimas pagal nauj j standart netur t keisti ankstesni išvad d l Grup s kio subjekt , kuriuos ji
investuoja, kontrol s.
Remiantis 11-oju TFAS, jungtin s veiklos strukt ra tebelaikoma svarbiu, bet nebe pagrindiniu veiksniu jungtin s
veiklos r šiai ir apskaitos modeliui nustatyti. Grup s dalis bendroje veikloje, kurioje šalys turi teisi turt ir prievoli
vykdyti sipareigojimus, bus apskaitoma atsižvelgiant Grup s dal min tame turte ir sipareigojimuose. Grup s dalis
bendroje mon je, kurioje šalys turi teisi gryn j turt , bus apskaitoma taikant nuosavyb s metod . Grup nemano,
kad 11-asis TFAS tur s reikšmingos takos finansin ms ataskaitoms, kadangi ji n ra jungtin s veiklos susitarimo šalis.
12-ajame TFAS vien standart sujungiami visi reikalavimai kio subjektui atskleisti savo dal dukterin se mon se,
jungtin je veikloje, asocijuotosiose mon se ir nekonsoliduojamuose strukt riniuose kio subjektuose. Grup nemano,
kad naujasis standartas tur s reikšmingos takos finansin ms ataskaitoms.
Šie standartai galioja 2014 m. sausio 1 d. arba v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, ta iau
leidžiama juos taikyti anks iau.
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Apskaitos principai (t sinys)
2.1.
ii.

Finansini ataskait parengimo pagrindas (t sinys)
27-asis TAS (2011 m.) „Atskiros finansin s ataskaitos“ (galioja 2014 m. sausio 1 d. arba v liau
prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

27-ajame TAS (2011 m.) su nedideliais paaiškinimais pateikti 27-ojo TAS (2008 m.) apskaitos ir atskleidimo
reikalavimai atskiroms finansin ms ataskaitoms. Be to, 27- j TAS (2011 m.) traukti 28-ojo TAS (2008 m.) ir 31-ojo
TAS reikalavimai atskiroms finansin ms ataskaitoms. Standartas nebenagrin ja kontrol s principo ir reikalavim ,
susijusi su konsoliduot j finansini ataskait rengimu, kurie traukti 10- j TFAS „Konsoliduotosios finansin s
ataskaitos“. Bendrov nemano, kad 27-asis TAS (2011 m.) tur s reikšmingos takos finansin ms ataskaitoms,
kadangi d l jo apskaitos politika n ra kei iama.
iii.

28-asis TAS „Investicijos asocijuot sias mones ir bendras mones“ (galioja 2014 m. sausio 1 d. arba v liau
prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

Buvo padarytos nedidel s 28-ojo TAS (2008 m.) pataisos, susijusios su asocijuotosiomis mon mis ir bendromis
mon mis, laikomomis pardavimui, ir su nuosavyb s dalies asocijuotojoje ar bendroje mon je poky iais. Grup ir
Bendrov nemano, kad standarto pataisos tur s reikšmingos takos finansin ms ataskaitoms, kadangi Grup ir
Bendrov neturi investicij asocijuot sias ar bendras mones, kurioms min tos pataisos tur t takos.
iv.

32-ojo TAS pataisos „Finansinio turto ir finansini sipareigojim užskaita“ (galioja 2014 m. sausio 1 d. arba
v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

32-ojo TAS pataisose (galioja 2014 m. sausio 1 d. arba v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams
laikotarpiams; taikoma retrospektyviai) išaiškinama, kad kio subjektas šiuo metu turi teisiškai gyvendinam
užskaitos teis , jei ši teis nepriklauso nuo ateities vykio ir yra teisiškai gyvendinama kio subjekto ir vis sandorio
šali tiek prastomis veiklos s lygomis, tiek sipareigojim nevykdymo, nemokumo ar bankroto atveju. Grup ir
Bendrov nemano, kad standarto pataisos tur s takos finansin ms ataskaitoms, nes Grup ir Bendrov neatlieka
finansinio turto ir finansini sipareigojim užskaitos ir neturi sudariusios bendr j tarpusavio užskaitos sutar i .
v.

10-ojo TFAS, 12-ojo TFAS ir 27-ojo TAS pataisos „Investicin s mon s“ (galioja 2014 m. sausio 1 d. arba
v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

Pataisose pateikiama 10-ajame TFAS tvirtinto reikalavimo konsoliduoti išimtis ir reikalaujama, kad investicin ms
mon ms priskiriami kio subjektai nekonsoliduot savo investicij
kontroliuojamus kio subjektus, investicij
asocijuot sias mones ir bendras mones, o vertint jas tikr ja verte, tikrosios vert s pasikeitim traukiant pelno
(nuostoli ) ataskait . Ši konsolidavimo išimtis yra privaloma (t. y. n ra pasirenkama), išskyrus dukterines mones,
kuri veikla yra laikoma investicin s mon s investicin s veiklos t sa, – tokios dukterin s mon s vis tiek turi b ti
konsoliduojamos. kio subjektas priskiriamas investicinei monei, jeigu jis atitinka visus esminius investicin s mon s
apibr žties elementus. Grup ir Bendrov nemano, kad naujasis standartas tur s takos finansin ms ataskaitoms, nes
Grup ir Bendrov neatitinka investicin ms mon ms taikom reikalavim .
vi.

36-ojo TAS pataisos „Informacijos apie nefinansinio turto atsiperkam j vert atskleidimas“ (galioja 2014 m.
sausio 1 d. arba v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

Pataisose išaiškinama, kad kio subjektas turi atskleisti tik atskiro turto ( skaitant prestiž ) arba pinigus kurian i
vienet , kuriems per ataskaitin laikotarp buvo pripažinti arba panaikinti vert s sumaž jimo nuostoliai, atsiperkam j
vert . Pataisose taip pat reikalaujama atskleisti papildom informacij , susijusi su tikrosios vert s hierarchijos lygiu,
kai atskiro turto ( skaitant prestiž ) arba pinigus kurian i vienet vert s sumaž jimas per ataskaitin laikotarp buvo
pripažintas arba panaikintas ir kai atsiperkamoji vert pagr sta tikr ja verte at mus perleidimo išlaidas. Grup ir
Bendrov nemano, kad naujasis standartas tur s reikšmingos takos finansin ms ataskaitoms.
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Apskaitos principai (t sinys)
2.1.
vii.

Finansini ataskait parengimo pagrindas (t sinys)
39-ojo TAS pataisos „Išvestini finansini priemoni novacija ir tolesn apsidraudimo sandori
(galioja 2014 m. sausio 1 d. arba v liau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams)

apskaita“

Kai tenkinami tam tikri kriterijai, pataisose leidžiama toliau taikyti apsidraudimo sandori apskait , kai d l teis s akt ir
taisykli apsidraudimo priemone laikoma išvestin finansin priemon yra pakei iama, kad pagrindin sandorio šalis
gal t atlikti tarpuskait . Grup ir Bendrov nemano, kad naujasis standartas tur s takos finansin ms ataskaitoms,
nes Grup ir Bendrov netaiko apsidraudimo sandori apskaitos.
2.2.

Veiklos t stinumas

Šios 2013 m. finansin s ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grup ir Bendrov t s savo veikl ne trumpiau
nei vienerius metus.
2.3.

Finansini ataskait valiuta

Grup s finansin s ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais, kuri yra Bendrov s
funkcin 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 (nuostolius).
Nepiniginiai straipsniai, kurie yra apskaitomi istorine verte užsienio valiuta, yra konvertuojami naudojant valiutos
keitimo kursus, galiojusius pirminio sandorio 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 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 / buvo perskai iuoti AB „Snaig “ pateikimo valiuta (litais), taikant finansin s b kl s ataskaitos
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 kitose
bendrosiose pajamose. Užsienio mon s pardavimo metu nuosavo kapitalo straipsnyje sukauptas valiutos
perskai iavimo rezultatas yra perkeliamas
pelno (nuostoli ) ataskait . Dukterini moni , kuri kontrol yra
prarandama, veiklos rezultatai konsoliduotose finansin se atskaitose yra pateikiami tik už t laikotarp , kol kontrol
priklaus Grupei.
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 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Rusijos rublis
Ukrainos grivina
JAV doleris

0,0767
0,3046
2,5098

Visi skai iai finansin se ataskaitose yra pateikiami t kstan iais lit , jei nenurodyta kitaip.
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2012 m.
gruodžio 31 d.
0,0859
0,3229
2,6060
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Apskaitos principai (t sinys)
2.4.

Konsolidavimo principai

Konsoliduotos Grup s finansin s ataskaitos apima AB „Snaig “ ir jos dukterines mones. Dukterini moni finansin s
ataskaitos yra parengtos tiems patiems ataskaitiniams metams bei 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 nekontroliuojamai daliai, finansin s b kl s ataskaitoje ir bendr j pajam ataskaitoje yra parodomi atskirai.
Grup s nekontroliuojamos dalies sigijimai ir perleidimai yra apskaitomi kaip nuosavo kapitalo sandoris: Skirtumas tarp
sigytos iš nekontroliuojamos dalies / nekontroliuojamai daliai perleisto grynojo turto vert s Grup s finansin se
ataskaitose ir akcij sigijimo / pardavimo kainos yra apskaitomas tiesiogiai nuosavame kapitale.
Jei Grup praranda dukterin s mon s kontrol , ji:
Nutraukia dukterin s mon s turto ( skaitant prestiž ) ir sipareigojim pripažinim ;
Nutraukia nekontroliuojamos dalies, jei tokia yra, balansin s vert s pripažinim ;
Nutraukia sukaupt valiutos kurs skirtum , apskaityt nuosavyb je, pripažinim ;
Apskaito gaut atlyg tikr ja verte;
Apskaito tebeturim investicij tikr ja verte;
Atsiradus pervirš ar deficit apskaito bendr j pajam ataskaitoje;
Komponent , anks iau pripažint kitose bendrose pajamose, patronuojan ios mon s dal perklasifikuoja
atitinkamai bendr j pajam ataskait ar nepaskirstyt j peln .
Verslo jungimai apskaitomi naudojant sigijimo metod . sigijimo savikaina yra nustatoma sudedant pervesto atlygio
tikr j vert sigijimo dien ir nekontroliuojamos dalies sigytame subjekte, jei tokia yra, sum . Kiekvieno verslo
sigijimo atveju pirk jas vertina nekontroliuojam dal sigytame subjekte arba tikr ja verte, arba proporcinga gyjamo
subjekto identifikuojamo grynojo turto dalimi. Patirtos su sigijimu susijusios bendrosios s naudos yra nurašomos,
traukiant jas administracines s naudas.
Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirk jo iš anks iau valdoma nuosavyb s dalis gyjamoje mon je yra
vertinama tikr ja verte sigijimo dien per peln (nuostolius). Neapibr žta atlygio dalis, kuri pirk jas tur s mok ti,
pripaž stama tikr ja verte sigijimo dien . Neapibr žtojo atlygio, kuris laikomas turtu ar sipareigojimu, tolimesni
vertinimai tikr ja verte bus pripažinti pagal 39- j TAS: arba per peln /nuostol , arba kaip pokytis kitose bendrosiose
pajamose. Jei neapibr žtasis atlygis yra klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis n ra pakartotinai vertinamas, o jo
v lesnis mok jimas yra apskaitomas nuosavo kapitalo dalyje.
Prestižas yra pripaž stamas sigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, skaitant pripažint
nekontroliuojamos dalies sum , viršija gryn j sigyjamo turto ir vertint sipareigojim sum .
Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji sigytos dukterin s mon s grynojo turto vert , skirtumas yra pripaž stamas
pelne (nuostoliuose). Po pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas sigijimo verte, at mus bet kokius sukauptus
vert s sumaž jimo nuostolius. Vert s sumaž jimo vertinimo tikslais verslo jungimo metu gytas prestižas nuo sigijimo
datos yra priskiriamas tiems Grup s plaukas kuriantiems vienetams, kurie, kaip tikimasi, tur s naudos iš susijungimo,
nepriklausomai nuo to, ar gyjamos mon s kitas turtas ar sipareigojimai yra priskiriami šiems vienetams.
Kai prestižas sudaro plaukas kurian io vieneto dal , ir to vieneto sud tyje esan ios veiklos dalis yra parduodama,
prestižas, susij s su parduota veikla, yra traukiamas parduodamos veiklos apskaitin vert , nustatant peln arba
nuostolius iš veiklos pardavimo. Tokiu atveju parduotas prestižas yra vertinamas atsižvelgiant parduotos veiklos
santykin vert lyginant su likusia plaukas kurian io vieneto dalimi.
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2.5.

Investicijos dukterines mones

Investicijos dukterines mones atskiroje Bendrov s finansin s b kl s ataskaitoje yra apskaitytos sigijimo savikaina
at mus vert s sumaž jim .
sigijimo savikaina yra lygi sumok to atlygio tikrajai vertei. Investicijos apskaitin s vert s vertinimas d l vert s
sumaž jimo atliekamas, kuomet vykiai ar aplinkybi pasikeitimas parodo, kad investicijos apskaitin vert gali viršyti
atsipirkimo vert . Esant tokioms aplinkyb ms Bendrov atlieka investicijos atsipirkimo vert s vertinim . Jei
investicijos apskaitin vert viršija jos atsipirkimo vert , investicija yra nurašoma iki atsipirkimo vert s (didesn iš
tikrosios vert s at mus pardavimo išlaidas arba naudojimo vert s). Vert s sumaž jimas apskaitomas pelne
(nuostoliuose), finansini s naud straipsnyje.
Investicij perleidimo pelnas ar nuostolis yra apskaitomas pelne (nuostoliuose) finansin s veiklos straipsnyje.
2.6. Nematerialusis turtas, išskyrus prestiž
Nematerialusis turtas iš pradži yra pripaž stamas sigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei yra
tik tina, kad Grup ir Bendrov 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).
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacin s vert s ir amortizacijos metodas yra kasmet perži rimi užtikrinant, kad jie
atitikt numatom ilgalaikio nematerialiojo turto, išskyrus prestiž , naudojimo pob d .
Tyrimai ir pl tra
Tyrim išlaidos pripaž stamos s naudomis, kai patiriamos. Pl tros išlaidos individualiems projektams yra
pripaž stamos nematerialiuoju turtu, kai Grup ir Bendrov 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.
Po pradinio pl tros išlaid pripažinimo turtu yra naudojamas savikainos modelis, pagal kur turtas 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 . Pl tros laikotarpiu turto vert s sumaž jimas vertinamas kasmet.
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
pripaž stamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieži ros darbai, s naudomis.
Bendrov ir Grup neturi nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laiku.
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2.7.

Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai, investicinis turtas

Nekilnojamuoju turtu, ranga ir rengimais, skaitant ir investicin turt , laikomas turtas, kur Grup ir Bendrov 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. Nekilnojamasis turtas, ranga ir
rengimai bei investicinis 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 tokio turto dali pakeitimo
išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus, o pakeistos dalys nurašomos.
Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai bei investicinis 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
peln (nuostolius), kuriais turtas yra nurašomas.
Nekilnojamojo turto, rangos ir rengim bei investicinio 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
pelne (nuostoliuose), kai nustatomi. Vert yra sumaž jusi tada, kai turto ar plaukas kurian io vieneto apskaitin vert
viršija jo atsiperkam j vert , kuri sudaro jo tikroji vert at mus pardavimo išlaidas arba jo panaudojimo vert
priklausomai nuo to, kuri iš j yra didesn .
Nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing metod per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai ir statiniai ( skaitant investicin turt )
Mašinos ir rengimai
Transporto priemon s
Kitas nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai

15–63 metai,
5–15 met ,
4–6 metai,
3–8 metai.

Turto likutin s vert s, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusid v jimo metodai yra perži rimi ir, jei reikia,
pakoreguojami kiekvien finansini met pabaigoje.
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.
Skolinimosi išlaidos, kurios yra priskiriamos ilgo parengimo turto sigijimui, statybai arba gamybai, yra
kapitalizuojamos, kitais atvejais – pripaž stamos s naudomis, kai patiriamos. 2013 m. ir 2012 m. skolinimosi išlaid
kapitalizuota nebuvo.
2.8.

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.
Jeigu Grup s ir Bendrov s turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukš iau aprašyt s lyg ,
Grup ir Bendrov nebeklasifikuoja to turto kaip laikomo pardavimui ir vertina ilgalaik turt , kuris nustoja b ti
klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, 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 sprendimo
neparduoti turto dat . Ilgalaikio turto, kuris nustoja b ti klasifikuojamas kaip turtas laikomas pardavimui, apskaitin s
vert s pataisymai yra apskaitomi pelne (nuostolyje) to periodo, kuriuo s lygos nustoja b ti tenkinamos.
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2.9.

Atsargos

Atsargos apskaitomos žemesni ja 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.
2.10. 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. Finansinis turtas
Vadovaujantis 39-uoju TAS „Finansiniai instrumentai: pripažinimas ir vertinimas“ Grup s ir Bendrov s finansinis turtas
yra skirstomas finansin turt , vertinam tikr ja verte per peln (nuostolius), investicijas, laikomas iki išpirkimo
termino, suteiktas paskolas ir gautinas sumas bei finansin turt , skirt parduoti. Visi finansinio turto sigijimai ir
pardavimai yra pripaž stami j pirkimo (pardavimo) dien . Iš pradži finansinis turtas yra apskaitomas sigijimo verte,
kuri yra lygi sumok to atlyginimo tikrajai vertei, traukiant (išskyrus finansin turt , vertinam tikr ja verte per peln
(nuostolius) sandorio sudarymo išlaidas.
Grup s ir Bendrov s finansinio turto kategorija yra nustatoma turto sigijimo metu ir, kai leidžiama ir yra b tina,
perži rima kiekvien finansini met pabaigoje.
Visi prastiniai finansinio turto pirkimai ir pardavimai yra pripaž stami sandorio dien , kuri yra diena, kai Grup ir
Bendrov sipareigoja pirkti turt . Visi prastiniai pirkimai ir pardavimai yra finansinio turto pirkimai ir pardavimai, kurie
reikalauja pristatyti turt per bendrai nuostatuose ar rinkos susitarime nustatyt laikotarp .
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov netur jo finansinio turto, vertinamo tikr ja verte per peln
(nuostolius), investicij , laikom iki išpirkimo termino, bei finansinio turto, skirto parduoti.
Paskolos ir gautinos sumos
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestin s finansin s priemon s su fiksuotais arba nustatytu b du apskai iuojamais
mok jimais, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos iš pradži yra apskaitomos suteikto atlygio
tikr ja verte. Paskolos ir gautinos sumos po pirminio pripažinimo yra apskaitomos amortizuota verte naudojant
efektyvios pal kan normos metod at mus bet kokius vert s sumaž jimo nuostolius. Pelnas arba nuostoliai
pripaž stami pelne (nuostoliuose) tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumaž ja jo vert ar jis yra amortizuojamas.
Gautin sum ir paskol vert s sumaž jimas yra apskaitomas, kai yra požymi , kad gautinos sumos nebus atgautos,
tada balansin gautin sum vert yra mažinama naudojant vert s sumaž jim s skait . Nuvert jusios paskolos ir
gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra vertinamos kaip nebeatgaunamos.
Efektyvios pal kan normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar sipareigojimo amortizuotos savikainos
apskai iavimui ir pal kan pajam ar s naud paskirstymui per atitinkam laikotarp . Efektyvi pal kan norma yra
norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti b simus mok jimus grynaisiais pinigais per numatom finansinio sipareigojimo
galiojimo laikotarp arba, kai manoma, per trumpesn laikotarp .
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2.12. Finansiniai sipareigojimai
Finansiniai sipareigojimai
Finansiniai sipareigojimai yra priskiriami finansiniams sipareigojimams, „vertinamiems tikr ja verte per peln
(nuostolius)“, arba „kitiems finansiniams sipareigojimams“.
Grup neturi finansini

sipareigojim , vertinam tikr ja verte per peln (nuostolius).

Kiti finansiniai sipareigojimai
Kiti finansiniai sipareigojimai ( skaitant paskolas) v lesniais laikotarpiais yra vertinami amortizuota savikaina
naudojant efektyvios pal kan normos metod .
Konvertuojamos obligacijos, remiantis sutarties s lygomis, yra išskiriamos skolos ir nuosavo kapitalo komponentus
(jei taikytina).
Išleidimo dat konvertuojam obligacij skolos komponento tikroji vert yra nustatoma naudojant analogiškos
nekonvertuojamos obligacijos rinkos kain . Skolos komponento tikroji vert yra apskaitoma amortizuota savikaina
finansini sipareigojim straipsnyje (at mus sandorio sudarymo s naudas) iki išpirkimo ar konversijos.
plauk dalis, viršijanti skolos komponento tikr j vert , yra priskiriama konversijos pasirinkimo sandoriui, kuris
apskaitomas nuosavame kapitale, at mus sandorio sudarymo s naudas. Konversijos pasirinkimo sandorio apskaitin
vert v lesniais laikotarpiais neperskai iuojama. Sandorio sudarymo s naudos yra priskiriamos skolos ir nuosavo
kapitalo komponentams proporcingai j pradin ms pripažinimo vert ms.
2.13. Finansinio turto ir sipareigojim pripažinimo nutraukimas
Finansinis turtas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalis finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grup s) pripažinimas yra
nutraukiamas, kai:
baigiasi teis s finansinio turto pinig srautus galiojimo laikas;
Grup ir Bendrov išlaik teis pinig srautus, bet prisi m sipareigojim sumok ti vis sum tre iajai šaliai
pagal perleidimo sutart per trump laik ; ir Grup ir Bendrov perleido savo teis gauti pinigines plaukas iš
turto arba (a) perleido iš esm s vis su finansinio turto nuosavybe susijusi rizik ir naud , arba (b) nei
perleido, nei išlaik su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleido šio turto kontrol .
Kai Grup ir Bendrov perleidžia teises turto pinig srautus, bet neperleidžia su turto nuosavybe susijusios rizikos,
naudos ir turto kontrol s, turtas yra pripaž stamas tiek, kiek Grup ir Bendrov yra su juo susijusios.
Finansiniai sipareigojimai
Grup nutraukia finansini sipareigojim pripažinim tada, ir tik tada, kai Grup s sipareigojimai yra vykdyti, atšaukti
arba baigiasi j galiojimo laikas.
Kai vienas esamas finansinis sipareigojamas pakei iamas kitu sipareigojimu tam pa iam skolintojui, bet kitomis
s lygomis, arba kai esamo sipareigojimo s lygos iš esm s pakei iamos, toks pokytis laikomas pirminio sipareigojimo
nutraukimu ir naujo sipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkam balansini ver i pripaž stamas kaip pelnas
arba nuostoliai.
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2.14. Lizingas (finansin nuoma) ir veiklos nuoma
Lizingas (finansin nuoma) – Grup ir Bendrov kaip nuomininkas
Nuoma, kai Grup ir Bendrov prisiima reikšming rizik ir naud , susijusi su turto nuosavybe, yra laikoma finansine
išperkam ja nuoma.
Grup ir Bendrov 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 ir Bendrov 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.
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 ir Bendrovei.
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 ir Bendrov 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 .
Bendra nuomotojo suteikiam
laikotarp tiesiniu metodu.

lengvat

nauda yra pripaž stama kaip nuomos s naud

sumaž jimas per nuomos

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.
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 (daugiausiai gautos iš ES ir kit strukt rini fond ). Šiai
dotacij grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansin se ataskaitose
pripaž stama panaudota dalimis tiek, kiek nud vimas su šia dotacija susij s turtas ir pelne (nuostoliuose) 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.
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2.16. Atid jiniai
Atid jinys apskaitomas tada ir tik tada, kai d l vykio praeityje Grup ir Bendrov 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 kiekvienos finansin s b kl s ataskaitos
sudarymo dien ir koreguojami, kad atspind t tiksliausi dabartin vertinim . Tais atvejais, kai pinig laiko vert s
poveikis yra reikšmingas, atid jinio suma yra išlaid , kuri , tik tina, reik s sipareigojimui padengti, dabartin vert .
Kai naudojamas diskontavimas, atid jinio padid jimas, atspindintis pra jus laiko tarp , yra apskaitomas kaip
pal kan s naudos.
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 ir
atspindi b sim mok jim dabartin vert finansin s b kl s ataskaitos sudarymo dat . Min t išmok darbuotojams
sipareigojimas yra apskai iuojamas remiantis aktuariniais vertinimais, naudojant planuojamo s lyginio vieneto
metod . Ilgalaikio sipareigojimo darbuotojams dabartin 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
kitose bendrosiose pajamose.
Anks iau patirtos išlaidos pripaž stamos s naudomis pelne ar nuostoliuose iš karto, kai toks sipareigojimas yra
vertinamas. D l išmok s lyg pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsirad s pelnas ar nuostoliai pripaž stami iš
karto.
2.18. Pelno mokestis
Pelno mokes io apskai iavimas remiasi metiniu pelnu, vertinus atid t j pelno mokest . Pelno mokestis
apskai iuojamas pagal atitinkamoje šalyje galiojan ius mokes i statym reikalavimus.
Lietuvoje 2013 m. ir 2012 m. pelno mokes io tarifas buvo 15 %.
Mokestiniai nuostoliai gali b ti keliami neribot laikotarp išskyrus nuostolius, kurie susidar d l vertybini popieri ir
(arba) išvestini finansini priemoni perleidimo. Toks perk limas nutraukiamas, jeigu Bendrov nebet sia veiklos,
d l kurios šie nuostoliai susidar , išskyrus atvejus, kai Bendrov veiklos nebet sia d l nuo jos nepriklausan i
priežas i . Nuostoliai iš vertybini popieri ir (arba) išvestini finansini priemoni perleidimo gali b ti keliami 5 metus
ir padengiami tik iš tokio paties pob džio sandori pelno. Pagal Lietuvoje galiojan ius statymus nuo 2014 m. keliam
veiklos mokestini nuostoli suma negali b ti didesn nei 70 proc. apmokestinamojo pelno.
Standartinis pelno mokes io tarifas Rusijos Federacijoje 2013 m. ir 2012 m. buvo 20 %.
Mokestiniai nuostoliai Rusijos Federacijoje gali b ti keliami 10 met .
Atid tieji mokes iai apskai iuojami balansini sipareigojim metodu. Atid tasis mokestis atspindi laikin j skirtum
tarp turto ir sipareigojim apskaitin s vert s ir j mokes i baz s gryn j mokestin tak . Atid t j mokes i turtas ir
sipareigojimai yra vertinami mokes i tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas
turtas ar padengiamas sipareigojimas, atsižvelgiant mokes i tarifus, kurie buvo priimti ar iš esm s priimti finansin s
b kl s ataskaitos dat .
Atid tojo mokes io turtas yra pripaž stamas finansin s b kl s ataskaitoje tiek, kiek Grup s ir Bendrov s vadovyb
tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tik tina, kad
dalis atid tojo mokes io nebus realizuota, ši atid tojo mokes io dalis n ra pripaž stama finansin se ataskaitose.
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2.19. Pajam pripažinimas
Pajamos pripaž stamos, kai tik tina, jog Grup ir Bendrov gaus su sandoriu susijusi ekonomin naud , ir kai galima
patikimai vertinti pajam sum . Pardavimai apskaitomi at mus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iš preki
naud .

pardavimo pripaž stamos prista ius prekes ir perdavus rizik

bei preki

nuosavyb s teikiam

Paslaug pajamos pripaž stamos taikant kaupimo princip ir apskaitomos pelne (nuostoliuose) suteikus paslaugas.
Grup s finansin se ataskaitose pardavimai tarp Grup s moni yra eliminuoti.
2.20. Turto vert s sumaž jimas
Finansinis turtas
Finansinio turto vert s sumaž jimas vertinamas kiekvien finansin s b kl s ataskaitos dat .
Kai paaišk ja, kad Grup ir Bendrov neatgaus vis suteikt paskol ir gautin sum pagal sutartus apmok jimo
terminus, finansinio turto, apskaityto amortizuota verte, vert s sumaž jimo ar blog gautin sum nuostoliai yra
pripaž stami pelne (nuostoliuose). 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 pelne (nuostoliuose). 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, išskyrus prestiž , atid t j mokest ir atsargas, 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 pelne (nuostoliuose). 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 pelne (nuostoliuose) tame pa iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vert s
sumaž jimo nuostoliai.
Tikroji vert at mus pardavimo išlaidas apskai iuojama remiantis turimais duomenimis apie panašaus turto
saistan ius pardavimo sandorius rinkos kainomis tarp nesusijusi šali arba vyraujan iomis rinkos kainomis at mus
neišvengiamas turto perleidimo išlaidas. Naudojimo vert apskai iuojama naudojant diskontuot pinig sraut model .
Pinig srautai sudaromi remiantis ateinan i penkeri met biudžeto ir neapima restrukt rizavimo veiklos, d l kurios
Grup ir Bendrov dar n ra sipareigojusios, ar reikšming investicij ateityje, kurios pagerint tikrinamo plaukas
kurian io vieneto turto veiklos rezultatus. Naudojimo vert jautriausiai reaguoja diskonto norm , naudojam
diskontuot pinig sraut modelyje, taip pat
numatomas b simas pinig plaukas ir ekstrapoliavimo tikslais
naudojam augimo norm .
2.21. vertinim naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas Grup s ir Bendrov s vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir vertinimus, kurie
turi takos pateiktoms turto, sipareigojim , pajam bei s naud sumoms bei neapibr žtum atskleidimui. Ši
finansini ataskait reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima veiklos t stinumo prielaid , nusid v jim
(2.7. ir 14 pastabos), amortizacij (2.6. ir 13 pastabos), atid jini , ilgalaiki išmok darbuotojams, gautin sum ,
atsarg bei nekilnojamojo turto, rangos ir rengim vert s sumaž jimo vertinimus (2.16, 2.17, 2.20, 14, 16, 17, 23 ir
24 pastabos), atid tojo pelno mokes io turto pripažinimo ir vert s sumaž jimo vertinim (12 pastaba). B simi vykiai
gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Toki vertinim pasikeitim rezultatas bus apskaitomas
finansin se ataskaitose, kai bus nustatytas.
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2.22. Neapibr žtumai
Neapibr žti sipareigojimai n ra pripaž stami finansin se ataskaitose. Jie yra aprašomi finansin se ataskaitose,
išskyrus tuos atvejus, kai tikimyb , kad ekonomin naud duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibr žtas turtas finansin se ataskaitose n ra pripaž stamas, ta iau jis yra aprašomas finansin se ataskaitose
tuomet, kai yra tik tina, kad bus gautos pajamos arba ekonomin nauda.
2.23. vykiai po finansin s b kl s ataskaitos datos
vykiai po finansin s b kl s ataskaitos datos, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grup s ir Bendrov s pad t
finansin s b kl s sudarymo dien (koreguojantys vykiai), finansin se ataskaitose yra atspindimi. vykiai po finansin s
b kl s ataskaitos datos, kurie n ra koreguojantys vykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.24. 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 apskaitos standartas reikalauja b tent tokio užskaitymo.
2.25. Segmentai
Veikiantis segmentas yra Grup s ir Bendrov s dalis, dalyvaujanti ekonomin je veikloje, iš kurios ji gali uždirbti
pajamas ir patirti s naudas. Veikian io segmento veiklos rezultatus reguliariai tikrina Grup s ir Bendrov s vadovai,
priimdami sprendim d l ištekli , kuriuos reikia paskirti segmentui ir vertinti jo veiklos rezultatus, ir kurie teikia atskir
finansin informacij .
Segmento rezultatai, apie kuriuos informuojama vadovyb , apima aspektus, kurie tiesiogiai priskiriami segmentui, bei
tuos aspektus, kurie pagr stai gali b ti priskiriami.
2.26. Vienai akcijai tenkantis pelnas
Grup ir Bendrov pateikia informacij apie vienai akcijai tenkant peln , kuris apskai iuojamas padalijant peln arba
nuostol , tenkant Grup s ir Bendrov s akcininkams, iš svertinio paprast j akcij vidurkio per laikotarp . Sumaž j s
vienai akcijai tenkantis pelnas apskai iuojamas atsižvelgiant potenciali akcij , toki kaip konvertuojamos obligacijos
ar darbuotojams sudaryt apmok jim schem Grup s ir Bendrov s akcijomis, tak .
Grup ir Bendrov neturi potenciali akcij , kurioms b t sumaž j s vienai akcijai tenkantis pelnas. Sumažintas
pelnas vienai akcijai yra lygus vienai akcijai tenkan iam pelnui.
2.27. Tikrosios vert s nustatymas
Kai kuriuose Grup s ir Bendrov s apskaitos principuose ir atskleidimuose reikalaujama nustatyti finansinio ir
nefinansinio turto ir sipareigojim tikr j vert .
Tikroji vert yra kaina, už kuri vertinimo dien b t parduotas turtas arba perleistas sipareigojimas pagal prastin
sandor , sudarom tarp rinkos dalyvi pagrindin je rinkoje, o jei jos n ra – palankiausioje rinkoje, kuri Grup ir
Bendrov gali patekti vertinimo dien . sipareigojimo tikroji vert parodo jo prievoli ne vykdymo rizikos poveik .
Nustatydama turto ar sipareigojim tikr j vert , Grup ir Bendrov remiasi prieinamais rinkos duomenimis, kiek
manoma. Tikrosios vert s yra pateikiamos žemiau nurodytais trimis tikrosios vert s hierarchijos lygiais, remiantis
vertinimo metoduose taikomais kintamaisiais:
1 lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba sipareigojim rinkose kotiruojamos kainos (nepakoreguotos);
2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus 1 lyg trauktas kotiruojamas turto arba sipareigojim kainas, kurie stebimi
tiesiogiai (t. y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvesti iš kain );
3 lygis: turto arba sipareigojim kintamieji, nepagr sti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi kintamieji).
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2.27. Tikrosios vert s nustatymas (t sinys)
Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar sipareigojimo tikr j vert , gali b ti priskiriami skirtingiems tikrosios vert s
hierarchijos lygiams, tikrosios vert s hierarchijos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji vert , turi b ti
nustatomas remiantis žemiausio lygio kintamuoju, reikšmingu nustatant vis tikr j vert .
Grup ir Bendrov pripaž sta tarp tikrosios vert s hierarchijos lygi
pabaigoje, kada pokytis vyko.

perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio

Tikrosios vert s, nustatytos vertinimo ir / ar atskleidimo tikslais, skai iuojamos remiantis toliau pateiktais metodais.
Ten, kur taikytina, detalesn informacija apie prielaidas, taikytas nustatant tikr sias vertes, yra atskleista su konkre iu
turtu ar sipareigojimu susijusioje pastaboje (29 pastaba – Finansin s priemon s).
3

Nutraukta veikla
Bendrovei prad jus bendradarbiauti su Rusijos moni grupe „Polair“ tapo netikslinga tur ti dukterines mones, kuri
veikla buvo prekyba bei marketingas Rusijoje.
Nutrauktos veiklos apskaitai buvo taikomas 5-asis TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“.
Bendrov s valdybos sprendimu 2013 m. birželio 17 d. parduota dukterin mon OOO „Liga Servis“ (OOO „Liga
Servis“ buvo kurta 2006 m. vasario 7 d. Maskvoje. mon teik pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos rinkoje.
Bendrov buvo sigijusi 100 % šios mon s akcij ).
OOO „Liga Servis“ grynojo turto, susijusio su nutraukta veikla 2013 m. birželio 17 d. balansin vert buvo neigiama ir
lygi -176 t kst. lit , o gautas atlygis už dukterin s mon s akcij vert sudar 0 t kst. lit .
OOO „Liga Servis“ nutrauktos veiklos rezultatai pateikiami lentel je žemiau:
2013 m.
Pardavim pajamos
Pardavim s naudos
Bendrasis pelnas
Pardavim ir paskirstymo s naudos
Bendrosios ir administracin s s naudos
Kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos s naudos
Veiklos pelnas
Finansin s veiklos pajamos
Finansin s veiklos s naudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim
Pelno mokestis
Pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos

2012 m.

