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AKCINĖ BENDROVĖ „SNAIGĖ“
KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS IR
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
PASIBAIGUSIUS METUS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
AKCINĖ BENDROVĖ „SNAIGĖ“ AKCININKAMS
Išvada dėl Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome Akcinės bendrovės „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) atskirų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų Akcinės
bendrovės „Snaigė“ ir jos patronuojamųjų bendrovių (toliau – Grupė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m.
gruodžio 31 d. atskiroji ir konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų atskiroji ir konsoliduotoji
bendrųjų pajamų ataskaita, atskiroji ir konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, atskiroji ir konsoliduotoji pinigų
srautų ataskaita ir atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, toliau pateiktos atskirosios ir konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai pateikia nekonsoliduotąją Bendrovės ir konsoliduotąją Grupės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jų tą
dieną pasibaigusių metų nekonsoliduotuosius ir konsoliduotuosius finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų
(Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“. Mes
esame nepriklausomi nuo Bendrovės ir Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo
reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito
įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio
atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į atskirųjų ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą dėl šių atskirųjų ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame.
Mes įvykdėme atsakomybes apibūdintas šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už atskirųjų ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditą“, įskaitant susijusias su pagrindiniais audito dalykais. Atitinkamai, mūsų auditas apėmė
procedūrų atlikimą, kurios buvo suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. Atliktų
procedūrų rezultatai, įsikaitant procedūras atliktas kaip atsaką į dalykus pateiktus toliau, suteikia pagrindą mūsų
nuomonei, pareikštai apie toliau pateiktas finansines ataskaitas.
Pajamų pripažinimas
Per 2020 m. Bendrovės ir Grupės grynieji pardavimai atitinkamai buvo lygūs 28 705 tūkst. Eur ir 29 418 tūkst. Eur.
Grynuosius pardavimus sudaro didžiausias pajamų šaltinis – šaldytuvų ir šaldiklių pardavimo pajamos. Bendrovė
pripažįsta prekių pardavimo pajamas remdamasi išsiųstų prekių kiekiu ir sutartomis kainomis. Pajamos pripažįstamos tik
tuo momentu, kai prekių kontrolė pereina pirkėjui vadovaujantis sutartomis pristatymo sąlygomis. Pajamos pripažįstamos
atėmus nuolaidas ar kitas suteiktas pardavimo paskatas. Nors dėl pajamų pripažinimo tenka priimti sprendimus tik ribota
apimtimi, tačiau dėl sandorių dydžio ir kiekio tai yra audito sritis, kuriai būtina daug laiko ir išteklių ir todėl ji laikoma
pagrindiniu dalyku.
Pajamų pripažinimo auditą atlikome derindami kontrolių veiksmingumo testų procedūras su pagrindinėmis testų
procedūromis.
Įvertinome pagrindinių kontrolės procedūrų, susijusių su pajamų pripažinimu, sistemą ir testų pagalba patikrinome jos
veiksmingumą. Ypatingą dėmesį skyrėme kontrolės procedūroms, susijusioms su sąskaitų faktūrų sutikrinimu su
atitinkamais prekių transportavimo dokumentais bei su sutartomis kainomis, nurodytomis prekių pardavimo užsakymuose
ar sutartyse. Nenustatėme jokių neatitikimų, kurie galėtų turėti įtakos mūsų audito metodologijai.
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Peržiūrėjome pajamų pripažinimo apskaitos politiką, susijusią su visais reikšmingais pajamų srautais, ir įvertinome jos
atitiktį Tarptautinių apskaitos standartų, priimtų taikyti Europos Sąjungoje, reikalavimams.
Atlikę toliau išvardytas pagrindines testų procedūras, jokių reikšmingų neatitikimų nenustatėme:
Atrinkome su klientais per metus sudarytus sandorius ir gavome patvirtinimą iš trečiųjų šalių dėl šių sandorių, o
tais atvejais, kuomet patvirtinimai nebuvo gauti, sutikrinome sandorius su pasirašyta sutartimi arba prekių
pardavimo užsakymu, prekių transportavimo dokumentais, sąskaitomis faktūromis ir vėliau iš klientų gautais
apmokėjimais;
Mūsų darbas taip pat apėmė atrinktų pajamų apskaitos įrašų testus, skirtus įvertinti didžiosios knygos sąskaitų
korespondencijos tinkamumą.
Išanalizavome Bendrovės ir Grupės atskirosiose ir konsoliduotose finansinėse ataskaitose atskleistą informaciją
apie pajamas.

-

-

Ilgalaikio materialaus turto vertės nustatymas
2020 m. Bendrovė ir Grupė ištaisė reikšmingus iškraipymus nustatytus 2019 m. atskirose ir konsoliduotose finansinėse
ataskaitose ir dėl kurių atestuotas auditorius 2020 m. balandžio 27 d. pareiškė sąlyginę nuomonę. Pirmasis iškraipymas
buvo susijęs su ilgalaikio materialaus turto tikrosios vertės nustatyme, naudotomis prielaidomis, dėl kurių egzistavo
didelis neapibrėžtumas, galintis turėti įtakos ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės sumažėjimui. Antrasis
iškraipymas buvo susijęs su perkainojimo rezervo netinkamu panaudojimu įstatinio kapitalo didinimui, o vėliau jo
sumažinimu nepaskirstytiems nuostoliams dengti.
Šių reikšmingų iškraipymų koregavimai 2020 m. finansinėse ataskaitose buvo svarbūs mūsų auditui.
Ilgalaikio materialaus turto tikroji vertė
Mes supratome procesą (įskaitant prielaidas ir metodus), kaip vadovybė įvertino ilgalaikio materialaus turto tikrąją vertę,
naudojant nepriklausomo turto vertintojo UAB korporacija „Matininkai“ atliktą 2021 m. sausio 5 d. naują turto vertinimą.
Mes įvertinome nepriklausomo turto vertintojo kompetenciją, objektyvumą ir nepriklausomumą. Aptarėme su Vadovybe
ir supratome pagrindines prielaidas, taikytas nustatyti ilgalaikio materialaus turto tikrąją vertę.
Perkainojimo rezervas
Mes supratome 32 pastaboje Bendrovės pateiktos informacijos pakankamumą civilinėje byloje dėl notaro veiksmų,
sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, patvirtinant Bendrovės pakeistus įstatus dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Mes
susipažinome su pakeistais įstatais.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Bendrovės ir Grupės 2020 m. metiniame pranešime, įskaitant Bendrovių
valdymo ataskaitą, ir Socialinės atsakomybės ataskaitą, tačiau ji neapima atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai atskirosiose ir konsoliduotose finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu
pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių
pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės ir Grupės metiniame pranešime, įskaitant Bendrovių valdymo ataskaitą,
pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei ar
Bendrovės ir Grupės metinis pranešimas, įskaitant Bendrovių valdymo ataskaitą, buvo parengtas laikantis taikomų
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu,
visais reikšmingais atžvilgiais:
•
•

Bendrovės ir Grupės metiniame pranešime, įskaitant Bendrovių valdymo kodekso ataskaitą, pateikti finansiniai
duomenys atitinka tų pačių finansinių metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis; ir
Bendrovės ir Grupės metinis pranešimas, įskaitant Bendrovių valdymo ataskaitą, buvo parengtas laikantis LR
įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita. Jeigu nustatome, kad
Konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita nebuvo pateikta, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo
susijusių pastebėjimų.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia,
vadovybės nuomone, yra būtina atskirosioms ir konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų
iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama atskirąsias ir konsoliduotąsias finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės ir Grupės gebėjimą
tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Bendrovę ir Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Bendrovės atskirųjų ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar atskirosios ir konsolidutosios finansinės ataskaitos kaip visuma
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra,
visada bus nustatytas atliekant auditą pagal TAS. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos ir yra laikomi
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis atskirosiomis ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat:

•

Nustatėme ir įvertinome atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba
klaidos riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo
iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas,
klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės ir Grupės vidaus kontrolės
veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų
pagrįstumą.

•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų
abejonių dėl Bendrovės ir Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas
neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus atskirosiose ir
konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi
įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė ir Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus,
ir tai, ar atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad
atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

•

Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie bendrovių finansinę informaciją ar verslo veiklą Grupėje, kad
galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės
auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų audito nuomonę.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.
Taip pat pateikėme už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos reikalavimų dėl
nepriklausomumo, ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie, galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip
turintys įtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi
atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus
apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba,
jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai
tikėtis, jog neigiamos tokios pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.
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Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Kiti auditoriaus išvados reikalavimai pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2018 m. vasario 15 d. buvome pirmą kartą paskirti atlikti Bendrovės atskirųjų
ir Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą. Mūsų paskyrimas atlikti Bendrovės atskirųjų ir Grupės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu atnaujinamas kas 2 metus ir bendras
nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 4 metai.
Patvirtiname, kad skyriuje „Nuomonė“ pareikšta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų audito ataskaitą, kurią kartu
su šia auditoriaus išvada pateikėme Bendrovės vadovybei ir jos audito komitetui.
Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir įsitikinimu, Bendrovei ir Grupei suteiktos paslaugos atitinka taikomų įstatymų ir teisės
aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalyje
nurodytų ne audito paslaugų.
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Darius Gliaubicas.

