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BENDROSIOS NUOSTATOS
Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengtas pranešimas
Pranešimas parengtas už 2015 m. pirm j pusmet .
Pagrindiniai duomenys apie emitent .
Bendrov s pavadinimas - akcin bendrov „SNAIG ” (toliau vadinama Bendrove)
statinis kapitalas – 11 490 494,55 Eur
Adresas – Pramon s g. 6, LT-62175
62175 Alytus
Telefonas – (8-315) 56 206
Faksas – (8-315) 56 207
Elektroninis paštas (E-mail) – snaige@snaige.lt
Interneto tinklapis – http://www.snaige.lt
Teisin -organizacin forma – juridinis asmuo, akcin bendrov
registruota kaip Lietuvos Respublikos (toliau „LR“) akcin bendrov 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje,
bendrov s registravimo numeris AB 92
92-119, moni rejestro kodas 249664610. Paskutiniai
Paskut
AB „Snaig ” statai buvo
perregistruoti LR Juridini asmen registro Alytaus skyriuje 2015 m. geguž s 26 d.

Emitento pagrindin s veiklos pob dis
Bendrov s pagrindin veikla yra šaldytuv ir šaldikli gamyba ir kita LR statym nedraudžiama
raudžiama veikla, kaip
ka numatyta
bendrov s statuose.

Emitento moni grup s strukt ra

Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti
susipažinti su tarpiniu pranešimu bei dokumentais, kuriais
remiantis jis buvo parengtas, visuomen s informavimo priemon s pavadinimas
Su ataskaitoms galima susipažinti AB „Snaig ”, Pramon s g 6, Alytuje, buhalterin s apskaitos ir finans skyriuje, darbo
dienomis I - IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V nuo 7.30 iki 14.00 val.
Visuomen s informavimo priemon - dienraštis „Kauno diena”.
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FINANSINI
1

ATASKAIT

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

AB „Snaig “ (toliau – Bendrov ) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcin bendrov . Jos buvein s adresas yra:
Pramon s g. 6,
Alytus,
Lietuva.
Bendrov užsiima šaldytuv ir šaldikli gamyba. Bendrov registruota 1963 m. balandžio 1 d. Jos akcijomis prekiaujama
vertybini popieri biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos s raše.
Bendrov s pagrindiniai akcininkai buvo:
2015 m. birželio 30 d.
Turim akcij
skai ius, vnt.
UAB „Vaidana“

Nuosavyb s
dalis

Turim akcij
skai ius, vnt.

Nuosavyb s
dalis

36 096 193*

91,10 %

36 096 193*

91,10%

3 526 202

8,90%

3.526.202

8,90%

39 622 395

100%

39 622 395

100%

Kiti akcininkai
Iš viso

2014 m. gruodžio 31 d.

* Iš šio skai iaus 4 584 408 vnt. UAB „Vaidana“ keitusi, pagal keitimo sutart , bankui savo finansini
užtikrinimui (2014 m. gruodžio 31 d. – 4 584 408 vnt.).

sipareigojim

Visos akcijos, kuri kiekvienos nominali vert 0,29 eur, yra paprastosios vardin s nematerialios ir 2015 m. birželio 30 d.
bei 2014 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmok tos. Ataskaitos sudarymo dien , bei 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrov
sav akcij netur jo.
2015 m. birželio 30 d. UAB „Vaidana“ galutinis akcininkas yra Tetal Global Ltd. (tarpiniai akcininkai yra Furuchi
Enterprises Ltd ir Hymana Holdings Ltd ).
2015 m. birželio 30 d. Grup sudaro Bendrov AB „Snaig “ ir jos dukterin s mon s (toliau - Grup ).

mon

Ataskaitinio
laikotarpio
pelnas
(nuostoliai)

Grup s valdom
akcij dalis

Šalis

Nuosavas
kapitalas

TOB „Snaige Ukraina“

Ukraina

99%

3 852

15 528

UAB „Almecha“

Lietuva

100%

97

362 281

Bendrov s valdyb sudaro 5 nariai iš j OAO „Polair“ 2 atstovai ir 3 nepriklausomi atstovai (2014 m. gruodžio 31 d.
valdyboje buvo tik 5 atstovai iš j OAO „Polair“ 2 atstovai ir 3 nepriklausomi atstovai).
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) kurta 2006 m. Jos pagrindin
Bendrov sigijusi 100 % šios firmos akcij .

veikla – šaldytuv

komponent

ir rengim

gamyba.

Grup s darbuotoj skai ius 2015 m. birželio 30 d. buvo 736 (2014 m. gruodžio 31 d. - 722).
2

Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grup s finansin atskaitomyb yra šie:
2.1.

Finansini ataskait parengimo pagrindas

Ši finansin ataskaita yra parengta pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus (TFAS), priimtus taikyti
Europos S jungoje (toliau – ES).
Ši finansin ataskaita parengta sigijimo savikainos principu.
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2.2.

Veiklos t stinumas

2015 m. birželio 30 d Grup s trumpalaikis turtas viršijo trumpalaikius sipareigojimus 4 922 t kst. eur (2014 m. gruodžio
31d atitinkamai 2 245 t kst. eur ),
- likvidumo rodikliai: bendrojo padengimo koeficientas (trumpalaikis turtas / trumpalaikiai sipareigojimai)
buvo 1,45 (2014 m. gruodžio 31 d. 1,20 )
- greitojo padengimo rodiklis [(trumpalaikis turtas-atsargos) / trumpalaikiai sipareigojimai] buvo 0,96
(2014 m. gruodžio 31 d. 0,74)
- grup uždirbo 71 t kst. eur iki mokestinio pelno, o 2014 metais per t pat laikotarp 7 t kst. eur iki mokestinio pelno
- sipareigojim rodikliai: siskolinim ir viso turto santykis 0,74 (2014 m. gruodžio 31 d .0,72)

Grup s finansin ataskaita 2015 m. birželio 30 d. parengta remiantis prielaida, kad grup t s savo veikl
mažiausiai 12 m nesi . Veiklos t stinumas vertintas šiomis prielaidomis:
-

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

Vadovyb sutinka, kad aukš iau išvardintos prielaidos yra takojamos reikšming neapibr žtum , kurie kelia rimt
abejoni d l Bendrov s veiklos t stinumo galimyb s, d l ko Bendrov negal t realizuoti turto bei vykdyti sipareigojim
vykdydama savo prastin veikl . Ta iau nepaisant to ir atsižvelgdama reikšmingus neapibr žtumus, vadovyb tikisi,
kad Bendrov tur s pakankamai resurs t sti savo veikl artimiausioje ateityje. Tod l Bendrov ruošdama ši finansin
ataskait ir toliau taik veiklos t stinumo princip .
2.3.

Finansini ataskait valiuta

Grup s finansin s ataskaitos yra pateikiamos Eurais ( pra jusio laikotarpio palyginamieji skai iai taip pat pateikti eurais),
kuri yra Bendrov s pagrindin valiuta bei Grup s ir Bendrov s finansini ataskait pateikimo valiuta. Kiekviena Grup s
mon nustato savo pagrindin valiut ir sumos finansin se ataskaitose yra apskaitomos naudojant ši valiut . Sandoriai
užsienio valiuta pirminio pripažinimo momentu yra apskaitomi taikant sandorio dien galiojus užsienio valiutos keitimo
kurs . Piniginis turtas ir sipareigojimai, išreikšti užsienio valiutomis, yra konvertuojami pagrindin valiut finansin s
b kl s ataskaitos dienos kursu. Visi skirtumai yra traukiami peln ir nuostolius.
Nepiniginiai straipsniai, kurie yra apskaitomi istorine verte užsienio valiuta, yra konvertuojami naudojant valiutos keitimo
kursus, galiojusius pirmini sandori pripažinimo dien . Nepiniginiai straipsniai, apskaityti tikr ja verte užsienio valiuta,
yra ver iami eurus, 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 , TOB „Snaige Ukraina“ pagrindin valiuta yra Ukrainos grivina. Finansini ataskait sudarymo dien
šios dukterin s mon s turtas ir sipareigojimai yra perskai iuoti AB „Snaig “ pateikimo valiuta (eurais), taikant balanso
sudarymo datos valiutos kurs , o j bendr j pajam ataskait straipsniai perskai iuoti naudojant vidutinius m nesinius
ataskaitinio laikotarpio valiutos kursus. Skirtumai, atsirandantys perskai iavimo metu, yra apskaityti bendrosiose
pajamose.
Užsienio mon s pardavimo metu nuosavo kapitalo straipsnyje sukauptas valiutos perskai iavimo rezultatas yra
perkeliamas bendr j pajam ataskait .
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas litas pakeistas euru. Valiutos keitimas atliktas Lietuvos
banko patvirtintu buhalteriniu kursu 3,4528.
Galiojantis valiut kurs santykis su EUR 2015 m. birželio 30 d. buvo:
2015-06-30

Ukrainos grivina

23,32883

JAV doleris

1,1133

2.4.