1 102
(937)

4 663
(4 168)

165

495

(206)
(111)

(630)
(277)

0
0

0
0

(152)

(412)

0

0

0

0

(152)

(412)

(1)

0

(153)

(412)

Dukterin mon OOO „Moroz Trade“ išregistruota iš Rusijos juridini asmen registro (OOO „Moroz Trade“ buvo
kurta 2004 m. geguž s 13 d. Maskvoje. 2004 m. spalio m n. Bendrov sigijo 100 % OOO „Moroz Trade“ akcij .
mon teik pardavimo ir marketingo paslaugas Rusijos rinkoje). Nuo 2009 m. OOO „Moroz Trade“ veiklos nevykd ,
tod l jos 2013 m. ir 2012 m. veiklos rezultatai nepateikiami.
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OOO „Moroz Trade“ grynojo turto, susijusio su nutraukta veikla 2013 m. birželio 30 d. balansin vert buvo lygi 507
t kst. lit , o gautas atlygis už dukterin s mon s akcij vert sudar 0 t kst. lit . 507 t kst. lit gauto atlygio už akcijas
ir grynojo turto skirtumas buvo apskaitytas nuostoliuose iš nutrauktos veiklos.
Bendrov s valdybos sprendimu 2013 m. lapkri io 15 d. parduotas dukterin s mon s Rusijoje OOO „Techprominvest“
nekilnojamasis turtas. Bendrov s valdybos sprendimu 2013 m. lapkri io 20 d. parduota dukterin mon Rusijoje OOO
„Techprominvest“, kurios veikla buvo sustabdyta nuo 2009 met . OOO „Techprominvest“ vald investicin turt ir j
nuomojo.
OOO „Techprominvest“ nutrauktos veiklos rezultatai pateikiami lentel je žemiau:
2013 m.
Pardavim pajamos
Pardavim s naudos
Bendrasis pelnas
Pardavim ir paskirstymo s naudos
Bendrosios ir administracin s s naudos

2012 m.
196

126

0

(55)

196

71

0

(17)

(3 262)
1 861

(4 399)
2 131

Kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos s naudos

(14 391)

(991)

Veiklos pelnas

(15 596)

(3 205)

3
(18)

11
(50)

(15 611)

(3 244)

Finansin s veiklos pajamos
Finansin s veiklos s naudos
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinim
Pelno mokestis
Pelnas (nuostolis) iš nutrauktos veiklos
Kitos veiklos s naudas 2013 m. sudar
investicinio turto nusid v jimas.

13 753 t kst. lit

139

0

(15 472)

(3 244)

investicinio turto perleidimo nuostolis ir 638 t kst. lit

2013 m. lapkri io 13 d. Grup pardav investicin turt Kaliningrade, kuris priklaus dukterinei bendrovei OOO
„Techprominvest“. Prieš sudarant sandor , kad investicinis turtas tapt patrauklesnis pirk jams, buvo atlikti pastato
remonto darbai bei sutvarkyta aplinka. Remonto ir sutvarkymo s naudos buvo trauktos investicinio turto pardavimo
savikain . Be to, pirk jo paieškai buvo pasamdytas agentas, kurio s naudos taip pat buvo skai iuotos pardavimo
savikain .
Investicinio turto pardavimo pajamos ir s naudos pateikiamos žemiau:
Grup
Pardavimo pajamos

2013 m.
18 990

Investicinio turto savikaina
Remonto s naudos
Komisiniai ir kitos s naudos

(18 646)
(11 197)
(2 900)

Pardavimo savikaina

(32 743)

Investicinio turto pardavimo nuostolis

(13 753)
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OOO „Techprominvest“ grynasis turtas akcij perleidimo momentu pateikiamas lentel je:

Balansin
vert

Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai
Suteiktos paskolos
Prekybos ir kitos gautinos sumos
Pinigai
Turto iš viso

12
20 737
143
1 871
22 763

Tiek jams mok tinos sumos
Kiti sipareigojimai
sipareigojim iš viso

20 762
34
20 796

Grynasis turtas iš viso

1 967

Sukauptas užsienio valiutos pervertinimo rezervas

5 119

Iš viso investicijos pardavimo savikaina

7 086

Atlygis už OOO „Techprominvest“ akcijas, gautas pinigais

9 495

Investicijos pardavimo rezultatas

2 409

Gauto atlygio už akcijas ir grynojo turto skirtumas buvo apskaitytas Grup s pelne iš nutrauktos veiklos. Už akcijas
buvo atsiskaityta pinigais.
OOO „Techprominvest“ grynasis turtas akcij perleidimo momentu pateikiamas lentel je:
Gautas atlygis už OOO „Techprominvest“ akcijas

Balansin
vert
9 495
(1 871)

Perleisti pinigai
Grynasis pinig padid jimas

7 624
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Bendri nutrauktos veiklos rezultatai pateikti lentel je žemiau:
2013 m.

2012 m.

Pardavim pajamos

1 298

4 789

Pardavim s naudos

(937)

(4 223)

Bendrasis pelnas
Pardavim ir paskirstymo s naudos
Bendrosios ir administracin s s naudos
Kitos veiklos pajamos

361

566

(206)

(647)

(3 373)
1 861

(4 676)
2 131

Kitos veiklos s naudos

(14 391)

(991)

Veiklos pelnas

(15 748)

(3 617)

3
(18)

11
(50)

(15 763)

(3 656)

Finansin s veiklos pajamos
Finansin s veiklos s naudos
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim
Pelno mokestis
Pelnas (nuostoliai) iš nutrauktos veiklos
Pelnas iš OOO „Liga Servis“ nutrauktos veiklos, atskai ius
pelno mokes ius
Nuostoliai iš OOO „Moroz Trade“ nutrauktos veiklos,
atskai ius pelno mokes ius
Pelnas iš OOO „Techprominvest“ nutrauktos veiklos,
atskai ius pelno mokes ius

138

0

(15 625)

(3 656)

176
(507)
2 409
(13 547)

(3 656)

Nutrauktos veiklos grynieji pinig srautai buvo tokie:
2013 m.

2012 m.

Pagrindin s veiklos

2 299

157

Investicin s veiklos
Finansin s veiklos

(596)
-

-

Gryn j pinig sraut padid jimas (sumaž jimas)

1 703

157
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4

Informacija pagal segmentus
Grup
Vienintelis Grup s veiklos segmentas, identifikuotas valdymo tikslais, yra šaldytuv ir specializuotos rangos gamyba.
Grup s ir Bendrov s vadovyb analizuoja informacij apie geografinius segmentus, tod l šioje pastaboje pateikiami
segment atskleidimai pagal šalis.
Žemiau yra pateikiama informacija, atsižvelgiant Grup s pardavimus ir gautinas sumas iš klient :
Segmento pardavimo
pajamos iš viso
Tarpsegmentiniai pardavimai
2012 m.
2012 m.
2013 m.
perskai iuota
2013 m.
perskai iuota
Rusija
Ukraina
Vakar Europa
Ryt Europa
Lietuva
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstyb s
Kitos šalys
Iš viso

Grup
Rusija
Ukraina
Vakar Europa
Ryt Europa
Lietuva
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstyb s
Kitos šalys
Iš viso

6 001
56 280
45 904
21 978
30 747
26 028
2 724
97
189 759

Segmento turtas
2013 m.
2012 m.
1 946
9 177
7 049
3 158
79 008
2 559
215
103 112

24 255
10 526
7 462
1 220
60 859
1 061
25
105 408

8 389
72 614
33 228
8 278
24 814
14 422
1 024
30
162 799

(669)
(16 439)
(17 108)

Segmento
sipareigojimai
2013 m.
2012 m.
43 685
389
2 377
4 440
17 045
1 002
37
1 283
70 258

6 837
374
6 695
4 060
48 923
122
20
436
67 467

Pardavimo pajamos
2012 m.
2013 m.
perskai iuota

(3 092)
(17 948)
(21 040)

5 332
56 280
45 904
21 978
14 308
26 028
2 724
97
172 651

Nekilnojamo turto,
rangos ir rengim
bei nematerialiojo
turto nusid v jimas
2013 m.
2012 m.
198
12
6 066
6 276

1 024
13
6 718
7 755

5 297
72 614
33 228
8 278
6 866
14 422
1 024
30
141 759

Nekilnojamo turto,
rangos ir rengim
bei nematerialiojo
turto sigijimas
2013 m.
2012 m.
5 304
5 304

483
2 557
3 040

Sandoriai tarp geografini segment dažniausiai sudaromi komerciniais terminais ir s lygomis. Tarpsegmentiniai
pardavimai yra eliminuojami konsoliduojant.
Bendrov
Žemiau yra pateikta informacija atsižvelgiant Bendrov s pardavim geografij :
Pardavimo pajamos
2013 m.
2012 m.
Vakar Europa
Ukraina
Lietuva
Ryt Europa
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstyb s
Rusija
Kitos šalys

38 997
56 280
15 203
21 979
26 028
2 661
5 869
97
167 114

33 195
73 132
12 219
8 278
13 904
1 001
8 389
24
150 142

Visas Bendrov s turtas 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. yra Lietuvoje bei visi ilgalaikio turto sigijimai ir
nusid v jimas 2013 m. bei 2012 m. yra susij su ja.
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5

Pardavimo savikaina
Grup
2013 m.
Žaliavos
Darbo užmokestis
Nusid v jimas ir amortizacija
Kitos netiesiogin s s naudos

6

110 992
10 997
3 686
18 493
144 168

Pardavimo ir paskirstymo s naudos

7

85 869
10 192
4 095
17 573
117 729

Grup

2013 m.

2012 m.

105 768
13 351
3 576
18 206
140 901

95 606
11 041
4 137
16 220
127 004

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2013 m.
Transportavimas
Atlyginimai ir socialinis draudimas
Reklama
Garantinio aptarnavimo s naudos
Rinkos tyrimai, pardavim skatinimas bei komisiniai
tre ioms šalims
Sertifikavimo s naudos
Draudimas
Komandiruo i s naudos
Sand lio nuoma ir sand liavimo s naudos
Produkcijos išvežimo s naudos
Kita

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

2012 m.

6 099
1 568
1 355
1 300

3 838
1 195
1 604
1 051

6 099
1 451
1 349
936

3 838
1 114
1 599
1 051

813
402
177
126
84
288
12 212

497
393
141
142
73
95
60
9 089

969
402
177
126
84
288
11 881

901
393
141
142
73
151
9 403

Administracin s s naudos

Grup
2013 m.

Atlyginimai ir socialinis draudimas
Nusid v jimas ir amortizacija
Konsultant s naudos
Banko paslaugos
Draudimas
Patalp nuoma
Mokes iai, išskyrus pelno mokest
Komandiruot s
Apsaugos s naudos
Ilgalaik s išmokos darbuotojams (24 pastaba)
Gautin sum vert s sumaž jimo pokytis (17
pastaba)
Kitos

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

2012 m.

4 450
1 225
517
436
336
313
273
148
119
84

4 554
1 288
531
259
283
449
244
146
134
8

3 998
1 026
517
431
332
277
268
137
118
84

3 950
935
530
254
279
421
238
139
132
8

45
1 926
9 872

114
207
8 217

5
1 627
8 820

114
521
7 521

Gautin sum vert s sumaž jimo pokytis 2013 m. ir 2012 m. didži ja dalimi yra susij s su pradelstomis gautinomis
sumomis iš Rusijos ir Ukrainos pirk j (17 pastaba).
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8

Kitos veiklos pajamos
Grup
2013 m.
Patalp nuomos pajamos
Pajamos iš transportavimo paslaug
Pajamos iš kit paslaug pardavimo
rengim nuomos pajamos
Nekilnojamojo turto, rangos ir rengim
pardavimo pelnas
Kitos

9

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

2012 m.

11
291
88
2

8
326
3

108
291
328
3

147
326
517
7

13
405

(264)
131
204

13
743

39
15
1 051

Kitos veiklos s naudos
Grup
2013 m.
Transportavimo s naudos
rengim nuomos s naudos
Parduot žaliav ir kit medžiag savikaina
Kitos

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

218
1
35
254

348
1
69
418

2013 m.

2012 m.

217
19
189
15
440

348
142
335
14
839

10 Finansin s veiklos pajamos
Grup
2013 m.
Pal kan pajamos už paskolas
Pelnas d l valiutos kurs pasikeitimo
Pelnas iš valiutos keitimo sandori
Kitos pajamos

792
15
4
811

34
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2012 m.
perskai iuota
127
35
162

2013 m.
792
1 219
18
8
2 037

2012 m.
127
1 081
13
44
1 265
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11 Finansin s veiklos s naudos

Grup
2013 m.

Pal kan s naudos
Nuostoliai iš valiutos keitimo sandori
Nuostoliai d l valiutos kurs pasikeitimo
Nuostolis iš dukterini moni akcij pardavimo
Kita

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2 280
31
2 311

1 934
28
28
3
1 993

2013 m.

2012 m.

2 278
56
1 208
26 863
30 405

1 926
28
1 093
42
3 089

12 Pelno mokestis
Pelno mokes io s naud bei pajam , turto ir sipareigojim komponentai:
Grup
2013 m.
Pelno mokes io (s naud ) pajam
komponentai
Ataskaitini met pelno mokestis
Atid tojo pelno mokes io pajamos (s naudos)
Pelno mokes io pajamos (s naudos), apskaitytos
pelne (nuostoliuose) iš t siamos veiklos

Bendrov

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

2012 m.

(40)
(274)

(4)

(319)

(17)

(314)

(4)

(319)

(17)

2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Atid tojo pelno mokes io turtas
Keliami mokestiniai nuostoliai
Gautin sum ir atsarg vert s sumaž jimas
Atid jiniai garantiniam remontui
Sukaupti sipareigojimai
Kita
Atid tojo pelno mokes io turtas prieš realizacin s
vert s sumaž jim

1 204
27
377
57
31

23 464
59
345
196
71

1 204
20
330
86
2

1 368
59
345
196
53

1 696

24 135

1 642

2 021

Atimti: realizacin s vert s sumaž jimas
Atid tojo pelno mokes io turtas, gryn ja verte

1 696

(22 206)
1 929

1 642

(110)
1 911

Atid tojo pelno mokes io sipareigojimas
Kapitalizuotos pl tros išlaidos ir remonto darbai
Atid tojo pelno mokes io sipareigojimas

(823)
(823)

(920)
(920)

(823)
(823)

(773)
(773)

Atid tasis pelno mokestis, gryn ja verte

873

1 009

819

1 138

Finansin s b kl s ataskaitoje pateikta:
Atid tojo pelno mokes io turtas
Atid tojo pelno mokes io sipareigojimas

873
(-)

1 156
(147)

819
-

1 138
-

Atid tojo pelno mokes io turtas yra priž stamas tokia suma, kokia yra tik tina, jog šis turtas bus realizuotas artimoje
ateityje. 2013 m. ir 2012 gruodžio 31 d. Bendrov s ir Grup s vadovyb abejojo, ar visa pelno mokes io, susijusio su
keliamais mokestiniais nuostoliais ir gautin sum vert s sumaž jimu, suma bus realizuota artimiausiu metu, tod l tik
labiau tik tina dalis buvo pripažinta.
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12 Pelno mokestis (t sinys)
Viso pelno mokes io suderinimas su teorine suma, naudojant Grup s ir Bendrov s mokes io tarifus, yra toks:
Grup
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim iš
t siamos veiklos
Pelno mokes io pajamos (s naudos),
apskai iuotos taikant galiojus pelno
mokes io tarif
Pelno mokes io nemažinan ios s naudos
Neapmokestinamos pajamos
Laikin j skirtum pasikeitimas
Nepripažint mokestini nuostoli taka
Pelno mokes io pajamos (s naudos),
apskaitytos pelno (nuostoli ) ataskaitoje

Bendrov

5 050

4 679

15 %
2,2 %
(1,9 %)
2,7 %
(24,2 %)

(758)
109
(97)
136
(1 220)

15 %
5,3 %
(0,3 %)
9,2 %
(29,2 %)

702
247
(14)
429
(1 368)

(6,2 %)

(314)

(0,1 %)

(4)

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinim iš
t siamos veiklos
Pelno mokes io pajamos (s naudos),
apskai iuotos taikant galiojus pelno
mokes io tarif
Pelno mokes io nemažinan ios s naudos
Neapmokestinamos pajamos
Laikin j skirtum pasikeitimas
Nepripažint mokestini nuostoli taka
Pelno mokes io pajamos (s naudos),
apskaitytos pelno (nuostoli ) ataskaitoje

2012 m.
perskai iuota

2013 m.

(22 553)

4 602

15%
(64,6 %)
46,6 %
(1,0 %)
5,4 %

(3 383)
14 575
(10 506)
215
(1 220)

15 %
5,3 %
(0,3 %)
9,3 %
(29,7 %)

690
246
(14)
429
(1 368)

1,4 %

(319)

0,4 %

(17)
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13 Nematerialusis turtas
Grup
Pl tros išlaidos

Programin
ranga, licencijos

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
sigijimai
Pardavimai ir nurašymai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

15 304
1 019
(64)
16 259

2 088
97
(247)
1 938

17 392
1 116
(311)
18 197

Amortizacija:
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

10 223
866
(64)
11 025

2 034
28
(247)
1 815

12 257
894
(311)
12 840

2013 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 234

123

5 357

2012 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 081

54

5 135

Pl tros išlaidos

Programin
ranga, licencijos

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. sausio 1 d. likutis
sigijimai
Pardavimai ir nurašymai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis

14 382
922
15 304

2 066
25
(3)
2 088

16 448
947
(3)
17 392

Amortizacija:
2012 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis

9 472
751
10 223

2 009
28
(3)
2 034

11 481
779
(3)
12 257

2012 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 081

54

5 135

2012 m. sausio 1 d. likutin vert

4 910

57

4 967

Visa nematerialiojo turto amortizacijos suma yra traukta administracines s naudas pelne (nuostoliuose).
2013 m. gruodžio 31 d. dalis Grup s ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio sigijimo vert 8 059 t kst. lit , buvo visiškai
amortizuota (2012 m. gruodžio 31 d. – 8 514 t kst. lit ), ta iau vis dar naudojama veikloje.
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13 Nematerialusis turtas (t sinys)
Bendrov
Pl tros
s naudos
sigijimo vert :
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
sigijimai
Pardavimai, nurašymai ir perk limai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

Programin ranga,
licencijos

Iš viso

15 163

1 661

16 824

1 019
(64)

95
(190)

1 114
(254)

16 118

1 566

17 684

10 086
866

1 619
22

11 705
888

Sukaupta amortizacija:
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai

(64)

(190)

(254)

10 888

1 451

12 339

2013 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 230

115

5 345

2012 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 077

42

5 119

2013 m. gruodžio 31 d. likutis

Pl tros
s naudos

Programin ranga,
licencijos

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. sausio 1 d. likutis

14 246

1 652

15 898

917
-

12
(3)

929
(3)

15 163

1 661

16 824

9 335
751

1 597
25

10 932
776

-

(3)

(3)

10 086

1 619

11 705

2012 m. gruodžio 31 d. likutin vert

5 077

42

5 119

2012 m. sausio 1 d. likutin vert

4 911

55

4 966

sigijimai
Pardavimai ir nurašymai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Amortizacija:
2012 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis

Visa nematerialiojo turto amortizacijos suma yra traukta administracines s naudas pelne (nuostoliuose). Dalis
Bendrov s ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio sigijimo vert 8 028 t kst. lit , 2013 m. gruodžio 31 d. buvo visiškai
amortizuota (8 255 t kst. lit 2012 m. gruodžio 31 d.), ta iau vis dar naudojama veikloje.
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14 Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai ir investicinis turtas
Grup
Žem ,
pastatai
ir
statiniai

Mašinos ir
rengimai

Transporto
priemon s
ir kita

Nebaigta
statyba ir
išankstinai
apmok jimai

Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
Valiutos kurso pasikeitimo taka

14 028
180
117
-

121 022
3 024
(9 952)
(1 815)
(2)

16 944
981
(606)
(101)
(6)

121
3
1 799
-

152 115
4 188
(10 558)
(8)

26 895
(26 895)
-

2013 m. gruodžio 31 d. likutis

14 325

112 277

17 212

1 923

145 737

-

Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
Valiutos kurso pasikeitimo taka

5 012
492
-

105 074
4 221
(9 335)
(2)

14 702
669
(573)
(4)

-

124 788
5 382
(9 908)
(6)

7 611
638
(8 249)
-

2013 m. gruodžio 31 d. likutis

5 504

99 958

14 794

-

120 256

-

8 821

12 319

2 418

1 923

25 481

-

9 016

15 948

2 242

121

27 327

19 284

Iš viso

Investicinis
turtas

sigijimo vert :
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
sigijimai

Sukauptas nusid v jimas:
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Nusid v jimas per metus

2013 m. gruodžio 31 d. likutin
vert
2012 m. gruodžio 31 d. likutin
vert
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14

Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai ir investicinis turtas (t sinys)
Žem ,
pastatai
ir
statiniai

Mašinos ir
rengimai

Transporto
priemon s
ir kita

Nebaigta
statyba ir
išankstinai
apmok jimai

116 747

16 043

493

Investicinis
turtas

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. sausio 1 d. likutis
sigijimai

14 028

147 311

25 695

-

183

1 221

274

1 678

415

Parduotas ir nurašytas turtas

-

(2 230)

(395)

(18)

(2 643)

-

Perklasifikavimai

-

568

57

(628)

(3)

3

Perklasifikavimai investicin turt
Perklasifikavimai turt , skirt
parduoti
Valiutos kurso pasikeitimo taka

-

-

-

-

-

-

-

5 351

-

-

5 351

-

-

403

18

-

421

782

14 028

121 022

16 944

121

152 115

26 895

2012 m. sausio 1 d. likutis

4 520

97 713

14 376

-

116 609

6 432

Nusid v jimas per metus

492

5 818

666

-

6 976

990

2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Sukauptas nusid v jimas:

Parduotas ir nurašytas turtas

-

(1 906)

(364)

-

(2 270)

-

Perklasifikavimai

-

(7)

7

-

-

-

Perklasifikavimai investicin turt
Perklasifikavimai turt , skirt
parduoti

-

-

-

-

-

-

-

3 207

-

-

3 207

-

Valiutos kurso pasikeitimo taka

-

249

17

-

266

189

2012 m. gruodžio 31 d. likutis

5 012

105 074

14 702

-

124 788

7 611

2012 m. gruodžio 31 d. likutin
vert

9 016

15 948

2 242

121

27 327

19 284

2012 m. sausio 1 d. likutin vert

9 508

19 034

1 667

493

30 702

19 263
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14

Nekilnojamas turtas, ranga ir rengimai ir investicinis turtas (t sinys)
Bendrov

Žem ,
pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
rengimai

Automobiliai
ir kitas turtas

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmok jimai

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
sigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

14 467
180
14 647

102 296
2 700
(115)
(541)
104 340

14 800
949
(37)
541
16 253

1 920
3
1 923

133 483
3 832
(152)
137 163

Sukauptas nusid v jimas:
2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Nusid v jimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

5 334
492
5 826

90 422
3 783
(115)
(389)
93 701

12 942
624
(37)
389
13 918

-

108 698
4 899
(152)
113 445

8 821

10 639

2 335

1 923

23 718

9 133

11 874

1 858

1 920

24 785

Mašinos ir
rengimai

Automobiliai
ir kitas turtas

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmok jimai

2013 m. gruodžio 31 d. likutin
vert
2012 m. gruodžio 31 d. likutin
vert

Žem ,
pastatai ir
statiniai

Iš viso

sigijimo vert :
2012 m. sausio 1 d. likutis
sigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis

14 467
14 467

102 404
241
(917)
568
102 296

13 799
1 171
(230)
60
14 800

2 056
492
(628)
1 920

132 726
1 904
(1 147)
133 483

Sukauptas nusid v jimas:
2012 m. sausio 1 d. likutis
Nusid v jimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimai
2012 m. gruodžio 31 d. likutis

4 842
492
5 334

86 843
4 495
(916)
90 422

12 611
561
(230)
12 942

-

104 296
5 548
(1 146)
108 698

2012 m. gruodžio 31 d. likutin
vert
2012 m. sausio 1 d. likutin vert

9 133
9 625

11 874
15 561

1 858
1 188

1 920
2 056

24 785
28 430

Grup s nekilnojamojo turto, rangos ir rengim nusid v jimas 2013 m. sudaro 5 382 t kst. lit (2012 m. – 6 976 t kst.
lit ), iš kurio 4 853 t kst. lit suma 2013 m. (5 357 t kst. lit 2012 m.) yra traukta gamybos savikain ir 529 t kst. lit
suma (1 619 t kst. lit 2012 m.) yra traukta administracines s naudas Grup s pelne (nuostoliuose).
Grup s investicinio turto nusid v jimas yra traukas kitos veiklos s naudas iš nutrauktos veiklos (3 pastaba).
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14

Nekilnojamasis turtas, ranga ir rengimai ir investicinis turtas (t sinys)
Bendrov s nekilnojamojo turto, rangos ir rengim nusid v jimas 2013 m. sudaro 4 899 t kst. lit (5 548 t kst. lit
2012 m.). 138 t kst. lit suma 2013 m. (159 t kst. lit suma 2012 m.) buvo traukta administracines s naudos
Bendrov s pelne (nuostoliuose). Likusi nusid v jimo suma buvo traukta gamybos savikain .
2013 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s pastatai, kuri likutin vert 7 975 t kst. lit , (2012 m. gruodžio 31 d.
atitinkamai 7 110 t kst. lit ), Grup s ir Bendrov s mašinos ir rengimai, kuri likutin vert 8 273 t kst. lit (2012 m.
gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s atitinkamai 7 574 t kst. lit ir 7 328 t kst. lit ), buvo keisti bankams kaip paskol
užstatas (25 pastaba).
Prievoli prieš tiek jus teisiniame gin e vykdymui apribotos Bendrov s teis s nekilnojam j turt , rang ir rengimus
(mašinas ir rengimus), kuri balansin vert 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 394 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d. 690
t kst. lit ). Nors su tiek ju 2012 m. yra pasirašyta taikos sutartis, ta iau ataskait išleidimo datai dar neatliktas turto
apribojimo teisi panaikinimas.

15 Suteiktos paskolos
Grup
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Bendrov
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Paskola OAO „Polair“
Paskola UAB „Vaidana“

24 304
244

7 044
-

24 304
244

7 044
-

Gautinos paskolos

25 548

7 044

24 548

7 044

Trumpalaik s paskolos

24 304
244

7 044

24 304
244

7 044

Iš viso

25 548

7 044

24 548

7 044

Iš j :
Ilgalaik s paskolos

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov ir Grup susijusiai monei OAO „Polair“ yra suteikusios 23 391 t kst. lit paskol ir
priskai iusios 913 t kst. lit pal kanas, kuri gr žinimo terminas numatytas 2017 metais. Paskolai taikomos fiksuotos
6,5 % metin s pal kanos (2012 m. Bendrov ir Grup suteik 7 044 t kst. lit paskol su 6 % fiksuotomis
pal kanomis ir gr žinimo terminu 2013 m.).
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov savo akcininkei UAB „Vaidana“ yra suteikusi 244 t kst. lit paskol , kurios
gr žinimo terminas 2014 m. balandžio 1 d. Paskola prat sta iki 2015 m. balandžio 1 d. Paskolai taikomos fiksuotos
6,5 % metin s pal kanos.
Kaip atskleista 32 pastaboje, 2014 m. sausio 27 d. Bendrov s akcininkai nusprend , kad gavus kredit iš banko, AB
„Snaig “ suteiks nauj 12 milijon EUR paskol akcininkei UAB „Vaidana“ 5 met laikotarpiui.
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16 Atsargos
Grup
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Žaliavos, atsargin s dalys ir nebaigta gamyba
Pagaminta produkcija

Bendrov
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

11 616

11 803

11 094

8 513

5 583
417
-

3 839
413
23

5 551
417
-

3 615
413
-

Iš viso atsarg , bendr ja verte
Atimti: pagamintos produkcijos nukainojimas
iki realizacin s vert s
Atimti: l tai judan i ir pasenusi atsarg
nukainojimas iki realizacin s vert s

17 616

16 078

17 062

12 541

-

(13)

-

(13)

(389)

(582)

(389)

(260)

Iš viso atsarg , gryn ja verte

17 227

15 483

16 673

12 268

Pirktos prek s, skirtos perparduoti
Kita

Žaliavas ir atsargines medžiagas sudaro kompresoriai, sud tin s dalys, plastmas , kabeliai, metalai ir kitos
medžiagos, naudojamos gamyboje. Grup s ir Bendrov s atsarg , apskaityt gryn ja realizacine verte, savikaina
2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudar 389 t kst. lit ir 389 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 582
t kst. lit ir 260 t kst. lit ).
Nukainojimas iki grynosios realizacin s vert s buvo trauktas kitas administracines s naudas pelne (nuostoliuose).
2013 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov neturi teisini apribojim atsargoms, nes po paskol refinansavimo buvo
nuimtas atsarg keitimas už 10 500 t kst. lit sum (2012 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov buvo keitusios
atsargas už ne mažesn kaip 10 500 t kst. lit sum ).
17 Iš pirk j gautinos sumos
Grup
2013 m. gruodžio
2012 m.
31 d.
gruodžio 31 d.

Bendrov
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Gautinos sumos iš nesusijusi pirk j
Gautinos sumos iš susijusi pirk j

26 123
-

36 702
-

25 448
1 212

23 506
1 942

Gautinos sumos bendr ja verte
Atimti: abejotin gautin sum vert s
sumaž jimas

26 123

36 702

25 660

25 448

(284)

(11 598)

(125)

(120)

Gautinos sumos, gryn ja verte

25 839

25 104

26 535

25 328

Iš j :
Ilgalaik s gautinos sumos
Trumpalaik s gautinos sumos

-

-

-

458

25 839

25 104

26 535

24 870

Iš viso

25 839

25 104

26 535

25 328

Abejotin gautin sum vert s sumaž jimas yra pripažintas d l gautin sum iš nesusijusi pirk j .
Iš pirk j gautinos sumos yra be pal kan ir paprastai j terminas yra 30–90 dien .
Grup s ir Bendrov s iš pirk j gautinoms sumoms, kuri bendroji vert 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo lygi
284 t kst. lit ir 125 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d atitinkamai 11 598 t kst. lit ir 120 t kst. lit ), buvo apskaitytas
100 % vert s sumaž jimas. Gautin sum vert s sumaž jimo pasikeitimas trauktas administracines s naudas.
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17 Iš pirk j gautinos sumos (t sinys)
Iš pirk j gautin sum individualiai nustatyto vert s sumaž jimo jud jimas yra toks:
Grup
2013 m.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Vert s sumaž jimas, priskai iuotas per
metus
Gautin sum nurašymai
Užsienio valiut kurs pasikeitimo taka
Apmok tos sumos
Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

2012 m.

Bendrov
2013 m.
2012 m.

(11 598)

(13 115)

(120)

(1 966)

(53)
11 359
8
-

(262)
1 996
(327)
110

(5)
-

(120)
1 960
6
-

(284)

(11 598)

(125)

(120)

Gautinos sumos yra nurašomos, kai paaišk ja, kad jos nebus atgautos. Grup s 2013 m. atid jinio pasikeitimas
apskaitytas t siamos veiklos administracin se s naudose, o 2012 m. pasikeitimas – 114 t kst. lit administracin se
s naudose, o 382 t kst. lit trauktas nutrauktos veiklos administracines s naudas. Bendrov s 2013 m. ir 2012 m.
atid jini pasikeitimas apskaitytas t siamos veiklos administracin se s naudose.
18 Kitas trumpalaikis turtas
Grup
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Gautinas PVM
Išankstiniai apmok jimai ir ateinan i
laikotarpi s naudos
Depozitas
Riboto naudojimo pinigai
Gautinos kompensacijos iš tiek j
Kitos gautinos sumos
Atimti: abejotin kit gautin sum vert s
sumaž jimas
Iš j :
Ilgalaik s gautinos sumos
Trumpalaik s gautinos sumos
Iš viso

Bendrov
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

563

894

562

871

819
15
1
1

804
1 000
15
3
1 896

807
15
3

866
1 000
15
25

1 399

(1 353)
3 259

1 387

2 777

1 399
1 399

1 000
2 259
3 259

1 387
1 387

1 000
1 777
2 777

Kit gautin sum vert s sumaž jimo pasikeitimas buvo trauktas administracines s naudas.
Grup s individualiai vertinamo kit gautin sum vert s sumaž jimo poky iai buvo tokie:
2013 m.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Vert s sumaž jimas, priskai iuotas per metus
Kit gautin sum nurašymai

2012 m.

(1 353)

(1 431)

-

-

1 353

-

Užsienio valiut kurs pasikeitimo taka

-

(40)

Apmok tos sumos

-

118

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

-

(1 353)
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19 Pinigai ir pinig ekvivalentai
Grup
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Pinigai banke
Pinigai kasoje

Bendrov
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

2 382

1 612

1 439

695

6

4

5

1

2 388

1 616

1 444

696

2013 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s s skaitos iki 691 t kst. lit (2012 m. – iki 15 085 t kst. lit ) (25 pastaba)
yra keistos bankui už išleist banko garantij .
20 Kapitalas ir akcij priedai
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. statin kapital sudar 39 622 t kst. paprast j vardini akcij .
Kapitalas buvo padalintas 39 622 t kst. paprast j vardini akcij , kuri kiekvienos nominali vert buvo 1 litas.
Visos Bendrov s akcijos buvo visiškai apmok tos. Bendrov neturi jokios kitos r šies akcij nei aukš iau pamin tas
paprast sias vardines. Bendrov s statuose n ra nustatyta joki apribojim teis ms akcijas ar speciali kontrol s
teisi akcininkams. Bendrov ir jos dukterin s mon s Bendrov s akcij neturi. Bendrov n ra išleidusi joki
konvertuojam vertybini popieri , kei iam vertybini popieri ar garantini vertybini popieri , taip pat neturi
neapmok t sigijimo teisi ar sipareigojim padidinti akcin kapital 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d.
Pagal Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statym mon s nuosavas kapitalas negali b ti mažesnis nei ½ jos
akcinio kapitalo, nurodyto mon s statuose. 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrov atitiko š reikalavim .
21 Rezervai
Privalomasis rezervas
Bendrov s 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. Grup s privalomasis rezervas
yra sudarytas iš Bendrov s privalomojo rezervo ir Ukrainos dukterin s bendrov s privalomojo rezervo.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas Grup je ir Bendrov je dar nebuvo pilnai suformuotas.
Kiti rezervai
Kiti rezervai yra sudaromi akcinink sprendimu specialiems tikslams. Prieš paskirstant peln , visi paskirstytini rezervai
pervedami nepaskirstyt j peln ir kiekvienais metais akcinink sprendimu perskirstomi.
2013 m. balandžio 30 d. akcinink
gruodžio 31 d. sudar :

susirinkimo metu patvirtinti Bendrov s paskirstytini rezervai, kuriuos 2013 m.

Grup s investicijoms – 4 979 t kst. lit ir socialin ms reikm ms – 30 t kst. lit , o Bendrov s atitinkamai 4 979 t kst.
lit ir 30 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d. Grup s 2 212 t kst. lit ir 30 t kst. lit bei ir Bendrov s 2 021 t kst. lit 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 realizuojama. Realizavus atitinkam investicij , sukauptas valiutos perskai iavimo rezervas perkeliamas
nepaskirstyt j rezultat tuo pa iu laikotarpiu, kai pripaž stamas šios investicijos realizavimo pelnas ar nuostoliai.
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22 Subsidijos
Grup ir Bendrov
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.
Padid jimai per laikotarp
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.
Padid jimai per laikotarp
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.
Padid jimai per laikotarp
Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

10 704
10 704
10 704
10 704

Sukaupta amortizacija 2011 m. gruodžio 31 d.
Amortizacija už laikotarp
Sukaupta amortizacija 2012 m. gruodžio 31 d.

9 770
199
9 969

Amortizacija už laikotarp
Sukaupta amortizacija 2013 m. gruodžio 31 d.

91
10 060

Grynoji likutin vert 2013 m. gruodžio 31 d.
Grynoji likutin vert 2012 m. gruodžio 31 d.

644
735

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 .
23 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. Skirtumai tarp met priklauso nuo
produkto ir garantijos periodo derinio.
Atid jini garantiniams sipareigojimams poky iai buvo tokie:
Grup
2013 m.
Sausio 1 d.
Priskai iuota per metus
Panaudota
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo taka
Gruodžio 31 d.
Iš j :
Ilgalaikiai
Trumpalaikiai
Iš viso

2012 m.

Bendrov
2013 m.
2012 m.

2 306
1 598
(1 392)
2 512

2 058
1 627
(1 379)
2 306

2 301
1 231
(1 331)
2 201

2 055
1 622
(1 376)
2 301

925
1 587
2 512

783
1 523
2 306

822
1 379
2 201

783
1 518
2 301
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24 Ilgalaik s išmokos darbuotojams
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov s vienkartini išmok išeinantiems iš mon s darbuotojams, sulaukusiems pensinio
amžiaus, s naudos sudar 13 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d. – 57 t kst. lit ). Ši suma yra traukta administracini
s naud straipsn Grup s ir Bendrov s pelne (nuostoliuose) bei ilgalaiki išmok darbuotojams straipsn finansin s
b kl s ataskaitoje.
Grup

Bendrov

2011 m. gruodžio 31 d.
Panaudojimas per 2012
Sukaupimas per 2012 m.
2012 m. gruodžio 31 d.