2021 m. balandžio 13 d.
Atestuotas auditorius
Darius Gliaubicas
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000594
Grant Thornton Baltic UAB
Upės g. 21, Vilnius
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001502
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Akcinė bendrovė „Snaigė“, įmonės kodas 249664610, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva
KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota ir atskira bendrųjų pajamų ataskaita
Pastabos
Pajamos pagal sutartis su klientais
Pardavimo pajamos
Pardavimų savikaina
Bendrasis pelnas
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos sąnaudos
Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

3
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Grupė

Bendrovė

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

29 418
(26 268)
3 150
(1 814)
(751)
330
(270)
645
94
(616)

175
32 047
(29 191)
3 031
(2 293)
(2 006)
280
(255)
(1 243)
(540)

28 705
(25 543)
3 162
(1 943)
(570)
419
(335)
733
94
(614)

31 204
(28 184)
3 020
(2 213)
(1 801)
382
(328)
(940)
424
(560)

123
35
158

(1 783)
98
(1 685)

213
43
256

(1 076)
110
(966)

(5)

4

(5)

4

(5)

4

153

(1 681)

Kitos bendrosios pajamos
Straipsniai, kurie niekada nebus
pergrupuoti į pelną arba nuostolius
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų
perkainojimas
Susiję mokesčiai
Straipsniai, kurie yra arba kuriuos
galima pergrupuoti į pelną arba
nuostolius
Užsienio bendrovių valiutos kursų
perskaičiavimas
Kitų bendrųjų pajamų iš viso,
atskaičius mokesčius
Bendrųjų pajamų iš viso, atskaičius
mokesčius

(tęsinys kitame puslapyje)
Pastabos, pateiktos 16–60 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Konsoliduota ir atskira finansinės būklės ataskaita

Pastabos
TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Naudojimosi teise valdomas turtas
Investicijos į dukterines įmones
Ilgalaikis turtas iš viso
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Prekybos gautinos sumos
Išankstiniai apmokėjimai
Kitos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikis turtas iš viso
Turtas iš viso

12
13
25
1

15
16, 29
14, 17
18

Grupė
2020 m.
2019 m.
gruodžio
gruodžio
31 d.
31 d.

Bendrovė
2020 m.
gruodžio
31 d.

2019 m.
gruodžio
31 d.

1 577
14 829
183
424
17 013

1 537
13 653
138

1 577
15 016
183

15 328

16 776

1 537
13 499
138
424
15 598

4 135
3 966
816
246
309
9 472

3 457
4 241
317
596
138
8 749

4 081
3 943
816
196
249
9 285

3 385
4 145
316
545
98
8 489

24 800

25 525

24 883

25 502
(tęsinys kitame puslapyje)

Pastabos, pateiktos 16–60 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Konsoliduota ir atskira pinigų srautų ataskaita
Grupė
Pastabos

Bendrovė

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

158

(1 685)

256

(966)

2 163

2 231

2 122

2 183

(131)

(131)

(131)

(131)

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis metų rezultatas
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Dotacijų (susijusios su turtu)
Dotacijų (susijusios su pajamomis)
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Nurašytas ilgalaikis turtas
Iš pirkėjų gautinų sumų ir atsargų vertės
sumažėjimas
Atidėjinių pokytis
Dividendų pajamos
Palūkanų sąnaudos
Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

(1 103)

(1 045)

(35)

(98)

(43)

(110)

15

28

14

27

64

(167)

64

(140)

(207)
492
(218)
1 198

70
537
(102)
683

(89)
492
(184)
1 456

(15)
(400)
537
(102)
883

(660)

64

(678)

70

(726)

3 235

(801)

948

159

(3 396)

23

(1 826)

-

(47)

-

-

(29)

539

0

75

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas)
Grąžintas (sumokėtas) avansinis pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
Investicinės veiklos pinigų srautai
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų (įsigijimas)

(391)

(71)

(382)

(70)

Nematerialiojo turto (įsigijimas)

(326)

(236)

(326)

(236)

Gautos palūkanos
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

-

84

-

84

934

288

934

288

-

-

-

400

217

65

226

466

(tęsinys kitame puslapyje)
Pastabos, pateiktos 16–60 puslapiuose, yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
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Aiškinamasis raštas
1

Bendroji informacija

Akcinė bendrovė „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės
adresas yra:
Pramonės g. 6,
Alytus,
Lietuva.
Bendrovė užsiima šaldytuvų ir šaldiklių gamyba. Bendrovė įregistruota 1963 m. balandžio 1 d. Jos akcijomis prekiaujama
vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio
31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

SEKENORA HOLDINGS LIMITED

Kiti akcininkai
Iš viso

2020 m.
Turimų akcijų
skaičius
Nuosavybės
(tūkst. vnt.)
dalis
36 096
91,10 %

3 526
39 622

8,90 %
100 %

2019 m.
Turimų akcijų
skaičius
Nuosavybės
(tūkst. vnt.)
dalis
36 096
91,10 %

3 526
39 622

8,90 %
100 %

Visos akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė 0,17 euro (2019 m. – 0,26 euro) yra paprastosios ir 2020 m. bei 2019 m.
gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos (19 pastaba). 2020 m. bei 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė savų akcijų neturėjo.
Grupės darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 528 o Bendrovės – 495 (2019 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 547
ir 494).
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybą sudarė 5 atstovai, (2019 m. – 5 atstovai). Valdyboje nėra AB Snaigė atstovų.
Valdybos sudėtis yra atskleista konsoliduotame metiniame prenešime.
2020 m. gruodžio 31 d. Grupę sudarė Bendrovė AB „Snaigė“ ir jos patronuojamos įmonės (toliau – Grupė):

Įmonė

Šalis

TOB „Snaige Ukraina“
UAB „Almecha“
Iš viso

Ukraina
Lietuva

Investicijos
savikaina
(tūkst. eurų)

Grupės
valdomų akcijų
dalis

26
398
424

99 %
100 %

Ataskaitinių metų
pelnas
(nuostoliai)
(tūkst. eurų)
(2)
(103)

Nuosavas
kapitalas
(tūkst.
eurų)
3
118

2019 m. gruodžio 31 d. Grupę sudaro Bendrovė AB „Snaigė“ ir jos patronuojamos įmonės (toliau – Grupė):
Ataskaitinių metų
Investicijos
Grupės
pelnas
Nuosavas
savikaina
valdomų akcijų
(nuostoliai)
kapitalas
Įmonė
Šalis
(tūkst. eurų)
dalis
(tūkst. eurų)
(tūkst. eurų)
TOB „Snaige Ukraina“
UAB „Almecha“
Iš viso

Ukraina
Lietuva

26
398

99 %
100 %

1
(320)

12
221

424

TOB „Snaige Ukraina“ (Kijevas, Ukraina) įkurta 2002 m. Nuo įsigijimo 2002 m. Bendrovė valdo 99 % šios dukterinės įmonės
akcijų. Įmonė teikia pardavimo ir marketingo paslaugas Ukrainos rinkoje.
UAB „Almecha“ (Alytus, Lietuva) buvo įkurta 2006 m. lapkričio 9 d. Jos pagrindinė veikla – šaldytuvų komponentų ir
įrengimų gamyba.
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1

Bendroji informacija (tęsinys)

Grupės ir Bendrovės vadovybė sudarė šias finansines ataskaitas 2021 m. balandžio 13 d. Bendrovės akcininkai turi
įstatyminę teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės parengti naujas finansines
ataskaitas.
2

Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Bendrovės 2020 m. finansines ataskaitas, yra šie:
2.1.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Bendrovės ir Grupės finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS),
priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Dėl atskirų sumų apvalinimo iki tūkstančių eurų lentelėse skaičiai gali nesutapti, tokios apvalinimo paklaidos šiose
finansinėse ataskaitose yra nereikšmingos.
Šios finansinės ataskaitos parengtos istorinės savikainos principu, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, kurie
buvo apskaityti perkainota verte.
Naujų apskaitos standartų, galiojančių standartų pakeitimų ir naujų išaiškinimų įtaka finansinėms ataskaitoms
Naujų ir (ar) pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas
Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finansinės atskaitomybės
sistemos peržiūrą. Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų rinkinys taikytinas rengiant finansines ataskaitas
bei leidžiant standartus ir pateikiantis gaires rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis
kitiems suprasti bei interpretuoti standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS
standartų konceptualią sistemą pakeitimai“, kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti nuorodas į
peržiūrėtą konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti perėjimą prie peržiūrėtos konceptualios sistemos įmonėms,
kurios rengia apskaitos politiką, naudodamosi konceptualia sistema, kai konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS.
Pataisų taikymas neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TAS 1 „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir TAS 8 „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“
pakeitimai: “Reikšmingumo“ sąvokos apibrėžimas (paskelbtas 2018 m. spalio 31 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio
1 d.)
Pakeitimai suvienodins apibrėžimą dėl reikšmingumo sąvokos, kai norima nustatyti ar informacija turi reikšmingos įtakos
finansinėms ataskaitoms ar ne. Naujas apibrėžimas teigia, kad „Informacija yra reikšminga, jei dėl jos praleidimo, klaidingo
ar neaiškaus pateikimo galima būtų pagrįstai tikėtis paveikti sprendimus, kuriuos tiesioginiai bendrojo naudojimo finansinių
ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis. Šios pataisos neturėjo ir nesitikima, kad ateityje
turės įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
TFAS 3 pakeitimas “Verslo apibrėžimas” (paskelbtas 2018 m. spalio 22 d., įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.). Pakeitimas
paaiškins verslo apibrėžimą, tikslu padėti nustatyti ar sandoris turėtų būti apskaitomas kaip turto įsigijimas ar verslo
jungimas. Šios pataisos neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms, tačiau gali turėti įtakos ateities
laikotarpiams, jei Grupė ir Bendrovė vykdys verslo jungimus.
TFAS 9 „Finansinės priemonės“, TAS 39 „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ ir TFAS 7
„Finansinės priemonės.“ Pakeitimai: palūkanų normos indekso reforma (paskelbta 2019 m. rugsėjo 26 d, įsigaliojo
nuo 2020 m. sausio 1 d.).
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis užbaigiamas pirmasis etapas, kuriuos siekiama reaguoti į Tarpbankinių
palūkanų normos (angl. Interbank Offered Rates, IBOR) reformos poveikį finansinei atskaitomybei. Šiose paskelbtose
pataisose nagrinėjamos problemos, kurios turi įtakos finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki esamo palūkanų normos
lyginamojo indekso pakeitimo alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas poveikis, kurį gali sukelti konkretūs
apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansinės priemonės“ ir 39-ajame TAS
„Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio būtina atlikti į ateitį orientuotą analizę. Remiantis
pataisomis suteikiama laikinas atleidimas, taikytinas visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems palūkanų normų
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lyginamojo indekso reforma turi tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neaiškumo
laikotarpiu, kol esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik nerizikingą palūkanų
normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ dėl papildomos informacijos
apie neaiškumą, kuris atsiranda dėl palūkanų normų lyginamojo indekso reformos, atskleidimo. „2 etapas“ bus orientuotas
į problemas, kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas
keičiamas į beveik nerizikingą palūkanų normą (RFR). Pataisų taikymas neturėjo įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms
ataskaitoms.
TFAS 16 pataisos: Su COVID-19 susijusios nuomos koncesijos/nuolaidos (paskelbtos 2020 m. gegužės 28 d., galioja nuo
2020 m. liepos 1 d.) TASV išleista pataisa yra taikoma, retrospektyviai, metiniams ataskaitiniams laikotarpiams,
prasidedantiems 2020 m. birželio 1 d. arba vėliau. Ankstesnis taikymas leidžiamas, įskaitant finansines ataskaitas, kurios
dar nėra įgaliotos skelbti 2020 m. gegužės 28 d. TASV iš dalies pakeitė standartą, leidžiant nuomininkams lengviau taikyti
16-ąjį TFAS dėl nuomos pakeitimo apskaitos, kai tai tiesiogiai susiję su nuomos nuolaidomis, atsirandančiomis dėl Covid19 pandemijos. Šis pakeitimas suteikia praktinę naudą nuomininkui, kuomet atsiranda bet kokie nuomos įmokų
pasikeitimai, susiję su „Covid-19“ pandemija ir dėl jos suteiktomis nuolaidomis, apskaityti pakeitimus pagal 16- ąjį TFAS
taip, tarsi pakeitimas nebuvo nuomos sutarties pakeitimas, tik tuo atveju, jei įvykdytos visos šios sąlygos:
• Peržiūrėtas nuomos mokestis iš esmės yra toks pat arba mažesnis už nuomos mokestį prieš pat pakeitimą.
• Bet koks nuomos mokesčio sumažinimas susijęs tik su mokėjimais, kurie iš pradžių turėjo būti sumokėti iki 2021 m.
birželio 30 d. imtinai.
• Kitos esminės nuomos sąlygos nėra keičiamos.
Grupės ir Bendrovės vadovybės vertinimu, šių pataisų taikymas reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms neturi, nes
ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gavusios reikšmingų koncesijų/nuolaidų bei jų nėra planuojama gauti ir vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais.
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję ir iš anksto nepritaikyti standartai ir jų pakeitimai
Nauji standartai, pakeitimai ir išaiškinimai, neįsigalioję ataskaitiniam laikotarpiui, prasidedančiam 2020 m. sausio 1 d. ir,
kurie nebuvo anksčiau priimti rengiant šią grupės ir bendrovės finansinę atskaitomybę, yra pateikti toliau:
TFAS 17 “Draudimo sutartys” (paskelbta 2017 m. gegužės 18 d, įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. bet ne anksčiau,
nei bus patvirtinti ES).
Standartas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, nors leidžiama taikyti
anksčiau, jeigu taip pat taikomi 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“.
2020 m. kovą vykusiame susitikime Valdyba nusprendė atidėti įsigaliojimo datą iki 2023 m. Pagal 17-ąjį TFAS nustatomi
sudarytų draudimo sutarčių pripažinimo, vertinimo, pateikimo ir atskleidimo principai. Pagal jį taip pat reikalaujama, kad
panašūs principai būtų taikomi ir turimoms perdraudimo sutartims ir investavimo sutartims su savarankiško dalyvavimo
elementais. Taip siekiama, kad ūkio subjektai pateiktų svarbią informaciją taip, kad tie sandoriai būtų parodyti teisingai.
Remdamiesi tokia informacija finansinių ataskaitų vartotojai gali įvertinti tokių sandorių įtaką ūkio subjekto finansinei
padėčiai, finansiniams rezultatams ir pinigų srautams, kai taikomas 17-asis TFAS. Šis standartas neturės įtakos Grupės ir
Bendrovės finansinei padėčiai ar veiklos rezultatams, nes Grupė ir Bendrovė neteikia draudimo paslaugų.
17-ojo TFAS ir 4-ojo TFAS pataisos: 17-ojo TFAS ir 9-ojo TFAS įsigaliojimo datos atidėjimas draudikams (paskelbtos 2020
m. birželio 25 d., galios nuo 2021 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau, nei bus patvirtinti ES)
17-ojo TFAS pataisos taikomos retrospektyviai finansiniais metais, kurie prasideda 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau
prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisos skirtos padėti įmonėms taikyti šį
standartą. Visų pirma, pataisos parengtos taip, kad galima būtų sumažinti sąnaudas supaprastinant kai kurių standarto
reikalavimų taikymą, supaprastinti finansinių rezultatų aiškinimą ir perėjimą prie standarto taikymo atidedant jo įsigaliojimo
datą iki 2023 m. ir suteikiant papildomą išimtį, kuria galima pasinaudoti, kai 17-asis TFAS taikomas pirmą kartą.