Konsolidavimo principai

Konsoliduotos Grup s finansin s ataskaitos apima AB „Snaig “ ir jos dukterines mones. Dukterini moni finansin s
ataskaitos yra parengtos tam pa iam ataskaitiniam laikotarpiui ir naudojant vienodus apskaitos principus.
Dukterin s mon s yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai j efektyvi kontrol pereina Bendrovei ir neb ra
konsoliduojamos nuo tos datos, kai kontrol perleidžiama už Grup s rib . Visi tarpusavio sandoriai, liku iai ir
nerealizuotas sandori pelnas ar nuostoliai tarp Grup s moni yra eliminuojami. Nuosavyb ir grynasis rezultatas,
priskirtini akcinink mažumai, finansin s b kl s ataskaitoje ir bendr j pajam ataskaitoje yra parodomi atskirai.
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Nuo 2010 m. sausio 1 d. dukterini moni nuostoliai yra priskiriami mažumos daliai net jei tai s lygoja neigiam
mažumos dalies likut . Iki 2010 m. sausio 1 d. patirti nuostoliai nebuvo perskirstyti tarp mažumos akcinink ir Bendrov s.
Grup s mažumos dalies sigijimai ir perleidimai yra apskaitomi kaip nuosavo kapitalo sandoris: skirtumas tarp sigytos iš
mažumos dalies / mažumai perleisto grynojo turto vert s Grup s finansin se ataskaitose ir akcij sigijimo / pardavimo
kainos yra apskaitomas tiesiogiai nuosavame kapitale.
2.5.

Nematerialusis turtas, išskyrus prestiž

Nematerialusis turtas iš pradži yra pripaž stamas sigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripaž stamas, jei yra tik tina,
kad Grup gaus su šiuo turtu susijusi ekonomin naud ateityje ir jei turto vert gali b ti patikimai vertinta. Po pradinio
pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas sigijimo verte, at mus sukaupt amortizacij ir sukauptus vert s
sumaž jimo nuostolius, jei toki yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numatyt naudingo tarnavimo laik (1-8 metai).
Tyrimai ir pl tra
Tyrim s naudos pripaž stamos s naudomis, kai patiriamos. Pl tros išlaidos individualiems projektams yra
pripaž stamos nematerialiuoju turtu, kai Grup gali rodyti nematerialiojo turto technin vykdomum taip, kad jis gal t
b ti naudojamas arba parduodamas, savo ketinimus užbaigti ir galimyb naudoti 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 turi b ti apskaitomas
sigijimo savikaina at mus sukaupt amortizacij ir sukauptus vert s sumaž jimo nuostolius. Turtas pradedamas
amortizuoti, kai pl tra yra pabaigta ir turt galima naudoti.
Licencijos
Už licencijas sumok tos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarp .
Programin

ranga

Naujos programin s rangos sigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripaž stamos nematerialiu ilgalaikiu turtu, jei šios
išlaidos n ra kompiuterin s rangos sudedamoji dalis. Programin ranga yra amortizuojama per ne ilgesn nei 3 met
laikotarp .
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatom ekonomin naud iš turim programini sistem veiklos, yra
pripaž stamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir prieži ros darbai, s naudomis.
2.6.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kur Grup valdo ir kontroliuoja, ir iš kurio tikisi gauti ekonomin s naudos
b simaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio sigijimo (pasigaminimo) savikain
galima patikimai nustatyti. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas sigijimo verte, kuri ne eina kasdienin s prieži ros
išlaidos, at mus sukaupt nusid v jim ir vertintus vert s sumaž jimo nuostolius. sigijimo vert apima ilgalaikio
materialiojo turto dali pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus, o
pakeistos dalys nurašomos.
Ilgalaikio materialiojo turto balansin vert yra tikrinama d l sumaž jimo, kai vykiai ar aplinkos poky iai rodo, kad
balansin vert gali b ti neatgaunama. Vert s sumaž jimo nuostoliai pripaž stami bendr j pajam ataskaitoje, kai
nustatomi.
Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas j pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios
ekonomin s naudos. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys d l turto nurašymo (apskai iuojamas kaip gryn j
pardavimo pajam ir balansin s turto vert s skirtumas), yra traukiamas t met bendr j pajam ataskait , kuriais
turtas yra nurašomas.
Nusid v jimas skai iuojamas taikant tiesiogiai proporcing metod per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir rengimai
Transporto priemon s
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

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

Nebaigta statyba apskaitoma sigijimo verte, at mus vert s sumaž jim . sigijimo vert sudaro statybos, statini ir
rengini vert bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos nusid v jimas neskai iuojamas tol, kol statyba
n ra baigta, ir turtas neprad tas naudoti.
2.7.

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui

Ilgalaikis turtas laikomas pardavimui yra apskaitomas žemesni ja iš apskaitin s ir tikrosios vert s, at mus pardavimo
išlaidas. Ilgalaikis turtas priskiriamas laikomam parduoti, jeigu jo balansin vert atsipirks j parduodant, o ne t siant jo
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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 turtas klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nebetenkina aukš iau aprašyt s lyg , Grup
nebeklasifikuoja to turto kaip laikomo pardavimui ir tuomet tok ilgalaik turt vertina, verte žemesni ja iš: turto likutin s
vert s prieš turto perklasifikavim laikom pardavimui, vertinus bet kokius nusid v jimo, amortizacijos ar perkainojimo
pataisymus, kurie b t buv apskaityti jeigu turtas neb t klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui ir jo
atsiperkamosios vert s, po sprendimo neparduoti turto datos. Ilgalaikio turto, kuris nustoja b ti klasifikuojamas kaip
turtas laikomas pardavimui, apskaitin s vert s pataisymai yra apskaitomi pelno (nuostolio) ataskaitoje to periodo, kuriuo
s lygos nustoja b ti tenkinamos.
2.8.

Atsargos

Atsargos apskaitomos žemesni ja verte iš savikainos ir grynosios realizacin s vert s, at mus apskaityt pasenusi ir
l tai judan i atsarg vert s sumaž jim . Grynoji realizacin vert yra pardavimo kaina, esant prastin ms verslo
s lygoms, at mus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskai iuojama FIFO metodu. pagamintos
produkcijos ir nebaigtos gamybos savikain traukiamos pastovios ir kintamos prid tin s išlaidos, esant normalioms
gamybos apimtims. Atsargos, kurios negali b ti realizuotos, yra nurašomos.
2.9. Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra vertinamos tikr ja verte. V liau trumpalaik s gautinos sumos yra
apskaitomos vertinus j vert s sumaž jim .
2.10. Pinigai ir pinig ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko s skaitose. Pinig ekvivalentai yra trumpalaik s, labai likvidžios investicijos,
lengvai konvertuojamos žinom pinig sum . Toki investicij terminas neviršija trij m nesi , o vert s poky i rizika
yra labai nežymi.
Pinig sraut ataskaitoje pinigus ir pinig
trumpalaik s labai likvidžios investicijos.

ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, ind liai einamosiose s skaitose, kitos