347
(57)
65
355

347
(57)
65
355

Panaudojimas per 2013 m.
Sukaupimas per 2013 m.
2013 m. gruodžio 31 d.

(13)
97
439

(13)
97
439

Aktuarinis pelnas ir nuostoliai per 2013 m. ir 2012 m. buvo nereikšmingi, tod l nebuvo atskirai išskirti ir atvaizduoti
kitose bendrosiose pajamose.
Pagrindin s prielaidos, taikytos vertinant Grup s ir Bendrov s ilgalaiki
pateiktos žemiau:

išmok

darbuotojams sipareigojim , yra

2013 m.
gruodžio 31 d.
4,45 %
16,69 %
3%

Diskonto norma
Darbuotoj kaitos rodiklis
Metinis atlyginimo padid jimas

2012 m.
gruodžio 31 d.
4,45 %
16,37 %
3%

Grup ir Bendrov neturi plano turto nustatytoms išmokoms finansuoti.
25 Paskolos
Grup
Bendrov
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Ilgalaik s paskolos
Ilgalaik s paskolos su fiksuota pal kan norma
Ilgalaik s paskolos su kintama pal kan norma
Konvertuojamos obligacijos*

22 558

9 667
11 769

22 558

9 667
11 769

-

-

-

-

22 558

21 436

22 558

21 436

-

1 299

-

1 176

20 602

4 498

20 602

4 422

-

7 300

-

7 300

20 602

13 097

20 602

12 898

43 160

34 533

43 160

34 334

Trumpalaik s paskolos
Trumpalaik s paskolos su fiksuota pal kan norma
Trumpalaik s paskolos su kintama pal kan
norma
Konvertuojamos obligacijos*

*2013 metais Bendrov išpirko visas 2011 m. birželio 18 d. ir geguž s 2 d. išleistas konvertuojamas obligacijas
(30 000 ir 43 000 vnt. ), kuri nominali vert – 100 lit , metinis pelningumas sudar 9 %.
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25 Paskolos (t sinys)
Paskoloms su kintama pal kan norma 2013 m. gruodžio 31 d. nustatytos 6 m n. EURIBOR plius nuo 4,25 % iki
5 % dydžio metin s pal kanos (2012 m. gruodžio 31 d. nustatytos 6 m n. VILIBOR plius nuo 3,5% iki 4,5 %, bet ne
mažesn s nei 7 % dydžio metin s pal kanos).
2013 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s pastatai, kuri likutin vert 7 975 t kst. lit (2012 m. gruodžio 31 d. –
7 110 t kst. lit ), Grup s ir Bendrov s mašinos ir rengimai, kuri likutin vert 8 273 t kst. lit (2012 m.
gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s atitinkamai 7 574 t kst. lit ir 7 328 t kst. lit ), buvo keista bankams už suteiktas
paskolas ir išleist banko garantij . 2013 m. gruodžio 31 d. po paskol refinansavimo buvo nuimtas atsarg keitimas
už suteiktas paskolas (2012 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov buvo keitusios atsargas už ne mažesn kaip
10 500 t kst. lit sum ).
Be to, 2013 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s s skaitos iki 691 t kst. lit (2012 m. – iki 15 085 t kst. lit ) buvo
taip pat keistos bankui už išleist banko garantij .
Pagal paskol sutartis Bendrov turi laikytis tam tikr finansini ir nefinansini s lyg , toki kaip: finansini skol ir
EBITDA santykis, skai iuojamas pagal „Polair“ grup s konsoliduotus rezultatus, taip pat raštiškas banko leidimas
atlikti turto pirkimo ar perleidimo operacijas, jei sigyjamo ar perleidžiamo turto vert viršija 25 % viso Bendrov s turto.
Bendrov nesilaik finansini skol ir EBITDA rodiklio, skai iuoto nuo 2012 m. gruodžio 31 d. „Polair“ grup s
konsoliduot rezultat . Be to Bendrov nebuvo raštu suderinusi turto pardavimo, kuris viršijo 25 % viso turto vert s.
2014 m. balandžio 4 d. Bendrov gavo banko patvirtinim , kad bankas pri m sprendim netaikyti joki priešlaikinio
gr žinimo s lyg Bendrovei ir neprašyti paskolos gr žinti anks iau d l ši s lyg nesilaikymo.
Ši finansini ataskait sudarymo dien dar nebuvo parengtos „Polair“ grup s konsoliduotos finansin s ataskaitos už
2013 m., tod l Bendrov negal jo vertinti, ar buvo laikomasi finansini skol ir EBITDA rodiklio pagal 2013 m.
gruodžio 31 d. konsoliduotus duomenis. Šiuo metu Bendrov derasi su banku d l naujo skol gr žinimo grafiko, nauj
finansini rodikli nustatymo ir papildomos paskolos pasi mimo.
Met pabaigoje negr žint paskol dalis nacionaline ir užsienio valiutomis:
Grup
Bendrov
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Paskolos valiuta:
Eurai

43 160

3 797

43 160

3 797

-

30 613
123

-

30 537
-

43 160

34 533

43 160

34 334

Litai
Rusijos rubliai
Paskol gr žinimo terminai:

Grup
Fiksuota
pal kan
norma
2014 m.
2015–2017 m.
Po 2018 m.

Kintama
pal kan
norma

Bendrov
Fiksuota
Kintama
pal kan
pal kan
norma
norma

-

20 602

-

20 602

-

22 558
-

-

22 558
-

-

43 160

-

43 160

26 Veiklos nuoma
Grup ir Bendrov turi sudariusi kelet žem s bei patalp veiklos nuomos sutar i . Nuomos s lygose n ra
numatyta apribojim Grup s ir Bendrov s veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma
ilgalaike nuoma. 2013 m. Grup s ir Bendrov s nuomos s naudos sudar atitinkamai 352 t kst. lit ir 300 t kst. lit
(2012 m. atitinkamai 381 t kst. lit ir 307 t kst. lit ).
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Veiklos nuoma (t sinys)
Planuojamos 2014 m. Grup s ir Bendrov s nuomos s naudos sudarys 300 t kst. lit .
Reikšmingiausia Grup s ir Bendrov 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 sutartys gali b ti
nutraukiamos sp jus per 1 m n.
Bendrov yra sudariusi šilumos energijos pirkimo sutart , pagal kuri 10 met sipareigoja pirkti po 6 000 Kwh
šilumos energijos per metus. Nenupirkus sutarto kiekio energijos arba nutraukus sutart yra numatytos baudos nuo
2 000 t kst. lit pirmais sutarties galiojimo metais iki 200 t kst. lit dešimtais sutarties galiojimo metais.

27

Kitos trumpalaik s mok tinos sumos ir sipareigojimai
Grup
Bendrov
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Atlyginimai ir susij mokes iai
Atostogini rezervas
Kiti mok tini mokes iai
Sukauptos konvertuojam obligacij pal kanos
(25 pastaba)
Kitos mok tinos sumos ir sukauptos s naudos

1 814
1 735
112

2 448
1 875
260

1 635
1 601
64

2 133
1 592
53

25
3 686

282
414
5 279

20
3 320

282
318
4 378

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.
28

Pelnas (nuostoliai) ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai
Pelno ir sumažinto pelno vienai akcijai skai iavimas yra pateikiamas žemiau:
Grup
2013 m.
Vidutinis svertinis paprast j akcij skai ius
Grynasis met pelnas (nuostoliai), tenkantys
Bendrov s akcininkams
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), litais
T siama veikla
Vidutinis svertinis paprast j akcij skai ius
Grynasis met pelnas iš t siamos veiklos,
tenkantys Bendrov s akcininkams
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), litais
Nutraukta veikla
Vidutinis svertinis paprast j akcij skai ius
Grynasis met nuostolis iš nutrauktos veiklos,
tenkantys Bendrov s akcininkams
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), litais

2012 m.

Bendrov
2013 m.
2012 m.

39 622

39 622

39 622

39 622

(8 811)
(0,22)

1 019
0,03

(22 872)
(0,58)

4 585
0,11

39 622

39 622

39 622

39 622

4 736
0,12

4 675
0,12

(22 872)
(0,58)

4 585
0,11

39 622

39 622

-

-

(13 547)
(0,34)

(3 656)
(0,09)

-

-
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Finansin s priemon s
Bendroji dalis
Grup ir Bendrov susiduria su šiomis finansin mis rizikomis: kredito rizika, likvidumo rizika ir rinkos rizika. Šioje
pastaboje pateikiama informacija apie ši rizik tak Grupei ir Bendrovei, tikslus, politik ir procesus, susijusius su ši
rizik vertinimu ir valdymu, taip pat informacija apie kapitalo valdym . Kiekybiniai atskleidimai pateikiami kitose
finansini ataskait pastabose.
Valdyba yra atsakinga už rizikos valdymo strukt ros suk rim ir prieži r . Grup s ir Bendrov s rizikos valdymo
politika yra skirta rizik , su kuriomis susiduria Grup ir Bendrov , nustatymui ir analizei, atitinkam limit ir kontroli
diegimui bei prieži rai. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos yra reguliariai perži rimos, kad atitikt
rinkos s lyg ir Grup s bei Bendrov s veiklos poky ius. Grup ir Bendrov siekia sukurti drausming ir konstruktyvi
rizikos valdymo aplink , kurioje visi darbuotojai žino savo funkcijas ir sipareigojimus.
Kredito rizika
Didžiausi kredito rizik 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansin vert ,
tod l Grup s ir Bendrov s vadovyb mano, jog maksimali rizika yra lygi iš susijusi šali gautin paskol , pirk j ir
kit gautin sum sumai, at mus pripažintus vert s sumaž jimo nuostolius ir pinigus bei pinig ekvivalentus
finansin s b kl s ataskaitos sudarymo dien . Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis ne vykdys savo sipareigojim ,
yra kontroliuojamos naudojant kreditavimo s lygas ir prieži ros proced ras, pasitelkiant išorines kredit draudimo ir
skol išieškojimo agent ras.
Gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su:
Grup
Bendrov
2013 m.
2012 m.
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Iš susijusi šali gautinos paskolos
Iš pirk j ir kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinig ekvivalentai

24 548
25 839
2 388
52 775

24 548
26 535
1 444
52 527

7 044
25 104
1 616
33 764

7 044
25 328
696
33 068

Pagrindin dal 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. suteikt paskol sudaro paskola suteikta susijusiai monei OAO
„Polair“. Ši mon yra didžiausia ir gerai žinoma šaldymo rangos gamintoja ir pardav ja Rusijoje, kurios
neatsiskaitymo rizika yra maža.
Grup s ir Bendrov s prekybos partneri koncentracija n ra didel . Didžiausia kredito rizika, susijusi su iš pirk j
gautinomis sumomis, ataskait sudarymo dien pagal klientus:
Grup
1 klientas
2 klientas
3 klientas
4 klientas
5 klientas
6 klientas
7 klientas
Kiti klientai
Vert s sumaž jimas

2013
3 707
2 120
2 019
1 783
1 773
1 575
13 146
(284)

Iš viso

25 839

%
14
8
8
7
7
6
50

2012
2 215
1 765
1 159
2 565
28 998
(11 598)

100

25 104

%
6
5
3
7
79
100

50

1 575
13 683
41(125)
678
743

Bendrov
%
2012
14
2 215
8
8
7
6
1 765
1 159
6
2 565
51
17 744
75(120)
698
100
974

26 535

100

2013
3 707
2 120
2 019
1 783
1 773

25 328

%
9
7
4
10
70
100
100
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29 Finansin s priemon s (t sinys)
Gautinos sumos iš pirk j pagal geografinius regionus:
Grup
2013 m.
Vakar Europa
Ukraina
Lietuva
Ryt Europa
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstyb s
Rusija

Bendrov
2012 m.

7 049
9 130
1 782
3 158
2 559
215
1 946
25 839

7 462
10 470
1 114
1 220
1 061
25
3 752
25 104

2013 m.
7 049
9 130
2 478
3 158
2 559
215
1 946
26 535

2012 m.
7 462
10 470
2 235
1 220
1 061
25
2 855
25 328

Grup s ir Bendrov s 33 % ir 34 % pardavim 2013 m. buvo vykdoma Ukrain (2012 m. atitinkamai 51 % ir 49 %
pardavim ). Grup s ir Bendrov s gautinos sumos už parduotas prekes Ukrainoje 2013 m. gruodžio 31 d. sudar
9 130 t kst. lit .
Ukrainos politin ir ekonomin pad tis ženkliai pablog jo d l vyriausyb s sprendimo nepasirašyti Asociacijos ir
laisvosios prekybos sutarties su Europos S junga 2013 m. lapkri io m nes . Politiniai ir socialiniai neramumai kartu su
did jan ia regionine tampa pagilino dabartin ekonomikos kriz , suk l valstyb s biudžeto deficito did jim ir
Nacionalinio Ukrainos banko užsienio valiutos rezervo išeikvojim , d l ko buvo sumažintas šalies skolinimosi
reitingas. 2014 m. vasario m n. d l nacionalin s valiutos devalvacijos Ukrainos Nacionalinis bankas ved tam tikrus
administracinius apribojimus valiut keitimo sandoriams ir taip pat paskelb per jim prie kintan io valiutos keitimo
kurso režimo. Galutin politin s ir ekonomin s kriz s baigt bei poveik yra sunku prognozuoti, bet tai gali tur ti
tolesni sunki pasekmi Ukrainos ekonomikai.
Nors vadovyb tiki, kad yra imamasi tinkam priemoni , siekiant užtikrinti Grup s ir Bendrov s verslo stabilum
dabartin mis s lygomis, besit sianti nestabili verslo aplinka gali neigiamai paveikti Grup s ir Bendrov s rezultatus bei
finansin b kl . Tokio poveikio apimtis šiuo metu negali b ti vertinta. Šios konsoliduotos ir Bendrov s finansin s
ataskaitos atspindi dabartin vadovyb s vertinim d l Ukrainos verslo aplinkos poveikio Grup s ir Bendrov s veiklai
bei finansinei b klei. Grup s ir Bendrov s finansin se ataskaitose 2013 m. gruodžio 31 d. vert s sumaž jimo
gautinoms sumoms iš Ukrainoje parduot preki apskaityta nebuvo.
Grup s ir Bendrov s vadovyb mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirk j gautinoms sumoms, at mus pripažintus
vert s sumaž jimo nuostolius finansini ataskait sudarymo dien . Grup ir Bendrov negarantuoja už kit šali
prievoles, išskyrus tai, kas atskleista 30 pastaboje.
Grup je ir Bendrov je yra diegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems pirk jams,
pageidaujantiems gauti atitinkam mok jimo atid jim , atliekami kredito rizikos vertinimai.
Kredito draudimu „Atradius Sweden Kreditförsäkring“ Lietuvos skyriuje apdraustos sumos sudaro 11 041 t kst. lit
(2012 m. gruodžio 31 d. – 7 244 t kst. lit ) iš Grup s gautin prekybos sum . Neapdraustos gautinos sumos iš
Ukrainos, Moldovos, Rusijos ir kit NVS šali pirk j .
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29 Finansin s priemon s (t sinys)
Iš pirk j gautin sum , at mus vert s sumaž jimo nuostolius, laikotarpi analiz 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d.
yra tokia:
Grup
Iš pirk j gautinos sumos,
kuri apmok jimo terminas
n ra pra j s bei joms
neapskaitytas vert s
sumaž jimas
2013 m.
2012 m.

15 052
19 754

Bendrov
Iš pirk j gautinos
sumos, kuri laikotarpis
n ra pra j s bei joms
neapskaitytas vert s
sumaž jimas
2013 m.
2012 m.

15 927
20 384

Pradelstos iš pirk j gautinos sumos, kurioms
neapskaitytas vert s sumaž jimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dien
dien
dien
dien
dien
1 558
657

5 710
3 510

873
539

1 413
524

1 233
120

Pradelstos iš pirk j gautinos sumos, kurioms
neapskaitytas vert s sumaž jimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dien
dien
dien
dien
dien
5 625
3 403

1 518
636

828
313

1 413
521

1 224
71

Iš viso
25 839
25 104

Iš viso
26 535
25 328

Likvidumo rizika
Grup ir Bendrov 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 ((trumpalaikis turtas iš viso / trumpalaikiai sipareigojimai iš viso) ir
skubaus likvidumo ((trumpalaikis turtas iš viso - atsargos) / trumpalaikiai sipareigojimai iš viso) 2013 m. gruodžio
31 d. yra atitinkamai 1,03 ir 0,65 (2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 1,17 ir 0,82). Bendrov s likvidumo ir skubaus
likvidumo rodikliai 2013 m. gruodžio 31 d. yra atitinkamai 1,02 ir 0,65 (2012 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 1,2 ir 0,89).
Grup s ir Bendrov s likvidumo rizikos valdymo politikos tikslas palaikyti santyk tarp t stinio finansavimo ir lankstumo
naudojant bank s skait perviršius, bank paskolas, obligacijas ir nuomos sutartis.

52

AB „SNAIG “
2013 M. KONSOLIDUOTOS IR BENDROV S FINANSIN S ATASKAITOS
(t kst. lit , jei nenurodyta kitaip)

29 Finansin s priemon s (t sinys)
Žemiau pateiktos lentel s apibendrina finansini
sipareigojim
gruodžio 31 d. pagal nediskontuotus mok jimus pagal sutartis.
Grup
Pareikalavus
Paskolos ir kiti siskolinimai,
kuriems nustatytos pal kanos
Prekybos ir kitos mok tinos
sumos
Suteiktos garantijos ir laidavimai
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

Nuo
3 iki 12
m nesi

Iki 3
m nesi

gr žinimo terminus 2013 m. bei 2012 m.

Nuo
1 iki 5
met

Po 5
met

Iš viso

Balansin vert

-

2 896

19 442

23 238

-

45 576

43 160

7 259
7 259

11 916
14 812

92
32 234
51 768

41 073
64 311

-

19 267
73 307
138 150

19 267
62 429

Paskolos ir kiti siskolinimai,
kuriems nustatytos pal kanos
Prekybos ir kitos mok tinos
sumos

122

4 971

9 952

25 541

-

40 586

34 533

7 070

14 020

37

32

-

21 159

21 159

2012 m. gruodžio 31 d. likutis

7 192

18 991

9 989

25 573

-

61 745

55 692

Bendrov
Pareikalavus
Paskolos ir kiti siskolinimai,
kuriems nustatytos
pal kanos
Prekybos ir kitos mok tinos
sumos
Suteiktos garantijos
2013 m. gruodžio 31 d.
likutis
Paskolos ir kiti siskolinimai,
kuriems nustatytos
pal kanos
Prekybos ir kitos mok tinos
sumos
Suteiktos garantijos
2012 m. gruodžio 31 d.
likutis

Nuo
3 iki 12
m nesi

Iki 3
m nesi

Nuo
1 iki 5
met

Po 5
met

Iš viso

Balansin vert

-

2 896

19 442

23 238

-

45 576

43 160

7 259
-

12 425
-

92
4 690

-

-

19 776
4 690

19 776
-

7 259

15 321

24 224

23 238

-

70 042

62 936

122

4 971

9 753

25 541

-

40 387

34 334

6 180
-

13 354
1 400

37
-

32
-

-

19 603
1 400

19 603
-

6 302

19 725

9 790

25 573

-

61 390

53 937

Pal kan mok jimai už šioje lentel je nurodytas paskolas su kintamomis pal kan normomis rodo vidutines rinkos
pal kan normas laikotarpio pabaigoje; kintant rinkos pal kan normoms šios sumos gali keistis.
Kaip atskleista 25 pastaboje, 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov ir Grup nesilaik tam tikr banko paskol sutartyse
numatyt s lyg , d l kuri 2014 m. gavo banko patvirtinim , kad bankas pri m sprendim netaikyti joki priešlaikinio
gr žinimo s lyg Bendrovei ir neprašyti paskolos gr žinti anks iau. Be to, tam tikro finansinio rodiklio Bendrov
negal jo vertinti ši finansini ataskait sudarymo dienai, tod l jo nebuvo suderinusi su banku. Bendrov s vadovyb
tikisi pasiekti susitarim su banku ir nemano, kad mok jimo termin analiz traukti pinig srautai gal t atsirasti
gerokai anks iau, ir kad sumos gal t labai skirtis. Suteiktos garantijos ir laidavimai atskleisti 31 pastaboje.
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29 Finansin s priemon s (t sinys)
Pal kan normos rizika
Grup s ir Bendrov s paskolos yra su kintamomis pal kan
gruodžio 31 d. – su VILIBOR).

normomis, kurios susijusios su EURIBOR (2012 m.

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov nesinaudojo jokiomis finansin mis priemon mis apsidrausti nuo
pal kan normos kitimo rizikos.
Toliau pateiktoje lentel je atskleidžiamas Grup s ir Bendrov s pelno prieš mokes ius jautrumas galimiems pal kan
norm poky iams, visus kitus kintamuosius laikant konstantomis ( vertinant siskolinimus su kintama pal kan norma).
Grup s ir Bendrov s nuosavam kapitalui takos, išskyrus einam j met rezultato tak , n ra.
Padid jimas/sumaž jimas baziniais
punktais

Grup
taka pelnui prieš
mokes ius

Bendrov
taka pelnui prieš
mokes ius

2013 m.
EUR
EUR

+ 100
- 200

(432)
863

(432)
863

+ 100
- 200

(162)
324

(162)
324

2012 m.
Litai
Litai
Užsienio valiutos rizika
Užsienio valiutos kurso rizika sumaž jo, nes didži j dal pajam Grup ir Bendrov uždirba eurais, kuris yra susietas
su litu santykiu 3,4528 lito už 1 eur . 2013 ir 2012 m. nebuvo vykdoma išvestini finansini sandori užsienio valiuta.
2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. Grup s piniginis turtas ir piniginiai sipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo
tokie:
2013 m.
2012 m.
Turtas
sipareigojimai
Turtas
sipareigojimai
Eurais
Litais
JAV doleriais
Rusijos rubliais
Kita valiuta
Iš viso

48 604
3 395
765
11
52 775

51 720
9 409
1 284
16
62 429

30 899
1 214
2
1 643
6
33 764

12 475
40 826
54
2 292
45
55 692

2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrov s piniginis turtas ir piniginiai sipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo
tokie:
2013 m.
2012 m.
Turtas
sipareigojimai
Turtas
sipareigojimai
Eurais
Litais
JAV doleriais
Rusijos rubliais
Kita valiuta
Iš viso

48 493
3 269
765
52 527
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51 736
9 905
1 284
11
62 936

30 789
2 277
2
33 068

12 444
41 229
54
172
38
53 937
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Kapitalo valdymas
Grup ir Bendrov 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 ir
Bendrov palaiko reikiam kapitalo lyg ir atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant garantuoti savo versl ir maksimizuoti
akcininkams teikiam naud .
Grup ir Bendrov valdo savo kapitalo strukt r ir kei ia j atsižvelgiant ekonomini s lyg poky ius. Siekiant
palaikyti arba pakeisti kapitalo strukt r , Grup ir Bendrov gali pakeisti dividend išmok jim akcininkams, gr žinti
kapital akcininkams arba išleisti naujas akcijas.
Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymas reikalauja, kad Bendrov s nuosavas kapitalas nesudaryt mažiau
negu 50 % jos akcinio kapitalo. 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. Grup ir Bendrov š reikalavim vykd . 2013 m.
ir 2012 m. gruodžio 31 d. nebuvo reikšming min to reikalavimo nevykdymo atvej .
Tikroji finansini instrument vert
Pagrindinio Grup s ir Bendrov s finansinio turto ir sipareigojim , kurie nevertinami tikr ja verte – ilgalaiki ir
trumpalaiki gautin paskol , prekybos ir kit gautin sum , prekybos ir kit mok tin skol , ilgalaiki ir trumpalaiki
finansini skol balansin vert yra artima j tikrajai vertei.
Kiekvienos r šies finansiniam turtui ir sipareigojimams vertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:
-

Trumpalaiki paskol , prekybos ir kit gautin sum , trumpalaiki finansini skol ir trumpalaiki prekybos skol
apskaitin vert yra artima j tikrajai vertei.
Ilgalaiki gautini sum ir ilgalaiki mok tin sum tikroji vert nustatoma remiantis tokios pat ar panašios
paskolos rinkos kaina arba pal kan norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms.

30 Nebalansiniai sipareigojimai ir neapibr žtumai
2012 m. birželio 13 d. Bendrov pasiraš taikos sutart su pardav ju „Comfit Glass“, pagal kuri pardav jas atsisak
pal kan (385 t kst. lit ), netesyb , teisini išlaid ir sumažino bendr reikalavimo dyd iki 1 806 t kst. lit . Pagal š
susitarim pardav jas sipareigojo naujai parduoti, o Bendrov – nupirkti produkcijos, pritaikius 50 % nuolaid , už 150
t kst. lit ir pateikti nepristatyt produkcij . Pasirašytas produkcijos pristatymo ir atsiskaitymo grafikas, o finansini
ataskait patvirtinimo datai visa produkcija jau buvo gauta.
UAB „Vaidana“ su AB Šiauli banku pasiraš finansinio užtikrinimo susitarim , pagal kur UAB „Vaidana“ keit 12 975
t kst. vnt. valdom AB „Snaig “ akcij , taip perleisdama neturtin akcinink teis , pasiliekant teis dividendus.
Laidavimo sutartimi Nr. 2012-02-12 Bendrov visu savo esamu ir b simu turtu laiduoja už UAB „Vaidana“ d l tinkamo
prievoli vykdymo AB Šiauli banko naudai d l jai suteikto 4 mln. lit kredito, kurio gr žinimo terminas yra 2014 m.
balandžio m n. Paskolos sutartis su banku ir Bendrov s laidavimas buvo prat stas iki 2015 m. kovo 27 d. Laidavimo
tikroji vert 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nereikšminga.
Mokes i inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitini mokestini met iš eil s einan ius metus patikrinti
buhalterijos knygas ir apskaitos rašus bei apskai iuoti papildomus mokes ius ir baudas. Bendrov s vadovybei
nežinomos jokios aplinkyb s, d l kuri gal t iškilti potencialus reikšmingas sipareigojimas šiuo atžvilgiu.
Šiuo metu Bendrov derasi su banku d l naujo skol
papildomos paskolos pasi mimo (25, 32 pastabos).

gr žinimo grafiko, nauj

55

finansini

rodikli

nustatymo ir

AB „SNAIG “
2013 M. KONSOLIDUOTOS IR BENDROV S FINANSIN S ATASKAITOS
(t kst. lit , jei nenurodyta kitaip)

31 Susijusi šali sandoriai
Pagal 24- j TAS „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, gali
vienašališkai ar bendrai kontroliuoti Bendrov ar Grup ar daryti jai reikšming tak . Nustatant, ar šalys yra
susijusios, yra atsižvelgiama santyki esm , o ne j form .
Grup s susijusios šalys 2013 m. ir 2012 m. buvo šios:
UAB „Vaidana“ (akcininkas);
„Furuchi Enterprises“ Ltd. (tarpin bendrov tarp akcininko ir galutinio akcininko);
„Hymana Holdings“ Ltd. (tarpin bendrov tarp akcininko ir galutinio akcininko);
„Tetal Global“ Ltd. (galutinis akcininkas);
OAO „Polair“ (galutini akcinink kontroliuojama mon );
ZAO „Polair Nedvižimost“ (galutini akcinink kontroliuojama mon );
„Area Polair“ (galutini akcinink kontroliuojama mon );
„Polair Europe“ S.R.L (galutini akcinink kontroliuojama mon );
„Polair Europe“ Limited (galutini akcinink kontroliuojama mon );
ZAO „Rada“ (galutini akcinink kontroliuojama mon );
ZAO „Zavod Sovitalprodmaš“ (galutini akcinink kontroliuojama mon ).
Grup vykdo politik sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais terminais ir s lygomis. Liku iai met
pabaigoje yra neapdrausti, jiems nenustatytos pal kanos, išskyrus suteikt paskol . 2013 m. ir 2012 m. gruodžio
31 d. Grup nesuformavo joki vert s sumaž jim abejotinoms skoloms, susijusioms su gautinomis sumomis iš
susijusi šali . Abejotin gautin sum vertinimas yra atliekamas kiekvienais metais tikrinant susijusios šalies
finansin b kl ir vertinant rink , kurioje veikia susijusi šalis.
Finansin s ir investicin s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis:
2013 m.
Gautos
Pal kan
Suteiktos Pal kan
paskolos s naudos paskolos
pajamos
OAO „Polair“
UAB „Vaidana“

2013 m.
OAO „Polair“ (šaldytuvai)
„Polair Europe“ Limited

Pal kan
s naudos

2012 m.
Suteiktos Pal kan
paskolos pajamos

-

183

16 347
244

786
6

7 300

659

7 044
-

127
-

-

183

16 591

792

7 300

659

7 044

127

Pirkimai

Gautinos
sumos

Pardavimai

Mok tinos
sumos

1 656

963

-

-

268

-

-

-

16

-

-

-

1 940

963

-

-

„Polair Europe“ S.R.L

2012 m.

Gautos
paskolos

Pirkimai

Gautinos
sumos

Pardavimai

Mok tinos
sumos

OAO „Polair“ (šaldytuvai)

514

4 526

505

4

„Polair Europe“ S.R.L

330

-

-

16

„Polair Europe“ Limited

25

-

-

25

869

4 526

505

45

Bendrov yra pasirašiusi laidavimo sutart su OAO „Petrokomerc“ banku, pagal kuri solidariai sipareigoja už OAO
„Polair“ paskolas, kurios 2013 m. gruodžio 31 d. sudar 69 307 t kst. lit . Galiojimo terminai: 15 345 t kst. lit iki
2014 m. spalio 21 d., 21 738 t kst. lit iki 2016 m. spalio 21 d. ir 32 224 t kst. lit iki 2018 m. geguž s 17 d.
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31 Susijusi šali sandoriai (t sinys)
Bendrov s sandoriai su dukterin mis mon mis:
Pirkimai
2013 m.
UAB „Almecha“

Pardavimai
2012 m.

2013 m.

2012 m.

8 932

10 519

7 762

7 884

100

113

-

-

OOO „Techprominvest“

-

664

-

-

OOO „Liga-Servis“

-

373

-

-

9 032

11 669

7 762

7 884

TOB „Snaige Ukraina“

Bendrov vykdo politik sudaryti sandorius su dukterin mis mon mis sutartin mis s lygomis. Bendrov s sandorius
su dukterin mis mon mis sudaro gamybos žaliav ir gatavos produkcijos sigijimai ir pardavimai bei gaunamos
rinkodaros paslaugos, taip pat nekilnojamojo turto, rangos ir rengim sigijimai. Liku iai met pabaigoje yra
neapdrausti, gautinoms sumoms nenustatytos pal kanos ir atsiskaitymai vykdomi tik bankiniais pavedimais. Gautin
sum iš dukterini moni apmok jimui užtikrinti Bendrovei nebuvo keist reikšming turto sum .
Bendrov s suteikt paskol ir gautin sum iš dukterini

moni vert s finansin s b kl s ataskaitoje gruodžio 31 d.:
2013 m.

2012 m.

Ilgalaik s gautinos sumos
Prekybos gautinos sumos iš OOO „Techprominvest“

-

458

Ilgalaiki gautin sum iš viso

-

458

1 212
1 212

1 484
1 484

Trumpalaik s gautinos sumos
Prekybos gautinos sumos iš UAB „Almecha“
Trumpalaiki gautin sum iš viso
Bendrov s iš dukterini

moni gautin sum bei suteikt paskol laikotarpi analiz gruodžio 31 d.:

Iš dukterini moni
gautinos sumos ir
suteiktos paskolos, kuri
laikotarpis n ra pra j s
bei joms neapskaitytas
vert s sumaž jimas
2013 m.
2012 m.

1 211
1 865

Pradelstos iš dukterini moni gautinos sumos ir
suteiktos paskolos, kurioms neapskaitytas vert s
sumaž jimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dien
dien
dien
dien
dien
1
4

-

24

Bendrov s mok tinos sumos dukterin ms mon ms gruodžio 31 d. ( trauktos
finansin s b kl s ataskaitoje):

-

49

1 212
1 942

Prekybos skol straipsn Bendrov s
2013 m.

UAB „Almecha“

Iš viso

2012 m.
656

710

17

17

OOO „Liga-Servis“

-

173

OOO „Techprominvest“

-

13

673

913

TOB „Snaige Ukraina“
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31

Susijusi šali sandoriai (t sinys)
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov buvo sudariusi laidavimo sutart , pagal kuri garantuoja sutartini sipareigojim
vykdym tiek jui už dukterin mon UAB „Almecha“. Laidavimo sutarties vert – 690 t kst. lit , galiojimo terminas –
2014 m. balandžio 30 d. (2012 m. gruodžio 31 d. laidavimo sutar i vert buvo 1,4 mln. lit ).
2013 m. gruodžio 31 d. Bendrov visu savo esamu ir b simu turtu laiduoja už UAB „Vaidana“ d l tinkamo prievoli
vykdymo AB Šiauli banko naudai d l jai suteikto 4 mln. lit kredito, kurio gr žinimo terminas yra 2014 m. balandžio
m n. Paskolos sutartis su banku ir Bendrov s laidavimas buvo prat stas iki 2015 m. kovo 27 d.
Vadovyb s darbo užmokestis ir kitos išmokos
2013 m. Bendrov s ir dukterini moni vadovybei priskai iuotas darbo užmokestis iš viso sudar atitinkamai
2 027 t kst. lit ir 371 t kst. lit (2012 m. – atitinkamai 1 496 t kst. lit ir 455 t kst. lit ). Bendrov s ir dukterini moni
vadovybei nebuvo suteikta joki paskol , garantij , nebuvo joki kit išmok t ar priskai iuot sum ar turto
perleidimo.

32

vykiai po finansin s b kl s ataskaitos datos
2014 m. sausio 27 d. vykusio visuotinio neeilinio akcinink susirinkimo metu nutarta, kad gavus paskol iš ZAO
„UniCredit Bank“ Bendrov suteiks iki 12 mln. eur paskol akcininkei UAB „Vaidana“. Paskolos terminas – 5 metai, o
paskolos pal kanos – 1 m nesio EURIBOR + 5,25 % metini .
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Atsaking asmen patvirtinimas
Už 2013 m. konsoliduoto metinio pranešimo bei Bendrov s ir konsoliduot finansini ataskait parengim atsakingi
Bendrov s valdymo organ nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas bei Bendrov s konsultantai patvirtina, kad, j
žiniomis, metin s konsoliduotos finansin s ataskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s
standartus, priimtus taikyti Europos S jungoje, atitinka tikrov ir teisingai parodo Bendrov s ir bendr konsoliduot
moni turt , sipareigojimus, finansin b kl , peln arba nuostolius, kad konsoliduotame metiniame pranešime yra
teisingai nurodyta verslo pl tros ir veiklos apžvalga, Bendrov s ir bendra konsoliduot moni b kl kartu su
pagrindini rizik ir neapibr žtum , su kuriais susiduriama, aprašymu.

AB „Snaig “ generalinis direktorius

Gediminas

AB „Snaig “ finans direktor

Neringa Men i nien

Ataskaita parengta:

2014 m. balandžio 16 d.