4-ojo TFAS pataisomis keičiamas 4-ajame TFAS „Draudimo sutartys“ nustatytas laikinosios išimties dėl 9-ojo TFAS
„Finansinės priemonės“ taikymo galiojimo pabaigos laikas, kuriam pasibaigus Grupė ir bendrovė privalėtų 9-ąjį TFAS
pradėti taikyti 2023 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais.
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Vadovybė įvertino, kad šių pataisų taikymas neturės jokios įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
1-ojo TAS pataisos - Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams arba ilgalaikiams“ – (paskelbtos 2020 m. sausio
23 d., galios nuo 2023 m. sausio 1 d. bet ne anksčiau, nei bus patvirtinti ES).
Pakeitimais siekiama skatinti nuoseklų reikalavimų taikymą padedant įmonėms nuspręsti, ar finansinės padėties
ataskaitoje skolos ir kiti įsipareigojimai, kurių atsiskaitymo data yra neapibrėžta, turėtų būti klasifikuojami kaip trumpalaikiai
ar ilgalaikiai. Pataisos daro įtaką įsipareigojimų pateikimui finansinės padėties ataskaitoje ir nekeičia galiojančių
reikalavimų, susijusių su turto, įsipareigojimų, pajamų ar sąnaudų įvertinimu ar pripažinimo momentu, taip pat informacijos,
kurią ūkio subjektai atskleidžia apie tuos straipsnius. Taip pat pataisose paaiškinamas skolų klasifikavimo reikalavimas,
kai už tokias skolas įmonė gali atsiskaityti naudodama savo nuosavybės priemones. Šiuo metu Grupė ir Bendrovė vertina
šios pataisos įtaką jos finansinėms ataskaitoms.
3-ojo TFAS Verslo jungimai; 16-ojo TAS Ilgalaikis materialusis turtas; 37-ojo TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas bei metinių patobulinimų pataisų pakeitimai (paskelbtos 2020 m. gegužės
14 d., galios nuo 2022 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau, nei bus patvirtinti ES)
Pakeitimai galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. arba vėliau, leidžiant juos taikyti anksčiau.
TASV išleido siauros apimties TFAS standartų pataisas:
• 3-ajame TFAS „Verslo jungimai (pataisos)“ atnaujinama 3-ojo TFAS nuoroda į koncepcinę finansinės atskaitomybės
sistemą, nekeičiant verslo jungimų apskaitos reikalavimų.
• 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (pakeitimai)“ draudžia įmonei iš nekilnojamojo turto savikainos atimti
sumas, gautas už parduotą turtą, kol įmonė ruošia turtą numatytam naudojimui. Vietoj to, Grupė ir Bendrovė pripažins
tokias pardavimo pajamas ir susijusias sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
• 37-ajame TAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas“ (pataisos) nurodytos išlaidos, kurias
įmonė įtraukia nustatant sutarties įvykdymo sąnaudas, kad galėtų įvertinti, ar sutartis yra nuostolinga.
• Kasmetiniai patobulinimai daro nedidelius 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pirmą kartą
patvirtinimas“, 9- ojo TFAS „Finansinės priemonės“, 41-ojo TAS „Žemės ūkis“ ir 16-ojo TFAS „Nuoma“ aiškinamųjų
pavyzdžių pataisas.
Vadovybė šiuo metu vertina, kokią įtaką šios pataisos turės Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
10 TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones:
Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendrovės ar bendros Bendrovės“ (pataisos)
(paskelbtos 2014 m. rugsėjo 11 d., įsigaliojimo terminas nenustatytas)
Pataisomis sprendžiama pripažinta neatitiktis tarp 10 TFAS ir 28 TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais
tarp investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros Bendrovės. Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos
pajamos ar nuostoliai, kai sandoris apima verslo perleidimą (nepriklausomai nuo to ar jis vystomas dukterinėje įmonėje ar
ne). Dalis pajamų ar nuostolių pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo, net jei šis turtas
priklauso dukterinei įmonei. 2015 m. gruodžio mėn. TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui, priklausomai nuo
nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. Vadovybės vertinimu, šių pataisų taikymas reikšmingos įtakos
Grupės ir Bendrovės ataskaitoms neturės.
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos: Palūkanų normos indekso reforma (paskelbtos 2020 m. rugpjūčio
28 d., galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. ir turi būti taikoma retrospektyviai)
9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis užbaigiamas antrasis etapas, orientuotas į problemas, kurios gali turėti
įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas keičiamas į beveik nerizikingą
palūkanų normą (RFR). Pataisų taikymas neturės įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms.
Grupė ir Bendrovė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus standartus išaiškinimus ir pataisas jų įsigaliojimo datą, jei jie
bus priimti taikyti Europos Sąjungoje.
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2.2. Veiklos tęstinumas
Šios 2020 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Grupė ir Bendrovė tęs savo veiklą ne trumpiau nei
vienerius metus, įvertinus prielaidas ir rizikas:
- apyvartiniam kapitalui finansuoti Bendrovė planuoja sėkmingus gatavos produkcijos pardavimus bei toliau tęsti
bendradarbiavimą tik su patikimais partneriais. Skolas tiekėjams planuojama mažinti iš laisvų apyvartinių lėšų.
- Bendrovės valdyba patvirtino investicinį planą 2021 metams, pagal kurį papildomos investicijos į naujus produktus ir
naujas gamybos kryptis bus 2 648 tūkst. Eurų, įrengimų pakeitimui, bei kitų veiklos sričių atnaujinimui 186 tūkst. Eurų. Tai
leis atgaivinti pardavimus ir sėkmingai plėsti bendrovės veiklą.
- Bendrovės ir Grupės vadovybės nuomone COVID-19 sukeltos pandemijos įtaka (33 pastaba) neturės esminės įtakos
veiklos tęstinumui, nors ir tikėtina turės neigiamos įtakos Bendrovės ir Grupės rezultatams. Pandemijai užsitęsus ilgiau nei
galima numatyti, Bendrovės ir Grupės vadovybė tikisi adekvačios būtinos valstybės paramos, kuri leistų užtikrinti veiklos
tęstinumą.
Vadovybė sutinka, kad aukščiau išvardintos prielaidos yra įtakojamos reikšmingų neapibrėžtumų, kurie gali kelti rimtų
abejonių dėl Bendrovės veiklos tęstinumo galimybės, dėl ko Bendrovė negalėtų realizuoti turto bei įvykdyti įsipareigojimų
vykdydama savo įprastinę veiklą. Tačiau nepaisant to ir atsižvelgdama į reikšmingus neapibrėžtumus, vadovybė tikisi, kad
Bendrovė turės pakankamai išteklių tęsti savo veiklą artimiausioje ateityje. Todėl Bendrovė ruošdama šią finansinę
ataskaitą ir toliau taikė veiklos tęstinumo principą.
2.3. Finansinių ataskaitų valiuta
Grupės finansinės ataskaitos yra pateikiamos Europos Sąjungos valiuta, eurais, kuri yra Bendrovės funkcinė valiuta bei
Grupės ir Bendrovės finansinių ataskaitų pateikimo valiuta. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo momentu yra
apskaitomi taikant sandorio dieną galiojusį užsienio valiutos keitimo kursą. Piniginis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti
užsienio valiutomis, yra konvertuojami į pagrindinę valiutą finansinės būklės ataskaitos dienos kursu. Visi skirtumai yra
įtraukiami į pelną (nuostolius).
Nepiniginiai straipsniai, kurie yra apskaitomi istorine verte užsienio valiuta, yra konvertuojami naudojant valiutos keitimo
kursus, galiojusius pirminio sandorio pripažinimo dieną. Nepiniginiai straipsniai, apskaityti tikrąja verte užsienio valiuta, yra
verčiami į eurus, naudojant valiutos kursą tos dienos, kai tikroji vertė buvo nustatyta. Prestižas ir tikrosios vertės
koregavimai turtui ir įsipareigojimams, atsiradę dėl įsigijimų, yra traktuojami kaip užsienio vieneto turtas ir įsipareigojimai ir
yra konvertuojami finansinės būklės ataskaitos dienos valiutos kursu.
Užsienio įmonės TOB „Snaige Ukraina“ pagrindinė valiuta – Ukrainos grivina. Finansinių ataskaitų sudarymo dieną šios
dukterinės įmonės turtas ir įsipareigojimai yra perskaičiuoti AB „Snaigė“ pateikimo valiuta (eurais), taikant finansinės būklės
ataskaitos sudarymo datos valiutos kursą, o jų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitų straipsniai perskaičiuoti
naudojant vidutinius mėnesinius ataskaitinio laikotarpio valiutos kursus. Skirtumai, atsirandantys perskaičiavimo metu, yra
apskaityti kitose bendrosiose pajamose. Užsienio įmonės pardavimo metu nuosavo kapitalo straipsnyje sukauptas valiutos
perskaičiavimo rezultatas yra perkeliamas į pelną (nuostolius). Dukterinių įmonių, kurių kontrolė yra prarandama, veiklos
rezultatai konsoliduotose finansinėse atskaitose yra pateikiami tik už tą laikotarpį, kol kontrolė priklausė Grupei.
Galiojantys valiutų santykiai su euru 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. buvo tokie:

Ukrainos grivina
JAV doleris

2020 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

34,8001
1,2281

26,51319
1,1189

Visi skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.
2.4. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei
reikia padaryti tam tikrus sprendimus, prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos apskaitos politikos taikymui ir pateiktoms
turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms. Įvertinimai ir susijusios prielaidos yra grindžiami istorine patirtimi ir
įvairiais kitais veiksniais, kurie, manoma, yra tinkami atsižvelgiant į esamas sąlygas. Įvertinimų ir prielaidų rezultatai
naudojami kaip pagrindas darant sprendimus dėl turto ir įsipareigojimų apskaitinių verčių, kurių negalima nustatyti pagal
kitus šaltinius. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo įvertinimų. Įvertinimai ir juos pagrindžiančios prielaidos yra nuolatos
peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų pakeitimai yra pripažįstami laikotarpiu, kuriuo pakeitimai yra atliekami, jeigu jie turi įtakos
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tik tam laikotarpiui, arba pakeitimo laikotarpiu ir būsimaisiais laikotarpiais, jeigu jie turi įtakos tiek pakeitimo, tiek
būsimiesiems laikotarpiams.
Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų
tikrąją vertę, įvertintą nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikotarpį, akcininkams suteiktų paskolų
atgaunamumą ir su garantijomis susijusius atidėjinius.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų tikroji vertė
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų tikrąją vertę nustatė nepriklausomi vertintojai. Šį vertinimą vadovybė naudojo kaip
pakankamą pagrindą turtui perkainoti. Nustatant tikrąją vertę naudotos reikšmingos prielaidos atskleidžiamos 13-oje
pastaboje.
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laikas
Pagrindinės prielaidos, naudojamos vertinant nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingojo tarnavimo laiką, yra šios:
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudojimo intensyvumas ir nusidėvėjimas. Techninis personalas įvertino
nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus ir nurodė tikėtiną tolesnio naudojimo laiką. Kartu su turto perkainojimu buvo
nustatytos naujos, ilgesnio laikotarpio nusidėvėjimo normos.
Atidėjiniai
Atidėjinių pripažinimui turi būti įvertintos galimos ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokos ir nustatytas reikalingų
išlaidų tinkamiausias įvertinimas dabartinei prievolei įvykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje Grupė ir Bendrovė įvertina, ar jos turi dėl įvykio praeityje atsiradusį dabartinį įsipareigojimą, kuris turėtų būti
pripažintas įsipareigojimu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Garantijos
Garantinis atidėjinys pirmiausia yra susijęs su 2020 m. ir 2019 m. parduota produkcija, nuo 2017 m. garantija suteikiama
2 metams. Atidėjinys įvertintas remiantis istoriniais su produktais susijusiais duomenimis.
Ateityje galimi įvykiai, pakeisiantys prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų įtaka bus
apskaityta finansinėse ataskaitose, kai bus nustatyta.
2.5. Konsolidavimas ir verslo jungimai
Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sudedant atlygio tikrąją vertę
įsigijimo dieną ir nekontroliuojančios dalies įsigytame subjekte, jei tokia yra, sumą. Kiekvieno verslo įsigijimo atveju pirkėjas
įvertina nekontroliuojančios dalį įsigytame subjekte arba tikrąja verte, arba proporcinga įgyjamo subjekto identifikuojamo
grynojo turto dalimi. Patirtos įsigijimo išlaidos yra nurašomos, įtraukiant jas į administracines sąnaudas.
Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirkėjo iš anksčiau valdoma nuosavybės dalis įgyjamoje įmonėje yra įvertinama
tikrąja verte įsigijimo dieną per bendrųjų pajamų ataskaitą. Neapibrėžta atlygio dalis, kurią pirkėjas turės mokėti,
pripažįstama tikrąja verte įsigijimo dieną. Neapibrėžtojo atlygio, kuris laikomas turtu ar įsipareigojimu, tolimesni įvertinimai
tikrąja verte bus pripažinti pagal 9 TFAS: arba kaip pokytis kitose bendrosiose pajamose. Jei neapibrėžtasis atlygis yra
klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis nėra pakartotinai vertinamas, o jo vėlesnis mokėjimas yra apskaitomas
nuosavo kapitalo dalyje.
Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas atlygis, įskaitant pripažintą nekontroliuojančios
dalies sumą, viršija grynąją įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų sumą. Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji įsigytos
dukterinės įmonės grynojo turto vertė, skirtumas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Po pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimus ir
tuomet finansinių ataskaitų data vertinama dėl nuvertėjimo.
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2.6. Investicijos į patronuojamas įmones
Investicijos į patronuojamas įmones atskiroje Bendrovės finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitytos įsigijimo savikaina
atėmus vertės sumažėjimą.
Įsigijimo savikaina yra lygi sumokėto atlygio tikrajai vertei. Investicijos apskaitinės vertės vertinimas dėl vertės sumažėjimo
atliekamas, kuomet įvykiai ar aplinkybių pasikeitimas parodo, kad investicijos apskaitinė vertė gali viršyti atsipirkimo vertę.
Esant tokioms aplinkybėms Bendrovė atlieka investicijos atsipirkimo vertės įvertinimą. Jei investicijos apskaitinė vertė
viršija jos atsipirkimo vertę, investicija yra nurašoma iki atsipirkimo vertės (didesnė iš tikrosios vertės atėmus pardavimo
išlaidas arba naudojimo vertės). Vertės sumažėjimas apskaitomas pelne (nuostoliuose), finansinių sąnaudų straipsnyje.
Investicijų perleidimo pelnas ar nuostolis yra apskaitomas pelne (nuostoliuose) finansinės veiklos straipsnyje.
2.7. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą
Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina,
kad Grupė ir Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta.
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numatytą naudingojo tarnavimo laiką (1–8 metai).
Naudingojo tarnavimo laikas ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą
ilgalaikio nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, naudojimo pobūdį.
Tyrimai ir plėtra
Tyrimų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Plėtros išlaidos individualiems projektams yra pripažįstamos
nematerialiuoju turtu, kai Grupė ir Bendrovė gali įrodyti nematerialiojo turto techninį įvykdomumą taip, kad jis galėtų būti
naudojamas arba parduodamas, savo ketinimus užbaigti ir galimybę naudoti ar parduoti turtą taip, kad turtas ateityje teiktų
ekonominę naudą, bei turto užbaigimui reikalingų išteklių buvimą ir galimybę patikimai įvertinti plėtros išlaidas.
Po pradinio plėtros išlaidų pripažinimo turtu yra naudojamas savikainos modelis, pagal kurį turtas apskaitomas įsigijimo
savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Turtas pradedamas amortizuoti, kai
plėtra yra pabaigta ir turtą galima naudoti. Jis yra amortizuojamas per laukiamą ateities įplaukų laikotarpį, taikant
amortizacijos laikotarpius nuo 1 iki 8 metų. Plėtros laikotarpiu turto vertės sumažėjimas įvertinamas kasmet.
Licencijos
Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarpį.
Programinė įranga
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šios
išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per ne ilgesnį nei 3 metų
laikotarpį.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių sistemų veiklos, yra
pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis.
Bendrovė ir Grupė neturi nematerialiojo turto su neribotu tarnavimo laiku.
2.8.