2.11. Skolos
Skolinimosi išlaidos, kurios yra priskiriamos apibr žto turto sigijimui, statybai arba gamybai, yra kapitalizuojamos, kitais
atvejais – pripaž stamos s naudomis, kai patiriamos. 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. skolinimosi išlaid
kapitalizuota nebuvo.
Finansin s skolos iš pradži pripaž stamos gaut l š tikr ja verte, at mus sandorio išlaidas. V liau jos apskaitomos
amortizuota verte, o skirtumas tarp gaut l š ir sumos, kuri reik s sumok ti per skolos (išskyrus kapitalizuotos dalies,
kuri aptarta aukš iau) termin , yra traukiamas laikotarpio peln ar nuostolius.
Finansin s skolos priskiriamos ilgalaik ms, jei iki finansin s b kl s ataskaitos datos sudaryta finansavimo sutartis rodo,
kad sipareigojimas finansin s b kl s ataskaitos dien pagal pob d buvo ilgalaikis.
2.12. Išvestin s finansin s priemon s
Išankstiniai sandoriai iš pradži apskaitomi sigijimo verte. Po pradinio pripažinimo ir vertinimo išankstiniai sandoriai yra
apskaitomi finansin s b kl s ataskaitoje tikr ja verte. Tikroji vert yra apskai iuojama naudojant diskontuot pinig
sraut modelius, taikant efektyvi pal kan norm . vertintos ši sandori teigiamos tikrosios vert s finansin s b kl s
ataskaitoje yra apskaitomos kaip finansinis turtas, o neigiamos vert s finansin s b kl s ataskaitoje apskaitomos kaip
finansiniai sipareigojimai. Sandoriai, kurie yra vykdyti su ta pa ia sandorio šalimi pagal teisiškai galiojan ius sandorius,
yra pateikiami gryn ja verte. 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grup netur jo ne vykdyt išankstini
sandori .
Pelnas ar nuostoliai iš išankstini sandori tikrosios vert s pasikeitim yra apskaitomi bendr j pajam ataskaitoje tada,
kai jie atsiranda.
2.13. Faktoringas
Faktoringo sandoris yra finansavimo sandoris, kai Grup perleidžia finansuotojui skolininko pinigin reikalavim
nustatyt atlyginim . Grup perduoda finansuotojui teises ateityje gautinas sumas pagal s skaitas.
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2.14. Lizingas (finansin nuoma) ir veiklos nuoma
Lizingas (finansin nuoma) – Grup kaip nuomininkas
Grup pripaž sta išperkamosios nuomos turt ir susijusius sipareigojimus balanse išperkamosios nuomos laikotarpio
pradžios dien ir apskaito j mažesne iš tikrosios išperkamosios nuomos turto vert s ir dabartin s vert s minimali
išperkamosios nuomos mok sumos. Skai iuojant dabartin išperkamosios nuomos mok vert naudojama diskonto
norma lygi nominaliai nuomos pal kan normai, jei yra praktiška j nustatyti; kitais atvejais yra naudojama Grup s
apskai iuota skolinimosi norma. Pradin s tiesiogin s išlaidos, susijusios su turtu, yra traukiamos turto vert . Nuomos
mok jimai yra paskirstomi tarp finansavimo kainos ir likusio sipareigojimo. Finansavimo kaina yra paskirstoma per
nuomos laikotarp taip, kad atitikt pastovi pal kan norm , mokam nuo likusio sipareigojimo kiekvieno ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje.
Tiesiogin s išlaidos, kurias patyr nuomininkas per išperkamosios nuomos laikotarp , yra traukiamos nuomojamo turto
vert .
Finansin s nuomos b du sigytam turtui skai iuojamas nusid v jimas, be to, d l finansin s nuomos kiekvien ataskaitin
laikotarp patiriamos finansin s s naudos yra apskaitomos bendr j pajam ataskaitoje. Nusid v jimo skai iavimo
tvarka finansin s nuomos b du sigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui, ta iau toks turtas negali b ti
nud vimas per ilgesn nei lizingo laikotarp , jei pagal lizingo sutart sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavyb n ra
perduodama Grupei.
Jeigu pardavimo ir atgalin s nuomos sandorio rezultatas yra finansin nuoma, bet koks pardavimo pelnas, viršijantis
apskaitin vert , n ra iš karto pripaž stamas pajamomis, o yra atidedamas ir amortizuojamas per finansin s nuomos
laikotarp .
Veiklos nuoma – Grup kaip nuomininkas
Turto, su kurio nuosavybe susijusi rizik bei naud išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama kaip veiklos nuoma.
Nuomos mok jimai pagal veiklos nuom yra pripaž stami s naudomis tiesiniu b du per nuomos laikotarp .
Jeigu pardavimo ir atgalin s nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas
tikr ja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesn nei tikroji vert , bet
kokie nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesn mis už rinkos kainas
nuomos mokomis ateityje, tuomet nuostoliai atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos mokomis per laikotarp ,
kur turt numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikr j vert , suma, kuria viršijama tikroji vert , yra atidedama ir
amortizuojama per laikotarp , kuriuo turt numatoma naudoti.
2.15. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar
kitaip sigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacij grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas.
Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansin se ataskaitose pripaž stama panaudota dalimi tiek, kiek nud vimas su šia
dotacija susij s turtas ir bendr j pajam ataskaitoje mažinamas atitinkam s naud straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar pra jusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripaž stamos panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitin laikotarp patiriama
s naud , arba kiek apskai iuojama negaut pajam , kurioms kompensuoti skirta dotacija.
2.16. Atid jiniai
Atid jinys apskaitomas tada ir tik tada, kai d l vykio praeityje Grup turi teisin sipareigojim ar neatšaukiam
pasižad jim , ir tik tina, kad jam vykdyti bus reikalingi ekonomin naud teikiantys ištekliai, ir sipareigojimo suma gali
b ti patikimai vertinta. Atid jiniai yra perži rimi kiekvieno balanso sudarymo dien ir koreguojami, kad atspind t
tiksliausi dabartin vertinim .
2.17. Ilgalaik s išmokos darbuotojams
Pagal kolektyvin s sutarties nuostatas kiekvienam iš Bendrov s išeinan iam darbuotojui sulaukusiam pensinio amžiaus
priklauso vienkartin išmoka. Išmokos darbuotojams yra pripaž stamos finansin s b kl s ataskaitoje. Min t išmok
darbuotojams sipareigojimas yra apskai iuojamas remiantis aktuariniais vertinimais, naudojant planuojamo s lyginio
vieneto metod . Ilgalaikio sipareigojimo vert nustatoma diskontuojant vertintus b simus pinig srautus, remiantis
Vyriausyb s vertybini popieri , išreikšt ta pa ia valiuta kaip išmokos, ir kuri išmok jimo laikotarpis panašus
numatom mok jim laikotarp , pal kan norma. Aktuarinis pelnas ar nuostoliai pripaž stami iš karto bendr j pajam
ataskaitoje.
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2.18. Pajam pripažinimas
Pajamos pripaž stamos, kai tik tina, jog Grup gaus su sandoriu susijusi ekonomin naud , ir kai galima patikimai
vertinti pajam sum . Pardavimai apskaitomi at mus PVM ir suteiktas nuolaidas.
Pajamos iš preki pardavimo pripaž stamos prista ius prekes ir perdavus rizik bei preki nuosavyb s teikiam naud .
Paslaug pajamos pripaž stamos taikant kaupimo princip ir apskaitomos bendr j pajam ataskaitoje paslaugas
suteikus.
Šiose konsoliduotose finansin se ataskaitose pardavimai tarp Grup s moni yra eliminuoti.
2.19. Turto vert s sumaž jimas
Finansinis turtas
Finansinio turto bei prestižo vert s sumaž jimas vertinamas kiekvien finansin s b kl s ataskaitos dat .
Kai paaišk ja, kad Grup neatgaus vis gautin sum pagal sutartus apmok jimo terminus, finansinio turto, apskaityto
amortizuota verte, vert s sumaž jimo ar blog gautin sum nuostoliai yra pripaž stami bendr j pajam ataskaitoje.
Ankstesniais laikotarpiais pripažinto vert s sumaž jimo nuostoli atstatymas apskaitomas, kai ši nuostoli sumaž jimas
gali b ti objektyviai pagr stas po vert s sumaž jimo apskaitymo atsitikusiais vykiais. Toks atstatymas apskaitomas
bendr j pajam ataskaitoje. Ta iau padid jusi apskaitin vert yra padidinama tik tiek, kad neviršyt amortizuotos
vert s, kuri b t buvusi, jei vert s sumaž jimas neb t buv s apskaitytas.
Kitas turtas
Kito turto vert s sumaž jimas yra vertinamas tuomet, kai vykiai ar aplinkyb s parodo, kad turto vert gali neatsipirkti.
Kai apskaitin vert viršija turto atsipirkimo vert , vert s sumaž jimas apskaitomas bendr j pajam ataskaitoje. Vert s
sumaž jimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai yra požymi , kad pripažinti nuostoliai d l
turto vert s sumaž jimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumaž jo. Atstatymas yra apskaitomas bendr j pajam
ataskaitoje tame pa iame straipsnyje, kuriame buvo apskaityti vert s sumaž jimo nuostoliai.
2.20. Pobalansiniai vykiai
Pobalansiniai vykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grup s pad t balanso sudarymo dien (koreguojantys
vykiai), finansin se ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai vykiai, kurie n ra koreguojantys vykiai, yra aprašomi
pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skai iai
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir sipareigojimai bei pajamos ir s naudos n ra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus
atvejus, kai atskiras verslo apskaitos standartas reikalauja b tent tokio užskaitymo.
3

Informacija pagal segmentus

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

žemiau yra pateikiama informacija 2015-06-30 ir 2014-06-30 dienai, atsižvelgiant Grup s pardavim ir turto vietos
geografij (t kst. eur ):
Segmento pardavimo Tarpsegmentiniai
Turto pagal jo buvimo
pajam iš viso
pardavimai
Pardavimo pajamos viet iš viso*
Grup
2015 m. 2014 m.
2015 m.
2014 m.
2015 m. 2014 m. 2015m. 2014 m.
Rusija

229

272

-

229

272

9 490

381

Ukraina

1 457

2 191

-

-

1 457

2 191

825

2 506

Vakar Europa

9 641

7 597

-

-

9 641

7 597

3 674

2 795

Ryt Europa

4 814

3 725

-

-

4 814

3 725

2 028

864

Lietuva

3 700

3 946

(1 797)

(2 054)

1 903

1 892

16 170

22 549

Kitos NVS šalys

1 587

5 520

-

-

1 587

5 520

1 409

2 737

437

340

-

-

437

340

78

74

Kitos Baltijos valstyb s
Kitos šalys
Iš viso

317

-

-

-

317

-

-

-

22 182

23 591

(1 797)

(2 054)

20 385

21 537

33 674

31 906
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Sandoriai tarp geografini segment dažniausiai sudaromi komerciniais terminais ir s lygomis. Tarpsegmentiniai
pardavimai yra eliminuojami konsoliduojant.
2015 m. pardavimai penkiems didžiausiems pirk jams sudar 48,59 % vis bendr pardavim , t.sk. : pirmas pirk jas
15,32 %, antras pirk jas 13,37 %, tre ias pirk jas 8,8 %, ketvirtas pirk jas 6,26 %, penktas pirk jas 4,84 %)
(2014 metais – 55,69 %, pirmas 22,12 %, antras 14,10 %, tre ias 8,7 %, ketvirtas 7,07 %, penktas 3,7 %).
Dukterin mon UAB „Almecha“ pasirašiusi 2.103 t kst. Eur vert s sutart , pagal kuri sipareigoja iki 2016 m. kovo
m n. 31 dienos pagaminti ir sumontuoti akmens vatos gamybos linij . Taikant sutarties darb vykdymo lygio nustatymo
metod 2015-06-30 dienai nustatyta :
sutarties vykdymas
15 %,
sukaupta pajam
317 t kst. eur ,
sukaupta s naud
261 t kst. eur ,
paskai iuotas pelnas
56 t kst. eur .
Sukauptos gautinos pajamos apskaitytos balanse , kitas trumpalaikis turtas (15 pastaboje).
4