Ataskaitos parengimo vieta:

AB „Snaig “, Pramon s g. 6, Alytus
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Generalinio direktoriaus žodis

Gerbiamieji,
AB „Snaig “ audituotais konsoliduotais duomenimis 2013 metais iš t siamos veiklos pasiek 173 mln. Lt
apyvart (t. y. 22 proc. daugiau nei 2012 m. už t pat laikotarp ). Bendrov s 2013 met audituotas
konsoliduotas pelnas iš t siamos veiklos prieš mokes ius siek 5 mln. Lt. Ta iau bendrov s audituota
konsoliduota EBITDA, gauta iš t siamos tiesiogin s veiklos, siek 12,5 mln. Lt. Grynasis pelnas iš
t siamos veiklos 2013 m. sudar 4,7 mln. Lt, ir 4,7 mln. Lt 2012 m. Grynieji nuostoliai iš nutrauktos veiklos
2013 m. sudar 13,6 mln. Lt ir 3,7 mln. Lt 2012 m.
Neigiam gryn j rezultat l m nuostoliai, susij su dukterin s mon s „Techprominvest“ nekilnojamojo
turto pardavimu. Šie nuostoliai nesusij su tiesiogine bendrov s veikla. Iš t siamos veiklos bendrov
uždirbo 4,7 mln. Lt audituoto konsoliduoto grynojo pelno. Džiaugiam s, kad tai paskutiniai AB „Snaig “
praradimai, susij su „Techprominvest“. Tur ti balanse neveikian i gamykl reišk nereikalingas išlaidas
jos išlaikymui ir prastesn konsoliduot bendrov s rezultat ; dabar bendrov gal s efektyviau naudoti savo
resursus.
Ženkl 22 proc. apyvartos augim bendrov pasiek d l s kmingo AB „Snaig “ produkcijos eksporto.
Palyginus su 2012 m., pra jusiais metais pardavimai labiausiai augo šiose šalyse: Lenkijoje +11 kart ,
Pranc zijoje +104 proc., Baltijos šalyse +99 proc., Bulgarijoje +29 proc., Vidurin je Azijoje +87 proc.
Pagrindin s bendrov s rinkos liko tos pa ios – Ukraina, Pranc zija, Vokietija bei Vidurin Azija. Šios šalys
atspindi vis AB „Snaig “ pardavimo portfelio strukt r – t. y. nuosekl balansavim tarp riziking , bet
pelning ryt bei stabili , bet mažiau pelning vakar . Toks pardavim portfelio diversifikavimas leidžia
bendrovei per trump laikotarp kompensuoti pardavimus, jei kurioje nors iš rink iškyla nesklandum .
Ypa geri metai bendrovei buvo Lietuvoje. D l s kmingos rinkodaros ir prekybos strategijos apyvarta
Lietuvoje pakilo +78 proc., „Snaig s“ gaminami šaldytuvai yra tarp geriausiai parduodam šalyje.
Viena svarbiausi bendrov s pardavimo augimo priežas i yra nuolatinis ir nuoseklus technologij
tobulinimas bei nauj produkt k rimas. AB „Snaig “ 2013 metais pripažinta Inovatyvia Lietuvos mone ir
apdovanota Inovacij prizu. Šis apdovanojimas skiriamas bendrov ms, kurios 3 met laikotarpyje dieg
naujus produktus ar reikšmingai patobulino jau esamus, arba reikšmingai patobulino technologinius
procesus. AB „Snaig “ atitiko visus vertinimo kriterijus: per paskutinius trejus metus bendrov suk r ir
pristat rinkai 8 visiškai naujus gaminius bei 14 esam gamini modifikacij .
Vien tik 2013 metais bendrov pristat vartotojams šaldytuvo bei šaldiklio kombinacij stiklo paviršiaus
durimis, šaldytuv RF34NF su bešerkšne šaldymo sistema, taupiausiai naudojant elektros energij A
+++ klas s šaldytuv bei nauj 163 cm aukš io šaldikl .
AB „Snaig “ laukia nelengvi 2014 metai. D l vyki Ukrainoje prognozuojamas pardavim sumaž jimas
šioje vienoje svarbiausi bendrov s rink . Kol kas situacijos nedramatizuojame, manome, kad pavyks
subalansuoti savo pardavim portfel daugiau produkcijos parduodant kitose šalyse.

AB „Snaig “ generalinis direktorius
Gediminas

eika
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1 BENDRA INFORMACIJA APIE AB „SNAIG “
1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengtas metinis pranešimas
Metinis pranešimas parengtas už 2013 metus.

1.2 Pagrindiniai duomenys apie bendrov
Bendrov s pavadinimas – akcin bendrov „Snaig ” (toliau vadinama bendrove)
statinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 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 tinklalapis – 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.

1.3 Bendrov s pagrindin s veiklos pob dis
Bendrov s pagrindin veikla yra šaldytuv ir šaldikli gamyba ir kita LR statym nedraudžiama veikla, kaip numatyta
registracijos statuose.

1.4 Bendrov s moni grup s strukt ra

1.4.1 Informacija apie bendrov s dukterines mones
AB „Snaig “ grupei priklauso Alytaus šaldytuv gamykla „Snaig ” ir šios dukterin s bendrov s:
UAB „Almecha“. Pagrindin veikla – kit niekur nepriskirt mašin ir rangos gamyba. Bendrov
m. lapkrit . Adresas: Pramon s g. 6, Alytus, Lietuva.

kurta 2006

OOO „Snaig -Ukraine“. Pagrindin veikla – šaldymo prietais realizacija, prekyba, konsultavimas, servisas.
Bendrov kurta 2002 m. lapkrit . Adresas: Gruševskio g. 28-2a/43, Kijevas, Ukraina.
Akcin s bendrov s „Snaig “ valdybos sprendimu 2013 m. lapkri io 20 d. OOO „Techprominvest“ parduota.
OOO „Techprominvest“ pagrindin veikla buvo plataus vartojimo preki ir šaldymo prietais gamyba ir
realizacija, mašin technin prieži ra ir remontas, konsultacin s paslaugos, transporto paslaugos ir kt.
Gamykla Kaliningrade registruota 2002 m. lapkrit . Adresas: Bolšaja Okr žnaja 1-a, Kaliningradas, Rusija.
Nuo 2009 m. kovo gamyklos veikla sustabdyta, o nuo 2009 m. rugpj io bendrov s valdybos sprendimu
gamykla buvo uždaryta.
Dukterin mon „OOO Moroz Trade“ išregistruota iš Rusijos juridini asmen registro. OOO „Moroz Trade“
pagrindin veikla buvo prekyba ir rinkodaros paslaugos. Bendrov registruota 2004 m. geguž s m n.
Adresas: Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija. 2010–2011 m. dukterin mon veiklos nevykd .
Akcin s bendrov s „Snaig “ valdybos sprendimu 2013 m. birželio 17 d. parduota dukterin mon OOO „Liga-Servis“.
OOO „Liga-Servis“ pagrindin veikla buvo šaldymo prietais realizacija, konsultacin s paslaugos, transporto
paslaugos ir kt. Bendrov kurta 2005 m. rugpj t . Adresas: Prospekt Mira 52, Maskva, Rusija.
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1.5 Informacija apie bendrov s filialus ir atstovybes
Bendrov neturi filial ir atstovybi .

1.6 Trumpa bendrov s istorij
1963 m. Alytuje prad ti gaminti pirmieji buitiniai šaldytuvai Lietuvoje. Per pirmuosius metus pagaminti pirmieji 25
šaldytuvai.
1968 m. pastatyta nauja gamykla pramon s rajone.
1975 m. pagamintas pirmasis milijonas šaldytuv .
1983 m. AB „Snaig “ gaminiai prad ti eksportuoti užsienio šalis.
1990 m. bendrov tapo Lietuvos Respublikos valstyb s mone.
1992 m. AB „Snaig “ privatizuota ir registruota kaip akcin bendrov .
1995 m. bendrov buvo rekonstruota; šaldytuvai prad ti gaminti be aplinkai kenksmingo freono.
1997 m. AB „Snaig “ gavo kokyb s valdymo tarptautinio standarto sertifikat .
2000 m. bendrov s kokyb s valdymo sistema s kmingai peratestuota ISO 9001 sertifikatui gauti.
2001 m. AB „Snaig “ gavo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001 sertifikat .
2002 m. prad ti gaminti šaldytuvai su aplinkai nekenksmingu šaltnešiu R600a. Prad ta A+ energijos efektyvumo
klas s šaldytuv gamyba. „Snaig “ tapo ES projekto „Energy+“ dalyve.
2003 m. A+ energijos efektyvumo klas s šaldytuvas „Snaig
met gaminys“ aukso medaliu.

RF310“ apdovanotas LPK konkurso „Geriausias

2004 m. bendrov atidar nauj gamykl Kaliningrade.
2006 m. AB „Snaig “ sigijo 100 proc. mon s „Liga-Servis“, užsiiman ios didmenine ir mažmenine prekyba
Rusijoje, akcij .
Pagamintas dešimt milijoninis šaldytuvas.
Bendrov savo produkcij eksportavo daugiau nei keturiasdešimt pasaulio šali .
2007 m. AB „Snaig “ Alytaus gamykloje prad jo serijin nauj modeli linijos „Snaig Ice Logic“ gamyb .
Ši naujoji linija laim jo nacionalinio konkurso „Inovacij
„Inovatyvaus produkto“ kategorijoje.

prizas 2007“ apdovanojim . Šaldytuvai

vertinti

Bendrov s aplinkos apsaugos vadybos sistema s kmingai peratestuota ISO 14001 sertifikatui gauti.
Šaldytuvas „Snaig ICE LOGIC RF34SH“ apdovanotas „Met gaminio“ aukso medaliu.
Per šiuos metus AB „Snaig “ pardav rekordin kiek – 653 t kst. šaldytuv .
2008 m. šaldytuvas „Snaig ICE LOGIC RF31SM“ apdovanotas „Met gaminio“ aukso medaliu.
Bendrov pripažinta inovatyvia Lietuvos mone, jai teiktas „Inovacij prizas 2008“.
2009 m. d l nuostolingos gamybos, kuri l m rublio devalvacija, uždaryta bendrov s gamykla Kaliningrade.
2010 m. prad ta serijin aukš iausios energijos efektyvumo klas s šaldytuv gamyba.
Kartu su Kazachstano valstybinio kapitalo mone SPK „Saryarka“ bendrov

k r

bendr

mon

„Snaig -

Saryarka“.
Šaldytuvas „Snaig Ice Logic RF 34 A++“ apdovanotas Lietuvos „Met gaminio 2010“ aukso medaliu.
2011 m. A++ klas s šaldytuvas-šaldiklis „Snaig
„Met gaminio“ aukso medaliu.

ICE LOGIC Glassy RF34SM“ apdovanotas Lietuvos

2011 m. Rusijos bendrov „Polair“, netiesiogiai veikdama per UAB „Vaidana“, sigijo 59,86 proc. vis bendrov s
akcij .
2012 m. oficialaus si lymo gyvendinimo metu UAB „Vaidana“ sigijo 12 379 525 vnt. paprast j vardini 1 lito
nominalios vert s AB „Snaig “ akcij ir 2012 m. birželio 1 d. tur jo 36 096 193 vnt., arba 91,1 proc., bendrov s
akcij .
Už pasiekimus eksporto srityje AB „Snaig “ pripažinta „2012 met
prekybos, pramon s ir amat r m asociacijos prizu.

eksportuotoja“ ir apdovanota Lietuvos

2013 m. AB „Snaig “ nugal jo „Inovatyvios mon s“ kategorijoje ir apdovanota „Inovacij prizu 2013“.
2013 m. A++ klas s „Snaig “ Glassy dizaino linijos „Side by side“ tipo šaldytuvas C 29SM – šaldiklis F 22SM
apdovanotas Lietuvos „Met gaminio“ aukso medaliu.
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1.7 Misija. Vizija. Vertyb s.
Misija
M s misija yra kurti finansiškai disciplinuot versl , tiekti vartotojams aukštos kokyb s produktus už priimtin kain ir
didinti investicij gr ž m s akcininkams.

Vizija
M s tikslas – tapti patikimiausiu buitin s technikos prekiniu ženklu Ryt
gamintoju Vakar Europos šalyse.

Europos vartotojams bei pageidaujamu

Vertyb s
Atvirumas

Patikimumas Komandinis darbas

1.8 Svarbiausi 2013 met

Lankstumas

vykiai

Parengta RF34NM „No Frost“ šaldytuv -šaldikli
šaldymo sistema vystymui.

konstrukcin

platforma tolesniam šaldymo prietais

su bešerkšne

Paruoštas ir prad tas tiekti rink pirmasis Lietuviškas šaldytuvas RF34NM su bešerkšne „No Frost“ šaldymo sistema.
Prad tas gaminti naujas 163 cm aukš io šaldiklis F27, kurio didel 248 l talpa pasiekta nestorinant izoliacijos sluoksnio
ir neplatinant gaminio, o sukuriant efektyvi šaldymo sistemos konstrukcij .
Paruoštas gamybai aukš iausios energijos efektyvumo klas s A+++ šaldytuvas RF34.
Sukurta dviej gamini sujungimo sistema ir pateiktas naujas produktas – šaldytuvo C29 ir šaldiklio F22 kombinacija
su gr dinto stiklo paviršiaus durel mis.
Prapl stas komercini šaldytuv portfelis – paruošti ir prad ti gaminti vertikal s šaldytuvai-vitrinos CD350 ir CD290 su
ašiniu ventiliatoriumi ir plastikiniu dur r mu.
AB „Snaig “ nugal jo „Inovatyvios mon s“ kategorijoje ir apdovanota „Inovacij prizu 2013“.
A++ klas s Snaig „Glassy“ dizaino linijos šaldytuvo C29 ir šaldiklio F22 kombinacija apdovanota Lietuvos
„Met gaminio“ aukso medaliu.
AB „Snaig “ dalyvavo „Verslo žini “ projekte smulkiajam ir vidutiniam verslui „Gazel
s kmingiausiai dirban i ir spar iausiai besivystan i Lietuvos bendrovi .

2013“ ir yra pripažinta viena

Paleista biokuro katilin , nuo šiol „Snaig “ gamyklos pastatai šildomi biomase.
AB „Snaig “ generalinis direktorius Gediminas
už m tre i viet .

eika žurnalo „Veidas“ kasmet rengiamame „Met vadovo“ konkurse

Bendrov prad jo gaminti šaldytuvus pagal užsakym žinomam Lenkijos buitin s technikos gamintojui „Amica“.
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2 AB „SNAIG “ VALDYMAS IR VADOVYB
2.1 Bendrov s valdymo organai
2.1.1.Bendrov s organai
Bendrov s organai yra:
Visuotinis akcinink susirinkimas.
Valdyba sudaroma iš šeši nari ir renkama ketveri met laikotarpiui.
Bendrov s vadovas – generalinis direktorius.
Visuotinis akcinink susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo Akcini
visuotinio akcinink susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos.

bendrovi

statyme nurodytos

Bendrov s valdyb renka ir atšaukia visuotinis akcinink susirinkimas Akcini bendrovi statyme reglamentuota
tvarka. Bendrov s valdyba turi teis priimti sprendim išleisti obligacijas. Valdybos kompetencija kitais atvejais
nesiskiria nuo Akcini bendrovi statyme nustatytos kompetencijos. Bendrov s valdybos darbo tvark nustato
valdybos darbo reglamentas.
Bendrov s vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcini bendrovi

statyme.

Bendrov je nuo 2009 m. yra akcinink išrinktas ir veikiantis kolegialus valdymo organas – audito komitetas. Audito
komitetas savo veikloje vadovaujasi audito komiteto darbo reglamentu. 2011 m. gruodžio 14 d. neeilinis visuotinis
bendrov s akcinink susirinkimas atšauk bendrov s audito komitet in corpore. Naujas audito komitetas išrinktas
2012 d. balandžio 30 d. visuotinio akcinink susirinkimo metu.

2.1.2 Bendrov s veiklos teisiniai pagrindai
Akcin bendrov „Snaig “ savo veikloje vadovaujasi bendrov s statais, Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
statymu ir kitais statymais, norminiais aktais, taip pat ES teis s aktais.

2.2 Bendrov s valdymo organ nariai
2.2.1 Informacija apie valdymo organ narius ir j dalyvavim bendrov s statiniame kapitale

Vardas, pavard

Turimas
akcij
skai ius,
vnt.

Pareigos

Turima
kapitalo
dalis, proc.

Bals
dalis,
proc.

VALDYBA
Aleksey Kovalchuk

AB „Snaig “ valdybos pirmininkas

-

-

-

Andrei Dribny

AB „Snaig “ valdybos narys iki 2013-04-30

-

-

-

Mikhail Stukalo

AB „Snaig “ valdybos narys

-

-

-

Robin Peter Walker

AB „Snaig “ valdybos narys

-

-

-

Svetlana Ardentova

AB „Snaig “ valdybos narys nuo 2013-04-30

-

-

-

Vladislav Sviblov

AB „Snaig “ valdybos narys nuo 2013-04-30

-

-

-

Dmitry Komissarchik

AB „Snaig “ valdybos narys iki 2013-10-02

-

-

-

-

-

-

-

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)
Gediminas eika

AB „Snaig “ generalinis direktorius

Neringa Men i nien

AB „Snaig “ finans direktor

-

2013 m. balandžio 30 d. vyko eilinis visuotinis bendrov s akcinink susirinkimas. Susirinkimas atšauk iš AB „Snaig “
valdybos nari Andrey Dribny. Valdybos nariais iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Vladislavas
Sviblovas ir Svetlana Ardentova. Dmitry Komissarchik atsistatydino iš valdybos nario pareig nuo 2013 m. spalio 2 d.

66

2013 met

konsoliduotas metinis pranešimas

2.2.2 Informacija apie valdymo organ nari dalyvavim kit
Dalyvavimas kit

moni , staig ir organizacij veikloje

moni veikloje bei kapitale (2013 m. gruodžio 31 d.):

Vardas, pavard

Organizacijos pavadinimas, pareigos

Kit moni
kapitalo ir bals
dalis, proc.

Aleksey Kovalchuk

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Mikhail Stukalo

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Robin Peter Walker

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Svetlana Ardentova

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Vladislav Sviblov

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Gediminas eika

Kit Lietuvos moni veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Neringa Men i nien

UAB „Almecha“ valdybos pirminink

-

2.2.3 Valdybos pirmininkas, administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas
Vardas, pavard

Aleksey
Kovalchuk

Gediminas
eika

Neringa
Men i nien

Darboviet s per paskutiniuosius 10 met
pareigos jose

Išsilavinimas, profesija

Finans akademija prie Rusijos Federacijos
Vyriausyb s

ir

Statybos, b sto ir komunalini paslaug
federalin agent ra.
Nuo 2009 m. OAO „Polair“ generalinis
direktorius.

Vilniaus universitetas, ekonomin s
informatikos ir automatizuot valdymo sistem
specialyb , inžinieriaus ekonomisto
kvalifikacija

Nuo 2008 m. sausio m n. – AB „Snaig “
generalinis direktorius.
2005 12 – 2008 01 – AB „Snaig “ pardavim
direktorius.
2001 05 – 2005 12 – „Kraft Foods Lietuva“
darbo su svarbiais klientais vadovas Baltijos
šalims.
2000 11 – 2001 05 – stažuot „Kraft Foods“
kompanijoje ekijoje.
1997 – 2000 11 – „Kraft Foods Lietuva“
pardavim vadovas Latvijai ir Estijai.
1994 – 1997 – „Kraft Foods Lietuva“ pardavim
vadovas Vilniaus regionui.

Vilniaus Universitetas, Ekonomin s veiklos
analiz ir buhalterin apskaita, buhalterioekonomisto kvalifikacija

Nuo 2008 06 02 – AB „Snaig “ finans
direktor .
2008 05 – 2010 03 02 – AB „Vilniaus Vingis“
likvidator .
2006 05 – 2008 05 – AB „Vilniaus Vingis“
generalin direktor .
2005 08 – 2006 04 – AB aviakompanijos
„Lietuvos avialinijos“ finans ir pirkim direktor .
2003 03 – 2005 08 – AB „Vilniaus Vingis“
vyriausioji buhalter .
2001 01 – 2003 03 – AB „Vilniaus Vingis“ vyr.
finansininko pavaduotoja.
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2.2.4 Duomenys apie kiekvieno valdymo organo nario kadencijos pradži ir pabaig
Vardas, pavard

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

VALDYBA
Aleksey Kovalchuk

2011-12-14

iki 2015 VAS

Robin Peter Walker

2011-12-14

iki 2015 VAS

Andrej Dribny

2011-12-14

iki 2013-04-30

Mikhail Stukalo

2011-12-14

iki 2015 VAS

Svetlana Ardentova

2013-04-30

iki 2015 VAS

Vladislav Sviblov

2013-04-30

iki 2015 VAS

Dmitry Kommisarchik
ADMINISTRACIJA (gen. direktorius ir vyr. finansininkas)

2012-08-16

iki 2013-10-02

Gediminas eika

2008-01-03

Sutartis neterminuota

Neringa Men i nien

2008-06-02

Sutartis neterminuota

2013 m. balandžio 30 d. bendrov per NASDAQ OMX Vilnius vertybini popieri biržos informacijos skelbimo sistem
informavo, kad 2013 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis akcinink susirinkimas pri m sprendimus:
1. Atšaukti iš AB „Snaig “ valdybos nar Andrey Dribny.
2. Valdybos nariais iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Vladislavas Sviblovas ir Svetlana
Ardentova.
Dmitry Komissarchik atsistatydino iš valdybos nario pareig nuo 2013 m. spalio 2 d.

2.2.5 Informacija apie valdymo organ
kininkavimo tvarkai, finansams

nari

neišnykus teistum

už nusikaltimus nuosavybei,

Tokios informacijos n ra.

2.2.6 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ nariams
Per 2013 m. ataskaitin period toki išmok nebuvo.

2.2.7 Informacija apie bendrov s per ataskaitin laikotarp išmok t atlyginim , tantjem
išmok iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkan ius vienam asmeniui

ir kit

Per 2013 m. valdybos nariams atlyginim nebuvo išmok ta.

2.2.8 Bendrov s steb toj tarybos, valdybos nariams per ataskaitin laikotarp išmok t atlyginim ,
tantjem ir kit išmok iš pelno sumos, gautos iš moni , kuriose bendrov s dalis statiniame
kapitale sudaro daugiau kaip 20 procent
Toki išmok per ataskaitin period nebuvo.

2.2.9 Per ataskaitin laikotarp valdymo organ nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir
laidavimai, kuriais užtikrintas j prievoli vykdymas
Joki paskol , laidavim , garantij valdymo organ nariams per ataskaitin period nebuvo suteikta.

2.2.10 Reikšmingi susitarimai, kuri šalis yra bendrov ir kurie sigaliot , pasikeist ar nutr kt
pasikeitus bendrov s kontrolei, taip pat j poveikis, išskyrus atvejus, kai d l susitarim pob džio
j atskleidimas padaryt bendrovei didel žal
Kiek žinoma bendrovei, toki susitarim n ra.

2.2.11 Bendrov s ir jos organ nari ar darbuotoj susitarimai, numatantys kompensacij , jei jie
atsistatydint arba b t atleisti be pagr stos priežasties arba jei j darbas baigt si d l bendrov s
kontrol s pasikeitimo
Kiek žinoma bendrovei, toki susitarim n ra.
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2.3 Bendrov s moni grup s vadovyb
Gediminas eika – generalinis direktorius.
Neringa Men i nien – finans direktor .
R ta Petrauskait – rinkodaros direktor .
K stutis Urbonavi ius – technikos ir gamybos direktorius.
Rolandas Lukšta – pardavim direktorius.

2.4 Bendrov s stat pakeitimo tvarka
Bendrov s statai gali b ti kei iami visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 bals dauguma,
išskyrus Akcini bendrovi statyme numatytas išimtis.
Visuotiniam susirinkimui pri mus sprendim pakeisti bendrov s status, surašomas visas pakeist
juo pasirašo visuotinio akcinink susirinkimo galiotas asmuo.

stat tekstas ir po

Pakeistus bendrov s status bei sprendim juos pakeisti patvirtinan ius dokumentus bendrov s vadovas per statym
nustatytus terminus turi pateikti juridini asmen registro tvarkytojui.
Visais kitais šiuose statuose neaptartais klausimais bendrov vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Akcini bendrovi statymu, kitais Lietuvos Respublikos statymais ir teis s aktais.

3
AB „SNAIG “
POPIERIUS

STATINIS KAPITALAS, AKCININKAI, INFROMACIJA APIE VERTYBINIUS

3.1 Bendrov s statinis kapitalas
3.1.1 moni rejestre registruotas statinis kapitalas
Vertybini popieri
pavadinimas

VP skai ius

Paprastosios vardin s akcijos,
ISIN LT0000109274

Nominalioji
vert , Lt

39 622 395

Bendra nominalioji
vert , Lt
1

Dalis statiniame
kapitale, proc.

39 622 395

100

3.1.2 statinio kapitalo poky iai per pastaruosius 3 metus
Pakitusio statinio
kapitalo registravimo
data

2011-05-12

statinio kapitalo
dydis prieš pokyt

30 735 715

Pokytis

+8 886 680

Priežastis

statinio
kapitalo dydis
po poky io

statinio kapitalo didinimas,
konvertavus bendrov s
akcinink valdomas bendrov s
konvertuojamas obligacijas
8 886 680 vnt. paprast j
vardini akcij

3.1.3 Informacija apie numatom statinio kapitalo didinim
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius

konvertuojant ar kei iant

39 622 395

akcijas

2013 m. bendrov išpirko visas 2011 m. balandžio 18 d. ir geguž s 2 d. išleistas konvertuojamas obligacijas (30 000 ir
43 000 vnt.), kuri nominali vert – 100 Lt, metinis pelningumas – 9 %.
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3.2 Akcininkai
3.2.1 Stambiausi akcininkai
95,34 proc. bendrov s statinio kapitalo priklauso Lietuvoje registruotoms mon ms bei privatiems asmenims, 4,46
proc. – nerezidentams. Iš viso bendrov je 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 939 akcininkai (2012 m. gruodžio 31 d. – 940
akcinink ). Didžiausias bendrov s akcininkas – UAB „Vaidana“, valdanti 91,10 proc. akcij .
Žemiau esan ioje lentel je pateikiamas stambiausi bendrov s akcinink s rašas 2013 m. gruodžio 31 d.:
Turim paprast j vardini
akcij skai ius, vnt.
Akcinink vardai,
pavard s ( moni
pavadinimai,
buvein s adresas,
moni rejestro
kodas)

UAB „Vaidana“,
Konstitucijos pr. 7,
Vilnius, Lietuva, /k
302473720

iš viso

36 096 193

skaitant
priklausan ius
akcininkui
nuosavyb s teise

36 096 193

Turima statinio kapitalo ir bals dalis, proc.
skaitant paprast sias
vardines akcijas,
priklausan ias
akcininkui nuosavyb s
teise

iš viso

bals
dalis

kapitalo
dalis

91,10

91,10

suteikiam
bals
91,10

kapitalo
dalis
91,10

Su kartu
veikian i
asmen
grupe,
proc.

-

3.2.2 Akcininkai, turintys specialias kontrol s teises
Jokie bendrov s akcininkai neturi speciali kontrol s teisi .

3.2.3 Akcinink balsavimo teisi apribojimai
Visi akcininkai turi vienodas balsavimo teises, bendrovei n ra žinoma, kad egzistuot koki nors akcinink balsavimo
teisi apribojim .

3.2.4 Akcinink tarpusavio susitarimai, apie kuriuos bendrov žino ir d l kuri gali b ti ribojamas
vertybini popieri perleidimas ir (arba) balsavimo teis s
Bendrovei n ra žinoma apie jokius tokio tipo akcinink tarpusavio susitarimus.

3.3 Prekyba bendrov s vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
3.3.1 Vertybiniai popieriai, traukti reguliuojam rink prekybos s rašus
AB „Snaig ” 39 622 395 paprastosios vardin s akcijos yra trauktos AB NASDAQ OMX Vilnius vertybini popieri
biržos Papildom j prekybos s raš . Bendra nominali vert – 39 622 395 Lt. VP CD kodas – 10927. Vienos akcijos
nominali vert – 1 (vienas) Lt.

3.3.2 Prekyba bendrov s vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose
Prekyba vertybini popieri biržoje bendrov s PVA prad ta 1995 m. rugpj

io 11 d.

Nasdaq OMX Vilnius vertybini popieri biržos Oficial j prekybos s raš AB „Snaig ” paprastosios vardin s akcijos
yra trauktos nuo 1998 m. balandžio 9 d.
2009 m. geguž s 8 d. bendrov savo iniciatyva pateik prašym AB NASDAQ OMX Vilnius išbraukti bendrov s
akcijas iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos s rašo ir traukti jas AB NASDAQ OMX Vilnius Papildom j
prekybos s raš .
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3.3.2.1 Prekyba NASDAQ OMX Vilnius vertybini popieri biržoje
Prekyba bendrov s akcijomis 2009–2013 m.
Metai

Paskutin s
prekybos
sesijos kaina, EUR

Maks. kaina,
EUR

Min.
kaina,
EUR

Akcij kiekis,
vnt.

Apyvarta,
mln. EUR

2009

0,165

0,339

0,049

36 255 524

6,38

2010

0,268

0,324

0,156

38 297 848

9,48

2011

0,525

0,530

0,256

16 137 891

6,13

2012

0,497

0,600

0,401

4 717 209

2,48

2013

0,460

0,520

0,407

258 117

0,12

Toliau pateikiame bendrov s akcij kainos ir apyvart
Vilnius interneto tinklalapio, patalpintus adresu:

grafikus per paskutiniuosius 5 metus iš AB NASDAQ OMX

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000109274&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt&curre
ncy=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2009&end_d=31&end_m=12&end_y=2013

Akcijos kaina pateikiama eurais, kadangi prekyba akcijomis nuo 2010 11 22 vykdoma eurais.
Akcijos kaina per ataskaitinius metus (informacija iš AB NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapio, adresu):
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000109274&list=3&pg=details&tab=historical&lang=lt&curre
ncy=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2013&end_d=31&end_m=12&end_y=2013
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Žemiau pavaizduoti OMX Baltic Benchmark, OMX Vilnius indeks ir AB „Snaig “ akcij kainos grafikai per laikotarp
nuo 2009-01-01 iki 2013-12-31. Informacija paimta iš AB NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapio, kuriame ji
skelbiama adresu:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&idx_main%5B%5D=OM
XV&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128266&idx_equity%5B%5D=LT0000109274&period=other&start_d=3
1&start_m=12&start_y=2012&end_d=31&end_m=12&end_y=2013

Baltijos rinkos indeksai

Indeksas/Akcijos
OMX Baltic Benchmark GI
OMX Vilnius
SNG1L

2012-12-31
546,98
355,08
0,50 EUR

2013-12-31
613,50
421,60
0,46 EUR
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3.3.2.2 Prekyba kitose reguliuojamose rinkose
Bendrov s vertybiniais popieriais n ra prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose.

3.3.3 Vertybini popieri kapitalizacija
AB „Snaig “ akcij ir bendra AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojam
paskutin mis prekybos dienomis.
Baltijos akcij s rašas

2013-12-30

Kapitalizacija mln.

2012-12-28

18,226 EUR

akcij

2011-12-30

19,692 EUR

kapitalizacija 2009–2013 met
2010-12-30

20,802 EUR

2009-12-30

8,237 EUR

15,862 EUR

3.3.4 Prekyba bendrov s vertybiniais popieriais už biržos rib
Kadangi AB „Snaig “ paprastosios vardin s akcijos trauktos NASDAQ OMX Vilnius vertybini popieri biržos
Papildom j prekybos s raš , akcij pirkimo – pardavimo sandoriai gali b ti sudaromi tik NASDAQ OMX Vilnius. Už
biržos rib sudaromi main , dovanojimo, paveld jimo, atsiskaitymo už siskolinim , atpirkimo (repo) sandoriai.
Už biržos rib sudaryti sandoriai AB „Snaig “ paprastosiomis vardin mis akcijomis:

Laikotarpis

Aukš iausia kaina

Žemiausia kaina

Akcij kiekis, už
kur atsiskaityta
pinigais

Akcij kiekis, už
kur atsiskaityta
ne pinigais

2013 m. I ketv.

-

-

-

-

8 839 971

4

2013 m. II ketv.

-

-

-

-

-

-

2013 m. III ketv.

-

-

-

-

-

-

2013 m. IV ketv.

-

-

-

-

-

-

Sandori
skai ius

Sandori
skai ius

Lietuvos centrinio vertybini popieri depozitoriumo sistemoje nepateikiama informacijos apie užbiržin
bendrov s 2013 m. išleistomis konvertuojamosiomis obligacijomis.

prekyb

3.4 Sav akcij supirkimas
Per 2013 metus sav akcij supirkim nebuvo vykdoma. Met pabaigoje bendrov sav akcij netur jo.

3.5 Dividendai
Bendrov n ra nusta iusi dividend skyrimo tvarkos. Sprendim mok ti dividendus priima visuotinis akcinink
susirinkimas. Dividend už pastaruosius 5 metus bendrov n ra mok jusi.

3.6 Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais
2013 m. geguž s 20 d. AB „Snaig “ sudar sutart su UAB FM „Orion securities“ (A. Tum no g. 4, Vilnius) d l
bendrov s išleist finansini priemoni apskaitos ir asmenini vertybini popieri s skait tvarkymo.

3.7 Vertybini popieri perleidimo apribojimai
N ra nustatyta joki perleidimo apribojim bendrov s išleistiems vertybiniams popieriams.
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4 AB „SNAIG “ VEIKLOS APŽVALGA
4.1 Pagrindiniai bendrov s veikl apib dinantys rodikliai, j dinamika
2013 m. Grup pardav dukterines mones OOO „Techprominvest“, OOO „Liga Servis“ ir likvidavo OOO „Moroz trade“.
Ši moni rezultatus Grup atvaizdavo kaip nutraukt veikl 2013 m. Buvo perskai iuoti ir 2012 m. konsoliduoti
duomenys. Pagrindiniai veiklos rodikliai už 2013 ir 2012 m. pateikiami atsižvelgiant t siam veikl (nutrauktos veiklos
rezultatai pateikiami palyginimui atskirai). Finansiniai rodikliai už 2011–2009 m. pateikiami bendrai.
(konsoliduoti duomenys):

172 651

2012 m.
perskai iuota
141 759

28 483

2013 m.
Apyvarta (t siamos veiklos), t kst. Lt
Bendrasis pelnas (t siamos veiklos),
t kst. Lt
Grynasis pelnas iš t siamos veiklos,
t kst. Lt
Grynasis (nuostolis) iš nutrauktos
veiklos, t kst. Lt
Grynasis pelnas (nuostolis), t kst. Lt

2011 m.

2010 m.

2009 m.

111 133

113 839

123 036

24 030

16 397

17 427

12 622

4 736

4 675

-

-

-

(13 547)

(3 656)

-

-

-

(8 811)

1 019

(5 042)

(2 613)

(38 182)

1,627

1,817

1,288

0,86

0,61

Vidutin akcijos kaina, Lt

Finansiniai rodikliai
Pelno prieš mokes ius rodiklis, % (t siamos veiklos
einam j met pelningumas)
Bendroji marža (t siamos veiklos), %

2013 m.

EBITDA marža (t siamos veiklos), %
Mokumo rodiklis, % (bendrojo trumpalaikio mokumo)
Skolos ir viso turto santykis, % (bendras skolos
rodiklis)
Vidutin s akcinink nuosavyb s gr žos rodiklis
(t siamos veiklos), %
Akcij rodikliai

2012 m.

2010 m.

2,92 %

3,30 %

-5,46 %

-2,70 %

16,50 %

16,95 %

14,75 %

15,31 %

7,23 %

10,05 %

5,61 %

8,06 %

103,07 %

117,13 %

81,91 %

63,90 %

68,14 %

64,01 %

59,99 %

67,57 %

14,42 %

12,32 %

-14,11 %

-8,55 %

2013 m.

Grynasis pelnas akcijai (t siamos veiklos), Lt

2011 m.

2012 m.

2011 m.

2010 m.

0,12

0,12

-

-

Grynasis nuostolis akcijai (nutrauktos veiklos), Lt

-0,34

-0,09

-

-

Grynasis pelnas akcijai (bendras), Lt

-0,22

0,03

-0,14

-0,09

Vidutin met akcijos rinkos kaina, Lt

1,627

1,817

1,288

0,79

0,32

0,36

0,16

0,3

0,19

0,20

0,12

0,38

-

-

-

-

-

-

-

-

0,83

0,96

0,9

0,99

EBITDA akcijai (t siamos veiklos), Lt
EBITDA daugiklis (EBITDA akcijai / akcijos vidutin
met rinkos kaina)
Visi dividendai, t kst. Lt
Dividendai vienai akcijai, Lt
Vidutin buhalterin akcijos vert (t siamos veiklos),
Lt

4.2 Gamyba
4.2.1 Bendrov s produkt portfelis
AB „Snaig “ specializuojasi aukštos kokyb s buitini šaldytuv ir šaldikli gamyboje. Be to, gaminami šaldytuvai
komerciniams tikslams ir viešbu iams bei restoranams. Taip pat gaminamos atsargin s dalys šaldytuvams, rankiai bei
rengimai.
Bendrov gamina aukštos kokyb s vairi
šaldiklius bei j atsargines dalis.

modeli

buitinius šaldytuvus, šaldytuvus – vitrinas bei vyno šaldytuvus,
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Pagrindin bendrov s produkcija – šaldytuvai. Jie klasifikuojami keturias pagrindines kategorijas:
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorin mis durimis;
Vienkameriniai šaldytuvai;
Šaldikliai;
Komerciniai šaldytuvai.
2013 metais daugiausia pagaminta kombinuot šaldytuv su atskiromis išorin mis durimis.

Konsoliduoti paskutini j trej met pardavimai:
Veiklos r šis

2013 m.

2012 m.

2011 m.

Vnt.

Proc.

Vnt.

Proc.

Vnt.

Proc.