Nekilnojamsis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis turtas

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai yra apskaitomi perkainota verte, kuri yra jų tikroji vertė perkainojimo dieną,
atimant vėliau sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Perkainojimai atliekami periodiškai, užtikrinant, kad
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų apskaitinė vertė reikšmingai nesiskiria nuo jų tikrosios vertės finansinės būklės
ataskaitos dieną. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų tikrosios vertės vertinimą atlieka atestuoti nepriklausomi turto
vertintojai. Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai, jei tokių buvo, perkainojimo dieną buvo atimti iš
bendrosios turto apskaitinės vertės, o perkainojimo pelnu buvo padidinta istorinė įsigijimo savikaina.
Dėl nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimo padidėjusi apskaitinė vertė apskaitoma kitose bendrosiose
pajamose kaip perkainojimo rezervas akcininkų nuosavybėje. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimo
rezervas mažinamas kiekvieną laikotarpį skirtumu tarp perkainotos apskaitinės vertės nusidėvėjimo ir pradinės savikainos
nusidėvėjimo, kuris perkeliamas tiesiogiai į nepaskirstytąjį pelną.
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Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų apskaitinės vertės peržiūrimos dėl nuvertėjimo, kai įvykiai ar pasikeitusios
aplinkybės rodo, kad apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. Sumažinimai, kuriais sudengiami ankstesni to paties turto
padidinimai, yra apskaitomi kitose bendrosiose pajamose, perkainojimo rezerve nuosavybėje; visi kiti sumažėjimai
apskaitomi pelne (nuostoliuose). Perkainojimo padidėjimai, kuriais sudengiami ankstesni sumažėjimai, yra apskaitomi
pelne (nuostoliuose).
Kiekvienais metais skirtumas tarp turto perkainotos apskaitinės vertės nusidėvėjimo apskaityto pelne (nuostoliuose), ir
turto pradinės savikainos nusidėvėjimo yra perkeliamas iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytąjį pelną, atskaičius atidėtąjį
pelno mokestį.
Vėliau patirtos išlaidos yra įtraukiamos į turto apskaitinę vertę tik tada, kai tikimasi, kad Bendrovė iš turto ateityje gaus
ekonominės naudos, o turto savikainą galima patikimai įvertinti. Pakeistos dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos
kitos remonto ir techninės priežiūros sąnaudos yra apskaitomos pelne (nuostoliuose), kai patiriamos.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius, taikomus
nuo 2016 m. spalio 1 d.:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kitas nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

15–73 metai,
5–63 metai,
4–20 metų,
3–30 metų.

Vidutinis svertinis naudingojo tarnavimo laikas nuo 2016 m. spalio 1 d.:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kitas nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

55 metai,
21 metas,
16 metų,
12 metų.

Turto apskaitinės vertės, naudingo tarnavimo laikotarpiai ir nusidėvėjimo metodai yra peržiūrimi ir, jei reikia,
pakoreguojami kiekvienų finansinių metų pabaigoje.
Perleidimo pelnas ir nuostoliai įvertinami palyginant pajamas su nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų apskaitine verte,
ir pripažįstami kitose pajamose ar kitose sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai perkainotas turtas parduodamas, į
perkainojimo rezervą įtrauktos sumos yra perkeliamos į nepaskirstytąjį pelną.
Skolinimosi išlaidos, kurios yra priskiriamos ilgalaikio turto įsigijimui, statybai arba gamybai, yra kapitalizuojamos, kitais
atvejais – pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. 2020 m. ir 2019 m. skolinimosi išlaidų kapitalizuota nebuvo.
2.9.