Parduot šaldytuv ir šaldikli savikaina

2015-06-30

žaliavos
Darbo užmokestis
Nusid v jimas ir amortizacija
Kita

5

12 400 173

13 540 179

1 580 133

1 330 753

476 166

513 253

1 486 996

1 569 051

15 943 468

16 953 236

Kitos veiklos pajamos
2015-06-30

Pajamos iš transportavimo paslaug
Patalp nuomos pajamos

47 436

7 051

6 937

256

1 523

26

47

28 813

18 972

108 288

74 915

rengim nuomos pajamos
Kitos

2014-06-30

72 142

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas

6

2014-06-30

Veiklos s naudos
2015-06-30

2014-06-30

Pardavimo

1 842 889

2 014 726

Bendrosios administracin s

1 140 464

1 211 232

2 983 353

3 225 958

7

Kitos veiklos s naudos
2015-06-30

2014-06-30

60 135

43 520

rengim nuomos s naudos

-

-

Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas

-

-

23 229

8 905

83 364

52 425

Transportavimo s naudos

Kitos

16

AB „SNAIG “, mon s kodas 249664610, Pramon s g. 6, Alytus, Lietuva
2015 M. ŠEŠI M NESI KONSOLIDUOTOS TARPIN S FINANSIN S ATASKAITOS
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

8

Finansin s veiklos pajamos

Pelnas d l valiutos kurs pasikeitimo, gryn ja verte
Pal kan pajamos ir kita

9

2015-06-30

2014-06-30

71 323

2 469

265 334

226 533

336 657

229 002

2015-06-30

2014-06-30

Finansin s veiklos s naudos

Pal kan s naudos

404 884

321 700

Nuostoliai d l valiutos kurs pasikeitimo, gryn ja verte

-

-

Nuostoliai iš užsienio valiutos išvestini priemoni perkainojimo

-

-

Nuostoliai iš valiutos keitimo sandori

(1 056)

2 013

Kita

15 056

-

418 884

323 713

10 Nematerialusis turtas
Balansin vert

Pl tros darbai
Programin

ranga, licencijos

Kitas nematerialus turtas
Viso

2015-06-30

2014-12-31

1 347 867

1 478 420

80 556

60 334

205 204

53 987

1 633 627

1 592 741

Nematerialaus turto amortizacijos s naudos pelno (nuostoli ) ataskaitoje yra trauktos veiklos s naudas.
Per 2015 m. pirm pusmet Grup
atitinkamai 153 t kst. eur ).

priskait 145 t kst. eur

amortizacijos ilgalaikiam nematerialiam turtui (2014 m.

2015 m. birželio 30 d. dalis Grup s ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio sigijimo vert 2 827 t kst. eur buvo visiškai
amortizuota (2014 m. gruodžio 31 d. 2 825 t kst. eur ), ta iau vis dar naudojama veikloje.
11 Ilgalaikis materialusis turtas
Balansin vert
2015-06-30

2014-12-31

Pastatai ir statiniai

2 338 713

2 410 730

Mašinos ir rengimai

3 052 766

3 438 545

Transporto priemon s ir kita

675 446

719 312

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai

572 229

207 150

6 639 154

6 775 737

Viso
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Grup s ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto nusid v jimas per 2015 m. pirm pusmet buvo 690 t kst. eur (2014
m. - 709 t kst. eur ), kurie bendr j pajam ataskaitoje pasiskirst sekan iai: gamybos savikainoje - 643 t kst. eur
ir veiklos s naudose – 47 t kst. eur ( 2014 m. atitinkamai 685 ir 24 t kst. eur ).
2015 m. birželio 30 d. Grup s pastatai ir investicinis turtas kartu su žem s nuomos teise, kuri likutin vert 2 135 t kst.
eur t. sk. Bendrov s pastatai, kuri likutin vert 2 135 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31 d. 2 193 t kst. eur ) bei
mašinos ir rengimai, kuri likutin vert 2 289 t kst. eur , t.sk. Bendrov s 2 289 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31 d. 2
757 t kst. eur ) buvo keisti bankui kaip paskol užstatas (21 pastaba).
12 Suteiktos paskolos
2015-06-30

2014-12-31

Paskola OAO „Polair“

7 697 420

7 479 724

Paskola ZAO „Zavod Sovitlpodmaš“

1 571 730

1 530 391

247 876

181 896

9 517 026

9 192 011

9 269 150

9 010 115

247 876

181 896

9 517 026

9 192 011

Paskola UAB „Vaidana“
Gautinos paskolos
Iš j :
Ilgalaik s paskolos
Trumpalaik s paskolos
Iš viso

2015 m. birželio 30 d. Bendrov susijusiai monei OAO „Polair“ yra suteikusi 6 775 t kst. eur paskol ir priskai iusi
923 t kst. eur pal kan , kuri gr žinimo terminas numatytas 2017 metais. Nuo 2015 m. vasario 1 dienos paskolai
taikomos 1 m n. EURIBOR + 6,5 % metin s pal kanos (iki 2015 m vasario 1 d buvo paskolai buvo taikomos fiksuotos
6,5 % metin s pal kanos).
Bendrov isusijusiai monei ZAO „Zavod Sovitlprodmaš“ yra suteikusi 1 .500 t kst. eur paskol ir priskai iusi 72 t kst.
eur pal kan , kuri gr žinimo terminas numatytas 2016 metais. Nuo 2015 m. vasario 1 d. paskolai yra taikomos 1
m n. EURIBOR + 5,5 % metin s pal kanos (iki 2015 m vasario 1 d buvo paskolai buvo taikomos EURIBOR + 5,25 %
metin s pal kanos).
2014 m. gruodžio 31 d. Bendrov ir Grup savo akcininkei UAB „Vaidana“ yra suteikusi 248 t kst. eur paskol ir
priskai iusi 14 t kst. eur pal kan , kurios gr žinimas numatytas iki 2015 m. gruodžio 31 d. Nuo 2015 m. vasario 1 d.
paskolai yra taikomos 1 m n. EURIBOR + 5,5 % metin s pal kanos (iki 2015 m vasario 1 d buvo paskolai buvo
taikomos fiksuotos 6,5% metin s pal kanos ).
13 Atsargos
2015-06-30

2014-12-31

žaliavos, atsargin s dalys ir nebaigta gamyba

3 699 498

3 031 493

Pagaminta produkcija

1 531 587

2 115 274

98 996

67 583

5 330 081

5 214 350

Kita
Iš viso atsarg , gryn ja verte

Žaliavas, medžiagas ir atsargines dalis sudaro kompresoriai, sud tin s dalys, plastmas , kabeliai, metalai ir kitos
medžiagos, naudojamos gamyboje.
2015 m.birželio 30 d. Grup ir Bendrov neturi teisini apribojim atsargoms.

14 Iš pirk j gautinos sumos
2015-06-30

2014-12-31

Gautinos sumos

9 937 658

7 489 477

Atimti: abejotin gautin sum vert s sumaž jimas

(964 345)

(1 016 744)

8 973 313

6 472 733
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Iš pirk j gautinos sumos yra be pal kan ir paprastai j terminas yra 30 – 90 dien .
Iš pirk j gautinoms sumoms, kuri balansin vert 2015 m. birželio 30 d. buvo lygi 964 t kst. eur (1 017 t kst. eur
2014 m. gruodžio 31 d.), buvo apskaitytas 100% vert s sumaž jimas. Gautin sum vert s sumaž jimo pasikeitimas
trauktas administracines s naudas.
Iš 14 pastaboje nurodyt grup s gautin sum apdrausta tik 5 447 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 3 295 t kst.
eur ) kredito draudimu „Atradius Swede Kreditförsäkring” Lietuvos skyriuje. Neapdraustos gautinos sumos iš Ukrainos,
Moldovos, Rusijos ir kit NVS šali pirk j .
Iš pirk j gautin sum

nustatyto vert s sumaž jimo jud jimas yra toks:
2015-06-30

2014-12-31

(1 016 744)

(82 304)

Vert s sumaž jimas, priskai iuotas per metus

-

(949 119)

Gautin sum nurašymai

-

-

3 340

13 293

49 059

1 386

(964 345)

(1 016 744)

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Užsienio valiut kurs pasikeitimo taka
Apmok tos sumos
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinos sumos yra nurašomos, kai paaišk ja, kad jos nebus atgautos.

Iš pirk j gautin sum laikotarpi analiz 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. yra tokia:
Iš pirk j gautinos sumos,
kuri
apmok jimo
terminas n ra pra j s bei
joms neapskaitytas vert s
sumaž jimas

Pradelstos iš pirk j gautinos sumos, kurioms
neapskaitytas vert s sumaž jimas
mažiau
nei 30
dien

30 – 60
dien

60 – 90
dien

90 – 120
dien

daugiau
nei 120
dien

Iš viso

2015 m.

6 438 392

1 865 907

471 810

20 142

27 118

149 944

8 973 313

2014 m.