Parduoti bendrov s pagaminti
šaldytuvai, vnt.

245 495

100

218 419

100

171 433

100

iš to skai iaus:
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis
išorin mis durimis

190 975

77,8

159 916

73,2

123 082

71,8

Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)

8 967

3,7

11 509

5,3

8 046

4,7

Šaldikliai

33 983

13,8

32 879

15,1

30 322

17,7

Komerciniai šaldytuvai

11 570

4,7

14 115

6,5

9 983

5,8

4.2.2 Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur j s ar turintis esmin s takos bendrov s veiklos
rezultatams per 3 pastaruosius kinius metus
Kaliningrado gamyklos darbas sustabdytas nuo 2009 m. kovo 2 d.

4.3 Pardavimai
Pagal pardavimo rink svarbum ir geografin pasidalinim bendrov savo pardavimo rinkas dalina šias pagrindines
grupes: Baltijos šali rinka (Lietuva, Latvija, Estija), Ryt rinka (Rusija, Ukraina, Kazachstanas, Uzbekistanas,
Tadžikistanas, kitos NVS šalys), Vakar rinka (Vokietija, Pranc zija, Belgija, Olandija, Lenkija, Portugalija, ekija,
kitos Vakar ir Centrin s Europos šalys).
2013 m. AB „Snaig “ pardav virš 245,4 t kst. savo gamybos šaldytuv . Pagrindin s produkcijos pardavimo pajamos
siek 155 mln. Lt, tai yra 10,0 proc. daugiau nei pernai. Daugiausiai (56,9 proc.) pardavimo pajam bendrov gavo iš
Ryt rinkos. Šiek tiek mažiau (37,7 proc.) – iš Vakar rinkos. Mažiausiai bendrov gavo pardavimo pajam (5,5 proc.)
iš Baltijos šali rinkos. Eksportas sudar 96,2 proc. visos parduotos produkcijos, t. y. 149,1 mln. Lt.
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Bendrov s 2013 m. pardavimo strukt ra (pagal pajamas):

Ryt rinka
2013 m. bendrov Ryt rinkoje pardav 139,9 t kst. vnt. šaldytuv ir gavo 88,2 mln. Lt pardavimo pajam , t. y. 8,3
proc. mažiau nei 2012 m.
AB „Snaig “ 2013 m. toliau pl tojo prekybinius santykius su Kirgizija, Kazachstanu, Tadžikija ir Uzbekija. Tai –
egzotiškos, tolimos, bet pelningos rinkos, kuriose „Snaig s“ šaldytuvai ypa vertinami. 2013 m. bendrov šiose rinkose
pardav 36 t kst. vnt. šaldytuv bei gavo 21,4 mln. Lt pajam , t. y. 121 proc. daugiau negu 2012.

Pardavimai Ryt rinkoje 2013 m. (pagal pajamas):

Vakar rinka
Vakar rinkoje AB „Snaig “ 2013 m. pardav 92,9 t kst. vnt. šaldytuv ir gavo 58,4 mln. Lt pajam . Tai yra 44,1 proc.
daugiau pajam nei pernai. Daugiausia produkcijos buvo parduota ir daugiausia pajam gauta Vokietijoje (26,3 t kst.
vnt., 17,0 mln. Lt), Pranc zijoje (23,8 t kst. vnt., 13,9 mln. Lt) bei Lenkijoje (22,2 t kst. vnt., 14,0 mln. Lt).
2013 m. buitin s technikos rinka rod ryškius atsigavimo požymius.

76

2013 met

konsoliduotas metinis pranešimas

Per 2013 m. bendrov užmezg
(Lenkija), „Whiteaway“ (Danija).

prekybinius santykius ir savo produkcij

prad jo tiekti šiems klientams: „Amica“

Ilgame iai AB „Snaig “ klientai, tokie kaip „Severin“ (Vokietija), „Orima“ (Portugalija), „Conforama“ (Pranc zija) t sia
s kming bendradarbiavim su bendrove.

Pardavimai Vakar rinkoje 2013 m. (pagal pajamas):

Baltijos šali rinka
2013 m. AB „Snaig “ Baltijos šali rinkoje pardav daugiau nei 12,6 t kst. šaldytuv ir gavo 8,5 mln. Lt pajam . 2013
m. Lietuvoje AB „Snaig “ pardav apie 8,5 t kst. šaldytuv , gavo virš 5,8 mln. Lt pardavimo pajam . Ekspertiniais
duomenimis 2013 metais AB „Snaig “ už m apie 12 proc. Lietuvos buitini šaldytuv rinkos.
Latvijoje 2013 m. buvo parduota 3,3 t kst. šaldytuv , pardavimo pajamos siek beveik 2,1 mln. Lt.
AB „Snaig “ 2013 m. Estijoje pardav daugiau nei 0,8 t kst. šaldytuv , pardavimo pajamos viršijo 0,56 mln. Lt.

Pardavimai Baltijos šali rinkoje 2013 m. (pagal pajamas):

!"# $
%
' %
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Bendrov s prekini ženkl portfelis
2013 m. bendrov pardav 65,3 proc. produkcijos su savo prekiniu ženklu „SNAIG “. Be ši , bendrov pagamino
šaldytuvus su kit gamintoj ir mažmenin s prekybos tinkl prekiniais ženklais: „Far – CONFORAMA“, didžiausias
buitin s technikos mažmenin s prekybos tinklas Pranc zijoje; „Amica“; „Bartscher“; „Bomman“; „Coldis“; „Continent“;
„Cool“; „KBS“; „Orima“; „Raymond“.

Bendrov s prekini ženkl portfelis 2013 m. (pagal pardavimo pajamas):

()

* ( ! # $

+
&#-$

,

4.4 Tiekimas
Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojan ios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šali . Didžioji j dalis –
Europos šali gamintojai bei žaliav tiek jai. Toliau did jo pirkim apimtys iš Azijos šali (daugiausia iš Kinijos).
Strateginiai tiek jai: „ACC Austria“ Gmbh, „Huayi compressor“ CO, „ACC Compressors“ S.P. (kompresoriai), „Donper
group“, „Total Petrochemicals“, „Bayer International“, „Arcelor FCS Commerci“, „Sintur Spolka“ z.o.o, „Marcegaglia
Poland“ Sp.z.o.o., „Lisiplast“ UAB, „Hoda R. Gražio“ I , „Profilita“ UAB, „Telko group“.
Aukštos kokyb s garantija ir efektyvi logistika, geriausia rinkos pirkimo kaina ir s lygos, konkurencija tarp tiek j ir
nuolatin alternatyvi medžiag paieška – tai bendrov s tiekimo strategijos prioritetai. Konkurencija tarp tiek j ir
alternatyvi medžiag paieška skatina perkamo produkto tobulinim . AB „Snaig “ tiek j technin s tarnybos glaudžiai
bendradarbiauja su bendrov s technologais ir konstruktoriais, ieškodami bendr technologini sprendim , gerinan i
produkto kokyb bei mažinan i produkto savikain .

4.5 Darbuotojai ir žmogišk j ištekli politika
4.5.1 Bendrov s žmogišk j ištekli politika
Bendrov s s km priklauso ne tik nuo jos dydžio, vaizdžio, strategijos, bet didele dalimi ir nuo to, kaip ji elgiasi su
savo personalu. Visi išš kiai ir poky iai, su kuriais susiduria bendrov , susij su joje dirban iais žmon mis, tod l
veiklos efektyvum pirmiausia lemia geb jimas valdyti žmogiškuosius išteklius.
Personalo politika bei žmogišk j ištekli valdymas bendrov je susideda iš: žmogišk j ištekli planavimo, personalo
komplektavimo (pritraukimas, atranka, pri mimas ir išlaikymas), personalo ugdymo, veiklos vertinimo, personalo
motyvavimo, elgesio norm , darb saugos, taip pat socialini s lyg užtikrinimo.
Susiduriant su permainomis ir naujais išš kiais, bendrovei svarbiausia sugeb ti kuo mažesn mis s naudomis išlaikyti
kvalifikuot , gab ir motyvuot personal , gebant vykdyti nustatytus uždavinius ir pad ti bendrovei pasiekti jos
strateginius tikslus.
Strateginis žmogišk j ištekli valdymas. Personalo politikos tikslas – pad ti bendrovei prisitaikyti prie nauj
aplinkos reikalavim ir gyvendinti strateginius tikslus, tai administravimo efektyvumo didinimas, žmogišk j ištekli
praktikos susiejimas su bendra bendrov s strategija, žmogišk j ištekli vertinimas.
Žmogišk j ištekli planavimas. Užtikrinti efektyv pareigybi skai i ir strukt ros planavim , užtikrinti žmogišk j
ištekli poreikio planavim , planavimo kokyb s vertinim .
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Veiklos analiz . Siekiant užtikrinti efektyvesn žmogišk j ištekli valdym b tina vertinti naujus veiklos uždavinius,
atsisakyti neefektyvios veiklos, funkcij dubliavimo, pergrupuoti ir naujai perskirstyti funkcijas.
Bendrov s ugdymas. Personalo ugdymas yra b tina s lyga bendrov s strateginiams tikslams pasiekti, nes
mokydamasis personalas gyja kvalifikacij ir geb jim . Kintantys bendrov s išš kiai, aplinka, kurioje reikia vykdyti
užduotis, nauj technologij taikymas, sud tinga situacija darbo rinkoje rodo, kad b tina investuoti personalo mokym
(kvalifikacijos k lim ), nes tai motyvuoja, gerina darbo kokyb , didina lojalum , užtikrina efektyvesn prisitaikym prie
nauj išš ki ir s lyg .
Veiklos vertinimas ir karjera. Personalo veiklos vertinimas – neatsiejama karjeros planavimo dalis. Asmens
potencial ir tobulinimo sritis gali numatyti tik objektyvus vertinimas. Veiklos vertinimo tikslas – maksimaliai suderinti
personalo veikl su bendrov s tikslais. Veiklos valdymo procesas, tai aiški ir pasiekiam veiklos tiksl nustatymas,
tiksl siekimo steb jimas, darbuotoj veiklos (tiksl ) koordinavimas, nustatyt tiksl koregavimas, metinis personalo
veiklos vertinimas. Planuojant karjer , labai svarbu, kad jis b t nukreiptas ne tik praeit , t. y. asmens darbo
rezultatus, bet ir ateit – jo gabumus, sugeb jim keistis, vykdyti sud tingesnes užduotis – jo potencial .
Personalo motyvavimas. Apklaus metu daugelis kaip pagrindin veiksn , lemiant žem motyvacij , nurodo
nepakankam darbo užmokest . Šiuo metu, vis dar esant sunkioms ekonomin ms s lygoms, b tina daugiau d mesio
skirti socialiniams motyvams stiprinti: asmeniniams pasiekimams skatinti, atsakomybei didinti, priklausymo grupei ar
komandai, vadovavimo, saviraiškos galimyb ms sudaryti ir kt.

4.5.2 Bendrov s darbuotojai 2011–2013 m. pagal personalo grupes*:
2013
Darbuotojai

Skai ius

Vadovai

%

2012
Vidutinis
atlyginimas, Lt

Skai ius

%

2011
Vidutinis
atlygini Skai ius
mas, Lt

%

Vidutinis
atlyginima
s, Lt

5

0,7

25 120

5

0,8

20 341

4

0,6

26 476

Specialistai

120

16,5

3 249

118

18,5

3 181

123

19,7

3 109

Darbininkai

601

82,8

1 761

514

80,7

1 659

498

79,7

1 494

Iš viso:

726

100,0

2 149

637

100,0

2 082

625

100,0

1 966

4.5.3 Bendrov s darbuotoj strukt ra pagal išsilavinim

Darbuotoj
išsilavinimas

2013
Skai ius

2012
%

Skai ius

2011
%

Skai ius

%

Aukštasis

109

15,0

101

15,9

103

16,5

Spec. vidurinis

448

61,7

389

61,1

377

60,3

Vidurinis

161

22,2

139

21,8

136

21,8

8

1,1

8

1,2

9

1,4

726

100

637

100

625

100

Nebaigtas
vidurinis
Iš viso:

2013
Darbuotojai

Skai ius

2012
%

Skai ius

2011
%

Skai ius

%

7

0,9

9

1,2

8

1,1

Specialistai

139

17,0

156

20,2

153

20,5

Darbininkai

668

82,1

606

78,6

584

78,4

Iš viso:

814

100

771

100

745

100

Vadovai

*vidutiniai metiniai duomenys
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4.6 Investicij politika
4.6.1 Dukterini bendrovi pavadinimai, b stini adresai, veiklos pob dis, statinio kapitalo dydis,
neapmok ta bendrov s dalis statiniame kapitale, grynasis pelnas (nuostolis), trumpalaiki
sipareigojim ir trumpalaikio turto santykis, vis sipareigojim ir viso turto santykis
SNAIGE – UKRAINE
Registracijos data, buvein s
adresas

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

Veiklos pob dis

prekyba ir rinkodaros paslaugos

AB „SNAIG “ turima statinio
kapitalo dalis, %
statinio kapitalo dydis (Lt)
Neapmok ta emitento dalis
statiniame kapitale
2013 m. grynasis pelnas (nuostolis)
(Lt)

ALMECHA
Bendrov registruota 2006 m.
lapkrit . Adresas: Pramon s g. 6,
Alytus, Lietuva
Kit niekur nepriskirt mašin ir
rangos gamyba

99

100

50 605

1 375 785

Pilnai apmok ta

Pilnai apmok ta

(4 683)

783 685

4.6.2 Stamb s, sudarantys daugiau kaip 10 procent bendrov s statinio kapitalo, investicij
projektai, gyvendinti per paskutinius 2 finansinius ( kinius) metus: investicij r šys, investicij
apimtys, investicij finansavimo šaltiniai, investicij geografinis pasiskirstymas
2013 met investicij program

gyvendinimui iš viso buvo panaudota 4 949,53 t kst. Lt.

Nauj gamini k rimui ir j gamybos parengimui išleista 2 737,80 t kst. Lt. Met b gyje sukurti šie nauji gaminiai ir
parengta j gamyba ( sigyta ir diegta gamyb nauja ranga ir rengimai):
1.
2.
3.
4.

RF34 dalinis „No Frost“ su „0“ skyriumi ir ventiliatoriumi saugojimo kameroje;
Šaldiklis F27SM (1630 mm aukš io), A+ ir A++ energetini klasi ;
Kombinuotas šaldytuvas F22SM+C29SM;
ND A+++ en. klas s šaldytuvai RF31 ir RF34.

Be to, buvo parengtas ir diegtas „naujos horizontalios rankenos“ projektas, gyvendintos šaldytuv FR 240 ir FR 275
s naud mažinimo priemon s.
Technologij vystymui, ypatingai svarbi ir efektyvi projekt diegimui, darbo viet tobulinimui bei gamybos paj gum
didinimui 2013 metais buvo išleista 1 184,13 t kst. Lt: sigyta mobili kokyb s kontrol s kabina, atliktas saugos
bandym kompiuterizavimas prie 1-mo konvejerio, diegti kiti svarb s projektai.
237,33 t kst. Lt buvo investuota efektyvi elektros energijos ir šilumos taupymo priemoni gyvendinim : diegtas
reaktyvin s galios kompensavimo renginys pastot je KTP-6, diegti modern s šilumos apskaitos prietaisai: du srauto
kompiuteriai ir duomen perdavimo ranga K-1 patalpoje ir centriniame šilumos punkte.
Gamybos techniniam palaikymui met eigoje susid v jusi matavimo prietais , gamybos ranki ir rangos pakeitimui
naujais panaudota 615,95 t kst. Lt. Tuo tikslu buvo pagamintos naujos lietformos, štampai, nupirkti pneumo rankiai, v.
paskirties vežim liai ir kt. Išleidžiam nuot k leistin reikalavim užtikrinimui nuot k sistemoje buvo diegtas
termoreaktorius ir mineralizavimo sistema.
Logistikos ir serviso kio rengim tobulinimui 2013 metais išleista 7,8 t kst. Lt, bendrov s kompiuterin s ir
programin s rangos atnaujinimui – 166,52 t kst. Lt. AB „Snaig “ kiekvienais metais investuoja technin s pažangos
vystym , nauj ekologišk , ekonomišk ir mading gamini gamyb . 2012 met investicij program gyvendinimui iš
viso buvo panaudota 2 963,6 t kst. Lt.
Met b gyje sukurti šie nauji gaminiai ir parengta j gamyba:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šaldytuvas RF36 su stiklu ant dur ;
Šaldytuvai RF ND su ventiliatorium;
Šaldytuvai RF ND su elektronika ir stiklo durimis;
Šaldytuvai RF34/36 ND su „0“ skyriumi;
Šaldytuvas CD480 su statiniu kondensatoriumi;
Atnaujintas gaminam šaldytuv vidaus dizainas (naujos vidaus ind spalvos ir blizgantys lentyn profiliai ir
t. t.).
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Šiems tikslams pasiekti buvo sunaudota 1 596,06 t kst. Lt investicini l š .
„Nauj gamini k rimo“ programos r muose, pagal Europos S jungos strukt rin s paramos program priemon
„Intelektas LT“, beveik du metus vyko projektas „AB „Snaig “ konkurencingumo stiprinimas, investuojant naujos
kartos šaldytuv serijos suk rim “, kuris 2012 m. rugs jo m nes buvo s kmingai užbaigtas. Bendradarbiaujant su
Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto mokslininkais, kurie teik mokslini tyrim
paslaug , t. y. projekto eigoje atliko nauj šaldymo sistem mokslinius tyrimus, buvo sukurta serija moderni šaldytuv
modeli , kurie per artimiausius trejus metus bus palaipsniui diegiami gamyb .
Ypatingai svarbi technologini projekt diegimui, technologini proces tobulinimui bei gamybos paj gum didinimui
bendrov je 2012 metais panaudota 229,9 t kst. Lt investicini l š .
117,55 t kst. Lt buvo investuota efektyvi
absorbcinis ir freoninis oro sausintuvai.

elektros energijos ir šilumos taupymo priemoni

gyvendinim , diegti

Gamybos techniniam palaikymui 2012 metais buvo išleista 893,97 t kst. Lt, kurie skirti bendrovei reikaling rengim :
tampos stabilizatoriaus, laužytuvo, šaldymo agento užpildymo stendo diegimui, naujos saugos sistemos diegimui,
gamyboje susid v jusi ranki ir rangos pakeitimui.
Logistikos ir serviso kio rengim tobulinimui panaudota 57,39 t kst. Lt investicij : diegtas naujas br kšnini kod
skaitytuvas, vykdyta sand li kio modernizavimo programa.
Informacini technologij ir kompiuterin s rangos atnaujinimui 2012 metais investuota 68,73 t kst. Lt.

4.7 Aplinkos apsauga
4.7.1 Aplinkos apsaugos politika
Bendrov s aplinkos apsaugos vizija – ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.
Bendrov s produktai, j gamybos technologija bei paslaugos nedaro neteis to poveikio atmosferos orui, vandenims,
darbuotojams, vartotojams, aplinkai.
Aplinka neturi b ti užteršta gamybos bei produkt atliekomis daugiau negu tai neišvengiama ir leidžiama.
Bendrov s vadovyb , siekdama gyvendinti vizij
sipareigojimus:

ir aiškiai suprasdama aplinkos apsaugos svarb , prisiima šiuos

vykdyti pritaikomus teisinius ir kitus bendrov s nusistatytus reikalavimus, susijusius su aplinkos apsaugos
aspektais;
vykdyti taršos prevencij , skiriant deram d mes duj , didinan i šiltnamio efekt , naudojimo kontrolei ir tuo
prisidedant prie globalinio klimato atšilimo mažinimo;
nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingum ;
didinti m s darbuotoj s moning poži r

aplinkos apsaug ;

projektuoti gaminius, atsižvelgiant žaliav ir resurs taupym , pavojing medžiag
mažinim bei j pakartotin panaudojim ir perdirbim , vartotoj poreiki tenkinim .

naudojim , atliek

4.7.2 Aplinkos apsaugos ataskaita
AB „Snaig “ yra viena iš pažangiausi Lietuvos gamybini
gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.

moni

aplinkosaugos srityje. M s

vizija – ekologiški

Bendrov je sukurta, forminta dokumentais, gyvendinama, priži rima ir nuolat gerinama aplinkos vadybos sistema,
atitinkanti tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus. Sistema sertifikuota ir veikia jau nuo 2001 met .
2013 m. bendrov je šalinami teršalai neviršijo leistin
institucij ar dalykini partneri bendrov nesusilauk .

norm , tod l joki

pastab

ar pretenzij

iš kontroliuojan i

Kurdami nauj gamin visada teikiame pirmenyb žaliavas ir išteklius taupan iai gamybai, saugiam transportui,
minimaliam atliek kiekiui ir produkcijos kokybei. Gamybai stengiam s naudoti medžiagas, kurias v liau b t galima
perdirbti.
AB „Snaig “ laikosi 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB, reglamentuojan ios
gamini projektavim .
„Snaig s“ šaldytuvai gaminami iš ekologišk medžiag , kuriose n ra pavojing element . Pavyzdžiui, kiekviena
plastikin detal šaldytuve pažym ta (pagal ISO 1043:1:1997), kad j b t galima panaudoti dar kart , perdirbti pagal
Direktyvos 2002/96/EB d l elektros ir elektronin s rangos atliek reikalavimus.
Projektuojant ir gaminant „Snaig s“ šaldytuvus, stengiamasi vairiais b dais mažinti žaling poveik aplinkai:
- nenaudojamos medžiagos, sukelian ios šiltnamio efekt , ardan ios ozono sluoksn ;
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- nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos;
- atliekama medžiag sunaudojimo analiz .
AB „Snaig “ gaminiai atitinka toliau išvardyt
kenksming medžiag nenaudojimo:
-

Europos Bendrijos išleist

direktyv

bei reglament

reikalavimus d l

RoHS2 Europos Bendrijos (EB) direktyvos 2011/65/EB;
REACH reglamento 1907/2006/EB;
PAH Vokietijos vyriausyb s nutarimo ZEK-01.4-08;
kontakto su maistu:
- EB reglamento 1935/2004/EC (bendras);
- EB reglamento Nr.10/2011 (plastikams).

Kaip rodymas, kad AB „Snaig “ gaminiai atitinka aukš iau išvardintus reikalavimus, yra notifikuotos bandym
laboratorijos „DEKRA“ (Vokietijoje) bei Nacionalin s visuomen s sveikatos prieži ros laboratorijos chemini tyrim
skyriaus (Lietuvoje) atlikti bandymai ir pateikti bandym protokolai.
Pirkdami šaldymo prietais vartotojai gauna ir informacijos, susijusios su ekologija. Patariama, kaip rengti, naudoti ir
priži r ti gamin , kad j b t galima kuo ilgiau naudoti, o aplinkai daromas poveikis b t sumažintas. Be to, nurodoma,
kaip gr žinti gamin pasibaigus jo naudojimo laikui.
Bendrov je veikia sen šaldytuv utilizavimo sistema. Nuo 2006 m. vidurio bendrov
apyvokos prietais – šaldytuv ir šaldikli – atliekas.

m si tvarkyti stambi nam

AB „Snaig “ nuosekliai laikosi Kioto protokolo reikalavim d l globalinio atšilimo ir klimato kaitos. Bendrov je taupoma
elektra, vanduo ir šiluma: per dešimtmet trigubai sumažintas ši ištekli naudojimas.

4.8 Rizikos veiksniai, susij su bendrov s veikla
Makroekonomin rizika – Lietuvos kis gana stabiliai auga, j ir toliau labai palankiai veikia užsienio prekyba. Tod l
numatoma, kad 2014 m. privatus vartojimas ir toliau nuosekliai augs. Prognozuojama, jog išor s paklaus skatins vis
labiau atsigaunanti pasaulio ekonomika, tuo tarpu vidaus paklausa augs d l maž jant neapibr žtumams did jan io
pasitik jimo bei reali j disponuojam pajam augimo. Didesn s infliacijos rizika susijusi su pasaulin mis žaliav
kainomis: j svyravimai yra tik tini, jie pastebimai paveikt visas su išore labiau susijusias kainas Lietuvoje (maisto,
degal ir administruojam sias). Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulin je rinkoje yra jau iamas ekonomikos bei
vartojimo atsigavimas, kuris gali tur ti takos bendrov s gaminam produkt paklausai bei verslo perspektyvoms.
Kredito rink rizika – šiuo metu tiek Lietuvos, tiek ir pasaulin je kredit rinkoje jau iamas suaktyv jimas bei kredito
prieinamumo pager jimas. Bendrov s vidiniai finansiniai resursai yra riboti, tod l jos veikla priklauso ir nuo išorinio
kreditinio finansavimo. Atsižvelgiant pasaulin s kredit rinkos atsigavim galima daryti prielaid , kad tai teigiamai
paveiks bendrov s finansin situacij , bendrov tur s galimyb apsir pinti trumpalaikiais ir ilgalaikiais kreditais veiklos
finansavimui.
Bendrov s finansin s apskaitos tikslumo rizika – 2014 m. balandžio 16 d. bendrov s auditorius pareišk s lygin
nuomon apie bendrov s atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas.
Tarptautin s prekybos apribojim rizika – dalis bendrov s pagaminamos produkcijos yra eksportuojama tre i sias
šalis (nepriklausan ias Europos S jungai). Egzistuoja rizika, jog pasikeitusi tre i j šali užsienio prekybos politika
pablogins eksporto šias šalis s lygas. Toks pasikeitimas neigiamai paveikt bendrov s eksporto galimybes ir
finansin situacij . Viena iš pagrindini bendrov s rink yra Ukraina; kaip yra atskleidžiama 2013 m. konsoliduot
audituot finansini ataskait 29 pastaboje, 2013 metais politin ir ekonomin pad tis šioje šalyje ženkliai pablog jo.
Politiniai ir socialiniai neramumai kartu su did jan ia regionine tampa pagilino dabartin ekonomikos kriz Ukrainoje.
Galutin politin s ir ekonomin s kriz s baigt bei poveik yra sunku prognozuoti, bet tai gali tur ti tolesni sunki
pasekmi Ukrainos ekonomikai bei tolimesn ms bendrov s eksporto apimtis ši šal .
Rinkos rizika – bendrov užsiima vairi komercini bei buitini šaldytuv bei šaldikli gamyba ir pardavimu.
Investuotojai prisiima rizik , kad d l neigiam poky i gaminamos produkcijos bei gamyboje naudojam žaliav
rinkose bendrov gali patirti nuostoli , apsunkinan i bendrov s finansin situacij .
Politin rizika – bendrov užsiima gamybine veikla, kurios metu išsiskiria aplinkai kenksming chemini medžiag .
Gamtosauga, tiek Lietuvos, tiek ir Europos S jungos mastu, yra politiškai reguliuojama sritis. D l to egzistuoja
tikimyb , jog pasikeitus galiojantiems gamtosauginiams reikalavimams bei draudimams bendrovei reik t papildomai
investuoti gamybini proces pritaikym naujiems reikalavimams. Ta iau tokios investicijos netur t neigiamai
paveikti bendrov s finansin s b kl s.
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Veiklos t stinumo rizika – veiklos t stinumo prielaidos išsamiai atskleistos 2013 m. konsoliduot audituot finansini
ataskait 2.2. pastaboje.
Operacin rizika – tai rizika patirti tiesioginius ar netiesioginius nuostolius d l netinkam ar neveikian i vidaus
proces , sistem ar technologij , darbuotoj , atstov veiksm , išorini veiksm . Operacin s rizikos sud tin dalis yra
teisin rizika – tai rizika patirti nuostolius d l bendrov s dabartini ar ankstesni pareig , kylan i iš vairi sutar i ar
susitarim , byl ar statym , nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
Techniniai – technologiniai veiksniai – tai fizinis ir moralinis vairi technini priemoni nusid v jimas. Šios r šies
rizikos veiksniai gali bendrov s veikl veikti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai. Tiesiogiai bendrov technologiniai
veiksniai gali veikti per fizin bei moralin technin s baz s nusid v jim .
Daugiau informacijos apie rizikos valdym bei Bendrov s patiriamas pal kan norm , valiut kurs , kredito ir
likvidumo rizikas atskleista konsoliduot finansini ataskait 29 pastaboje.

4.8.1 moni grup s vidaus kontrol s ir rizikos valdymo sistem , susijusi
finansini ataskait sudarymu, pagrindiniai požymiai

su konsoliduot j

Bendrov s konsoliduot finansini ataskait rengim , vidaus kontrol s ir finansin s rizikos valdymo sistemas, teis s
akt , reglamentuojan i konsoliduot j finansini ataskait sudarym , laikym si priži ri Audito komitetas.
Bendrov s vyriausiasis buhalteris yra atsakingas už konsoliduot j finansini ataskait rengimo prieži r bei galutin
j perži r . Be to, jis nuolat perži ri Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos
S jungoje, kad finansin se ataskaitose b t laiku gyvendinti visi TFAS poky iai, analizuoja bendrov s ir grup s veiklai
reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkim iš grup s moni bei savalaik ir teising tos informacijos
apdorojim ir paruošim finansin ms ataskaitoms, periodiškai informuoja bendrov s valdyb apie finansini ataskait
rengimo darb eig .

4.9 Susijusi šali sandoriai
Informacija apie susijusi šali sandorius atskleista konsoliduot finansini ataskait 31 pastaboje.

4.10 Teismo ir tre i j šali teismo (arbitražo) procesai
Informacija apie teismo ir tre i j
pastaboje.

šali

teismo (arbitražo) procesus atskleista konsoliduot

finansini

ataskait

30

5 KITA INFORMACIJA APIE AB „SNAIG “
5.1 Bendrov s dalyvavimas organizacijose
AB „Snaig “ yra Lietuvos pramonink konfederacijos nar .
Lietuvos pramonink konfederacija (LPK) vienija 42 šakin ir 9 regionines asociacijas, jungian ias daugiau kaip 2 700
vairaus profilio moni . Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos moni , bet ir bankai, prekybos mon s,
užsienio firm atstovyb s, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo staigos. LPK nari veikla apima visas pagrindines
pramon s šakas – beveik visos Lietuvoje pagamintos prek s yra j produkcija.
Lietuvos Pramoninink konfederacija yra nepolitin , visuomenin organizacija, ji nepriklausoma nuo valstyb s. Savo
politik LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženkli tak Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Lietuvos
pramoninink konfederacijos nari statiniame kapitale AB „Snaig ” nedalyvauja.
AB „Snaig “ yra asociacijos EEPA nar . EEPA – elektros rangos bei baterij ir akumuliatori gamintoj ir importuotoj
steigta organizacija. Pagrindinis organizacijos tikslas – vykdyti ES ir LR teis s aktuose numatytas savo nari atliek
tvarkymo prievoles. Nuo 2006 met organizuoja elektros ir elektronikos rangos atliek tvarkym , o nuo 2009 met
pabaigos – baterij ir akumuliatori atliek tvarkym . Asociacijos veikla:
organizuoja asociacijos nari elektros ir elektronin s rangos bei baterij ir akumuliatori atliek tvarkymo
sistem ;
atstovauja nari interesams valdžios institucijose, dalyvauja teis k roje;
registruoja asociacijos steig jus ir narius Vyriausyb s ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka;
teikia atliek tvarkymo ataskaitas Vyriausyb s ar jos galiotos institucijos nustatyta tvarka;
laiduoja už asociacijos steig jus ir narius, kad j kasmetin s elektros ir elektronin s rangos bei baterij ir
akumuliatori atliek tvarkymo užduotys bus vykdytos;
nemokamai konsultuoja asociacijos steig jus ir narius atliek tvarkymo klausimais;
informuoja bei švie ia visuomen elektros ir elektronikos bei baterij ir akumuliatori atliek tvarkymo
klausimais.
EEPA vienija apie 300 narius.
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AB „Snaig “ yra LINPRA (Lietuvos inžinerin s pramon s asociacija) nar . LINPRA yra nepriklausoma verslo
savivaldos organizacija. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu ji atstovauja metalo gamini , mašin ir rangos, prietais ,
elektrotechnikos ir elektronikos pramon s sektoriaus interesams, siekdama padidinti jo konkurencingum ir
internacionalizavim .
Organizacija vienija virš 80 nari ( skaitant beveik visas didžiausias sektoriaus bendroves).
Kartu su partneriais asociacijos „Linpra“ veikla:
inžinerin s pramon s moni interes atstovavimas ir gynimas valstybin s valdžios bei tarptautin se
institucijose ir kitose organizacijose;
rengini , skirt vadov ir specialist kvalifikacijos k limui, organizavimas;
moni konsultavimas joms aktualiais klausimais;
užsienio partneri ir tiek j paieška Lietuvos inžinerin s pramon s mon ms;
Lietuvos inžinerin s pramon s mon ms aktualios informacijos pateikimas;
išsamiausios sektoriaus moni duomen baz s suk rimas ir palaikymas;
verslo misij , parod , konferencij bei kontakt mugi organizavimas;
nacionalin s technologij platformos „Ateities gamyba“ nari bendros veiklos koordinavimas;
kit
projekt
ir iniciatyv
planavimas ir diegimas, siekiant didinti inžinerin s pramon s moni
konkurencingum bei internacionalizavim .
AB „Snaig “ yra buitin s technikos gamintoj asociacijos „CECED Lietuva“ steig ja ir nar . Asociacijos tikslai yra
koordinuoti asociacijos nari , dirban i buitin s technikos gamybos srityje veikl , atstovauti nari interesams, juos
ginti, nagrin ti nariams iškilusius klausimus, užtikrinti tinkam gamintoj interes apsaug ir t. t.

5.2 Patentai, licencijos, kontraktai
Bendrov s veikla nepriklauso nuo patent ir licencij .

5.3 Naujausi ir esminiai vykiai bendrov s veikloje
Esminiai pobalansiniai vykiai pateikiami konsoliduotose finansin se ataskaitose.

5.3.1 Naujausia viešai skelbta informacija
2014-02-28
Gerus 2013 m. AB „Snaig “ rezultatus pakoregavo dukterin s bendrov s Rusijoje nekilnojamojo turto
pardavimas
AB „Snaig “ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2013 metais pasiek 176 mln. Lt apyvart (t. y. 18 proc.
daugiau nei 2012 m. už t pat laikotarp ). Bendrov s 2013 met neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš mokes ius
siek (8,6) mln. Lt. Ta iau bendrov s neaudituota konsoliduota EBITDA, gauta iš tiesiogin s veiklos, siek 14 mln. Lt,
t. y. 22 proc. daugiau nei 2012 m. per t pat laikotarp .
Neigiam rezultat l m nuostoliai, susij su dukterin s mon s „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimu.
Pasak AB „Snaig “ generalinio direktoriaus Gedimino eikos, šie nuostoliai nesusij su tiesiogine bendrov s veikla. „Iš
tiesiogin s veiklos bendrov uždirbo 5,2 mln. Lt“, – teig G. eika. „Džiaugiam s, kad tai paskutiniai AB „Snaig “
praradimai, susij su „Techprominvest“. Tur ti balanse neveikian i gamykl reišk nereikalingas išlaidas jos
išlaikymui ir prastesn konsoliduot bendrov s rezultat ; dabar bendrov gal s efektyviau naudoti savo resursus.“
Ženkl 18 proc. apyvartos augim bendrov pasiek d l s kmingo eksporto. Palyginus su 2012 m., pra jusiais metais
pardavimai labiausiai augo šiose šalyse: Lenkijoje +12 kart , Vidurin je Azijoje +156 proc., Pranc zijoje +104 proc.,
Baltijos šalyse +99 proc., Bulgarijoje +29 proc. Pagrindin s bendrov s rinkos liko tos pa ios – Ukraina, Pranc zija,
Vokietija bei Vidurin Azija. Šios šalys atspindi vis AB „Snaig “ pardavimo portfelio strukt r – t. y. nuosekl
balansavim tarp riziking , bet pelning ryt bei stabili , bet mažiau pelning vakar . Toks pardavim portfelio
diversifikavimas leidžia bendrovei per trump laikotarp kompensuoti pardavimus, jei kurioje nors iš rink iškyla
nesklandum .
Ypa geri metai bendrovei buvo Lietuvoje. D l s kmingos rinkodaros ir prekybos strategijos apyvarta Lietuvoje pakilo
+78 proc., „Snaig s“ šaldytuvai yra tarp geriausiai parduodam šalyje.
Pasak bendrov s generalinio direktoriaus Gedimino eikos, viena svarbiausi bendrov s pardavimo augimo
priežas i yra nuolatinis ir nuoseklus technologij tobulinimas bei nauj produkt k rimas. „AB „Snaig “ 2013 metais
pripažinta Inovatyvia Lietuvos mone ir apdovanota Inovacij prizu“, – teig G. eika. „Šis apdovanojimas skiriamas
bendrov ms, kurios 3 met laikotarpyje dieg naujus produktus ar reikšmingai patobulino jau esamus,
arba reikšmingai patobulino technologinius procesus. AB „Snaig “ atitiko visus vertinimo kriterijus: per paskutinius
trejus metus bendrov suk r ir pristat rinkai 8 visiškai naujus gaminius bei 14 esam gamini modifikacij .“
Vien tik 2013 metais bendrov pristat vartotojams šaldytuvo bei šaldiklio kombinacij stiklo paviršiaus durimis,
šaldytuv RF34NF su bešerkšne šaldymo sistema, taupiausiai naudojant elektros energij A +++ klas s šaldytuv bei
nauj 163 cm aukš io šaldikl .
Pasak Gedimino eikos, AB „Snaig “ laukia nelengvi 2014 metai. D l vyki Ukrainoje prognozuojamas pardavim
sumaž jimas šioje vienoje svarbiausi bendrov s rink . „Kol kas situacijos nedramatizuojame, manome, kad pavyks
subalansuoti savo pardavim portfel daugiau produkcijos parduodant kitose šalyse“, – teigia G. eika.
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2014-01-27
Pakartotinio neeilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimai
2014 m. sausio 27 d. vykusiame AB „Snaig “ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcinink susirinkime priimti
sprendimai:
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: AB „Snaig “ paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ ( mon s kodas 302473720)
suteikimas.
SPRENDIMAS: Gavusi kredit iš ZAO „UniCredit Bank“ banko (OGRN 1027739082106, 119034, Pre istenskaja
naberežnaja 9, Maskva), AB „Snaig “ suteikia iki 12 000 000 EUR (dvylika milijon eur ) paskol akcininkei UAB
„Vaidana“ ( mon s kodas 302473720).
Paskolos pal kanos – 1 m nesio EURIBOR + 5,25 % metini . Pal kan mok jimas – pal kanos priskai iuojamos
kiekvien m nes ir sumokamos paskolos gr žinimo dien . Paskolos terminas – 60 m nesi nuo paskolos sutarties
pasirašymo dienos. Pavesti bendrov s generaliniam direktoriui Gediminui eikai (su teise per galioti) tvarkyti visus
reikalus, susijusius su paskolos sutarties pasirašymu, pasirašyti paskolos sutart bei pasirašyti kitus su tuo susijusius
dokumentus su UAB „Vaidana“, aukš iau nurodytos paskolos (jos dalies) suteikimu.
2014-01-10
Šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas
2014 m. sausio 27 d. šaukiamas AB „Snaig “, buvein s adresas Pramon s g. 6, Alytus, mon s kodas 249664610
(toliau – Bendrov ) pakartotinis neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaig “ ofisas, Kareivi g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasid s 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. sausio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame 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 “ paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ ( mon s kodas 302473720) suteikimas.
2014-01-10
Neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas ne vyko
2014 m. sausio 10 d. AB „Snaig “ neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas ne vyko, nes nebuvo kvorumo.