Atsargos

Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios galimo realizavimo vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir
lėtai judančių atsargų nukainojimą. Grynoji galimo realizavimo vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo
sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Į pagamintos
produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą įtraukiamos pastovios ir kintamos pridėtinės išlaidos, esant normalioms
gamybos apimtims. Atsargos, kurios nebegali būti realizuotos, yra nurašomos.
2.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi nominalia verte.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banke, indėliai iki pareikalavimo banke bei
kitos labai likvidžios trumpalaikės investicijos, kurių pradinis terminas yra iki 3 mėnesių.
2.11. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
9 TFAS "Finansinės priemonės"
Finansinė priemonė – tai bet kuri sutartis, dėl kurios pas vieną ūkio subjektą atsiranda finansinis turtas, o pas kitą –
finansinis įsipareigojimas ar nuosavybės priemonė.
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a) Finansinis turtas
Pirminis pripažinimas ir vertinimas:
Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu skirstomas į vėliau apskaitomą amortizuota savikaina, tikrąja verte per kitas
bendrąsias pajamas, arba tikrąja verte per pelną arba nuostolius.
Finansinio turto priskyrimas pirminio pripažinimu metu priklauso nuo sutartinių finansinio turto pinigų srautų savybių ir
Grupė/Bendrovės verslo modelio, apibrėžiančio finansinio turto valdymą. Išskyrus prekybos gautinas sumas ir sutarčių
turtą, kurie neturi reikšmingo finansavimo komponento, Grupė/Bendrovė pirminio pripažinimu metu finansinį turtą įvertina
tikrąja verte, pridėjus, kai finansinis turtas nėra apskaitomas tikrąja verte per pelną (nuostolius), sandorio išlaidas. Prekybos
gautinos sumos ir sutarčių turtas, į kuriuos neįtrauktas reikšmingas finansavimo komponentas, yra vertinami pagal 15-ojo
TFAS nustatytą sandorio kainą.
Tam, kad finansinis turtas būtų priskiriamas ir vertinamas amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias
pajamas, pinigų srautai atsirandantys iš finansinio turto turi būti tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai (SPPI) nuo
pagrindinės nepadengtos sumos. Šis vertinimas vadinamas SPPI testu ir atliekamas kiekvienai finansinei priemonei.
Grupė/Bendrovės finansinio turto valdymo modelis nurodo, kaip Grupė/Bendrovė valdo savo finansinį turtą, kad šis
generuotų pinigų srautus. Verslo modelis nustato, ar pinigų srautai bus gaunami renkant sutartinius pinigų srautus,
parduodant šį finansinį turtą ar naudojant abu variantus.
Įprastas finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas sandorio sudarymo dieną, t.y. datą, kurią
Grupė/Bendrovė įsipareigoja pirkti ar parduoti finansinį turtą.
Vėlesnis vertinimas
Po pirminio pripažinimo Bendrovė/Grupė finansinį turtą vertina:
a) Amortizuota savikaina (skolos finansinės priemonės);
b) Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai perkeliami į
pelną ar (nuostolius) (skolos finansinės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė neturėjo tokių
priemonių;
c)
Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai nėra perkeliami
į pelną ar (nuostolius) (nuosavybės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė/Bendrovė neturėjo tokių
priemonių;
d) Tikrąja verte per pelną ar nuostolius.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)
Grupė/Bendrovė vertina finansinį turtą amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:
i)
Finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus
pinigų srautus; ir
ii)
Dėl sutartinių finansinio turto sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos
ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efektyvios palūkanų normos metodą
(EIR), atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto
pripažinimas yra nutraukiamas, turtas yra pakeičiamas ar šiam nustatomas vertės sumažėjimas.
Grupės/Bendrovės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima prekybos gautinas sumas, kitas trumpalaikes
ir ilgalaikes gautinas sumas, išduotas paskolas ir turtą, atsiradusį iš sutarčių su klientais (jei toks yra).
Finansinis turtas tikrąja verte per pelną ar nuostolius
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinį turtą, laikomą prekybai, finansinį turtą,
kuris pirminio pripažinimo metu buvo priskirtas kaip vertinamas tikrąja verte per pelną ar nuostolius ar finansinis turtas,
kuris privalomai vertinamas tikrąja verte. Finansinis turtas yra priskiriamas laikomam prekybai, jeigu jis įsigyjamas su tikslu
parduoti ar perpirkti netolimoje ateityje. Išvestinės priemonės, įskaitant atskirtas įterptąsias išvestines priemones, taip pat
klasifikuojamos kaip laikomos prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms (pagal 9
TFAS). Finansinis turtas, susijęs su pinigų srautais, kurie nėra tik pagrindinės sumos bei palūkanų mokėjimai, yra
priskiriami ir vertinami tikrąja verte per pelną ar nuostolius, nepriklausomai nuo verslo modelio. Nepaisant aukščiau
aprašytų kriterijų, pagal kuriuos skolos finansinės priemonės priskiriamos prie apskaitomų amortizuota savikaina ar tikrąja
verte per kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, skolos finansinės priemonės gali būti priskiriamos prie vertinamų tikrąja verte per
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pelną ar nuostolius pirminio pripažinimo metu, jeigu tai pašalina ar žymiai sumažina apskaitos nesutapimus. Finansinis
turtas apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitomas tikrąja verte,
grynuosius tikrosios vertės pokyčius pripažįstant bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Finansinio turto vertės sumažėjimas
Pagal 9 TFAS, bendruoju atveju, Grupė/Bendrovė pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (TKN) visoms skolos finansinėms
priemonėms, kurios nėra vertinamos tikrąja verte per pelną ar nuostolius. TKN yra paremti sutartinių gautinų pinigų srautų
ir pinigų srautų, kuriuos Grupė/Bendrovė tikisi gauti, skirtumu, diskontuotu taikant apytikslią pradinę efektyvią palūkanų
normą. TKN yra pripažįstami dviem etapais. Kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo nėra
reikšmingai padidėjusi, TKN apskaičiuojamas kredito nuostoliams, atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių,
galimų per ateinančius 12 mėnesių (12 mėnesių TKN). Toms kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio
pripažinimo yra reikšmingai padidėjusi, vertės sumažėjimas formuojamas kredito nuostolių sumai, kurių tikimasi per likusį
kredito pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į įsipareigojimų neįvykdymo laiką (galiojimo laikotarpio TKN).
a) Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo vertinimas
Prekybos gautinoms sumoms ir turtui, atsiradusiam iš sutarčių su klientais, Grupė/Bendrovė taiko supaprastintą metodą
TKN skaičiuoti. Todėl Grupė/Bendrovė nestebi kredito rizikos pokyčių, bet kiekvienai finansinių ataskaitų datai pripažįsta
vertės sumažėjimą remiantis galiojimo laikotarpio TKN. Grupė/Bendrovė sudarė tikėtinų nuostolių normų matricą, kuri
paremta istorine kredito nuostolių analize, ir pakoreguota, kad atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams ir
ekonominei aplinkai. Grupė/Bendrovė laiko, kad skolininkas neįvykdė savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei
sutartiniai mokėjimai yra pradelsti, arba kai yra požymių, kad skolininkas ar skolininkų grupė patiria didelių finansinių
sunkumų, nevykdo savo įsipareigojimų (pagrindinių mokėjimų ar palūkanų), atsiranda tikimybė, kad jie pradės bankroto
arba reorganizavimo procedūras ir tais atvejais, kai stebimi duomenys rodo, kad yra numatomas būsimų pinigų srautų
sumažėjimas, pvz., įsiskolinimo pradelsimų pokyčių arba ekonominių sąlygų, kurios koreliuoja su įsipareigojimų
neįvykdymu, pokyčių. Finansinis turtas nurašomas, kai nėra pagrįstų lūkesčių susigrąžinti sutartinius pinigų srautus.
Taip pat Bendrovė/Grupė skaičiuoja vertės sumažėjimą individualiai, vertindama skolų būklę atskirai pagal skolininką.
Bendrovė nustatė, kad istoriškai per paskutinius penkerius metus neapmokamų beviltiškų skolų vidutinis lygis yra 0%,
skaičiuojant jį nuo pirkėjų skolų likučio. Dėl šios priežasties bei įvertinusi su ateities prognozėmis susijusius vertinimus,
Bendrovė nepakeitė dabar taikomų nuostolių matricos skaičiavimo principų.
b) Suteiktų paskolų vertės sumažėjimo vertinimas
Bendrovė suteikia paskolas Grupės įmonėms su nustatyto termino grąžinimo sąlygomis, kaip atskleista 14 pastaboje.
Išduodant paskolą, bendru atveju yra įvertinami ir apskaitomi 12 mėnesių tikėtini kredito nuostoliai. Vėlesniais ataskaitiniais
laikotarpiais, nesant reikšmingo kredito rizikos padidėjimo, susijusio su paskolos gavėju, Bendrovė koreguoja 12 mėnesių
tikėtinų kredito nuostolių likutį atsižvelgiant į vertinimo datai likusią nepadengtą paskolos sumą. Nustačius, kad paskolos
gavėjo finansinė būklė reikšmingai pablogėjo, lyginant su būkle, buvusia paskolos išdavimo metu, Bendrovė apskaito visus
paskolos galiojimo laikotarpio tikėtinus kredito nuostolius.
b)

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminis pripažinimas ir vertinimas:
Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu skirstomi į finansinius įsipareigojimus apskaitomus tikrąja verte per
pelną ar nuostolius, gautas paskolas ir mokėtinas sumas. Visi finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimu metu yra
pripažįstami tikrąja verte, o gautų paskolų bei mokėtinų sumų atveju – atėmus tiesiogiai priskirtinas sandorio išlaidas.
Grupės/Bendrovės finansiniai įsipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant bankų
overdraftus ir finansinio lizingo įsipareigojimus, ir išvestines finansines priemones.
Vėlesnis vertinimas
Finansinių įsipareigojimų vertinimas priklauso nuo jų priskyrimo, kaip aprašyta toliau.
Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius
Finansiniai įsipareigojimai, apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinius įsipareigojimus, laikomus
prekybai, ir finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priskirti pirminio pripažinimo metu kaip vertinami tikrąja verte per pelną
ar nuostolius. Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo tikslu
artimiausiu metu. Į šią kategoriją taip pat įeina Grupės/Bendrovės sudarytos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra
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priskiriamos apsidraudimo priemonėmis apsidraudimo santykiuose, kaip apibrėžta 9-ajame TFAS. Atskiros įterptosios
išvestinės priemonės taip pat priskiriamos kaip laikomos prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo
priemonėms. Pelnas arba nuostoliai, atsiradę iš finansinių įsipareigojimų laikomų prekybai, yra pripažįstami bendrųjų
pajamų ataskaitoje.
Gautos paskolos ir kitos mokėtinos sumos
Po pirminio pripažinimo paskolos ir kitos mokėtinos sumos yra apskaitomos amortizuota savikaina naudojant efektyvios
palūkanų normos metodą (EIR). Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai įsipareigojimai yra
nurašomi arba amortizuojami. Amortizuota savikaina apskaičiuojama atsižvelgiant į nuolaidą ar priemoką įsigyjant, taip pat
mokesčius ar išlaidas, kurios yra neatskiriama EIR dalis. EIR amortizacija įtraukiama į finansines sąnaudas bendrųjų
pajamų ataskaitoje.
Finansinių priemonių sudengimas
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami ir grynoji suma yra pateikiama finansinės būklės ataskaitoje,
jei egzistuoja įvykdoma teisė sudengti pripažintas sumas ir yra ketinama atsiskaityti grynąja verte, t.y. realizuoti turtą ir
įvykdyti įsipareigojimus tuo pačiu metu.
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas
Finansinis turtas
Finansinio turto (arba, kai taikytina, finansinio turto dalies arba panašaus finansinio turto grupės dalies) pripažinimas yra
nutraukiamas (t.y., jis yra pašalinamas iš Grupės/Bendrovės finansinės būklės ataskaitos), kai:
i)
baigiasi sutartyje numatytų teisių į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; arba
ii)
Grupė/Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautus; arba prisiima prievolę be
reikšmingo uždelsimo sumokėti visus gautus pinigų srautus trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį ir a)
Grupė/Bendrovė perleidžia iš esmės visą su perduoto finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą; arba b)
Grupė/Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos,
bet perleidžia šio finansinio turto kontrolę.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai
vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet iš esmės kitomis
sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo
nutraukimu ir naujo įsipareigojimo atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų
ataskaitoje.
2.12 Įstatinis kapitalas
(a) Paprastosios akcijos
Paprastosios akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Suma, kuria gautas atlygis už parduotas akcijas viršija jų nominalią
vertę, pripažįstama akcijų priedais. Papildomos išorinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su naujų akcijų išleidimu,
apskaitomos jomis mažinant akcijų priedus.
(b) Nuosavos akcijos
Kuomet Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės nuosavą akcinį kapitalą, sumokėtas atlygis, įskaitant visas
priskirtinas papildomas išorines išlaidas, yra atimamas iš nuosavo kapitalo kaip nuosavos akcijos iki kol jos parduodamos,
iš naujo išleidžiamos ar anuliuojamos. Nepripažįstamas joks pelnas ar nuostoliai dėl nuosavų akcijų pardavimo, išleidimo
ar anuliavimo. Jeigu tokios akcijos vėliau parduodamos arba iš naujo išleidžiamos, gautas atlygis apskaitomas
konsoliduotose finansinėse ataskaitose kaip nuosavo kapitalo pasikeitimas.
(c) Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Metiniai pervedimai 5 proc. Grynojo rezultato
reikalingi tol, kol rezervas pasiekia 10 proc. įstatinio kapitalo. Teisinis rezervas negali būti naudojamas dividendams mokėti,
ir jis nustatomas tik būsimiems nuostoliams padengti.
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(d) Perkainojimo rezervas
Perkainojimo rezervas apskaitomas kitose bendrosiose pajamose ir įtraukiamas į turto perkainojimo rezervą nuosavame
kapitale. Tais atvejais, kai perkainoto turto nauja perkainota vertė viršija to turto likutinę apskaitinę vertę, o prieš tai tokiam
turtui buvo pripažintas nuvertėjimas, jį apskaitant bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip nuostolį, perkainotos vertės
padidėjimas, neviršijantis buvusio nuvertėjimo, yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje, jį apskaitant kaip pelną. Jei
po nuvertėjimo atstatymo vis dar susidaro perkainotos vertės perviršis, jis yra apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje
kaip kitos bendrosios pajamos (bei atitinkamai nuosavame kapitale finansinės būklės ataskaitoje).
Perkainoto turto rezervo sumažėjimas, lygus einamųjų metų perkainoto turto perkainotos vertės nusidėvėjimui per metus,
finansinių metų pabaigoje yra perkeliamas į nepaskirstytąjį pelną nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Perleidžiant ar
nurašant perkainota verte apskaitomą turtą, su juo susijęs likutinis perkainojimo rezervas yra perkeliamas į nepaskirstytąjį
pelną nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje.
(e) Rezervas nuosavų akcijų įsigijimui
Šis rezervas sukuriamas remiantis akcininkų sprendimu įsigyti savo akcijas.
(f) Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas
Užsienio valiutų perskaičiavimo rezervas suformuojamas valiutų perskaičiavimo skirtumams, susidarantiems
konsoliduojant užsienio dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Valiutų perskaičiavimo skirtumai konsoliduotose
finansinėse ataskaitose parodomi nuosavame kapitale tol, kol investicija parduodama. Pardavus atitinkamą turtą,
sukauptas valiutų perskaičiavimo rezervų perkainojimo rezultatas pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis tuo pačiu
laikotarpiu, kuomet pripažįstamas pelnas ar nuostoliai iš pardavimo.
2.13. Nuoma
A. BENDROVĖ/GRUPĖ KAIP NUOMININKAS
Politika, kurios laikomasi nuo 2019 m. sausio 1 d.
Sutarties pradžioje Bendrovė ir Grupė vertina, ar sutartis yra nuoma ar ją apima. Tai reiškia, kad vertinama, ar pagal sutartį
suteikiama teisė valdyti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį.
Visoms nuomos sutartims, išskyrus trumpalaikes ir mažaverčio turto nuomos sutartis, Bendrovė ir Grupė taiko vieną
pripažinimo ir vertinimo metodą. Bendrovė ir Grupė pripažįsta nuomos įsipareigojimą mokėti nuomos įmokas ir naudojimo
teise valdomą turtą, pagal kurį suteikiama teisė naudotis nuomojamu turtu.
Naudojimo teise valdomas turtas
Pradžios datą (t. y. datą, nuo kurios pagrindinis turtas pradėtas naudoti) Bendrovė ir Grupė pripažįsta naudojimo teise
valdomą turtą. Naudojimo teise valdomas turtas apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės
sumažėjimą pakoregavus dėl nuomos įsipareigojimo pakartotinio įvertinimo. Naudojimo teise valdomo turto įsigijimo
savikaina apima nuomos įsipareigojimų pirminio vertinimo sumą, pirmines tiesiogines išlaidas, nuomos mokesčius pradžios
datą arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos paskatas. Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas
pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per nuomos laikotarpį arba nustatytą turto naudingo tarnavimo laikotarpį,
priklausomai nuo to, kuris iš jų yra trumpesnis:
Žemė
Transporto priemonės