3 922 616

1 160 859

493 151

387 747

331 273

177 087

6 472 733

2015 m. birželio 30 d. Grup turi pasirašiusi faktoringo sutart su regreso teise, ta iau apribojim disponuojamam turtui
n ra.
15 Kitas trumpalaikis turtas
2015-06-30

2014-12-31

Išankstiniai apmok jimai ir ateinan i laikotarpi s naudos

192 173

38 016

Gautinas PVM

178 956

171 913

81

-

4 344

4 344

247 876

181 896

30 766

186 178

316 903

-

-

-

971 099

582 347

Gautinos kompensacijos iš tiek j
Riboto naudojimo pinigai
Suteiktos paskolos
Kitos gautinos sumos
Menamos pajamos
Atimti: abejotin kit gautin sum vert s sumaž jimas
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Individualiai vertinamo kit gautin sum vert s sumaž jimo poky iai buvo tokie:
2015-06-30

2014-12-31

Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

-

-

Vert s sumaž jimas, priskai iuotas per metus

-

-

Užsienio valiut kurs pasikeitimo taka

-

-

Apmok tos sumos

-

-

Nurašymai

-

-

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

-

-

16 Pinigai ir pinig ekvivalentai
2015-06-30

2014-12-31

Pinigai banke

685 734

222 254

Pinigai kasoje

1 031

-

686 765

1 222 254

17 Kapitalas ir akcij priedai
Pagal Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statym mon s nuosavas kapitalas negali b ti mažesnis nei ½ jos
akcinio kapitalo, nurodyto mon s statuose. 2015 m. birželio 30 d. Bendrov atitiko š reikalavim .
18 Rezervai
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teis s aktus. j privaloma kasmet pervesti ne mažiau
kaip 5% grynojo pelno kol rezervas pasieks 10% statinio kapitalo. 2015 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas nebuvo
pilnai suformuotas.
2015 m. birželio 30 d. privalomasis rezervas sudar 901 t kst. Eur .
Paskirstytini rezervai
Kiti rezervai yra sudaromi akcinink sprendimu specialiems tikslams. Prieš paskirstant peln , visi paskirstytini rezervai
pervedami nepaskirstyt peln ir kiekvienais metais akcinink sprendimu perskirstomi.
Užsienio valiutos perskai iavimo rezervas
Užsienio valiutos perskai iavimo rezerv sudaro skirtumas, atsirandantis konsoliduojant užsienio valstyb se veikl
vykdan i dukterini moni finansines ataskaitas.
Valiut perskai iavimo skirtumai konsoliduotose finansin se ataskaitose apskaitomi nuosavame kapitale tol, kol
investicija nerealizuojama. Realizavus atitinkam investicij , sukauptas valiutos perskai iavimo rezervas perkeliamas
nepaskirstyt rezultat tuo pa iu laikotarpiu, kai pripaž stamas šios investicijos realizavimo pelnas ar nuostoliai.
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19 Subsidijos
Likutis 2013 m. sausio 1 d.

3 100 058

Padid jimai per laikotarp

-

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

3 100 058

Padid jimai per laikotarp

12 261

Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

3 112 319

Padid jimai per laikotarp

72 624

Likutis 2015 m. kovo 31 d

3 184 943

Padid jimai per laikotarp

71 070

Likutis 2015 m. birželio 30 d.

3 256 013

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

2 887 239

Amortizacija už laikotarp

26 446

Sukaupta amortizacija 2013 m. gruodžio 31 d.

2 913 685

Amortizacija už laikotarp

25 424

Sukaupta amortizacija 2014 m. gruodžio 31 d.

2 939 109

Amortizacija už laikotarp

7 087

Sukaupta amortizacija 2015 m. kovo 31 d

2 946 196

Amortizacija už laikotarp

8 905
2 955 101

Sukaupta amortizacija 2015 m. birželio 30 d.

Grynoji likutin vert 2015 m. birželio 30 d.

300 912

Grynoji likutin vert 2014 m. gruodžio 31 d.

173 210

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 .
20 Atid jiniai garantiniams sipareigojimams

Grup parduotiems gaminiams suteikia 2 met garantij . Atid jiniai garantiniam remontui suformuoti,
remiantis planuojamomis remonto s naudomis bei gedim statistika, ir atitinkamai suskirstyti ilgalaikius ir
trumpalaikius atid jinius.
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Atid jini garantiniams sipareigojimams poky iai buvo tokie :

Sausio 1 d.
Pasikeitimas per metus(6 pastaba)
Panaudota
Užsienio valiutos kurs pasikeitimo taka

2015-06-30

2014-12-31

660 820

727 409

92 089

291 853

(83 377)

(358 442)

-

-

669 532

660 820

2015-06-30

Atid jiniai garantiniams sipareigojimams apskaityti kaip:
- ilgalaikiai

228 169

- trumpalaikiai

441 363
2014 m.

- ilgalaikiai

228 169

- trumpalaikiai

432 651

21 Paskolos
2015-06-30

2014-12-31

Ilgalaik s paskolos su fiksuota pal kan norma

-

-

Ilgalaik s paskolos su kintama pal kan norma

13 135 656

10 501 000

Paprastosios obligacijos

-

-

Pal kanos nuo obligacij

-

-

13 135 656

10 501 000

Konvertuojamos obligacijos

-

-

Paprastosios obligacijos

-

-

Trumpalaik s paskolos su fiksuota pal kan norma

-

-

425 200

3 486 547

425 200

3 486 547

13 560 856

13 987 547

Ilgalaik s paskolos

Trumpalaik s paskolos

Ilgalaiki paskol einam j met dalis

Paskoloms su kintama pal kan norma 2015 m. birželio 30 d. nustatytos: 1 m n. EURIBOR plius 5,25 % ir 1 m n.
EURIBOR plius 6,25 %, o faktoringui 1 m n. EURIBOR plius 1,75 % dydžio metin s pal kanos (2014 m. gruodžio 31 d
nustatytos 1 m n. EURIBOR plius nuo 5,25, o faktoringui 1 m n. EURIBOR plius 1,75 % dydžio metin s pal kanos).
2015 m. birželio 30 d Grup s pastatai , kuri likutin vert 2 135 t kst. eur , t.sk. Bendrov s pastatai, kuri likutin
vert 2 135 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31 d. 2 193 t kst. eur ), mašinos ir rengimai, kuri likutin vert 2 289 t kst.
eur , t.sk. Bendrov s mašinos ir rengimai, kuri likutin vert 2 289 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31 d. atitinkamai
2.757 t kst. eur ) keisti bankui už suteiktas paskolas.
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Ataskaitos sudarymo datai negr žint paskol dalis nacionaline ir užsienio valiutomis:
2015- 06-30

2014-12-31

13 560 856

13 987 547

JAV doleriai

-

-

Litai

-

-

Rusijos rubliai

-

-

13 560 856

13 987 547

Paskolos valiuta:
Eurai

Paskol gr žinimo terminai:
Pastovi pal kan
norma

Kintama pal kan
norma

-

425 200

2015 m.
2016 m.

1 950 000

2017 m – 2018 m.

-

11 185 656

-

13 560 856

22 Lizingas (finansin nuoma)
Grup

lizingo (finansin s nuomos) sipareigojim 2015 m. birželio 30 d. netur jo.

23 Veiklos nuoma
Grup turi sudariusi kelet žem s bei patalp veiklos nuomos sutar i . Nuomos s lygose n ra numatyta apribojim
Grup s veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 2015 m. pirm pusmet
Grup s nuomos s naudos sudar 35 t kst. eur (2014 m. atitinkamai 55 t kst. eur ).
Planuojamos 2015 m. Grup s nuomos s naudos sudarys 93 t kst. eur .
Reikšmingiausia Grup s veiklos nuomos sutartis yra ilgalaik AB „Snaig “ žem s nuomos sutartis, sudaryta su Alytaus
miesto savivaldybe. Nuomos mok suma yra perži rima periodiškai, nuomos sutarties terminas baigiasi 2078 m.
liepos 2 d.
Nuomos mokos ateityje pagal sudarytas veiklos nuomos sutartis n ra apibr žtos, kadangi sutartys gali b ti
nutraukiamos sp jus per 1 m n.
24 Kitos trumpalaik s mok tinos sumos ir sipareigojimai
2015-06-30

2014-12-31

Atlyginimai ir susij mokes iai

569 202

280 199

Atostogini rezervas

367 328

337 383

Sukauptos pal kanos

20 183

20 153

Kiti mok tini mokes iai

4 571

50 436

355 716

52 712

1 317 000

740 883

Kitos mok tinos sumos ir sukauptos s naudos
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.
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25 (Nuostoliai) ir s lyginis pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

Akcijos išleistos sausio 1 d.

2015-06-30

2014-12-31

39 622 395

39 622 395

-

-

71 249

(754 681)

0,002

(0,019)

Svertinis akcij skai iaus vidurkis*
Grynasis met pelnas (nuostoliai), tenkantys Bendrov s akcininkams
Vienai akcijai tenkantys pelnas (nuostoliai), eurais
26 Finansin s priemon s

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 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 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 agent ras.
2015 m.birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su (t kst. eur ) :
2015-06-30

2014-12-31

Iš susijusi šali gautinos paskolos su pal kanomis

9 531

9 200

Iš pirk j ir kitos gautinos sumos

8 973

6 473

687

1 222

19 191

16 895

Pinigai ir pinig ekvivalentai

Pagrindin suteikt paskol dal 2015 m. birželio 30 d., bei 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro paskola suteikta susijusiai
monei OAO „Polair“. Ši mon yra didžiausia ir gerai žinoma šaldymo rangos gamintoja ir pardav ja Rusijoje.
Grup s prekybos partneri koncentracija yra didel . Didžiausia kredito rizika, susijusi su iš pirk j gautinomis sumomis,
2015 m. birželio 30 dien bei 2014 m. gruodžio 31 dien pagal klientus (t kst. eur ):
2015

%

2014

%

1 klientas

1 963

22

1 494

23

2 klientas

1 223

14

1 179

18

3 klientas

1 031

11

761

12

4 klientas

1 025

11

595

9

5 klientas

290

3

230

4

6 klientas

226

3

216

3

7 klientas

223

3

181

3

Kiti klientai

3 956

44

2 834

44

Vert s sumaž jimas

(964)

(11)

(1 017)

(16)