5.3.2 Esminiai vykiai bendrov s veikloje
2013-12-19
Šaukiamas neeilinis visuotinis akcinink susirinkimas
2014 m. sausio 10 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 – AB „Snaig “ ofisas, Kareivi g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasid s 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. sausio 3 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame 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 “ paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ ( mon s kodas 302473720) suteikimas
Bendrov nesudaro galimyb s dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektronini ryši priemon mis.
2013-11-29
AB „Snaig “ pelnas augo beveik 4 kartus
AB „Snaig “ per devynis ši met m nesius pasiek 140,1 mln. Lt apyvart (neaudituotais konsoliduotais
duomenimis), t. y. 27 proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Bendrov uždirbo beik 5,3 mln. Lt grynojo pelno,
t. y. beveik 4 kartus daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Bendrov s konsoliduota neaudituota EBITDA siek 12,3
mln. Lt, t. y. 43 proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp .
Vertindamas 9 m nesi rezultatus AB „Snaig “ generalinis direktorius džiaug si bendrov s pasiekimais ir pardavimo
augimo tendencijomis. „Džiaugiam s, kad m s pastangos išlaikyti spart augimo temp buvo vaisingos“, – teig G.
eika. III ketvirtis – pats karš iausias buitini šaldymo prietais versle. Mums pavyko ne tik patenkinti rinkos poreikius,
bet ir išpl sti klient baz , vystyti naujus produktus, vykdyti rinkodaros programas. Tai puikus visos „Snaig s“
komandos darbas.“
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AB „Snaig “ apyvarta labiausiai augo Vakar Europos bei Azijos šalyse. Ypa ženklus jis buvo Vidurin je Azijoje – 132
proc., bei Pranc zijoje – 128 proc. Bendrov s pardavimai beveik dvigubai augo Lietuvoje bei kitose Baltijos šalyse.
Bendrov s pardavim augimas Pranc zijoje susij s su „Snaig s“ dalies augimu didžiausio Pranc zijos mažmeninio
tinklo „Conforama“ pardavimuose. Aukšti „Conforama“ vadovai vasar lank si „Snaig s“ gamykloje ir buvo sužav ti
aukštu gamyklos technologiniu lygiu, darbo organizavimu ir „Snaig s“ gamini kokybe. Tai paskatino juos prapl sti
esam „Snaig s“ asortiment „Conforamoje“.
Bendrov džiaugiasi ir stipr jan iomis pozicijomis Vidurin je Azijoje. „Tai didel s, pelningos rinkos“, – teigia G. eika.
„Tad labai džiaugiam s, kad m s šaldytuvai yra patraukl s vietiniams gyventojams. Kai kuriose Vidurin s Azijos
šalyse „Snaig “ yra viena iš rinkos lyderi .“
Tre i j ketvirt bendrov pristat savo klientams bei vartotojams naujus produktus: t. y. 163 cm aukš io šaldikl bei
karš iausi ši met savo naujien – šaldytuv -šaldikl su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“. Neseniai pasirod s
parduotuv se naujasis šaldiklis susilauk didelio pirk j susidom jimo. „Snaig s“ šaldikliai – itin populiar s ir
paklaus s daugelyje m s rink ,“ – teig G. eika. „Kitais metais ketiname toliau pl sti šaldikli šeim , nes jau iame
paklaus šiems gaminiams. Šaldytuvai su bešerkšne sistema „No Frost“ – nekantriai laukti daugelio bendrov s klient .
Su šiuo gaminiu AB „Snaig “ žengia visiškai nauj rinkos segment ir tiksi s kmingai jame konkuruoti su kitais
buitini šaldytuv gamintojais.“
2013-11-28
D l 100 % OOO „Techprominvest“ dali pardavimo ir d l sandori takos bendrov s finansiniams rezultatams
AB „Snaig “ (toliau – Bendrov ) informuoja, kad ji sudar sutart d l vis
Bendrov s turim
100 %
OOO „Techprominvest“ dali pardavimo (1 % Rusijoje registruotai monei OOO „Spektr plius“, o 99 % – OOO
„UniversalStroi“). Vis 100 % OOO „Techprominvest“ dali pardavimo kaina – 2 750 000 EUR, kainos sumok jimo
terminas – iki 2013 m. gruodžio 30 d.
Kaip nurodyta 2013 m. spalio 16 d. Bendrov s pranešime apie esmin vyk , Bendrov sipareigojo paskelbti pranešim
apie esmin vyk , nurodydama sandorio d l OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimo tak Bendrov s
finansiniams rezultatams (apie šio nekilnojamojo turto pardavim Bendrov paskelb 2013 m. spalio 9 d.). Bendrov s
vadovyb s nuomone, atsižvelgiant abiej aukš iau min t sandori pob d ir siekiant objektyviai atspind ti j
ši
sandori
(OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimo ir 100 %
pelningum , abiej
OOO „Techprominvest“ dali pardavimo) taka Bendrov s konsoliduotiems finansiniams rezultatams tur t b ti
nustatyta ir atskleista kartu.
Taigi Bendrov šiuo papildomai informuoja, kad min t sandori (OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto
pardavimo ir 100 % OOO „Techprominvest“ dali pardavimo) taka konsoliduotiems Bendrov s finansiniams
rezultatams yra (– 2 200 767 EUR).
AB „Snaig “ generalinis direktorius Gediminas eika teigiamai vertina OOO „Techprominvest“ pardavim . „Pagaliau
bendrov atsikrat su pagrindine veikla nesusijusio turto, kurio išlaikymas nuo 2009 m. neš bendrovei nuostol “, –
teig G. eika. „Nelengva pripažinti, kad AB „Snaig “ investicijos Kaliningrade nepasiteisino, ta iau nebeturint šios
mon s bendrov s rezultatai ateityje tur t ger ti, o vykdyti tolimesn veikl tur t b ti lengviau.“
2013-10-16
D l paskelbimo apie dukterin s mon s nekilnojamojo turto Rusijoje pardavimo tak Bendrov s finansiniams
rezultatams
Kaip nurodyta AB „Snaig “ (toliau – Bendrov ) 2013 m. spalio 9 d. pranešime apie esmin vyk , buvo parduotas
Bendrov s dukterin s mon s Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojamasis turtas.
Informuojame, kad Bendrov ketina paskelbti papildom pranešim apie esmin vyk , nurodydama min to sandorio
tak Bendrov s finansiniams rezultatams. Bendrov s vadovyb s vertinimu, b tent šie duomenys objektyviai atspind s
sudaryto sandorio pelningum .
Taip pat pažymime, kad šio pranešimo dienai tokie rezultatai, kurie priklauso, be kita ko, nuo vykdyt investicij
parduot turt , parengimo jo pardavimui s naud ir kit finansini rodikli , Bendrov s n ra apskai iuoti. Kai tik šie
rezultatai bus nustatyti (Bendrov tikisi šiuos duomenis tur ti iki 2013 m. lapkri io pabaigos), Bendrov paskelbs
atitinkam pranešim apie esmin vyk .
2013-10-09
AB „Snaig “ pardav dukterin s mon s nekilnojam j turt Rusijoje
AB „Snaig “ pardav dukterin s mon s Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojam j turt . OOO „Techprominvest“ –
bendrov s šaldytuv gamykla Kaliningrade, gaminusi šaldytuvus Rusijos rinkai. Jos veikla buvo sustabdyta 2009 m.,
kai d l rublio devalvacijos gamykla tapo nuostolinga.
Pasak AB „Snaig “ generalinio direktoriaus Gedimino eikos, OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto pardavimas
– gera žinia bendrovei. „Tur ti bendrov s balanse neveikian i gamykl reiškia nereikalingas išlaidas jos išlaikymui ir
prastesn konsoliduot bendrov s rezultat “, – teig G. eika. „Dabar bendrov gal s efektyviau naudoti savo
resursus.“
2013-09-18
Informacija apie valdybos nario atsistatydinim
2013 m. rugs jo 17 d. AB „Snaig “ valdybos narys Dmitry Komissarchik pateik pranešim apie savo atsistatydinim iš
valdybos nario pareig nuo 2013 m. spalio 2 d.
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2013-08-30
AB „Snaig “ I pusmet pardavimai augo 39 proc., EBITDA – 61 proc.
AB „Snaig “ per pirm j ši met pusmet pasiek 91,2 mln. Lt apyvart (neaudituotais konsoliduotais duomenimis),
t. y. 39 proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Bendrov uždirbo beik 2 mln. Lt grynojo pelno, t. y. beveik 4
kartus daugiau nei pernai už t pat laikotarp . Bendrov s konsoliduota neaudituota EBITDA siek 6,6 mln. Lt, t. y. 61
proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp .
AB „Snaig “ apyvarta augo beveik visose svarbiausiose bendrov s rinkose. Ypa ženklus jis buvo Vidurin je Azijoje –
162 proc., bei Pranc zijoje – 161 proc. Bendrov savo gaminius eksportavo beveik 30 Europos ir Azijos šali , ta iau
svarbiausios bendrov s rinkos išliko tos pa ios – Ukraina, Vokietija, Pranc zija, Vidurin Azija. Pasak AB „Snaig “
generalinio direktoriaus Gedimino eikos, šios šalys atspindi vis „Snaig s“ pardavim portfelio strukt r – t. y.
balansavim tarp riziking , bet pelning ryt , bei stabili , bet mažiau pelning vakar .
Vertindamas I pusme io rezultatus AB „Snaig “ generalinis direktorius džiaug si bendrov s pasiekimais ir pardavimo
augimo tendencijomis. „ d jome daug pastang nor dami išlaikyti tok spart pardavimo augimo temp “, – teig G.
eika. „Džiaugiam s, kad pavyko ne tik išauginti savo klient skai i , išpl sti produkt portfel , gyvendinti rinkodaros
kampanijas, bet ir laiku padidinti gamybinius paj gumus bei užtikrinti skland tiekimo padalinio darb . Bendrov dirbo
kaip gerai sustyguotas mechanizmas, tad ir rezultatai – puik s.“
Tre i j ketvirt bendrov toliau planuoja ne tik auginti pardavimus, bet ir pristatyti savo klientams bei vartotojams
naujus produktus: t. y. 163 cm aukš io šaldikl bei karš iausi ši met savo naujien – šaldytuv -šaldikl su bešerkšne
šaldymo sistema „No Frost“. „Šio m s gaminio nekantriai laukia daugelis m s klient “, – teigia Gediminas eika.
„Tikim s, kad naujasis šaldytuvas savo technologiniais ypatumais, funkcionalumu bei dizainu pranoks visus m s
pirk j l kes ius.“
2013-08-14
AB „Snaig “ parduoda dukterin s mon s nekilnojam j turt Rusijoje
AB „Snaig “ pasiraš dukterin s mon s Rusijoje OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto preliminari pardavimo
sutart . OOO „Techprominvest“ – bendrov s šaldytuv gamykla Kaliningrade, gaminusi šaldytuvus Rusijos rinkai. Jos
veikla buvo sustabdyta 2009 m., kai d l rublio devalvacijos gamykla tapo nuostolinga.
Pasak AB „Snaig “ generalinio direktoriaus Gedimino eikos, galimas OOO „Techprominvest“ nekilnojamojo turto
pardavimas – gera žinia bendrovei. „Tur ti bendrov s balanse neveikian i gamykl reiškia nereikalingas išlaidas jos
išlaikymui ir prastesn konsoliduot bendrov s rezultat , – teig G. eika. „Pardavus j , bendrov efektyviau naudos
savo resursus.“
2013-06-18
AB „Snaig “ pardav savo dukterin bendrov Rusijoje
AB „Snaig “ pardav OOO „Liga Servis“, savo dukterin mon Rusijoje, kurios pagrindinis tikslas buvo r pintis
bendrov s pardavimais ir rinkodara. Pasak bendrov s generalinio direktoriaus Gedimino eikos, tur ti dukterines
bendroves, kurios užsiima prekybos bei marketingo veikla Rusijoje, tapo netikslinga bendrovei prad jus
bendradarbiauti su Rusijos moni grupe „Polair“.
„Polair“ yra didžiausia ir gerai žinoma šaldymo rangos gamintoja ir pardav ja Rusijoje, turinti savo prekybinius kanalus
ir ryšius, kuriais prad jo naudotis ir AB „Snaig “, – teig G. eika. „Bendradarbiavimo rezultatai pranoko l kes ius –
vien per ši met I ketvirt pardavimai Rusij išaugo tris kartus, tod l dubliuoti darb ir be reikalo eikvoti l šas
dukterini moni išlaikymui nebemat me prasm s.“
Dabar bendrov s moni grup s strukt r sudaro Ukrainos OOO „Snaig -Ukraine“, Lietuvos UAB „Almecha“ bei
Rusijos OOO „Techprominvest“ – vienintel dukterin bendrov s mon šioje šalyje. Tai – sustabdžiusi savo veikl
gamykla Kaliningrade, kuriai šiuo metu taip pat ieškomas pirk jas. Kita bendrov s dukterin mon Rusijoje OOO
„Moroz Trade“ yra išregistruota iš Rusijos juridini asmen registro.
Per pirm j ši met ketvirt AB „Snaig “ pasiek 34,4 mln. Lt apyvart (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), t. y.
57 proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Pirm ketvirt bendrov uždirbo 1,3 mln. Lt konsoliduotos
neaudituotos EBITDA, t. y. 4 kartus daugiau nei pernai per t pat laikotarp .
2013-05-31
AB „Snaig “ I ketvirt pardavimai augo 57 proc., EBITDA – 4 kartus
AB „Snaig “ per pirm j ši met ketvirt pasiek 34,4 mln. Lt apyvart (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), t. y.
57 proc. daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Daugiausia pardavimai kilo ryt rinkose: Uzbekistane 23 kartus,
Tadžikistane beveik 6 kartus, Rusijoje virš 3 kart . Pardavimai augo ir kai kuriose vakar šalyse: Pranc zijoje 18 proc.,
Bulgarijoje 38 proc., Lenkijoje 24 proc. Be to, AB „Snaig “ šiais metais pardav savo produkcij Suomijai, Belgijai,
Vengrijai – šalims, su kuriomis praeit met I ketvirt prekybini operacij nevykd . Pirm j ketvirt bendrov uždirbo
1,3 mln. Lt konsoliduotos neaudituotos EBITDA, t. y. 4 kartus daugiau nei pernai per t pat laikotarp .
Pasak AB „Snaig “ generalinio direktoriaus G. eikos, nors I ketvirt d l sezoniškumo bei, ypa šiemet, išaugusi
šildymo s naud buvo patirtas 1,1 mln. Lt nuostolis (neaudituotais konsoliduotais duomenimis), ta iau jis buvo daugiau
kaip 1 mln. Lt mažesnis nei per t pat laikotarp praeitais metais. „Toks m s verslas – žiemos pradžioje pardavimai
itin maži, tad pajam visada gauname mažiau nei išleidžiame, o vasaros m nesiais pardavimai išauga kelis kartus“, –
teig G. eika. „Tod l I ir II ketvir iuose daugiau d mesio skiriame pasirengimui karštajam sezonui: tvarkome
rengimus, atnaujiname rang , užsiperkame daugiau medžiag bei žaliav , gaminame sand lius, kad vasar
nepritr kt produkcijos.“
Nors AB „Snaig “ virš 60 proc. šaldytuv ženklina savo prekiniu ženklu, likusi dal gamina pagal užsakymus garsiems
buitin s technikos gamintojams ir mažmenin s prekybos tinklams. Šiemet bendrov toliau gamins šaldytuvus vokie i
„Sverin“, „Boman“, pranc z „Conforama“, portugal „Orima“ ir kt. Garbing užsakov gretas papild ir didžiausias
lenk buitin s technikos gamintojas „Amica“.
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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. „Be to – daug nuveik me kurdami naujus produktus ir tobulindami
šaldymo technologijas.“
Jau nuo met pradžios rinkose pasirod „Snaig s“ šaldytuvas su šaltuoju „0 Fresh Zone“ skyriumi. Ši met antr ir
tre i ketvirt bendrov pristatys nauj aukštesn šaldikl , nauj „Premium“ klas s dvidur šaldytuv stiklo durimis bei
aukš iausios elektros energijos klas s A+++ šaldytuv . Tokiu šaldytuvu gali pasigirti anaiptol ne kiekvienas šaldytuv
gamintojas.
2013-04-30
AB „Snaig “ 2012 m. metin informacija
Pateikiamas AB „Snaig “ eilinio visuotinio akcinink susirinkimo 2013 m. balandžio 30 d. patvirtintas 2012 m.
konsoliduot ir bendrov s metini finansini ataskait rinkinys (konsoliduotos ir bendrov s metin s finansin s
ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, atsaking asmen
patvirtinimas).
2013-04-30
Visuotinio akcinink susirinkimo sprendimai
2013 m. balandžio 30 d. vyko akcin s bendrov s „Snaig “ eilinis visuotinis akcinink susirinkimas.
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: AB „Snaig “ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrov s veikl 2012 metais.
Susirinkime išklausytas AB „Snaig “ metinis pranešimas apie bendrov s veikl 2012 metais.
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrov s finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta Bendrov s auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrov s finansines ataskaitas.
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: 2012 m. bendrov s metini finansini ataskait rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2012 m. bendrov s metini finansini ataskait rinkinys (konsoliduotos ir bendrov s
finansin s ataskaitos).
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: AB „Snaig “ 2012 m. pelno (nuostoli ) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaig “ 2012 m. pelno (nuostoli ) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) par jusi finansini met pabaigoje: 908 126 Lt (263 011,47 EUR)
Grynasis finansini met rezultatas – pelnas (nuostoliai): 4 584 574 Lt (1 327 784,4 EUR)
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansini met pabaigoje: 5 492 700 Lt (1 590 795,87 EUR)
Akcinink našai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcij priedai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezerv : 1 143 073 Lt (331 056,82 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 6 635 773 Lt (1 921 852,69 EUR)
Pelno paskirstymas: 5 238 229 Lt (1 517 095,98 EUR):
Pelno dalis, paskirta statymo numatytus rezervus: 229 229 Lt (66 389,31 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 (8 688,60 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: 4 979 000 Lt (1 442 018,07 EUR)
- pelno dalis, paskirta rezerv savoms akcijoms sigyti: 0 Lt (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta rezerv investicijoms: 4 979 000 Lt (1 442 018,07 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansini met pabaigoje: 1 397 544 Lt (404 756,71 EUR)
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 2013 met metini finansini ataskait auditui atlikti išrinkta UAB „KPMG
Baltics“.
Bendrov s generalinis direktorius galiotas (su teise per galioti) pasirašyti sutart su audito mone, joje nustatant
apmok jimo už audito paslaugas ir kitas s lygas.
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: Valdybos nario atšaukimas.
SPRENDIMAS: Iš AB „Snaig “ valdybos nari atšauktas Andrey Dribny.
DARBOTVARK S KLAUSIMAS: Nauj valdybos nari iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas laisvas
valdybos nari vietas.
SPRENDIMAS: Iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkti Vladislavas Sviblovas ir Svetlana
Ardentova. Bendrov s generalinis direktorius galiotas (su teise per galioti) statym nustatyta tvarka naujai išrinktus
bendrov s valdybos narius registruoti Lietuvos Respublikos Juridini asmen registre, atlikti kitus veiksmus ir
pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su bendrov s valdybos nari pasikeitimu.
2013-04-09
Šaukiamas eilinis visuotinis akcinink susirinkimas
2013 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 – 2013 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).
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Susirinkim inicijuoja ir šaukia Bendrov s valdyba.
Susirinkimo darbotvark :
1 darbotvark s klausimas: AB „Snaig “ metinis pranešimas apie bendrov s veikl 2012 metais;
2 darbotvark s klausimas: Auditoriaus išvada apie 2012 m. bendrov s finansines ataskaitas;
3 darbotvark s klausimas: 2012 m. bendrov s metini finansini ataskait rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvark s klausimas: AB „Snaig “ 2012 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: Valdybos nario atšaukimas;
7 darbotvark s klausimas: Nauj valdybos nari iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos rinkimas laisvas
valdybos nari vietas.
2013-02-28
2012 m. AB „Snaig “ rezultat augimas: apyvarta 31 proc., EBITDA 36 proc., pelnas 5 kartus
AB „Snaig “ neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis per 2012 metus pasiek didesn kaip 150 mln. Lt apyvart (t.
y. 31 proc. daugiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu). Bendrov uždirbo 4,6 mln. Lt neaudituoto nekonsoliduoto pelno, t.
y. beveik 5 kartus daugiau nei pernai per t pat laikotarp . Bendrov s 2012 met neaudituota nekonsoliduota EBITDA
viršijo 13 mln. Lt, t. y. buvo 36 proc. didesn nei pernai per t pat laikotarp .
Toks ženklus apyvartos ir EBITDA augimas pasiektas d l bendrov s s kmingai vykdyto eksporto. 2012 m. AB
„Snaig “ eksportavo savo gaminius 33 Europos ir Azijos šalis, eksportas augo 35 proc., jo dalis bendrov s
pardavimuose sudar 97 proc.
Už pasiekimus eksporto srityje AB „Snaig “ pripažinta „2012 met eksportuotoja“ ir apdovanota Lietuvos prekybos,
pramon s ir amat r m asociacijos prizu.
G. eika pastebi: „Konkuruoti Europos rinkose su pasaulinio lygio buitin s technikos gigantais n ra lengva, ta iau
„Snaig s“ 2012 met rezultatai rodo, jog tai manoma.“ Pasak G. eikos, šiuos rezultatus l m keletas veiksni –
kokybiškas produktas, s kminga rinkodaros ir prekybos strategija, bendrov s lankstumas ir patikimumas.
AB „Snaig “ s km tiesiogiai susijusi su bendrov s prisijungimu prie Rusijos verslo grup s „Polair“. Pirmiausia
bendrov gavo daugiau pasitik jimo priimant svarbius strateginius sprendimus, tokius kaip prabangios šaldytuv
linijos „Snaig “ Glassy stiklo paviršiumi vystymas, rinkodaros kampanijos Ukrainoje bei Moldovoje, tur jusios didžiul
pasisiekim ir užtikrinusios ženkl pardavimo bei rinkos dalies augim .
Padedama „Polair“, bendrov pagamino ir pardav 4,9 t kst. vnt. komercin s paskirties šaldytuv Rusijos rinkai. AB
„Snaig “ b nat „Polair“ grup s dalimi pavyko optimizuoti kai kuri medžiag bei komponent pirkimo s naudas.
„2012 m. bendrov daug nuveik kurdama naujus gaminius bei tobulindama esamus“, – teigia G. eika. Pasak jo, jau
met pradžioje buvo atnaujinti „Snaig Ice Logic“ šaldytuvai, diegtos naujos technologijos, tokios kaip „Touch screen“
elektroninis valdymas, „Air Active“ oro cirkuliacin sistema, „ •C Fresh Zone“ šaltasis skyrius bei pristatyti keli nauji
šaldikli modeliai. Šie šaldytuvai susilauk daug vartotoj d mesio tiek Lietuvoje, tiek Ryt bei Vakar Europoje.
2012 m. nauj gamini vystym ir esam atnaujinim AB „Snaig “ investavo 2 mln. Lt. Iš viso bendrov s investicijos
siek 3 mln. Lt.
AB „Snaig “ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2012 metus pasiek 148,4 mln. Lt konsoliduot neaudituot
apyvart ir uždirbo 1 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo pelno.

5.4 Veiklos strategija ir planai
Kompensuoti maž jan ius pardavimus Ukrainoje didinant pardavimus Vakar , Baltijos, bei Vidurin s Azijos
rinkose.
Stiprinti prekinio ženklo vaizd Lietuvoje.
T sti s naud taupymo program gyvendinim .
Didinti bendrov s konkurencingum pristatant naujus produktus bei naujas technologines produkt savybes.
Vystyti pelningus nišinius produktus bei projektus.
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6 INFORMACIJA APIE TAI, KAIP AB „SNAIG “ LAIKOSI VALDYMO KODEKSO, TAIKOMO
REGULIUOJAMOJE RINKOJE VERTYBINIAIS POPIERIAIS PREKIAUSJAN IOM BENDROV M

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /NE
/NEAKTUALU

KOMENTARAS

I principas: Pagrindin s nuostatos
Pagrindinis bendrov s tikslas tur t
nuosavyb s vert s didinim .

b ti vis

akcinink

interes

tenkinimas, užtikrinant nuolatin akcinink

1.1. Bendrov tur t rengti ir viešai skelbti bendrov s
pl tros strategij ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip
interesais ir didinti
ji planuoja veikti akcinink
akcinink nuosavyb .

TAIP

Bendrov s
veiklos
strategija
pateikiama
metiniame pranešime, iš dalies ir metin je
ataskaitoje, taip pat kai kuriuose pranešimuose
spaudai, bendrov s skelbiami esminiai vykiai bei
pranešimai investuotojams taip pat atspindi
bendrov s veiklos kryptis.

1.2. Vis
bendrov s organ
veikla tur t
b ti
strategini tiksl
gyvendinim ,
sukoncentruota
atsižvelgiant poreik didinti akcinink nuosavyb .

TAIP

Bendrov s veiklos strategij svarsto ir tvirtina
valdyba, bendrov s strategija yra sukoncentruota
poreik dirbti pelningai, turint tiksl didinti akcinink
Bendrov s
veiklos
strategijos
nuosavyb .
laikym si
kontroliuoja
bendrov s
nuostat
vadovas.

1.3. Bendrov s prieži ros ir valdymo organai tur t
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesn s
naudos bendrovei ir akcininkams.

NEAKTUALU

Bendrov je nesudaryta steb toj taryba.

1.4. Bendrov s prieži ros ir valdymo organai tur t
užtikrinti, kad b t gerbiamos ne tik bendrov s
akcinink , bet ir kit bendrov s veikloje dalyvaujan i
ar su ta veikla susijusi asmen
(darbuotoj ,
kreditori , tiek j , klient , vietos bendruomen s)
teis s ir interesai.

TAIP

Bendrov s valdymo organai siekia užtikrinti, kad
vis bendrov s veikloje dalyvaujan i ar su veikla
susijusi asmen teis s ir interesai b t gerbiami.
Bendrov s valdyba kontroliuoja ir vertina
bendrov s ir vadovo veikl , analizuodama vadovo
pateikt finansin ataskait , veiklos organizavim ,
turto pasikeitimo duomenis ir kita.

II principas: Bendrov s valdymo sistema
Bendrov s valdymo sistema tur t užtikrinti strategin vadovavim bendrovei, efektyvi bendrov s valdymo organ
prieži r , tinkam pusiausvyr ir funkcij pasiskirstym tarp bendrov s organ , akcinink interes apsaug .

2.1. Be Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
statyme numatyt privalom organ – visuotinio
susirinkimo ir bendrov s vadovo,
akcinink
rekomenduojama bendrov je sudaryti tiek kolegial
prieži ros organ , tiek kolegial valdymo organ .
Kolegiali prieži ros ir valdymo organ sudarymas
aišk
užtikrina valdymo ir prieži ros funkcij
bendrov je,
bendrov s
vadovo
atskyrim
atskaitomyb bei kontrol , o tai savo ruožtu s lygoja
efektyvesn ir skaidresn bendrov s valdymo proces .

TAIP

Kolegialus valdymo organas – valdyba yra išrinkta
akcinink .

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už
strategin vadovavim bendrovei bei vykdo kitas
esmines bendrov s valdymo funkcijas. Kolegialus
prieži ros organas yra atsakingas už efektyvi
bendrov s valdymo organ veiklos prieži r .

TAIP

Bendrov s valdyba yra atsakinga už bendrov s
veiklos pl tojimo strategijos formavim , jos
gyvendinimo organizavim bei akcinink interes
atstovavim bei apsaug .

2.3. Jeigu bendrov nusprendžia sudaryti tik vien
kolegial organ , rekomenduojama, kad tai b t
prieži ros organas, t.y. steb toj taryba. Tokiu atveju
taryba yra atsakinga už efektyvi
steb toj
bendrov s vadovo vykdom funkcij prieži r .

NE

Sudaryta valdyba (akcinink sprendimu nuo 2006
met geguž s m n.).

2.4. Visuotinio akcinink
susirinkimo renkamas
kolegialus prieži ros organas tur t b ti sudaromas ir

TAIP

Šie principai taikomi valdybai tiek,
neprieštarauja valdybos esmei ir paskir iai.

taryba
akcinink
sprendimu
Steb toj
nesudaroma nuo 2006 met geguž s m n.
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tur t veikti III ir IV principuose išd styta tvarka.
Jeigu bendrov nuspr st nesudaryti kolegialaus
prieži ros organo, ta iau sudaryt kolegial valdymo
organ – valdyb , III ir IV principai tur t b ti taikomi
valdybai, kiek tai neprieštarauja šio organo esmei ir
1
paskir iai.
2.5. Bendrov s valdymo ir prieži ros organus tur t
sudaryti toks valdybos nari (vykdom j direktori ) ir
tarybos nari
(direktori
konsultant )
steb toj
skai ius, kad atskiras asmuo arba nedidel asmen
grup negal t dominuoti šiems organams priimant
2
sprendimus.

TAIP

Bendrov s statuose numatyta šeši valdybos
nuomone šis skai ius yra
nariai, akcinink
pakankamas.

2.6. Direktoriai konsultantai arba steb toj tarybos
nariai tur t b ti skiriami apibr žtam laikotarpiui, su
individualiai
perrenkamiems
galimybe
b ti
maksimaliais Lietuvos Respublikos teis s akt
leidžiamais intervalais, tam, kad b t užtikrintas
b tinas profesin s patirties augimas ir pakankamai
dažnas j statuso pakartotinas patvirtinimas. Taip pat
tur t b ti numatyta galimyb juos atleisti, ta iau ta
proced ra netur t b ti lengvesn už vykdomojo
direktoriaus arba valdybos nario atleidimo proced r .

NEAKTUALU

Steb toj tarybos atsisakyta 2006 m. geguž s
m n. akcinink sprendimu.

2.7. Visuotinio akcinink
susirinkimo renkamo
kolegialaus organo pirmininku gali b ti toks asmuo,
kurio esamos arba buvusios pareigos neb t kli tis
nepriklausomai ir nešališkai prieži rai vykdyti. Kai
taryba, bet
bendrov je nesudaroma steb toj
sudaroma valdyba, rekomenduojama, kad bendrov s
valdybos pirmininkas ir bendrov s vadovas neb t
tas pats asmuo. Buv s bendrov s vadovas netur t
visuotinio akcinink
b ti tuoj pat skiriamas
susirinkimo renkamo kolegialaus organo pirmininko
post . Kai bendrov nusprendžia nesilaikyti ši
rekomendacij , tur t b ti pateikiama informacija
apie priemones, kuri imtasi prieži ros nešališkumui
užtikrinti.

TAIP

Bendrov s valdybos pirmininkas n ra ir n ra
buv s bendrov s vadovu.

III principas: Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.
Bendrov s visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka tur t užtikrinti
bendrov s smulki j akcinink interes atstovavim , šio organo atskaitomyb akcininkams ir objektyvi bendrov s
3
veiklos bei jos valdymo organ prieži r .

1

III ir IV princip nuostatos labiau pritaikytos tiems atvejams, kai visuotinis akcinink susirinkimas renka steb toj
taryb , t.y. organ , kuris iš esm s sudaromas siekiant užtikrinti bendrov s valdybos ir vadovo prieži r bei atstovauti
bendrov s akcininkams. Vis d lto, jeigu bendrov je steb toj taryba nesudaroma, bet sudaroma valdyba, daugelis III ir
IV principuose pateikt rekomendacij tampa aktualios ir taikytinos valdybai. Ta iau pažym tina, kad kai kurios
rekomendacijos, kurios pagal savo esm ir prigimt yra susijusios išimtinai su steb toj taryba (pavyzdžiui, komitet
formavimas), netur t b ti taikomos valdybai, kadangi šio organo paskirtis ir funkcijos pagal Akcini bendrovi
statym (Žin., 2003, Nr. 123-5574) yra kitokios. Pavyzdžiui, kodekso 3.1 punktas d l valdymo organ prieži ros
valdybai taikytinas tiek, kiek tai susij su bendrov s vadovo, bet ne pa ios valdybos prieži ra; kodekso 4.1 punktas d l
rekomendacij teikimo valdymo organams taikytinas tiek, kiek tai susij su rekomendacij teikimu bendrov s vadovui;
kodekso 4.6 punktas d l visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo nepriklausomumo nuo
bendrov s valdymo organ taikytinas tiek, kiek tai susij su nepriklausomumu nuo bendrov s vadovo.
2

Vykdomojo direktoriaus ir direktoriaus konsultanto s vokos vartojamos tais atvejais, kai bendrov je sudaromas tik
vienas kolegialus organas.
3

Atkreiptinas d mesys, kad tuo atveju, kai visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba,
ji, b dama valdymo organas, tur t užtikrinti ne vis bendrov s valdymo organ , o tik vienasmenio valdymo organo –
bendrov s vadovo – prieži r . Ši pastaba taikytina taip pat ir 3.1 punkto atžvilgiu.
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3.1. Visuotinio akcinink
susirinkimo renkamo
kolegialaus organo (toliau šiame principe – kolegialus
organas) sudarymo mechanizmas tur t užtikrinti,
kad bus vykdoma objektyvi ir nešališka bendrov s
prieži ra, taip pat tinkamai
valdymo organ
atstovaujami smulki j akcinink interesai.

TAIP

Bendrov s kolegialus valdymo organas – valdyba
– yra renkama akcinink susirinkime, laikantis LR
teis s akt reikalavim . Be to, kandidatai
valdybos
narius
prisistato
akcininkams,
nurodydami savo užimamas pareigas kitose
mon se, profesin pasirengim .

3.2. Kandidat
kolegialaus organo narius vardai,
informacija
apie
j
išsilavinim ,
pavard s,
kvalifikacij , profesin patirt , einamas pareigas, kitus
svarbius profesinius sipareigojimus ir potencialius
interes konfliktus tur t b ti atskleista bendrov s
akcininkams dar prieš visuotin akcinink susirinkim ,
paliekant akcininkams pakankamai laiko apsispr sti,
už kur kandidat balsuoti. Taip pat tur t b ti
atskleistos visos aplinkyb s, galin ios paveikti
kandidato nepriklausomum (pavyzdinis j s rašas
pateiktas 3.7 rekomendacijoje). Kolegialus organas
tur t b ti informuojamas apie v lesnius šiame
punkte nurodytos informacijos poky ius. Kolegialus
organas kiekvienais metais tur t kaupti šiame
punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir
pateikti juos bendrov s metiniame pranešime.

TAIP

Akcininkai visuotinio akcinink susirinkimo metu
renkama valdybos nariai) yra
(per kur
valdybos narius
supažindinami su kandidat
darbine patirtimi, išsilavinimu, pateikiama kita
svarbi informacija, kuri bendrov gauna apie
valdybos narius.

3.3. Kai si loma paskirti kolegialaus organo nar ,
b ti nurodyta konkreti jo kompetencija,
tur t
tiesiogiai susijusi su darbu kolegialiame organe. Kad
akcininkai ir investuotojai gal t
vertinti, ar ši
kompetencija ir toliau yra tinkama, kolegialus organas
kiekviename bendrov s metiniame pranešime tur t
skelbti informacij apie savo sud t ir apie konkre i
atskir savo nari kompetencij , tiesiogiai susijusi
su j darbu kolegialiame organe.

TAIP

valdybos narius prisistato
Kadangi kandidatai
akcininkams, akcininkai rinkdami valdybos narius
turi galimyb spr sti apie kandidat kompetencij
ir tinkamum atstovauti j interesus. Bendrov s
metiniame
pranešime
skelbiama
valdybos
pirmininko kompetencija (išsilavinimas, darbo
patirtis, užimamos pareigos) ir valdybos sud tis.

3.4. Siekiant išlaikyti tinkam kolegialaus organo
nari turimos kvalifikacijos pusiausvyr , kolegialaus
organo sud tis tur t b ti nustatyta atsižvelgiant
bendrov s strukt r ir veiklos pob d ir periodiškai
vertinama. Kolegialus organas tur t užtikrinti, kad jo
vairiapusi
žini ,
nariai, kaip visuma, tur t
nuomoni ir patirties savo užduotims tinkamai atlikti.
Audito komiteto nariai, kaip visuma, tur t tur ti
naujausi žini ir atitinkam patirt listinguojam
bendrovi finans ir apskaitos ir (arba) audito srityse.
Bent vienas iš atlyginimo komiteto nari tur t tur ti
žini ir patirties atlyginim nustatymo politikos srityje.

TAIP

Bendrov s valdybos ir audito komiteto nariai turi
pakankam patirt ir kvalifikacij , pakankamai
savo pareigas.
žini , kad tinkamai atlikt
Akcinink susirinkimas, priimdamas sprendim
išrinkti juos valdybos ar audito komiteto nariais,
vertina j pasirengim ir kompetencij .

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams
b ti si loma individuali programa, skirta
tur t
supažindinti su pareigomis, bendrov s organizacija
bei veikla. Kolegialus organas tur t atlikti metin
patikrinim , kad b t nustatytos sritys, kuriose jo
nariams reikia atnaujinti savo g džius ir žinias.

TAIP

Bendrov sudaro galimyb valdybos nariams
susipažinti su bendrov s veikla, taigi naujai
išrinktiems
valdybos
nariams
suteikiama
pakankamai žini ir informacijos. Valdybos nari
g džiai bei žinios nuolatos atnaujinami jiems
vykdant savo funkcijas, valdybos pos džiuose ar
individualiai esant poreikiui.
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3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo
esminiai interes
konfliktai b t
nariu susij
sprendžiami tinkamai, bendrov s kolegial organ
4
5
tur t b ti išrinktas pakankamas nepriklausom
nari skai ius.

NE

Iki šiol bendrov je nebuvo vertinamas valdybos
nepriklausomumas,
nebuvo
aptartas
nari
nepriklausom nari „pakankamumo“ s vokos
turinys. Bendrov šiuo metu n ra apsisprendusi
d l ši nuostat gyvendinimo ateityje.

3.7. Kolegialaus organo narys tur t b ti laikomas
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie
verslo, giminyst s arba kitokie ryšiai su bendrove, j
kontroliuojan iu akcininku arba j administracija, d l
kuri kyla ar gali kilti interes konfliktas ir kurie gali
paveikti nario nuomon . Kadangi vis atvej , kada
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas,
išvardyti ne manoma, be to, skirtingose bendrov se
susijusios
su
santykiai
arba
aplinkyb s,
nepriklausomumo nustatymu, gali skirtis, o geriausia
šios problemos sprendimo praktika susiklostys laikui
b gant,
tai
kolegialaus
organo
nario
nepriklausomumo vertinimas tur t b ti grindžiamas
santyki ir aplinkybi turiniu, o ne forma. Pagrindiniai
kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali
b ti laikomas nepriklausomu, tur t b ti šie:

NE

Iki šiol bendrov je nebuvo vertinamas valdybos
nepriklausomumas,
nebuvo
aptartas
nari
nepriklausom nari „pakankamumo“ s vokos
turinys. Bendrov šiuo metu n ra apsisprendusi
d l ši nuostat gyvendinimo ateityje.

1) jis negali b ti bendrov s arba susijusios
bendrov s vykdomasis direktorius arba
valdybos narys (jei visuotinio akcinink
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
steb toj taryba) ir paskutinius penkerius
metus neturi b ti j s toki pareig ;
2) jis negali b ti bendrov s arba susijusios
bendrov s darbuotojas ir paskutinius trejus
metus neturi b ti j s toki pareig , išskyrus
atvejus, kai kolegialaus organo narys
nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo
išrinktas kolegial organ kaip darbuotoj
atstovas;
3) jis neturi gauti arba neb ti gav s reikšmingo
papildomo atlyginimo iš bendrov s arba
susijusios bendrov s, išskyrus užmokest ,
gaut už kolegialaus organo nario pareigas.
Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas
pasirinkimo
ir
dalyvavimas
akcij
sandoriuose arba kitokiose nuo veiklos
rezultat
priklausan iose
užmokes io
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensij
nustatyt
kompensacij
išmokos
plan
kompensacijas) už
( skaitant atid tas
ankstesn darb bendrov je (su s lyga, kad
tokia
išmoka
niekaip
nesusijusi
su
v lesn mis pareigomis);

4

Kodekse nenustatytas konkretus kolegialaus organo nepriklausom nari skai ius. Daugelyje užsienio valstybi
kodeks yra nustatytas tam tikras nepriklausom nari , kurie turi sudaryti kolegial organ , skai ius (pvz., ne mažiau
kaip 1/3 arba 1/2 kolegialaus organo nari ). Ta iau, atsižvelgiant nepriklausom nari kategorijos naujum Lietuvoje,
galimus keblumus parenkant ir išrenkant nepriklausomus narius, kodekse tvirtinta lankstesn formuluot ir
bendrov ms leidžiama pa ioms nuspr sti, koks nepriklausom nari skai ius yra pakankamas. Be abejo, didesnis
nepriklausom nari skai ius kolegialiame organe yra skatintinas ir bus laikomas tinkamesnio bendrovi valdymo
pavyzdžiu.
5

Pažym tina, kad kai kuriose bendrov se d l pernelyg mažo smulki j akcinink skai iaus vis kolegialaus organo
nari išrinkim gali lemti stambiausio akcininko ar keli didžiausi akcinink balsai. Ta iau net ir pagrindini bendrov s
akcinink išrinktas kolegialaus organo narys gali b ti laikomas nepriklausomu, jeigu jis atitinka kodekse tvirtintus
nepriklausomumo kriterijus.
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4) jis neturi b ti kontroliuojantysis akcininkas
arba neturi atstovauti tokiam akcininkui
(kontrol
nustatoma
pagal
Tarybos
direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dal );
5) jis negali tur ti ir per pra jusius metus neturi
b ti tur j s svarbi verslo ryši su bendrove
arba susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei
kaip turin io tokius ryšius subjekto partneris,
akcininkas,
direktorius
arba
viršesnis
darbuotojas. Turin iu verslo ryši laikytinas
subjektas, kuris yra svarbus preki tiek jas
arba paslaug teik jas ( skaitant finansines,
teisines, patariam sias ir konsultacines
paslaugas),
reikšmingas
klientas
ar
organizacija, kuri gauna reikšmingas mokas
iš bendrov s arba jos grup s;
6) jis negali b ti ir per paskutinius trejus metus
neturi b ti buv s bendrov s arba susijusios
bendrov s dabartin s arba ankstesn s
mon s partneriu arba
išor s audito
darbuotoju;
7) jis neturi b ti vykdomuoju direktoriumi arba
valdybos nariu kitoje bendrov je, kurioje
bendrov s vykdomasis direktorius arba
valdybos narys (jei visuotinio akcinink
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
steb toj taryba) yra direktorius konsultantas
arba steb toj tarybos narys, taip pat jis
negali tur ti kit
reikšming
ryši
su
bendrov s vykdomaisiais direktoriais, kurie
atsiranda jiems dalyvaujant kit bendrovi
arba organ veikloje;
8) jis neturi b ti j s kolegialaus organo nario
pareig ilgiau kaip 12 met ;
9) jis neturi b ti vykdomojo direktoriaus arba
valdybos nario (jei visuotinio akcinink
susirinkimo renkamas kolegialus organas –
steb toj taryba), arba 1–8 punkte nurodyt
artimas šeimos narys. Artimu
asmen
šeimos
nariu
laikytinas
sutuoktinis
(sugyventinis), vaikai ir t vai.
3.8. Nepriklausomumo s vokos turin iš esm s
nustato pats kolegialus organas. Kolegialus organas
gali nuspr sti, kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka
visus šiame kodekse nustatytus nepriklausomumo
kriterijus, vis d lto negali b ti laikomas nepriklausomu
d l ypating asmenini ar su bendrove susijusi
aplinkybi .

NE

Valdyba
s vokos.
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3.9. Tur t b ti atskleidžiama reikiama informacija
apie išvadas, prie kuri pri jo kolegialus organas
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali b ti
laikomas nepriklausomu. Kai si loma paskirti
kolegialaus organo nar , bendrov tur t paskelbti, ar
laiko j nepriklausomu. Kai konkretus kolegialaus
organo narys neatitinka vieno ar keli šiame kodekse
nepriklausomumo vertinimo kriterij ,
nustatyt
bendrov tur t paskelbti priežastis, kod l t nar ji
vis d lto laiko nepriklausomu. Be to, bendrov
kiekviename savo metiniame pranešime tur t
paskelbti, kuriuos kolegialaus organo narius laiko
nepriklausomais.

NE

Tokios praktikos kol kas n ra.

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti
nepriklausomumo
vertinimo
kriterijai
nebuvo
tenkinami ištisus metus, bendrov tur t paskelbti
priežastis, kod l konkret kolegialaus organo nar
užtikrintas
laiko
nepriklausomu.
Kad
b t
informacijos, pateikiamos d l kolegialaus organo
nari nepriklausomumo, tikslumas, bendrov tur t
reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai
patvirtint savo nepriklausomum .

NE

Tokios praktikos kol kas n ra.

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams
darb
ir dalyvavim
kolegialaus organo
už j
6
pos džiuose gali b ti atlyginama iš bendrov s l š .
tvirtinti bendrov s
Tokio atlyginimo dyd tur t
visuotinis akcinink susirinkimas.

NEAKTUALU

Atlygio kolegialiam valdymo organui mok jimo
tvarka priimta 2012 m. akcinink susirinkime,
ta iau praktikoje kol kas nebuvo pritaikyta.

IV principas: Visuotinio akcinink susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomyb
Bendrov s valdymo sistema tur t užtikrinti, kad visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas
7
tinkamai ir efektyviai funkcionuot , o jam suteiktos teis s tur t užtikrinti efektyvi bendrov s valdymo organ
prieži r ir vis bendrov s akcinink interes apsaug .

4.1. Visuotinio akcinink
susirinkimo renkamas
kolegialus organas (toliau šiame principe – kolegialus
organas) tur t
užtikrinti bendrov s finansin s
bei
apskaitos ir kontrol s sistemos vientisum
skaidrum . Kolegialus organas tur t nuolat teikti
rekomendacijas bendrov s valdymo organams ir
8
priži r ti bei kontroliuoti j veikl valdant bendrov .

TAIP

Šias funkcijas atlieka visuotinio akcinink
susirinkimo renkama valdyba. Ji tvirtina ir pateikia
visuotiniam
akcinink
susirinkimui
metin
apie bendrov s veikl , finansines
pranešim
ataskaitas, met eigoje svarsto bendrov s veiklos
rezultatus ir vertina bendrov s vadovo darb .

6

Pažym tina, kad šiuo metu n ra iki galo aišku, kokia forma gali b ti atlyginamas bendrov s steb toj tarybos ir (ar)
valdybos nari darbas šiuose organuose. Akcini bendrovi statymas (in., 2003, Nr. 123-5574) nustato, kad už veikl
steb toj taryboje/valdyboje jos nariams gali b ti mokamos tantjemos statymo 59 straipsnio nustatyta tvarka, t.y. iš
bendrov s pelno. Ši formuluot , skirtingai nuo iki 2004 m. sausio 1 d. galiojusio statymo redakcijos, nenustato, kad
steb toj tarybos ir (ar) valdybos nariams gali b ti atlyginama tik mokant tantjemas. Taigi statymas lyg ir neužkerta
kelio steb toj tarybos ir valdybos nariams už darb mok ti ne tik tantjemomis, bet ir kitais b dais, nors aiškiai tokios
galimyb s taip pat ne tvirtina.
7

Žr. 3 išnaš .

8

Žr. 3 išnaš . Jeigu visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, ji tur t
rekomendacijas bendrov s vienasmeniam valdymo organui – vadovui.
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4.2. Kolegialaus organo nariai tur t s žiningai,
r pestingai ir atsakingai veikti bendrov s bei
akcinink naudai ir j interesais, atsižvelgdami
darbuotoj
interesus ir visuomen s gerov .
Nepriklausomi kolegialaus organo nariai tur t : a) bet
kokiomis s lygomis išlaikyti savo analiz s, sprendim
pri mimo ir veiksm nepriklausomum ; b) nesiekti ir
nepagr st
lengvat , kurios gali
nepriimti joki
kompromituoti j nepriklausomum ; c) aiškiai reikšti
tuo atveju, kai mano, kad
savo prieštaravim
kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti
bendrovei. Kai kolegialus organas yra pri m s
sprendim , d l kuri nepriklausomas narys turi rimt
abejoni , tokiu atveju šis narys tur t padaryti
atitinkamas išvadas. Jeigu nepriklausomas narys
atsistatydint , priežastis jis tur t paaiškinti laiške
kolegialiam organui arba audito komitetui ir, jei reikia,
atitinkamam bendrovei nepriklausan iam organui
(institucijai).

TAIP

Bendrov s valdybos nariai vykdydami savo
pareigas vadovaujasi bendrov s interesais bei
veikia akcinink naudai.

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti
kiekvienas narys tur t skirti pakankamai laiko ir
d mesio. Kiekvienas kolegialaus organo narys tur t
sipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius
sipareigojimus (ypa direktoriaus pareigas kitose
tinkamai atlikti
bendrov se), kad jie netrukdyt
kolegialaus organo nario pareigas. Jeigu kolegialaus
9
organo narys dalyvavo mažiau nei pus je
per bendrov s
kolegialaus organo pos dži
finansinius metus, apie tai tur t b ti informuojami
bendrov s akcininkai.

TAIP

Valdybos nariai laikosi valdybos reglamento, savo
pareig vykdymui skiria pakankami laiko.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai
paveikti bendrov s akcininkus, kolegialus organas su
visais akcininkais tur t elgtis s žiningai ir nešališkai.
Jis tur t užtikrinti, kad akcininkai b t tinkamai
informuojami apie bendrov s reikalus, jos strategij ,
rizikos valdym ir interes konflikt sprendim .
Bendrov je tur t b ti aiškiai nustatytas kolegialaus
vaidmuo jiems bendraujant su
organo nari
akcininkais ir sipareigojant akcininkams.

TAIP

Akcinink ir valdybos interes konflikt niekada
nekilo. Bendrov s valdyba siekia dirbti s žiningai.

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus
mažareikšmius d l nedidel s j vert s arba sudarytus
s lygomis
vykdant
prastin
standartin mis
bendrov s veikl ), sudaromi tarp bendrov s ir jos
akcinink , prieži ros ar valdymo organ nari , ar kit
bendrov s valdymui tak daran i ar galin i daryti
fizini ar juridini asmen , b t tvirtinami kolegialaus
organo. Sprendimas d l toki sandori tvirtinimo
tur t b ti laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tok
balsuoja
dauguma
nepriklausom
sprendim
kolegialaus organo nari .

TAIP

Valdyba informacij akcininkams pateikia taip,
kaip reikalauja LR akcini bendrovi statymas, ir
tai nurodyta bendrov s statuose.

Bendrov s valdymo organai sandorius sudaro ir
tvirtina vadovaudamiesi teis s akt ir bendrov s
stat reikalavimais.

9

Pažym tina, kad bendrov s gali sugriežtinti min t reikalavim ir nustatyti, kad apie pos džius prastai lankant
kolegialaus organo nar turi b ti informuojami akcininkai (pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu tas narys dalyvavo mažiau nei
2/3 ar 3/4 pos dži ). Tokios aktyvaus dalyvavimo kolegialaus organo pos džiuose užtikrinimo priemon s yra
skatintinos ir bus laikomos tinkamesnio bendrovi valdymo pavyzdžiu.
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4.6. Kolegialus organas tur t b ti nepriklausomas
reikšm s
priimdamas
sprendimus,
turin ius
bendrov s veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus
organas tur t b ti nepriklausomas nuo bendrov s
10
valdymo organ . Kolegialaus organo nari darbui ir
sprendimams netur t daryti takos juos išrink
asmenys. Bendrov tur t užtikrinti, kad kolegialus
organas ir jo komitetai b t apr pinti pakankamais
ir finansiniais), reikalingais
ištekliais (tarp j
pareigoms atlikti, skaitant teis gauti – ypa iš
bendrov s darbuotoj – vis reikiam informacij ir
teis kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo
išorinius teis s, apskaitos ar kitokius specialistus
kolegialaus organo ir jo komitet kompetencijai
priklausan iais klausimais. Naudodamasis min t
konsultant ar specialist paslaugomis informacijai
apie atlyginim nustatymo sistem rinkos standartus
gauti, atlyginimo komitetas tur t užtikrinti, kad tas
konsultantas tuo pa iu metu neteikt konsultacij
susijusios bendrov s žmogišk j ištekli skyriui arba
vykdomajam, arba valdymo organ nariams.

TAIP

Kadangi kolegialus valdymo organas – valdyba –
yra renkamas visuotiniame akcinink susirinkime,
ji savarankiškai priima sprendimus. Bendrov s
vadovyb užtikrina, kad kolegialus organas ir jos
komitetai b t apr pinti pakankamais ištekliais,
reikalingais pareigoms atlikti.

4.7. Kolegialaus organo veikla tur t b ti organizuota
taip, kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai
gal t tur ti didel tak itin svarbiose srityse, kuriose
interes konflikt galimyb yra ypa didel . Tokiomis
sritimis laikytini klausimai, susij su bendrov s
direktori skyrimu, atlyginimo bendrov s direktoriams
nustatymu ir bendrov s audito kontrole bei vertinimu.
tuo
atveju,
kai
kolegialaus
organo
Tod l
kompetencijai yra priskirti min ti klausimai, šiam
organui rekomenduojama suformuoti skyrimo,
11
atlyginim ir audito komitetus . Bendrov s tur t
užtikrinti, kad skyrimo, atlyginim
ir audito
komitetams priskirtos funkcijos b t vykdomos, ta iau
jos gali tas funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris
komitetus. Tokiu atveju bendrov s tur t išsamiai
paaiškinti, kod l jos pasirinko alternatyv poži r ir
kaip pasirinktas poži ris atitinka trims atskiriems
komitetams nustatytus tikslus. Bendrov se, kuri
kolegialus organas turi nedaug nari , trims
komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats kolegialus
organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus
sud ties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu
atskleidžia atitinkam informacij . Tokiu atveju šio
kodekso nuostatos, susijusios su kolegialaus organo
d l j
vaidmens, veiklos ir
komitetais (ypa
skaidrumo), tur t b ti taikomos, kai tinka, visam
kolegialiam organui.

TAIP

Audito komitetas yra išrinktas 2009 metais.
Bendrov s direktori
skyrimo ir atlyginim
komitetai n ra suformuoti. Šiame punkte
nurodytas funkcijas iš dalies iki šiol vykdo valdyba
savo kompetencijos ribose.
Jeigu akcininkai priimt sprendim steigti tokius
komitetus ar to reikalaut LR statymai, komitetai
b t steigti.

10

Tuo atveju, kai visuotinio akcinink susirinkimo renkamas kolegialus organas yra valdyba, rekomendacija d l jos
nepriklausomumo nuo bendrov s valdymo organ taikytina tiek, kiek tai susij su nepriklausomumu nuo bendrov s
vadovo.

11

Lietuvos Respublikos audito statymas (Žin., 2008, Nr. 82-3233) nustato, kad viešojo intereso mon s
( skaitant, bet neapsiribojant, akcin se bendrov se, kuri vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos
Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstyb s nar s reguliuojamoje rinkoje), privalo sudaryti Audito
komitet .
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4.8. Pagrindinis komitet tikslas – didinti kolegialaus
organo darbo efektyvum užtikrinant, kad sprendimai
b t priimami juos tinkamai apsvars ius, ir pad ti
organizuoti darb taip, kad kolegialaus organo
takos esminiai interes
sprendimams nedaryt
konfliktai. Komitetai tur t veikti nepriklausomai bei
principingai
ir
teikti
kolegialiam
organui
rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo
sprendimu, ta iau galutin sprendim priima pats
kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus
nesiekiama
susiaurinti
kolegialaus
organo
kompetencijos ar perkelti j komitetams. Kolegialus
organas išlieka visiškai atsakingas už savo
kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

TAIP

Bendrov je veikiantys kolegial s organai yra
nepriklausomi ir sprendimus priima savarankiškai,
neveikiami joki interes konflikt , ir išlieka
visiškai atsakingi už savo kompetencijos ribose
priimamus sprendimus.

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai tur t
susid ti bent iš trij nari . Bendrov se, kuriose
kolegialaus organo nari yra nedaug, išimties tvarka
komitetai gali b ti sudaryti tik iš dviej nari .
Kiekvieno komiteto nari daugum tur t sudaryti
nepriklausomi kolegialaus organo nariai. Tuo atveju,
taryba nesudaroma,
kai bendrov je steb toj
atlyginim ir audito komitetai tur t b ti sudaryti
išimtinai iš direktori konsultant .

TAIP

Atlyginimo komiteto bendrov neturi, o audito
komitetas sudarytas iš trij nari .

4.10. Kiekvieno kurto komiteto galiojimus tur t
nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai tur t
vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatyt
galiojim ir reguliariai informuoti kolegial organ
apie savo veikl ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto
galiojimai, apibr žiantys jo vaidmen ir nurodantys jo
teises bei pareigas, tur t b ti paskelbti bent kart
per metus (kaip dalis informacijos, kuri bendrov
kasmet skelbia apie savo valdymo strukt r ir
praktik ). Bendrov s taip pat kasmet savo metiniame
pranešime tur t skelbti esam komitet pranešimus
apie j sud t , pos dži skai i ir nari dalyvavim
pos džiuose per pra jusius metus, taip pat apie
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas
tur t patvirtinti, kad j tenkina audito proceso
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus,
kuri buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.

NE

Komitet veiklos praktika bendrov je formuojasi.

4.11. Siekiant užtikrinti komitet savarankiškum ir
objektyvum , kolegialaus organo nariai, kurie n ra
komiteto nariai, paprastai tur t tur ti teis dalyvauti
komiteto pos džiuose tik komitetui pakvietus.
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad pos dyje
tam tikri darbuotojai arba ekspertai.
dalyvaut
Kiekvieno komiteto pirmininkui tur t b ti sudarytos
s lygos tiesiogiai palaikyti ryšius su akcininkais.
Atvejus, kuriems esant tai tur t b ti daroma, reik t
reglamentuojan iose
nurodyti
komiteto
veikl
taisykl se.

NE

Komitet veiklos praktika bendrov je formuojasi.

Sprendžiant, k skirti komiteto pirmininku ir nariais,
tur t b ti atsižvelgiama tai, kad naryst komitete
turi b ti atnaujinama ir kad neturi b ti pernelyg
pasitikima tam tikrais asmenimis.
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4.12. Skyrimo komitetas.

NEAKTUALU

Skyrimo komitetas nesuformuotas (aplinkyb s
nurodytos 4.7. punkte).

NEAKTUALU

Atlyginim komitetas nesuformuotas (aplinkyb s
nurodytos 4.7. punkte).

4.12.1. Pagrindin s skyrimo komiteto funkcijos tur t
b ti šios:
1) parinkti kandidatus laisvas valdymo organ nari
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos
svarstyti. Skyrimo komitetas tur t vertinti g dži ,
ir patirties pusiausvyr
valdymo organe,
žini
ir sugeb jim , kuri
reikia
parengti funkcij
konkre iam postui, apraš ir vertinti pareigojimui
atlikti reikaling laik . Skyrimo komitetas taip pat gali
vertinti bendrov s akcinink pasi lytus kandidatus
kolegialaus organo narius;
2) reguliariai vertinti prieži ros ir valdymo organ
strukt r , dyd , sud t ir veikl , teikti kolegialiam
organui rekomendacijas, kaip siekti reikiam poky i ;
3) reguliariai vertinti atskir direktori g džius, žinias
bei patirt ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
4) reikiam d mes skirti t stinumo planavimui;
5) perži r ti valdymo organ politik d l vyresniosios
vadovyb s rinkimo ir skyrimo.
4.12.2. Skyrimo komitetas tur t apsvarstyti kit
ir akcininkus,
asmen , skaitant administracij
pateiktus pasi lymus. Kai sprendžiami klausimai,
susij su vykdomaisiais direktoriais arba valdybos
nariais (jei visuotinio akcinink susirinkimo renkamas
kolegialus organas – steb toj taryba) ir vyresni ja
vadovybe, tur t b ti konsultuojamasi su bendrov s
vadovu, suteikiant jam teis teikti pasi lymus Skyrimo
komitetui.

4.13. Atlyginim komitetas.
4.13.1. Pagrindin s atlyginim
tur t b ti šios:

komiteto funkcijos

1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasi lymus d l
nari
ir vykdom j
direktori
valdymo organ
atlyginim politikos. Tokia politika tur t apimti visas
atlyginimo formas, skaitant fiksuot atlyginim , nuo
veiklos rezultat priklausan io atlyginimo sistemas,
pensij modelius ir išeitines išmokas. Pasi lymai,
su nuo veiklos rezultat
priklausan io
susij
atlyginimo sistemomis, tur t b ti pateikiami kartu su
rekomendacijomis d l su tuo susijusi tiksl ir
vertinimo kriterij , kuri tikslas – tinkamai suderinti
direktori
ir valdymo organ
nari
vykdom j
su bendrov s kolegialaus organo
atlyginim
nustatytais ilgalaikiais akcinink interesais ir tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasi lymus d l
individuali atlyginim vykdomiesiems direktoriams ir
valdymo organ nariams siekiant, kad jie atitikt
bendrov s atlyginim politik ir ši asmen veiklos
vertinim . Vykdydamas ši funkcij , komitetas tur t
b ti gerai informuotas apie bendr atlyg , kur
vykdomieji direktoriai ir valdymo organ nariai gauna
iš kit susijusi bendrovi ;
3) tur t užtikrinti, kad individualus atlyginimas
vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui b t
proporcingas kit bendrov s vykdom j direktori
nari
ir kit
bendrov s
arba valdymo organ
darbuotoj atlyginimui;
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4) reguliariai perži r ti vykdom j direktori ar
valdymo organ nari atlyginim nustatymo politik
(taip pat ir akcijomis pagr sto atlyginimo politik ) bei
jos gyvendinim ;
5) teikti kolegialiam organui pasi lymus d l tinkam
sutar i su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo
organ nariais form ;
6) pad ti kolegialiam organui priži r ti, kaip bendrov
nuostat
d l informacijos,
laikosi galiojan i
d l
susijusios su atlyginimais, skelbimo (ypa
galiojan ios atlyginim
politikos ir direktoriams
skiriamo individualus atlyginimo);
7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo
nariams bendras rekomendacijas d l
organ
vyresniosios vadovyb s (kaip apibr žta paties
kolegialaus organo) atlyginim dydžio ir strukt ros,
taip pat steb ti vyresniosios vadovyb s atlyginim
dyd ir strukt r , remiantis atitinkama informacija,
kuri pateikia vykdomieji direktoriai ir valdymo organ
nariai.
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spr sti skatinimo
klausim , susijus su akcij pasirinkimo sandoriais ar
kitomis su akcijomis susijusiomis skatinimo
priemon mis, kurios gali b ti taikomos direktoriams
arba kitiems darbuotojams, komitetas tur t :
1) apsvarstyti bendr toki skatinimo sistem taikymo
d mes skirdamas skatinimui,
politik , ypating
susijusiam su akcij pasirinkimo sandoriais, ir pateikti
kolegialiam organui su tuo susijusius pasi lymus;
2) išnagrin ti informacij , kuri pateikta šiuo klausimu
bendrov s metiniame pranešime ir dokumentuose,
skirtuose akcinink susirinkimui;
3) pateikti kolegialiam organui pasi lymus d l
pasirašant akcijas arba
pasirinkimo sandori
pasirinkimo sandori perkant akcijas alternatyvos
apibr žiant tokios alternatyvos suteikimo priežastis ir
pasekmes.
4.13.3. Atlyginim
komitetas, spr sdamas jo
kompetencijai priskirtus klausimus, tur t pasidom ti
bent kolegialaus valdymo organo pirmininko ir (arba)
bendrov s vadovo nuomone d l kit vykdom j
direktori ir valdymo organ nari atlyginim .
informuoti
4.13.4. Atlyginimo komitetas tur t
akcininkus apie savo funkcij vykdym ir tuo tikslu
dalyvauti
metiniame
visuotiniame
akcinink
susirinkime.
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4.14. Audito komitetas.

Bendrov je audito komitetas išrinktas 2009 m.,
perrinktas 2012 m., jo pagrindin s veiklos
funkcijos:

TAIP

4.14.1. Pagrindin s audito komiteto funkcijos tur t
b ti šios:

1)

teikti
bendrov s
valdybai
rekomendacijas, susijusias su išor s
mon s parinkimu, skyrimu,
audito
pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei
sutarties su audito mone s lygomis;
2) steb ti išor s audito atlikimo proces ;
3) steb ti, kaip išor s auditorius ir audito
mon
laikosi nepriklausomumo ir
objektyvumo princip ;
4) steb ti bendrov s finansini ataskait
rengimo proces ;
5) vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teis s
akt bei Vilniaus vertybini popieri
biržoje listinguojam bendrovi valdymo
numatytas
kodekso
rekomendacij
funkcijas.
Šios funkcijos buvo numatytos audito komiteto
nuostatuose.

1)
steb ti
bendrov s
teikiamos
finansin s
informacijos vientisum , ypating d mes skiriant
bendrov s ir jos grup s naudojam apskaitos metod
tinkamumui ir nuoseklumui ( skaitant bendrovi
grup s finansini ataskait rinkini konsolidavimo
kriterijus);
2) mažiausiai kart per metus perži r ti vidaus
kontrol s ir rizikos valdymo sistemas, siekiant
užtikrinti, kad pagrindin s rizikos ( skaitant rizik ,
susijusi su galiojan i statym ir taisykli laikymusi)
yra tinkamai nustatytos, valdomos ir apie jas
atskleidžiama informacija;
3) užtikrinti vidaus audito funkcij veiksmingum , be
kita ko, teikiant rekomendacijas d l vidaus audito
padalinio vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio
skyrimo bei atleidimo ir d l šio padalinio biudžeto,
taip pat stebint, kaip bendrov s administracija
reaguoja šio padalinio išvadas ir rekomendacijas.
Jei bendrov je n ra vidaus audito funkcijos,
komitetas poreik tur ti ši funkcij tur t vertinti bent
kart per metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas,
susijusias su išor s audito mon s parinkimu,
skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu (tai atlieka
bendrov s visuotinis akcinink susirinkimas) bei
sutarties su audito mone s lygomis. Komitetas tur t
ištirti situacijas, d l kuri audito monei ar auditoriui
atsiranda pagrindas atsistatydinti, ir pateikti
rekomendacijas d l tokiu atveju b tin veiksm ;
5) steb ti išor s audito mon s nepriklausomum ir
objektyvum , ypa svarbu patikrinti, ar audito mon
reikalavimus, susijusius su audito
atsižvelgia
partneri rotacija, taip pat b tina patikrinti atlyginimo,
kur bendrov moka audito monei, dyd ir panašius
dalykus. Siekiant užkirsti keli esminiams interes
konfliktams, komitetas, remdamasis inter alia išor s
audito mon s skelbiamais duomenimis apie visus
atlyginimus, kuriuos audito monei bei jos tinklui moka
bendrov ir jos grup , tur t nuolat priži r ti ne
pob d ir mast . Komitetas,
audito paslaug
vadovaudamasis 2002 m. geguž s 16 d. Komisijos
rekomendacijoje 2002/590/EB tvirtintais principais ir
gair mis, tur t nustatyti ir taikyti formali politik ,
apibr žian i ne audito paslaug r šis, kuri pirkimas
iš audito mon s yra: a) neleidžiamas; b) leidžiamas
komitetui išnagrin jus ir c) leidžiamas be kreipimosi
komitet ;
6) tikrinti išor s audito proceso veiksmingum ir
rekomendacijas, kurias
administracijos reakcij
audito mon pateikia laiške vadovybei.
4.14.2. Visi komiteto nariai tur t b ti apr pinti
išsamia informacija, susijusia su specifiniais
apskaitos,
finansiniais
ir
veiklos
bendrov s
ypatumais. Bendrov s administracija tur t informuoti
audito komitet apie svarbi ir ne prast sandori
apskaitos b dus, kai apskaita gali b ti vykdoma
skirtingais b dais. Šiuo atveju ypatingas d mesys
tur t b ti skiriamas bendrov s veiklai ofšoriniuose
centruose ir (ar) per specialios paskirties mones
(organizacijas) vykdomai veiklai bei tokios veiklos
pateisinimui.
4.14.3. Audito komitetas tur t

nuspr sti, ar jo
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pos džiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada)
kolegialaus valdymo organo pirmininkas, bendrov s
vadovas, vyriausiasis finansininkas (arba viršesni
darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskait ),
vidaus auditorius ir išor s auditorius. Komitetas tur t
tur ti galimyb prireikus susitikti su atitinkamais
asmenimis,
nedalyvaujant
vykdomiesiems
direktoriams ir valdymo organ nariams.
4.14.4. Vidaus ir išor s auditoriams tur t b ti
užtikrinti ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su
administracija, bet ir neribotos galimyb s susisiekti su
kolegialiu organu. Šiuo tikslu audito komitetas tur t
veikti kaip pagrindin instancija ryšiams su vidaus ir
išor s auditoriais palaikyti.
4.14.5. Audito komitetas tur t b ti informuotas apie
vidaus auditori darbo program ir gauti vidaus
audito ataskaitas arba periodin santrauk . Audito
komitetas taip pat tur t b ti informuotas apie išor s
auditori darbo program ir tur t iš audito mon s
gauti ataskait , kurioje b t aprašomi visi ryšiai tarp
nepriklausomos audito mon s ir bendrov s bei jos
grup s. Komitetas tur t laiku gauti informacij apie
visus su bendrov s auditu susijusius klausimus.
4.14.6. Audito komitetas tur t tikrinti, ar bendrov
laikosi galiojan i
nuostat , reglamentuojan i
darbuotoj galimyb pateikti skund arba anonimiškai
pranešti apie tarimus, kad bendrov je daromi
pažeidimai
(dažniausiai
pranešama
svarb s
nepriklausomam kolegialaus organo nariui), ir tur t
užtikrinti, kad b t nustatyta tvarka proporcingam ir
klausim
tyrimui
ir
nepriklausomam
toki
atitinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7. Audito komitetas tur t teikti kolegialiam
organui savo veiklos ataskaitas bent kart per šešis
m nesius, tuo metu, kai tvirtinamos metin s ir pus s
met ataskaitos.
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4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas tur t
atlikti savo veiklos vertinim . Jis tur t apimti
kolegialaus organo strukt ros, darbo organizavimo ir
geb jimo veikti kaip grup
vertinim , taip pat
kiekvieno kolegialaus organo nario ir komiteto
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinim bei
vertinim , ar kolegialus organas pasiek nustatyt
veiklos tiksl . Kolegialus organas tur t bent kart
per metus paskelbti (kaip dal informacijos, kuri
kasmet skelbia apie savo valdymo
bendrov
strukt ras ir praktik ) atitinkam informacij apie
savo vidin organizacij ir veiklos proced ras, taip
pat nurodyti, kokius esminius poky ius nul m
kolegialaus organo atliktas savo veiklos vertinimas.

veiklos ir
Komitet
bendrov je formuojasi.