8 973

100

6 473

100
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Gautinos sumos iš pirk j pagal geografinius regionus 2015-06-30 ir 2014-12-31 (t kst eur ):
2015-06-30

2014-12-31

3674

2 225

Ukraina

810

560

Lietuva

752

473

Ryt Europa

2 028

1 219

Kitos NVS šalys

1 409

1 787

79

27

221

182

8 973

6 473

Vakar Europa

Kitos Baltijos valstyb s
Rusija

Pardavimai Ukrain ir Uzbekistan 2015 m. pasiskirst sekan iai: 7,06 % ir 4,84 % (2014 m. atitinkamai 12,53 % ir
15,09 % pardavim ).
Gautinos sumos už parduotas prekes Ukrainoje ir Uzbekistane vertinus vert s sumaž jim 2015-06-30 d. sudar 810 ir
1 031 t kst. eur ( 2014-12-31 d. atitinkamai 560 ir 1 494 t kst. eur )
Besit siantys politiniai ir socialiniai neramumai pagilino dabartin ekonomin kriz Ukrainoje, suk l valstyb s biudžeto
deficito did jim . 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 verslo stabilum dabartin mis s lygomis,
ta iau 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. Ši konsoliduota finansin ataskaita 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 2015 m. birželio m n. 30 d. sukauptas vert s sumaž jimas gautinoms sumoms 964 t kst. eur ,
t.sk. iš Ukrainos pirk j – 767 t kst. eur , Rusijos pirk j – 53 t kst. eur ir kit region pirk j – 144 t kst. eur (2014
m. gruodžio 31 d.– 1 017 t kst. eur , t.sk. iš Ukrainos pirk j – 865 t kst. Eur , Rusijos pirk j – 102 t kst. eur ir kit
region pirk j – 50 t kst. eur ).
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 14 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 apdrausta 5 447 t kst. eur (2014 m. gruodžio 31
d. – 3 295 t kst. eur ) iš Grup s gautin prekybos sum .
Neapdraustos gautinos sumos iš Ukrainos, Uzbekistano, Moldovos, Rusijos ir kit NVS šali pirk j .
Pagal Grup je patvirtint gautin sum pripažinimo blogomis tvark , stebimi atsiskaitym nukrypimai nuo sutartini
s lyg ir, vadovaujantis Grup s standartu „Prekini kredit rizikos valdymo proced ra,“ atliekami prevenciniai darbai,
siekiant išvengti pradelst gautin sum .
Pagal Grup s patvirtint tvark gautinos sumos laikomos blogomis, jeigu galima pritaikyti šiuos kriterijus:
- pirk jas v luoja atsiskaityti 60 ir daugiau dien , gautina suma n ra apdrausta ir ji n ra iš dukterini moni ;
- faktoringuojami pirk jai v luoja atsiskaityti 30 ir daugiau dien ;
- pirk jas nesugeba vykdyti papildomai priimt sipareigojim ;
- vengia bendrauti su pardav ju;
- pastebima pirk jo vadov kaita;
- pastebimas reorganizacijos procesas;
- turima informacijos apie pritaikytas mokestines sankcijas, teisminius veiklos bei turto naudojimo apribojimus;
- iškelta bankroto byla;
- atsiskaitym periodiškumo ir pastovumo nebuvimas;
- kiti kriterijai.
Pal kan normos rizika
Grup s paskolos yra su kintamomis pal kan normomis, kurios susijusios su EURIBOR.
2015 m. pirm pusmet ir 2014 metais Grup nesinaudojo jokiomis finansin mis priemon mis apsidrausti nuo pal kan
normos kitimo rizikos.
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Likvidumo rizika
Grup kontroliuoja l š tr kumo rizik naudodama pinig sraut ataskaitas su likvidumo prognoz mis ateities
laikotarpiams. Ataskaita apima numatomus pinigin s veiklos pinig srautus ir leidžia efektingai planuoti pinig d jimus,
jei tai b t reikalinga.
Grup s likvidumo rizikos valdymo politikos tikslas palaikyti santyk tarp t stino finansavimo ir lankstumo naudojant bank
s skait perviršius, bank paskolas, obligacijas, finansinio lizingo ir nuomos pirkim sutartis.
Grup siekia užtikrinti pakankam finansavim , kad gal t vykdyti finansinius sipareigojimus laiku. Grup s vadovybei
2015 m pavyko susitarti su banku (UniCredit) d l paskol gr žinimo grafiko ir dydžio pakeitimo. Pagal 2015 m.sausio 30
d. su banku pasirašyt susitarim bendrov per 2015 metus turi gr žinti 850 t kst. Eur (pagal pirminius grafikus tur jo
gr žinti 3 487 t kst. Eur )
2015 m. birželio 30 d. bendrov jau gr žinusi 425 t kst.eur paskolos.
Užsienio valiutos rizika
Grup reikšmingai sumažino uždirbamas pajamas JAV doleriais.
Didži j dal pajam Grup uždirba eurais.
Kapitalo valdymas
Grup kaip kapital valdo statin kapital , akcij priedus, privalom j rezerv , užsienio valiutos perskai iavimo
rezerv ir nepaskirstyt j peln . Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grup palaikyt reikiam
kapitalo lyg ir atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant garantuoti savo versl ir maksimizuoti akcininkams teikiam
naud .
Grup valdo savo kapitalo strukt r ir kei ia j , atsižvelgiant ekonomini s lyg poky ius. Siekiant palaikyti arba
pakeisti kapitalo strukt r , Grup gali pakeisti dividend išmok jim akcininkams, gr žinti kapital akcininkams arba
išleisti naujas akcijas.
Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymas reikalauja, kad bendrov s nuosavas kapitalas nesudaryt mažiau
negu 50% jos akcinio kapitalo. 2015 m. birželio 30 d. Bendrov š reikalavim vykd . N ra joki kit reikšming išoriškai
nustatyt reikalavim Grup s kapitalui.
27 Nebalansiniai sipareigojimai ir neapibr žtumai
Bendrov yra pasirašiusi laidavimo sutartis su OAO „Petrokomerc“ banku, pagal kurias solidariai sipareigoja už OAO
„Polair“ paskolas.
Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui PAO „FK Otkritie“ pateik bendrovei kopij ieškinio, kuriame teigiama, kad PAO „FK
Otkritie“ per m OAO „Petrokomerc“ banko reikalavimo teises bei reikalauja Maskvos arbitražinio teismo nukreipti OAO
„Polair“ sipareigojim vykdym pagal laidavimo sutartis Bendrov . Bendrov n ra gavusi Maskvos arbitražinio teismo
oficialaus pranešimo.
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.
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 buvo atid tas iki
2017 m. kovo 27 d. (pirminis gr žinimo terminas buvo 2015 m. kovo 27 d.). Laidavimo tikroji vert 2015 m.birželio 30 d
ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo nereikšminga.
2015 m. balandžio 30 d. vyko visuotinis akcinink susirinkimas, kurio metu
-

Patvirtintas Bendrov s finansini ataskait rinkinys už 2014 metus.
Patvirtinta audito bendrov 2015 metams. ( „KPMG Baltics „ UAB)
Pakeisti valdybos nariai. Nauj vakldyb sudaro 5 nariai .
Patvirtintas audito komitetas. Komitet sudaro 3 nariai.
Patvirtintas bendrov s statinis kapitalas, perskai iuotas eurus, kuris yra lygus 11.490.494,55 eur. Akcij kiekis
39.622.395 vnt., vienos akcijos nominali vert 0,29 eur. Ir pakeisti bendrov s statai, kurie juridini asmen registre
registruoti 2015 m. geguž s 26 d.

28 Susijusi šali sandoriai
Pagal TAS 24 „Susijusi šali atskleidimas“, šalys laikomos susijusiomis, jei viena šalis gali vienašališkai ar bendrai
kontroliuoti kit arba daryti reikšming tak kitai šaliai, kai priimami finansiniai ar veiklos sprendimai finans ar veiklos
klausimais, arba kai šalys yra bendrai kontroliuojamos, taip pat jei vadovyb s nariai, j artimieji ar artimi asmenys,
galintys vienašališkai ar bendrai kontroliuoti Grup ar daryti jai reikšming tak . Nustatant ar šalys yra susijusios yra
atsižvelgiama santyki esm , o ne j form .
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Grup s susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2015 m. ir 2014 m. buvo šie:
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 ataskaitos
sudarymo datai, kaip ir met pabaigai, yra neapdrausti, jiems nenustatytos pal kanos, išskyrus už suteikt paskol .
2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grup neapskait iš susijusi šali gautin sum vert s sumaž jimo.
Finansin s ir investicin s veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis 2015 m. ir 2014 m.:
2015 m.
Gautos
Paskol
paskolos gr žinimai
UAB „Vaidana“
(paskola)

-

-

2014 m.
Paskol
gr žinim
as

Sumok tos Suteiktos
pal kanos paskolos
-

65 980

-

OAO „Polair
Sovitalprodmaš

-

-

Priskaitytos
pal kanos

Paskol
gr žinimai

Suteikta
paskola

Priskaitytos
pal kanos

111 229

-

8 604

217 696

500 000

500 000

440 877

6 007

-

-

-

41 339

1 500 000

-

30 391

-

65 980

-

265 042

2 111 229

500 000

479 872

2015-06-30
Pardavimai

Gautinos
sumos

Mok tinos
sumos

-

-

-

-

-

-

-

-

Pirkimai
OAO „Polair“

2014-12-31
OAO „Polair“

Pirkimai

Gautinos
sumos

Pardavimai

Mok tinos
sumos

701 940

-

-

127 145

701 940

-

-

127 145

Bendrov s sandoriai su dukterin mis mon mis(t kst. eur ):
2014-12-31

2015-06-30
Pirkimai

UAB „Almecha“
TOB „Snaig Ukraina“

Pardavimai

Pirkimai

Pardavimai

949

885

2 228

1 931

7

-

28

-

956

885

2 256

1 931

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
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paslaugos, taip pat ilgalaikio materialaus turto sigijimai. Liku iai ataskaitos sudarymo dienai 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 :
2015- 06-30

2014-12-31

Prekybos gautinos sumos iš UAB “ Almecha ”

-

-

Ilgalaiki gautin sum iš viso

-

-

Ilgalaik s gautinos sumos

Trumpalaik s gautinos sumos
Prekybos gautinos sumos iš UAB „Almecha“

107 790

305 092

Trumpalaiki gautin sum iš viso

107 790

305 092

Bendrov s gautin sum iš dukterini
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

moni bei suteikt paskol laikotarpi analiz 2015 m. birželio 30 ir 2014 m.
Pradelstos iš dukterini moni gautinos sumos ir
suteiktos paskolos, kurioms neapskaitytas vert s
sumaž jimas
mažiau
nei 30
dien

30 – 60
dien

60 – 90
dien

90 – 120
dien

daugiau
nei 120
dien

Iš viso

2015 m.

107 790

-

-

-

-

-

107 790

2014 m.

305 092

-

-

-

-

-

305 092

Bendrov s mok tinos sumos dukterin ms mon ms 2015 m. birželio 30 ir 2014 m. gruodžio 31 d. ( trauktos Prekybos
skol straipsn Bendrov s finansin s b kl s ataskaitoje):

TOB „Snaig Ukraina“

2015 m.

2014 m.

1 200

2 400

UAB „Almecha“

213 543

415 178

Viso

214 743

417 578

Ataskaitos išleidimo dienai Bendrov neturi galiojan i laidavimo sutar i už dukterines mones.
Vadovyb s darbo užmokestis ir kitos išmokos
Bendrov s ir dukterini moni vadovybei 2015 met pirm pusmet priskai iuota darbo užmokes io (be SoDros)
atitinkamai 204 t kst. eur ir 15 t kst. eur (2014 m. atitinkamai 183 t kst. eur
ir 17 t kst. eur ), t.sk. bendrov s
administracijai ( generaliniam direktoriui ir finans direktoriui) 109 t kst. Eur , o 2014 m 101 t kst. Eur .
Grup s vadovybei nebuvo suteikta joki paskol , garantij , nebuvo joki kit išmok t ar priskai iuot sum ar turto
perleidimo.

28

AB „SNAIGĖ“, įmonės kodas 249664610, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva
2015 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
(eurais, jei nenurodyta kitaip)

INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS,
AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS
Emitento įstatinis kapitalas
Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas:
Vertybinių popierių
pavadinimas

VP skaičius

Nominalioji
vertė, EUR

Bendra nominalioji
vertė, EUR

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.

39 622 395

0,29

11 490 494,55

100

Paprastosios vardinės akcijos,
ISIN LT0000109274

Bendrovės įstatinio kapitalo formavimosi istorija per paskutiniuosius 7 metus:
Data

Įstatinio kapitalo dydis

2008-09-11

27 827 365 Lt

2010-04-20

30 735 715 Lt

2011-05-12

39 622 395 Lt

2015-01-01

11 490 494, 55 Eur

Akcininkai
Bendras akcininkų skaičius 2015 m. birželio 30 d. – 895.
Stambiausi akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo:
Turimų paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius, vnt.
Akcininkų
vardai,pavardės (įmonių
pavadinimai, buveinės
adresas, įmonių rejestro
kodas)

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

iš viso

36 096 193

tame tarpe
priklausan
čių
akcininkui
nuosavyb
ės teise

91,10

Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta

Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.

iš viso

tame tarpe paprastųjų
vardinių akcijų
priklausančių
akcininkui
nuosavybės teise

balsų
dalis

kapital
o dalis

suteikiam
ų balsų

kapitalo
dalis

91,10

91,10

91,10

91,10

Su kartu
veikiančių
asmenų
grupe,
proc.

-

*

Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą nuo 1998
m. balandžio 9 d. Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrovės akcijomis pradėta nuo 1995 m. rugpjūčio 11 d. VP ISIN
kodas – LT0000109274.

*

Pagal LB pateikiamus duomenis
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Nuo 2009 m. birželio 01 d. Bendrovės akcijos iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo buvo perkeltos į
AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.
Vertybinių popierių pavadinimas – AB “Snaigė” paprastosios vardinės akcijos.
Vertybinių popierių skaičius: 39 622 395 vnt. Vienos akcijos nominali vertė: 0,29 Eur.

Prekyba vertybiniais popieriais

Ataskaitinis periodas
nuo

iki

Apyvarta

Kaina, EUR
Paskutinės
prekybos
sesijos kaina

Maks.kaina

Min.kaina

Vidutinė
kaina

Akcijų
kiekis,vnt.

Apyvarta,
EUR

2015-01-01

2015-03-31

0,357

0,450

0,350

0,387

12 768

4 944,04

2015-04-01

2015-06-30

0,320

0,355

0,305

0,329

15 515

5 103,33

Akcijos kaina ir apyvarta per ataskaitinius metus: (informacija iš AB NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapio).

Akcijos kaina pateikiama eurais, kadangi prekyba akcijomis nuo 2010-11-22 vykdoma eurais.
2015 m. birželio 30 d. AB „Snaigė“ rinkos kapitalizacija buvo:

SNG1L

2014-12-30

2015-06-30

Pokytis

15 928 202,79 EUR

12 679 166,40 EUR

-20,40%
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Žemiau pavaizduoti OMX Baltic Benchmark, OMX Vilnius indeksų ir AB „Snaigė“ akcijų kainos grafikai per laikotarpį nuo
2015-01-01 iki 2015-06-30. Informacija paimta iš AB NASDAQ OMX Vilnius interneto tinklalapio.
http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&idx_main%5B%5D=OMXV
&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000109274&idx_equity%5B%5D=LT0000109274&period=other&start=2015.01.
01&end=2015.06.30

Baltijos rinkos indeksai

Indeksas/Akcijos

2015-01-01

2015-06-30

+/-%

OMX Baltic Benchmark GI

566,56

625,19

10,35

OMX Vilnius

452,42

497,46

9,96

SNG1L

0,402 EUR

0,320 EUR

-20,40

Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais
2013 m. gegužės 20 d. AB “Snaigė” sudarė sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, Vilnius) dėl Bendrovės
išleistų finansinių priemonių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo.
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Valdymo organų nariai
Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale
Vardas, pavardė

Turimas akcijų
skaičius, vnt.

Pareigos

Turima
kapitalo
dalis, proc.

Balsų
dalis, proc.

VALDYBA
Aleksey Kovalchuk

AB „Snaigė” valdybos pirmininkas

-

-

-

Svetlana Ardentova

AB „Snaigė” valdybos narys

-

-

-

Oleg Tsarkov

AB „Snaigė” valdybos narys

-

-

-

Olga Kuznecova

AB „Snaigė” valdybos narys

-

-

-

Vladislav Sviblov

AB „Snaigė” valdybos narys

-

-

-

ADMINISTRACIJA (generalinis direktorius, finansų direktorius)
Gediminas Čeika
Mindaugas Sologubas

AB „Snaigė” generalinis direktorius

-

-

-

AB “Snaigė” finansų direktorius

-

-

-

Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą
Vardas, pavardė

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

VALDYBA
Aleksey Kovalchuk

2011-12-14

iki 2019 VAS

Svetlana Ardentova

2013-04-30

iki 2019 VAS

Oleg Tsarkov

2015-04-30

iki 2019 VAS

Olga Kuznecova

2015-04-30

iki 2019 VAS

Vladislav Sviblov

2013-04-30

iki 2019 VAS

Mikhail Stukalo

2011-12-14

2015-04-30

Robin Peter Walker

2011-12-14

2015-04-30

ADMINISTRACIJA (generalinis direktorius ir finansų direktorius)
Gediminas Čeika

2008-01-03

Sutartis neterminuota

Mindaugas Sologubas

2014-09-23

Sutartis neterminuota

Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje
Vardas, pavardė

Organizacijos pavadinimas, pareigos

Kitų įmonių kapitalo ir
balsų dalis, proc.

Aleksey Kovalchuk

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Mikhail Stukalo

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Vladislav Sviblov

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Svetlana Ardentova

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Oleg Tsarkov

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Olga Kuznecova

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Gediminas Čeika

UAB “Almecha” valdybos pirmininkas

-

Mindaugas Sologubas

UAB “Almecha” valdybos narys

-

UAB :Verslo architektūra: direktorius
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Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
Paskolų ir išmokų valdybos nariams per ataskaitinį periodą nebuvo.

DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ
Ataskaitinio periodo įmonės veiklos apžvalga
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,3 mln. EUR EBITDA, (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y.
10 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos – tai labai geras rezultatas, įvertinus, kad bendrovės
pardavimai bei pajamos Ukrainos, Rusijos, Vidurinės Azijos rinkose dėl geopolitinės situacijos ženkliai sumažėjo.
„Savo produkcijos daugiau pardavėme vakarų rinkoms (Prancūzijai, Vokietijai, Šveicarijai) bei gana pelningoms
Centrinės Europos šalims (Čekijai, Bulgarijai). Be to pradėjome prekybą naujose rinkose – Norvegijoje, Izraelyje,
Azerbaidžane. Tai padėjo išlaikyti pardavimų balansą bei uždirbti.“ - teigė G. Čeika.
Pirmąjį pusmetį bendrovė rinkoms pristatė keletą naujų originalių gaminių: prabangūs, po du tarpusavyje sujungti
šaldytuvai su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS, kuriais susidomėjo Izraelio klientai bei vienų durų šaldytuvas C27,
laukiamas pirkėjų Prancūzijoje ir Skandinavijos šalyse.
Neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis bendrovė uždirbo apie 71,3 tūkst. EUR grynojo pelno, t.y. virš 10 kartų
daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduotuos neaudituotos pajamos sudarė 20,5 mln. EUR.
Bendrovė eksportavo apie 96 proc. savo gaminių.
Informacija apie Bendrovės darbuotojus
Pagrindinė informacija apie AB „Snaigė“ bei dukterinių įmonių darbuotojus pateikiama lentelėje žemiau:

2015 m. sausis - birželis
Personalo grupė

vid. žm. skaičius

vid. mėn. darbo užmokestis,
EUR

Administracijos darbuotojai (su vadovais)

143

1 077

Darbininkai

596

523

Iš viso:

739

631

Informacija apie emitento antrines įmones
2015 m. birželio 30 d. AB „Snaigė“ įmonių grupę sudarė šios bendrovės: grupės pagrindinė įmonė AB „Snaigė“,
dukterinės įmonės TOB „Snaige-Ukraina“ ir UAB „Almecha“. Pagrindinė informacija apie grupės antrines bendroves:
OOO Snaige Ukraina

UAB Almecha

Registracijos data, buveinės adresas

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

Įregistruota 2006 m. lapkritį. Adresas:
Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva

Veiklos pobūdis

Prekyba, konsultavimas, servisas

Mašinų ir įrengimų gamyba

AB „SNAIGĖ“ turima įstatinio kapitalo
dalis, %

99 %

100 %

Įstatinio kapitalo dydis (EUR)

7122

398 455

Neapmokėta emitento dalis įstatiniame
kapitale

Pilnai apmokėta

Pilnai apmokėta
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Susijusių šalių sandoriai
Informacija apie susijusių šalių sandorius atskleista konsoliduotų finansinių ataskaitų 28 pastaboje.

ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE
Esminiai įvykiai pranešti Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui, „NASDAQ OMX Vilnius“
bei paskelbti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt.
2015-05-29
AB „Snaigė“ 2015 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 8,5 mln. eurų apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y.
12 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, bendrovės mažesnių pardavimų priežastis – ženkliai sumažėjęs
eksportas į Ukrainą ir kai kurias NVS šalis. „Nestabili geopolitinė situacija bei vietinių valiutų silpnėjimas paveikė
vartotojų pirkimo įpročius ne tik Ukrainoje, bet ir vidurinės Azijos šalyse,“- teigė G. Čeika. „Šie regionai sudarė svarbią
dalį bendrovės pardavimuose.“
Tačiau kituose regionuose bendrovės pardavimai augo arba liko stabilūs. Pavyzdžiui pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginus
su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais bendrovė ženkliai daugiau pardavė savo produkcijos į Šveicariją (4 kartus.),
Portugalija (39 proc.), Moldova (36 proc.), Čekiją (16 proc.).
Pasak Gedimino Čeikos, ateinantys šių metų mėnesiai, įsibėgėjus šaldytuvų sezonui, turėtų būti daug sėkmingesni.
2015-05-27
Įregistruoti AB Snaigė įstatai
2015 m. gegužės 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų
susirinkimo metu akcininkų patvirtinta AB "Snaigė" įstatų redakcija.
2015-04-30
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2015 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais.
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: -10 766 848 Lt (-3 118 294,72 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -2 495 648 Lt (-722 789,62 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt (0 EUR)
- socialinėms ir kultūrinėms reikmėms: 0 Lt (0 EUR)
- investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Paskirstytinas pelnas (nuostolis): -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
Pelno paskirstymas 0 Lt (0 EUR):
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR)
- paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR)
- socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Kita: 0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
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5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos naujai kadencijai rinkimas.
SPRENDIMAS: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujam laikotarpiui valdybos nariais išrinkta:
Aleksey Kovalchuk
Svetlana Ardentova
Oleg Tsarkov
Olga Kuznecova
Vladislav Sviblov
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti
dokumentus, susijusius su išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2015 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant
apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito komiteto narių rinkimas.
SPRENDIMAS: Iki valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkta Anton Kudryashov, Virginijus
Dumbliauskas, Rasa Balčiūnaitė Kaminskienė.
8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios
vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.
SPRENDIMAS: Patvirtinta, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai
devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai.
Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra
0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro
Patvirtinti kiti pakeitimai įstatuose:
3.14. punktas naikinamas.
3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu.
4.1. punkto redakcija po pakeitimo: “4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai
devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai“.
5.1. punkto redakcija po pakeitimo: „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis
milijonus šeši šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali
vertė 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro“.
5.4. punkto redakcija po pakeitimo: „5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi
teisę įsigyti savas akcijas“.
5.5. punkto redakcija po pakeitimo: „5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir
turtinėmis teisėmis“.
5.6. punkto redakcija po pakeitimo: „5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas“.
Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami.
Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių, todėl 6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: „6.1.2.
Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“.
8.1. punkto redakcija po pakeitimo: „8.1 Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų
susirinkimas“.
8.2. punkto redakcija po pakeitimo: „8.2 Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu
pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių
asmenų registro tvarkytojui“.
8.3. punkto redakcija po pakeitimo: „8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų
rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)“.
9.2. punkto redakcija po pakeitimo: „9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais
atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie
esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka“.
9.3. punkto redakcija po pakeitimo „Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra
skelbtini pagal LR akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo
leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti
paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Tokie pranešimai
skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais“.
Patvirtinta nauja AB „Snaigė“ įstatų redakcija.
Bendrovės vadovas įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti
Juridinių asmenų registre.
2015-04-30
AB "Snaigė" 2014 m. metinė informacija
Pateikiamas AB "Snaigė" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2015 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2014 m.
konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės metinės finansinės ataskaitos
kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotas metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).
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2015-04-22
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2015m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610
(toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime
turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje,
arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2014m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujai kadencijai rinkimas;
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas;
7 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto narių rinkimas;
8. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės
išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.
2015-02-27
2014 m. SNAIGĖS EBITDA AUGO 11 KARTŲ, NUOSTOLIS SUMAŽĖJO 4 KARTUS
AB „Snaigė“ 2014 m. neaudituotais konsoliduotais duomenimis pasiekė 6,1 mln. Lt (1,8 mln. EUR) EBITDA. Tai yra 11
kartų daugiau nei 2013 metais.
Bendrovės neaudituota konsoliduota apyvarta viršijo 146 mln. Lt (42,3 mln. EUR) ir yra 17 proc. mažesnė palyginus su
praeitais metais.
Tam įtakos turėjo įvykiai Ukrainos rinkoje bei bendra nepalanki situacija Rusijoje ir jos įtakos zonose.
AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika, teigiamai vertina bendrovės veiklą bei 2014 metų rezultatus.
„Nors praradome Ukrainą, vieną didžiausių bei pelningiausių savo rinkų, tačiau šiuos pardavimus didžiąja dalimi pavyko
kompensuoti kitose rinkose“, - teigė G. Čeika. Nevertinat Ukrainos kritimo, bendrovės pardavimai augo net 18 proc.
Didžiuojuosi savo komandos gebėjimais žaibiškai reaguoti į susidariusią padėtį bei perorientuoti savo veiksmus
bendrovei naudingomis kryptimis.“
AB „Snaigė“ pastangos išlaikyti stabilius pardavimus daugiau parduodant kitose rinkose buvo vaisingos: palyginus su
praeitais metais bendrovės pardavimai Prancūzijoje augo 39 proc., Lenkijoje – 31 proc., Vokietijoje - 14 proc.
Ženkliai AB „Snaigės“ pardavimai augo ir Lietuvoje - net 46 proc. palyginus praeitais metais.„Džiaugiuosi, kad „Snaigės“
šaldytuvai puikiai perkami ne tik Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, kitose Europos šalyse, bet ir Lietuvos rinkoje“, teigė Gediminas Čeika. „Šiandien „Snaigė“ yra antras geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas Lietuvoje, kai
kurie mūsų gaminai yra tikri bestseleriai, mėnesių mėnesiais neužleidžiantys geriausiai parduodamų šaldytuvų vietų
pardavimų sąraše.“
Per metus AB „Snaigė“ savo pirkėjams pristatė keletą naujų gaminių: taupiausią, itin mažai elektros energijos vartojantį
A+++ klasės šaldytuvą, naują didesnės talpos šaldiklį, aukštesnės energetinės klasės šaldytuvą su bešerkšne šaldymo
sistema „No Frost“.
Pastarasis buvo apdovanotas Lietuvos metų gaminio Aukso medaliu.
Neaudituotais konsoliduotais duomenimis AB „Snaigė“ patyrė 2,2 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolį, t.y. 4 kartus mažesnį
nei pernai. Nuostolis susidarė suformavus atidėjimus galimiems kai kurių Krymo bei rytų Ukrainos klientų skolų
nurašymams. Dėl susiklosčiusios šalyje situacijos jie buvo priversti sustabdyti savo veiklą.
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