NE

jos

vertinimo

praktika

V principas: Bendrov s kolegiali organ darbo tvarka
Bendrov je nustatyta kolegiali prieži ros ir valdymo organ darbo tvarka tur t
darb ir sprendim pri mim , skatinti aktyv bendrov s organ bendradarbiavim .

užtikrinti efektyv

ši

organ

5.1. Bendrov s kolegialiems prieži ros ir valdymo
organams (šiame principe s voka kolegial s organai
apima tiek kolegialius prieži ros, tiek valdymo
organ
pirmininkai.
organus) vadovauja ši
Kolegialaus organo pirmininkas yra atsakingas už
kolegialaus organo pos dži tinkam sušaukim .
Pirmininkas tur t užtikrinti tinkam vis kolegialaus
organo nari informavim apie šaukiam pos d ir
pos džio darbotvark . Jis taip pat tur t užtikrinti
tinkam vadovavim kolegialaus organo pos džiams
bei tvark ir darbing atmosfer pos džio metu.

TAIP

Valdybos pirmininkas užtikrina tinkam valdybos
pos dži sušaukim ir organizavim , informacija
apie šaukiam susirinkim išsiun iama valdybos
nariams ir tai numatyta valdybos darbo
reglamente.

5.2. Bendrov s kolegiali
organ
pos džius
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu,
pagal iš anksto patvirtint
grafik . Kiekviena
bendrov pati sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti
kolegiali organ pos džius, ta iau rekomenduojama
juos rengti tokiu periodiškumu, kad b t užtikrintas
bendrov s
valdymo
nepertraukiamas
esmini
klausim sprendimas. Bendrov s steb toj tarybos
pos džiai tur t b ti šaukiami bent kart per met
ketvirt , o bendrov s valdybos pos džiai – bent kart
12
per m nes .

TAIP

Valdybos
pos džiai
šaukiami
atitinkamu
užtikrintas
periodiškumu,
kad
b t
nepertraukiamas esmini
bendrov s valdymo
sprendimas. Neatid liotin
klausim
klausim
sprendimui šaukiami neeiliniai pos džiai.

12

Rekomendacijoje tvirtintas bendrov s kolegiali organ pos dži periodiškumas taikytinas tais atvejais, kai
bendrov je sudaromi abu papildomi kolegial s organai – steb toj taryba ir valdyba. Kai bendrov je sudaromas tik
vienas papildomas kolegialus organas, jo pos dži periodiškumas gali b ti toks, koks nustatytas steb toj tarybai, t.y.
bent kart per met ketvirt .
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5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiam pos d
b ti informuojami iš anksto, kad tur t
tur t
pakankamai laiko tinkamai pasirengti pos dyje
nagrin jam klausim svarstymui ir gal t vykti
naudinga diskusija, po kurios b t priimami tinkami
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiam
b ti
pos d kolegialaus organo nariams tur t
pateikta visa reikalinga, su pos džio darbotvarke
pos džio metu
susijusi medžiaga. Darbotvark
netur t b ti kei iama ar papildoma, išskyrus atvejus,
kai pos dyje dalyvauja visi kolegialaus organo nariai
arba kai neatid liotinai reikia spr sti svarbius
bendrovei klausimus.

TAIP

Valdybos nariams iš anksto elektroniniu paštu
išsiun iama darbotvark
ir visa reikalinga
pos dži
darbotvarkei medžiaga, darbotvark
metu
dažniausiai
nekei iama,
nebent
neatid liotinai reikia spr sti papildomus svarbius
bendrovei klausimus.

5.4. Siekiant koordinuoti bendrov s kolegiali organ
darb bei užtikrinti efektyv sprendim pri mimo
proces , bendrov s kolegiali prieži ros ir valdymo
pirmininkai tur t
tarpusavyje derinti
organ
šaukiam pos dži datas, j darbotvarkes, glaudžiai
bendradarbiauti spr sdami kitus su bendrov s
valdymu susijusius klausimus. Bendrov s steb toj
b ti atviri bendrov s
tarybos pos džiai tur t
valdybos nariams, ypa tais atvejais, kai pos dyje
su valdybos nari
svarstomi klausimai, susij
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.

NEAKTUALU

Steb toj taryba nesudaryta.

VI principas: Nešališkas akcinink traktavimas ir akcinink teis s
Bendrov s valdymo sistema tur t užtikrinti nešališk vis akcinink , skaitant smulkiuosius bei užsienie ius,
traktavim . Bendrov s valdymo sistema tur t apsaugoti akcinink teises.

6.1. Rekomenduojama, kad bendrov s kapital
sudaryt tik tokios akcijos, kurios j tur tojams
suteikia vienodas balsavimo, nuosavyb s, dividend
ir kitas teises.

TAIP

Bendrov s kapital sudaro akcijos, suteikian ios
j tur tojams vienodas balsavimo, nuosavyb s ir
dividend teises.

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams
s lygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas,
susipažinti su išleidžiam nauj ar jau išleist akcij
suteikiamomis teis mis.

TAIP

Bendrov skelbia viešai ir tokiu b du suteikia
investuotojams informacij apie naujai išleidžiam
akcij suteikiamas teises.

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarb s sandoriai,
tokie kaip bendrov s turto perleidimas, investavimas,
keitimas ar kitoks apsunkinimas, tur t
gauti
13
visuotinio akcinink susirinkimo pritarim . Visiems
b ti sudarytos vienodos
akcininkams tur t
galimyb s susipažinti ir dalyvauti priimant bendrovei
svarbius sprendimus, skaitant pamin t sandori
tvirtinim .

TAIP

Bendrov s akcininkai tvirtina sandorius, kuri
tvirtinimui jiems numatytos teis s pagal Akcini
bendrovi statym ir bendrov s status.
Bendrov s valdyba
sprendimus.

13

priima

kitus

svarbius

Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymas (Žin., 2003, Nr. 123-5574) nebepriskiria visuotinio akcinink
susirinkimo kompetencijai sprendim d l ilgalaikio turto, kurio balansin vert didesn kaip 1/20 bendrov s statinio
kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos, keitimo, sigijimo ir pan. pri mimo. Ta iau svarb s, esminiai bendrov s
veiklai sandoriai tur t b ti apsvarstomi visuotiniame akcinink susirinkime ir gauti jo pritarim . To nedraudžia ir
Akcini bendrovi statymas. Ta iau siekiant neapsunkinti bendrov s veiklos ir išvengti nepagr stai dažno sandori
svarstymo susirinkime, bendrov s gali pa ios nusistatyti svarbi sandori kriterijus, pagal kuriuos b t atrenkami
sandoriai, reikalingi susirinkimo pritarimo. Nustatydamos svarbi sandori kriterijus, bendrov s gali vadovautis Akcini
bendrovi statymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytais kriterijais arba nukrypti nuo j ,
atsižvelgdamos savo veiklos specifik ir siek užtikrinti nepertraukiam ir efektyvi bendrov s veikl .
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6.4. Visuotini akcinink susirinkim sušaukimo ir
vedimo proced ros tur t sudaryti akcininkams lygias
galimybes dalyvauti susirinkime ir netur t pažeisti
akcinink teisi bei interes . Pasirinkta visuotinio
akcinink susirinkimo vieta, data ir laikas netur t
dalyvavimui
užkirsti kelio aktyviam akcinink
susirinkime.

TAIP

Informacija apie akcinink susirinkimus skelbiama
taip, kaip tai numatyta LR teis s aktuose.
susirinkimai šaukiami bendrov s
Akcinink
buvein je ar bendrov s biure Vilniuje.

6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenan i akcinink
teis susipažinti su informacija, esant galimybei,
rekomenduojama visuotiniam akcinink susirinkimui
parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai
prieinamai bendrov s interneto tinklalapyje ne tik
lietuvi kalba, bet ir angl kalba ir (ar) kitomis
užsienio kalbomis. Visuotinio akcinink susirinkimo
po jo pasirašymo ir (ar) priimtus
protokol
sprendimus taip pat rekomenduojama paskelbti viešai
prieinamai bendrov s interneto tinklalapyje lietuvi ir
angl
kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.
Bendrov s interneto tinklalapyje viešai prieinamai gali
b ti skelbiama ne visa dokument apimtis, jei j
viešas paskelbimas gal t pakenkti bendrovei arba
b t atskleistos bendrov s komercin s paslaptys.

TAIP

Informacija apie akcinink susirinkimo sušaukim ,
si lomus sprendim projektus, informacija apie
priimtus
sprendimus
talpinama
bendrov s
tinklalapyje lietuvi ir angl kalbomis.

6.6. Akcininkams tur t b ti sudarytos galimyb s
susirinkime asmeniškai jame
balsuoti akcinink
dalyvaujant
arba
nedalyvaujant.
Akcininkams
netur t b ti daroma joki kli i balsuoti iš anksto
raštu, užpildant bendr j balsavimo biuleten .

TAIP

Bendrov s akcininkai savo teises gali gyvendinti
patys asmeniškai, per savo atstovus, taip pat
balsuodami raštu iš anksto. Bendrov suteikia
akcininkams tokias teises, kokias numato LR
akcini bendrovi statymas.

6.7. Siekiant padidinti akcinink galimybes dalyvauti
susirinkimuose,
bendrov ms
akcinink
taikyti
modernias
rekomenduojama
pla iau
technologijas ir tokiu b du sudaryti akcininkams
dalyvauti
ir
balsuoti
akcinink
galimyb
ryši
susirinkimuose
naudojantis
elektronini
priemon mis. Tokiais atvejais turi b ti užtikrintas
perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatyb . Be
to, bendrov s gal t sudaryti s lygas akcininkams,
ypa užsienyje gyvenantiems akcininkams, akcinink
susirinkimus
steb ti
pasinaudojant
moderni
technologij priemon mis.

NE

Bendrov neturi technini galimybi .

VII principas: Interes konflikt vengimas ir atskleidimas
Bendrov s valdymo sistema tur t skatinti bendrov s organ narius vengti interes konflikt bei užtikrinti skaidr
ir efektyv bendrov s organ nari interes konflikt atskleidimo mechanizm .
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7.1. Bendrov s prieži ros ir valdymo organo narys
tur t vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai
prieštarauja
ar
gali
prieštarauti
bendrov s
interesams. Jeigu tokia situacija vis d lto atsirado,
bendrov s prieži ros ar valdymo organo narys tur t
per proting termin pranešti kitiems to paties organo
nariams arba j išrinkusiam bendrov s organui, arba
akcininkams
apie
toki
interes
bendrov s
prieštaravimo situacij , nurodyti interes pob d ir,
jeigu manoma, vert .

TAIP

Bendrov s valdymo organo nariai siekia laikytis
šiame punkte numatyt rekomendacij , ta iau
bendrov je toki pranešim ir informavimo tvarka
nereglamentuota.

7.2. Bendrov s prieži ros ir valdymo organo narys
negali painioti bendrov s turto, kurio naudojimas
specialiai su juo n ra aptartas, su savo turtu arba
naudoti j arba informacij , kuri jis gauna b damas
bendrov s organo nariu, asmeninei naudai ar tre iojo
asmens naudai gauti be bendrov s visuotinio
akcinink susirinkimo ar jo galioto kito bendrov s
organo sutikimo.

TAIP

Bendrov s valdymo organo nariai siekia laikytis
šiame punkte numatyt rekomendacij , ta iau
sandori
sudarymo tvarka bendrov je
toki
nereglamentuota.

7.3. Bendrov s prieži ros ir valdymo organo narys
gali sudaryti sandor su bendrove, kurios organo
sandor
(išskyrus
narys jis yra. Apie tok
mažareikšmius d l nedidel s j vert s arba sudarytus
vykdant prastin bendrov s veikl bei standartin mis
s lygomis) jis privalo nedelsdamas raštu arba žodžiu,
rašant tai pos džio protokol , pranešti kitiems to
paties organo nariams arba j išrinkusiam bendrov s
organui, arba bendrov s akcininkams. Šioje
rekomendacijoje vardyt sandori sudarymui taip pat
taikoma 4.5 rekomendacija.

TAIP

Bendrov s valdymo organo nariai siekia laikytis
šiame punkte numatyt rekomendacij , ta iau
sandori
sudarymo tvarka bendrov je
toki
nereglamentuota.

7.4. Bendrov s prieži ros ir valdymo organo narys
susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami
tur t
sprendimai d l sandori ar kitoki klausim , su
kuriais jis susij s asmeniniu ar dalykiniu interesu.

TAIP

Bendrov s valdymo organo nariai siekia laikytis
šiame punkte numatyt rekomendacij .

VIII principas: Bendrov s atlyginim politika
Bendrov je nustatyta atlyginim politikos bei direktori atlyginim tvirtinimo, perži r jimo ir paskelbimo tvarka
tur t užkirsti keli galimiems interes konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant direktori atlyginimus, taip pat
užtikrinti bendrov s atlyginim politikos bei direktori atlyginim viešum ir skaidrum .

8.1. Bendrov
tur t
paskelbti savo atlyginim
politikos ataskait (toliau – atlyginim ataskaita), kuri
tur t b ti aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginim
ataskaita tur t b ti paskelbta ne tik kaip bendrov s
metinio pranešimo dalis, bet tur t b ti skelbiama ir
bendrov s interneto tinklalapyje.

NE

Bendrov neskelbia visos atlyginim politikos
ataskaitos bendrov s internetiniame tinklapyje.
Klausimus d l kodekse rekomenduojamos
atlyginim ir išmok politikos poreikio ir parengimo
numatoma svarstyti ateityje. Trumpa informacija
apie bendrov s išmokas valdymo organ nariams,
vyresniajai vadovybei skelbiama teis s akt
nustatyta tvarka.

8.2. Atlyginim ataskaitoje daugiausia d mesio tur t
b ti skiriama bendrov s direktori atlyginim politikai
ateinan iais, o kur tinka – ir tolesniais, finansiniais
metais. Joje taip pat tur t b ti apžvelgiama, kaip
atlyginim politika buvo gyvendinama pra jusiais
finansiniais metais. Ypatingas d mesys tur t b ti
skiriamas esminiams bendrov s atlyginim politikos
poky iams, lyginant su pra jusiais finansiniais
metais.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
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8.3. Atlyginim ataskaitoje tur t b ti pateikta bent ši
informacija:

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte. Informacija
gal s b ti skelbiama, išskyrus t informacijos dal ,
kuri yra laikoma bendrov s komercine paslaptimi.

atlyginim
kintam
ir nekintam
1) direktori
sudedam j dali santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultat
vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teis dalyvauti
akcijas arba
akcij pasirinkimo sandoriuose, teis
kintamas sudedam sias atlyginimo dalis;
3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultat
vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrov s
interesams;
4) metod , taikom siekiant nustatyti, ar tenkinami
veiklos rezultat vertinimo kriterijai, paaiškinimas;
5) pakankamai išsami informacija apie kintamos
sudedamosios atlyginimo dalies mok jimo atid jimo
laikotarpius;
6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos
rezultat ryš ;
7) pagrindiniai metini premij sistemos ir bet kurios
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir j
pagrindimas;
8) pakankamai išsami informacija apie išeitini
išmok politik ;
9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis
pagr sto atlyginimo teisi suteikimo laikotarp , kaip
nurodyta 8.13 punkte;
10) pakankamai išsami informacija apie akcij
išlaikym po teisi suteikimo, kaip nurodyta 8.15
punkte;
11) pakankamai išsami informacija apie panaši
bendrovi grupi , kuri atlyginimo nustatymo politika
buvo analizuojama siekiant nustatyti susijusios
bendrov s atlyginim nustatymo politik , sud t .
12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba
ankstyvo iš jimo
pensij schemos pagrindini
savybi aprašymas;
13) atlyginim ataskaitoje netur t
poži riu neskelbtinos informacijos.

b ti komerciniu

8.4. Atlyginim
ataskaitoje taip pat tur t b ti
apibendrinama ir paaiškinama bendrov s politika,
susijusi su sutar i , sudarom su vykdomaisiais
direktoriais ir valdymo organ nariais, s lygomis. Tai
tur t apimti, inter alia, informacij apie sutar i su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organ nariais
trukm , taikomus pranešimo apie iš jim iš darbo
terminus ir išsami informacij apie išeitines ir kitas
išmokas, susijusias su sutar i su vykdomaisiais
direktoriais ir valdymo organ nariais nutraukimu
pirma laiko.
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8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais
metais, tur t b ti išsamiai paskelbiama atlyginim
ataskaitoje. Šiame dokumente tur t b ti pateikta
bent 8.5.1–8.5.4 punktuose nurodyta informacija apie
kiekvien asmen , kuris bendrov je jo direktoriaus
finansini
met
pareigas bet kuriuo atitinkam
laikotarpiu.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte. Informacija
gal s b ti skelbiama, išskyrus t informacijos dal ,
kuri yra laikoma bendrov s komercine paslaptimi.

8.5.1. Tur t b ti pateikta tokia su atlyginimais ir
(arba) tarnybin mis pajamomis susijusi informacija:
1) bendra atlyginimo suma, sumok ta arba mok tina
direktoriui už paslaugas, suteiktas pra jusiais
finansiniais metais, skaitant, jei taikoma, dalyvavimo
mokes ius, nustatytus metiniame visuotiniame
akcinink susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios
mon s, priklausan ios tai pa iai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba)
premijos, bei priežastys, d l kuri tokios premijos ir
(arba) pelno dalis buvo paskirtos;
4) jei tai leidžiama pagal statymus, kiekvienas
esminis
papildomas
atlyginimas,
mokamas
direktoriams už specialias paslaugas, kurios
nepriklauso prastin ms direktoriaus funkcijoms;
5) kompensacija, gautina arba sumok ta kiekvienam
vykdomajam direktoriui ar valdymo organ nariui,
pra jusiais
pasitraukusiam
iš
savo
pareig
finansiniais metais;
6) bendra apskai iuota naudos, kuri laikoma
atlyginimu ir suteikiama ne pinigais, vert , jeigu tokia
nauda neturi b ti nurodyta pagal 1–5 punktus.
8.5.2. Tur t b ti pateikiama ši informacija, susijusi
su akcijomis ir (arba) teis mis dalyvauti akcij
pasirinkimo sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis
darbuotoj skatinimo akcijomis sistemomis:
1) pra jusiais finansiniais metais bendrov s pasi lyt
akcij pasirinkimo sandori arba suteikt akcij
skai ius ir taikymo s lygos;
2) akcij pasirinkimo sandori skai ius, realizuotas
per pra jusius finansinius metus, nurodant kiekvieno
sandorio akcij skai i bei realizavimo kain , arba
dalyvavimo darbuotoj skatinimo akcijomis sistemoje
vert finansini met pabaigoje;
3) finansini met pabaigoje nerealizuotas akcij
pasirinkimo sandori skai ius, j realizavimo kaina,
realizavimo data ir pagrindin s teisi gyvendinimo
s lygos;
4) visi esam akcij pasirinkimo sandori
poky iai ateinan iais finansiniais metais.

s lyg

8.5.3. Tur t b ti pateikiama ši su papildom pensij
schemomis susijusi informacija:
1) kai pensij schema yra apibr žt išmok , pagal j
direktori sukaupt išmok poky iai atitinkamais
finansiniais metais;
2) kai pensij schema yra apibr žt mok , išsami
informacija apie mokas, kurias už direktori
sumok jo arba tur t sumok ti bendrov atitinkamais
finansiniais metais.
8.5.4. Tur t b ti nurodytos sumos, kurias bendrov
arba bet kuri dukterin bendrov ar mon , traukta
bendrov s konsoliduot j finansini ataskait rinkin ,
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išmok jo kaip paskolas, išankstines išmokas ir
garantijas kiekvienam asmeniui, kuris jo direktoriaus
finansini
met
pareigas bet kuriuo atitinkam
laikotarpiu, skaitant nesumok tas sumas ir pal kan
norm .

8.6. Kai atlyginim nustatymo politikoje numatomos
kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrov s
tur t nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo
dalies dydžio ribas. Nekintama atlyginimo dalis tur t
b ti pakankama, kad bendrov gal t nemok ti
kintamos sudedamosios atlyginimo dalies tuo atveju,
kai veiklos rezultat vertinimo kriterijai netenkinami.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.7. Kintam sudedam j atlyginimo dali skyrimas
priklausyti nuo iš anksto nustatyt
ir
tur t
išmatuojam veiklos rezultat vertinimo kriterij .

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo
dalis, didžiosios šios kintamos sudedamosios
atlyginimo dalies mok jimas tur t b ti atid tas tam
tikram protingumo kriterijus atitinkan iam laikotarpiui.
Kintamos sudedamosios atlyginimo dalies, kurios
mok jimas atidedamas, dydis tur t b ti nustatytas
pagal santykin kintamos sudedamosios atlyginimo
dalies vert , lyginat j su nekintama atlyginimo dalimi.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.9. susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba
valdymo organ nariais tur t b ti traukta nuostata,
leidžianti bendrovei susigr žinti kintam sudedam j
atlyginimo dal , kuri buvo išmok ta remiantis
duomenimis, kurie v liau pasirod
akivaizdžiai
neteisingi.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.10. Išeitin s išmokos netur t viršyti nustatytos
sumos arba nustatyto metini atlyginim skai iaus ir
apskritai netur t b ti didesn s negu dvej met
nekintamos atlyginimo dalies arba jos ekvivalento
suma.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.11. Išeitin s išmokos netur t b ti mokamos, jei
veiklos
darbo sutartis nutraukiama d l blog
rezultat .

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.12. Be to, tur t b ti atskleidžiama informacija,
susijusi su parengiamuoju ir sprendim pri mimo
procesu, kurio metu nustatoma bendrov s direktori
atlyginim
politika. Informacija tur t
apimti
duomenis, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto
galiojimus ir sud t , su bendrove nesusijusi
konsultant , kuri paslaugomis naudotasi nustatant
atlyginim politik , vardus ir pavardes bei metinio
visuotinio akcinink susirinkimo vaidmen .

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagr stas akcij
akcijas netur t b ti suteikiama
skyrimu, teis
mažiausiai trejus metus po j skyrimo.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.
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8.14. Akcij
pasirinkimo sandoriais ar kitomis
teis mis sigyti akcij arba gauti atlyg , pagr st akcij
b ti naudojamasi
kainos poky iais, netur t
mažiausiai trejus metus po j skyrimo. Teis s
pasinaudoti akcij
akcijas suteikimas ir teis
pasirinkimo sandoriais arba kitomis teis mis sigyti
akcij arba gauti atlyg , pagr st akcij kainos
poky iais, tur t priklausyti nuo iš anksto nustatyt ir
išmatuojam veiklos rezultat vertinimo kriterij .

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.15. Po teisi suteikimo direktoriai tur t išlaikyti tam
tikr skai i akcij iki j kadencijos pabaigos,
priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors
išlaidas, susijusias su akcij sigijimu. Akcij , kurias
reikia išlaikyti, skai ius turi b ti nustatytas,
pavyzdžiui, dviguba bendro metinio atlyginimo
(nekintamoji plius kintamoji dalis) vert .

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.16. direktori konsultant arba steb toj tarybos
nari
atlyginim
netur t
b ti traukiami akcij
pasirinkimo sandoriai.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.17. Akcininkai, vis pirma instituciniai akcininkai,
tur t b ti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcinink
atlyginim
susirinkimuose ir balsuoti direktori
nustatymo klausimais.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.18. Nemenkinant organ , atsaking už direktori
atlyginim nustatym , vaidmens, atlyginim politika
arba bet kuris esminis atlyginim politikos pokytis
tur t b ti traukiamas metinio visuotinio akcinink
susirinkimo darbotvark . Atlyginim ataskaita tur t
balsavimui metiniame
b ti pateikiama akcinink
visuotiniame akcinink susirinkime. Balsavimas gali
b ti privalomojo arba patariamojo pob džio.

NE

Priežastys nurodytos 8.1. punkte.

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams
atlyginama akcijomis, akcij pasirinkimo sandoriais ar
kitomis teis mis sigyti akcij arba b ti atlyginamam
remiantis akcij kain poky iais, iki j taikymo
pritarti akcininkai metiniame
pradžios tur t
susirinkime
priimdami
visuotiniame
akcinink
atitinkam sprendim . Pritarimas tur t b ti susij s
su pa ia schema ir akcininkai netur t spr sti d l
atskiriems direktoriams pagal t schem suteikiamos
akcijomis pagr stos naudos. Visiems esminiams
schem s lyg pakeitimams iki j taikymo pradžios
taip pat tur t pritarti akcininkai, priimdami sprendim
susirinkime.
metiniame visuotiniame akcinink
Tokiais atvejais akcininkai tur t b ti informuoti apie
visas si lom pakeitim s lygas ir gauti paaiškinim
apie si lom pakeitim poveik .

NE

Atlyginimo akcijomis direktoriams arba pasirinkimo
sandoriais praktikos šiuo metu bendrov je n ra.
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8.20. Metinio visuotinio akcinink
susirinkimo
pritarimas tur t b ti gaunamas šiais klausimais:

Tokios praktikos bendrov je n ra.

NE

1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis
akcijomis pagr stomis schemomis, skaitant akcij
pasirinkimo sandorius;
2) maksimalaus akcij skai iaus nustatymas ir
pagrindin s akcij suteikimo tvarkos s lygos;
3) laikotarpis, per kur pasirinkimo sandoriai gali b ti
realizuoti;
4)
kiekvieno
tolesnio
pasirinkimo
sandori
realizavimo kainos poky io nustatymo s lygos, jeigu
statymai tai leidžia;
5) visos kitos ilgalaik s direktori skatinimo schemos,
kurios panašiomis s lygomis n ra si lomos visiems
kitiems bendrov s darbuotojams.
Metiniame visuotiniame akcinink susirinkime taip pat
tur t b ti nustatytas galutinis terminas, per kur už
direktori atlyginim atsakingas organas gali paskirti
šiame punkte išvardyt tip kompensacijas atskiriems
direktoriams.

8.21. Jeigu leidžia nacionalin teis arba bendrov s
statai, kiekvienam pasirinkimo sandori su nuolaida
modeliui, pagal kur yra suteikiamos teis s pasirašyti
akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojan ia t
dien , kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos
kaina, nustatyta per kelet dien prieš realizavimo
kainos nustatym , taip pat tur t pritarti akcininkai.
8.22. 8.19 ir 8.20 punktai netur t b ti taikomi
schemoms,
kuriose
dalyvavimas
panašiomis
s lygomis si lomas bendrov s darbuotojams arba
bet kurios dukterin s mon s darbuotojams, kurie turi
teis dalyvauti schemoje, ir kuri buvo patvirtinta
metiniame visuotiniame akcinink susirinkime.

Tokios praktikos bendrov je n ra.

NE

Tokios praktikos bendrov je n ra.

NE
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8.23. Prieš metin visuotin akcinink susirinkim ,
kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodyt
sprendim , akcininkams tur t b ti suteikta galimyb
susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu
informaciniu pranešimu (šie dokumentai tur t b ti
paskelbti bendrov s tinklalapyje). Šiame pranešime
b ti pateiktas visas akcijomis pagr sto
tur t
atlyginimo schemas reglamentuojantis tekstas arba
ši schem pagrindini s lyg aprašymas, taip pat
schem dalyvi vardai ir pavard s. Pranešime taip
pat tur t b ti nurodytas schem ir bendros direktori
atlyginim politikos ryšys. Sprendimo projekte tur t
b ti aiški nuoroda
pa i schem arba pateikta
pagrindini jos s lyg santrauka. Akcininkams taip
pat tur t b ti pateikta informacija apie tai, kaip
ketina apsir pinti akcijomis, kurios
bendrov
sipareigojimams
pagal
skatinimo
reikalingos
schemas gyvendinti: tur t b ti aiškiai nurodyta, ar
bendrov ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje,
laikyti jas atsargoje ar išleisti nauj akcij . Taip pat
tur t b ti pateikta schemos išlaid , kurias patirs
bendrov d l numatomo schemos taikymo, apžvalga.
b ti
Šiame punkte nurodyta informacija tur t
paskelbta bendrov s interneto tinklalapyje.

Tokios praktikos bendrov je n ra.

NE

IX principas: Interes tur toj vaidmuo bendrov s valdyme
Bendrov s valdymo sistema tur t pripažinti interes tur toj teises, tvirtintas statymuose, ir skatinti aktyv
bendrov s ir interes tur toj bendradarbiavim kuriant bendrov s gerov , darbo vietas ir finansin stabilum . Šio
principo kontekste s voka interes tur tojai apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiek jus, klientus, vietos
bendruomen ir kitus asmenis, turin ius interes konkre ioje bendrov je.

9.1. Bendrov s valdymo sistema tur t užtikrinti, kad
b t gerbiamos tos interes tur toj teis s, kurias
gina statymai.

TAIP

Bendrov s valdymo organai gerbia ir siekia
užtikrinti vis interes tur toj teises ir pagal
galimybes atsižvelgia j nuomon .

9.2. Bendrov s valdymo sistema tur t sudaryti
s lygas interes tur tojams dalyvauti bendrov s
valdyme statym nustatyta tvarka. Interes tur toj
dalyvavimo bendrov s valdyme pavyzdžiai gal t b ti
darbuotoj kolektyvo dalyvavimas priimant svarbius
bendrovei sprendimus, konsultacijos su darbuotoj
kolektyvu bendrov s valdymo ir kitais svarbiais
dalyvavimas bendrov s
klausimais, darbuotoj
akciniame kapitale, kreditori traukimas bendrov s
valdym bendrov s nemokumo atvejais ir kt.

TAIP

Interes
tur tojai gali dalyvauti bendrov s
valdyme ir bendrovei svarbi sprendim pri mime
taip, kaip tai numatyta LR teis s aktuose ir kai
kolektyvo
dalyvavimas
padeda
darbuotoj
priimant svarbius bendrovei sprendimus.

9.3. Kai interes
tur tojai dalyvauja bendrov s
b ti sudaromos
valdymo procese, jiems tur t
s lygos susipažinti su reikiama informacija.

TAIP

Ši nuostat laikomasi, kaip tai reglamentuoja LR
statymai.

X principas: Informacijos atskleidimas
Bendrov s valdymo sistema tur t užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrov s klausimus, skaitant
finansin situacij , veikl ir bendrov s valdym , b t atskleidžiama laiku ir tiksliai.
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10.1. Bendrov tur t atskleisti informacij apie:

TAIP

atskleidžia informacij , kaip to
Bendrov
reikalauja LR statymai. Informacija atskleidžiama
mon s internetiniame tinklapyje, per Vertybini
popieri biržos informavimo sistem NASDAQ
OMX, Lietuvos bankui, dienraštyje „Kauno diena“.

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte
nurodyt informacij , rekomenduojama bendrovei,
bendrovi
atžvilgiu,
kuri yra patronuojanti kit
apie visos moni
grup s
atskleisti informacij
konsoliduotus rezultatus.

TAIP

Bendrov laikosi šios rekomendacijos.

10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte
nurodyt
informacij , rekomenduojama pateikti
informacij apie bendrov s prieži ros ir valdymo
organ nari , bendrov s vadovo profesin patirt ,
kvalifikacij ir potencialius interes konfliktus, kurie
paveikti
j
sprendimus.
Taip
pat
gal t
rekomenduojama atskleisti bendrov s prieži ros ir
nari , bendrov s vadovo iš
valdymo organ
bendrov s gaunam atlyginim ar kitokias pajamas,
kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe.

TAIP

Atskleidžiama ta informacija, kuri bendrovei yra
žinoma ir galima atskleisti nepažeidžiant
konfidencialumo.

10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte
nurodyt
informacij , rekomenduojama atskleisti
informacij apie bendrov s ir interes tur toj , toki
vietos
kaip
darbuotojai,
kreditoriai,
tiek jai,
bendruomen , santykius, skaitant bendrov s politik
žmonišk j ištekli atžvilgiu, darbuotoj dalyvavimo
bendrov s akciniame kapitale programas ir pan.

NE

Tokios praktikos bendrov netaiko.

10.5. Informacija tur t b ti atskleidžiama tokiu b du,
kad jokie akcininkai ar investuotojai neb t
diskriminuojami informacijos gavimo b do ir apimties
atžvilgiu. Informacija tur t b ti atskleidžiama visiems
ir vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai
apie esminius vykius b t skelbiami prieš arba po
Vilniaus vertybini popieri biržos prekybos sesijos,
kad visi bendrov s akcininkai ir investuotojai tur t
vienodas galimybes susipažinti su informacija bei
priimti atitinkamus investicinius sprendimus.

TAIP

Bendrov
užtikrina pateikiamos
tikslum ir operatyvum .

1) bendrov s veikl ir finansinius rezultatus;
2) bendrov s tikslus;
3) asmenis nuosavyb s teise turin ius bendrov s
akcij paket ar j valdan ius;
4) bendrov s prieži ros ir valdymo organ
bendrov s vadov bei j atlyginim ;

narius,

5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;
6) bendrov s ir susijusi asmen sandorius, taip pat
sandorius, kurie sudaryti ne prastin s bendrov s
veiklos eigoje;
7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais
ir kitais interes tur tojais;
8) bendrov s valdymo strukt r ir strategij .
Šis s rašas laikytinas minimaliu, ir bendrov s yra
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos
šiame s raše, atskleidimu.
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10.6. Informacijos skleidimo b dai tur t užtikrinti
informacijos naudotojams nešališk , savalaik ir
nustatytais atvejais
nebrang , o teis s akt
neatlygintin
pri jim
prie
informacijos.
Rekomenduojama informacijos skleidimui didesniu
mastu
naudoti
informacines
technologijas,
pavyzdžiui, skelbti informacij bendrov s interneto
tinklalapyje. Rekomenduojama informacij skelbti ir
d ti bendrov s interneto tinklalap ne tik lietuvi , bet
ir angl kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis
kalbomis.

TAIP

Bendrov užtikrina ši reikalavim laikym si,
informacija pateikiama lietuvi ir angl kalbomis.

10.7.
Rekomenduojama
bendrov s
interneto
tinklalapyje skelbti bendrov s metin pranešim ,
ataskait
rinkin bei kitas bendrov s
finansini
rengiamas periodines ataskaitas, taip pat si loma
tinklalap d ti bendrov s pranešimus apie esminius
vykius bei bendrov s akcij kain kitim vertybini
popieri biržoje.

TAIP

Bendrov užtikrina ši reikalavim laikym si.

XI principas: Bendrov s audito mon s parinkimas
Bendrov s audito
nepriklausomum .

mon s parinkimo mechanizmas tur t

užtikrinti audito

mon s išvados ir nuomon s

11.1. Siekiant gauti objektyvi
nuomon
d l
finansini
ataskait
rinkinio,
bendrov s tarpini
bendrov s metini finansini ataskait rinkinio ir
tur t
atlikti
metinio
pranešimo
patikrinim
nepriklausoma audito mon .

TAIP

Rekomendacijos laikomasi iš dalies, nes išorin
audito kompanija neperži ri bendrov s tarpini
ataskait .

11.2. Rekomenduojama, kad audito
mon s
kandidat r visuotiniam akcinink susirinkimui si lyt
bendrov s steb toj taryba, o jeigu ji bendrov je
nesudaroma, - bendrov s valdyba.

TAIP

Audito mon visuotiniam akcinink
si lo bendrov s valdyba.

11.3. Jei audito mon yra gavusi iš bendrov s
užmokest už suteiktas ne audito paslaugas,
tur t
tai atskleisti akcininkams. Šia
bendrov
informacija taip pat tur t disponuoti bendrov s
steb toj taryba, o jeigu ji bendrov je nesudaroma, –
audito
bendrov s valdyba, svarstydama, kuri
mon s kandidat r pasi lyti visuotiniam akcinink
susirinkimui.

TAIP

Informacija paprastai atskleidžiama akcininkams,
ja disponuoja bendrov s valdyba.

Pagarbiai,
Gediminas

eika

AB „Snaig “ generalinis direktorius
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