58 metai
3 metai

Jeigu iki nuomos laikotarpio pabaigos Bendrovei ir Grupei perleidžiama nuomojamo turto nuosavybės teisė arba jeigu
naudojimo teise valdomo turto kaina rodo, kad nuomininkas pasinaudos pasirinkimo pirkti teise, nusidėvėjimas
skaičiuojamas remiantis numatomu turto naudingo tarnavimo laiku.
Taip pat naudojimo teise valdomas turtas yra vertinamas dėl vertės sumažėjimo.
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Nuomos įsipareigojimai
Pradžios datą Bendrovė/Grupė pripažįsta nuomos įsipareigojimus, apskaitomus nuomos įmokų, kurios turės būti
sumokėtos per nuomos laikotarpį, dabartine verte. Nuomos įmokos apima fiksuotas įmokas (įskaitant prilygintas fiksuotoms
įmokoms) atėmus bet kokias gautinas nuomos paskatas, kintamas nuomos įmokas, kurios priklauso nuo indekso ar
normos, ir sumos, kurios turėtų būti sumokėtos pagal likvidacinės vertės garantijas. Tokios nuomos įmokos taip pat apima
pasirinkimo pirkti sandorio vykdymo kainą, jei yra pagrįstai žinoma, kad Bendrovė/Grupė ta pasirinkimo teise pasinaudos,
ir baudas už nuomos nutraukimą, jeigu daroma prielaida, kad per nuomos laikotarpį Bendrovė/Grupė pasinaudos
pasirinkimo teise nutraukti nuomą. Kintamos nuomos įmokos, kurios nepriklauso nuo indekso ar normos, pripažįstamos
sąnaudomis (nebent jos yra patiriamos atsargoms pagaminti) laikotarpiu, kuriuo įvyksta įvykis ar atsiranda sąlyga, dėl kurių
mokami šie mokesčiai.
Skaičiuodama dabartinę nuomos įmokų vertę, Bendrovė/Grupė taiko nuomos pradžios datą priskaitytiną skolinimosi
palūkanų normą, nes nuomos sutartyje numatytos palūkanų normos negalima lengvai nustatyti. Po pradžios datos nuomos
įsipareigojimų suma didinama atsižvelgiant į įvertintas palūkanas ir sumažinama sumokėtų nuomos įmokų suma. Be to,
balansinė nuomos įsipareigojimų suma yra vertinama pakartotinai, jeigu atliekami tam tikri koregavimai, pasikeičia nuomos
laikotarpis ar nuomos įmokos (pvz., būsimų įmokų pakeitimai dėl indekso ar normos, naudojamos tokiems nuomos
įmokoms nustatyti, pasikeitimo) arba pasikeičia pasirinkimo teisės pirkti nuomojamą turtą vertinimas.
Trumpalaikė ir mažaverčio turto nuoma
Bendrovė ir Grupė taiko pripažinimo išimtį savo trumpalaikiam turtui (t. y. tokia nuoma, kurios laikotarpis pradžios datą yra
trumpesnis nei 12 mėnesių ir kuri neapima pasirinkimo teisės pirkti turtą). Šios išimties ji laikosi ir pripažindama mažaverčio
turto, kurį sudaro biuro inventorius, nuomą. Trumpalaikės ir mažaverčio turto nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis
pagal tiesinį metodą per nuomos laikotarpį.
Politika, kurios buvo laikomasi iki 2019 m. sausio 1 d.
Palyginamuoju laikotarpiu, Bendrovė ir Grupė, būdama nuomininku, nuomos sutartis, pagal kurias perduodama iš esmės
visa nuosavybei būdinga rizika ir nauda, klasifikavo kaip finansinės nuomos sutartis, o visas kitas sutartis – kaip veiklos
nuomos sutartis. Pagal finansinę nuomą, nuomojamas turtas pirminio pripažinimo metu buvo vertinamas suma, kuri lygi
išsinuomoto turto tikrajai vertei, arba, jeigu jos mažesnės, dabartinei minimalių įmokų pagal nuomos sutartį vertei. Vėliau
toks turtas buvo apskaitomas remiantis tokiam turtui taikoma apskaitos politika. Pagal veiklos nuomą nuomojamas turtas
nebuvo pripažįstamas Bendrovės ir Grupės finansinės būklės ataskaitoje. Pagal tokią nuomą sumokėtos įmokos buvo
pripažįstamos pelnu (nuostoliais) tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.
B. BENDROVĖ/GRUPĖ KAIP NUOMOTOJAS
Būdama nuomotoju, nuomos pradžioje Bendrovė ir Grupė nustato, ar sudaryta sutartis yra finansinė ar veiklos nuoma.
Jeigu Bendrovė ir Grupė nustato, kad pagal nuomos sutartį perduodama iš esmės visa nuomojamo turto nuosavybei
būdinga rizika ir nauda, tokias numos sutartis ji priskiria finansinei nuomai. Nuomos sutartys, pagal kurias Bendrovė ir
Grupė neperduoda iš esmės visos nuomojamo turto nuosavybei būdingos rizika ir naudos, priskiriamos veiklos nuomai.
Įplaukos iš nuomos apskaitomos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį ir pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitos
pajamų straipsnyje atsižvelgiant į nuomos pobūdį. Pirminės tiesioginės išlaidos, kurios patiriamos dėl derybų ir nuomos
organizavimo, turi būti įskaičiuojamos į išnuomoto turto balansinę vertę ir pripažįstamos nuomos laikotarpio sąnaudomis
tuo pačiu pagrindu, kaip ir pagal nuomos sutartį gaunamos pajamos. Neapibrėžtosios įmokos pripažįstamos pajamomis
tuo laikotarpiu, kuriuo jos uždirbamos.
Grupės, kaip nuomininko, palyginamuoju laikotarpiu taikyta apskaitos politika nesiskyrė nuo 16-ojo TFAS reikalavimų.
2.14. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos), gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar
kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu (daugiausiai gautos iš ES ir kitų struktūrinių fondų). Šiai dotacijų
grupei priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. Dotacijos, susijusios su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama
panaudota dalimis tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ir pelne (nuostoliuose) mažinamas atitinkamų sąnaudų
straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis.
Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama
sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.
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2.15. Atidėjiniai
Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė ir Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą
pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali
būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi kiekvienos finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną ir koreguojami,
kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma
yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio
padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.
2.16. Išmokos darbuotojams
(a) Socialinio draudimo įmokos
Bendrovė ir Grupė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) už savo
darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas – tai
planas, pagal kurį Bendrovė ir Grupė moka nustatyto dydžio įmokas ir ateityje neturės jokio teisinio ar konstruktyvaus
įsipareigojimo ir toliau mokėti šias įmokas, jeigu Fondas neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams
sumokėti išmokas, susijusias su tarnyba dabartiniu ar ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos
sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų sąnaudoms.
(b) Premijų planai
Bendrovė ir Grupė pripažįsta įsipareigojimą ir sąnaudas premijoms, kuomet ji turi sutartinį įsipareigojimą arba praeityje
buvo taikoma praktika, sukūrusi konstruktyvų įsipareigojimą.
(c) Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Bendrovės sulaukus
pensinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka.
Įsipareigojimų darbuotojams einamųjų metų savikaina pripažįstama sąnaudomis iš karto bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Anksčiau patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis lygiomis dalimis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti
išmoką.
Dėl išmokų sąlygų pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai bendrųjų pajamų ataskaitoje
pripažįstami iš karto.
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio
vieneto metodą. Pakartotiniai vertinimai, kuriuos sudaro aktuarinis pelnas ir nuostoliai yra iš karto pripažįstamas finansinės
būklės ataskaitoje su atitinkamu debetu ar kreditu nepaskirstytame pelne kitose bendrosiose pajamose tuo laikotarpiu,
kada jos patiriamos. Pakartotiniai vertinimai vėlesniais laikotarpiais neperkeliami į pelną arba nuostolius.
Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos
datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus,
remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus
į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma.
2.17. Pelno mokestis
Grupės įmonės apmokestinamos individualiai, nepriklausomai nuo bendrų Grupės rezultatų.
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos šiose finansinėse ataskaitose, nustatytos remiantis vadovybės atliktais
skaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos mokesčių įstatymus.
Lietuvoje veikiančių Grupės įmonių pelnas už 2020 m. apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2019 m. – 15
proc.). Ukrainoje taikomas pelno mokestis yra 18 proc. (2019 m. – 18 proc.).
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Remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais mokestiniai nuostoliai, išskyrus nuostolius, susijusius su vertybinių
popierių ir (arba) finansinių priemonių perdavimu, gali būti perkeliami neribotam terminui. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
perkeliami mokestiniai nuostoliai negali viršyti 70 proc. einamųjų metų apmokestinamo pelno.
Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių pardavimo gali būti keliami 5 metus ir naudojami
tik apmokestinamam pelnui iš panašaus pobūdžio sandorių sumažinti.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. remiantis Ukrainos Respublikos mokesčių įstatymais perkeliami mokestiniai nuostoliai negali
viršyti 25 proc. einamųjų metų apmokestinamojo pelno.
Atidėtasis pelno mokestis
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas taikant įsipareigojimų metodą laikiniesiems skirtumams, susidarantiems tarp turto
ir įsipareigojimų mokesčių bazės ir jų apskaitinės vertės konsoliduotose finansinėse ataskaitose. Tačiau atidėtasis pelno
mokestis nepripažįstamas, jeigu jis susidaro dėl kitų nei verslo jungimo būdu atsiradusio turto ar įsipareigojimų pirminio
pripažinimo, kuris sandorio metu neturėjo jokios įtakos nei apskaitiniam, nei apmokestinamam pelnui ar nuostoliams.
Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas taikant finansinių ataskaitų dienai patvirtintus arba iš esmės patvirtintus
mokesčių tarifus (ir įstatymus), kuriuos numatoma taikyti, kuomet bus realizuojamas susijęs atidėtojo pelno mokesčio turtas
arba įvykdomas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas.
Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas tokia apimtimi, kokia yra tikėtina, kad ateityje bus gautas
apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniesiems skirtumams panaudoti.
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas laikiniesiems skirtumams, susidariusiems dėl investicijų į dukterines įmones,
išskyrus tuos atvejus, kuomet laikinojo skirtumo išnykimo laiką kontroliuoja Grupė ir tikėtina, kad laikinasis skirtumas
neišnyks artimiausioje ateityje.
2.18. Pajamų pripažinimas
Pajamos pagal sutartis su klientais
Pajamos pagal sutartis su klientais pripažįstamos, kai prekių ar paslaugų kontrolė pereina klientui, ta suma, kurią Bendrovė
ir Grupė tikisi gauti mainais už prekes ar paslaugas. Bendrovė ir Grupė nustatė, kad kontroliuoja prekes ar paslaugas prieš
jas perduodama klientui, todėl Bendrovė ir Grupė veikia kaip pagrindinė pajamų sandorio šalis. Pajamas pagal sutartis
pripažino 2020 ir 2019 metais patronuojamoji įmonė, kuri pagal techninę specifikaciją gamino gamybos liniją užsakovui.
Bendrovė ir Grupė paskirsto sandorio kainą per gaminio gamybos laikotarpį, remdamasi santykinėmis atskirų gamybos
lygių pardavimo kainomis.
Vadovybė atliko analizę ir nustatė, jog Bendrovė ir Grupė sutartyse su klientais apibrėžtus veiklos įsipareigojimus įvykdo
per laikotarpį (o ne konkrečiu laiko momentu) dėl šių priežasčių:
- Bendrovė ir Grupė, teikdama gaminių gamybos paslaugas, nesukuria alternatyvaus panaudojimo turto;
- Už atliktą dalinį gamybos darbą Bendrovė ir Grupė turi vykdomąją teisę į atlygį.
Apskaičiuodama pajamų ir jai tenkančios savikainos dalį, vadovybė remiasi tikėtinų išlaidų, pridedant tikėtinos maržos,
metodu. Remiantis valdymo ir gamybos apskaitos duomenimis, yra išskaičiuojama užsakymo gamybos išpildymo būklė
kiekviename gamybos etape (Bendrovėje atitinkamai apskaičiuojant, kokia tikėtinos gaminio savikainos dalis kuriame
gamybos etape yra pasiekta). Skaičiavimai užbaigiami, prie apskaičiuotos santykinės nebaigtos gamybos lygių
skirtinguose gamybos etapuose pridedant taikomą maržą.Tokiu būdu apskaičiuota pajamų suma, yra pripažįstama ir
apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitoje, pajamų pagal sutartis su klientais straipsnyje, o turtas, atsirandantis iš sutarčių
su klientais finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitomas trumpalaikiame turte, sutarčių turto straipsnyje. Su šia pajamų
suma susijusi savikaina yra atvaizduojama bendrųjų pajamų ataskaitose, pardavimo savikainos straipsnyje.
Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS ir taikant TFAS 15, Bendrovės ir Grupės vadovybei reikia pritaikyti tam tikras
prielaidas ir įvertinimus, kurie turi reikšmingos įtakos sumoms pateiktoms finansinėse ataskaitose. Vadovybės vertinimu,
reikšmingiausi įvertinimai ir su tuo susiję neapibrėžtumai apskaičiuojant ir pripažįstant pajamas iš sutarčių su klientais yra
susiję su:
- Naudojama tikėtina uždirbti gaminio marža (procentinis dydis);
- Istorinių valdymo ir gamybos apskaitos duomenų taikymu, apskaičiuojant vertės koeficientus, susijusius su kiekvienu
gamybos etapu.
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Be aukščiau aptartų, vadovybė taip pat atsižvelgė į kitų dalykų poveikį pajamų pripažinimui, tokių kaip reikšmingų
finansavimo komponentų buvimą, atsiskaitymą negrynaisiais pinigais ir kita.
Bendrovės ir Grupės sutartyse su klientais nėra šių išvardintų sutartinių sąlygų arba, vadovybės vertinimu, jos yra
nereikšmingos TFAS 15 taikymo kontekste.
Sutarčių turtas – sukauptos pajamos
Sutarčių turtas yra teisė į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, kurios buvo atliktos kliento naudai (įskaitant dalinį atlikimą).
Jei Bendrovė ir Grupė perduoda prekes ar suteikia paslaugas klientui prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas
pagal sutartis yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui.
Sutarčių įsipareigojimai – gauti avansai
Sutarties įsipareigojimus sudaro iš klientų gauti išankstiniai apmokėjimai už ateityje suteikiamas paslaugas ar
parduodamas prekes.
Dividendų paskirstymas
Dividendų paskirstymas Bendrovės akcininkams pripažįstamas įsipareigojimu Bendrovės ir Grupės finansinėse
ataskaitose tuo laikotarpiu, kuomet dividendus patvirtina Bendrovės akcininkai.
2.19. Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet,
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
2.20. Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniai įvykiai, kurie parodomi suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės ir Grupės padėtį finansinių
ataskaitų dieną (koreguojantys įvykiai) atskleidžiami finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai reikšmingi įvykiai, kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi aiškinamojo rašto pastabose.
2.21. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus
atvejus, kai atskiras apskaitos standartas reikalauja būtent tokio užskaitymo.
2.22. Segmentai
Veikiantis segmentas yra Grupės ir Bendrovės dalis, dalyvaujanti ekonominėje veikloje, iš kurios ji gali uždirbti pajamas ir
patirti sąnaudas. Veikiančio segmento veiklos rezultatus reguliariai tikrina Grupės ir Bendrovės vadovai, priimdami
sprendimą dėl išteklių, kuriuos reikia paskirti segmentui ir įvertinti jo veiklos rezultatus, ir kurie teikia atskirą finansinę
informaciją.
Segmento rezultatai, apie kuriuos informuojama vadovybė, apima aspektus, kurie tiesiogiai priskiriami segmentui, bei tuos
aspektus, kurie pagrįstai gali būti priskiriami.
2.23. Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai)
Grupė pateikia pagrindinį (EPS) ir sumažintą pelną paprastajai akcijai (DEPS). Pagrindinis EPS apskaičiuojamas padalijus
pelną arba nuostolį, priskirtiną Grupės akcininkams ir per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų svertinį vidurkį. Sumažintas
EPS (DEPS) nustatomas koreguojant pelną arba nuostolį, priskirtiną Grupės akcininkams ir paprastųjų akcijų skaičiaus
svertinį vidurkį, išreikštą visų potencialių paprastųjų akcijų, pvz., konvertuojamųjų obligacijų ir akcijų pasirinkimo sandorių,
įtaka.
2.24. Tikrosios vertės nustatymas
Kai kuriuose Grupės ir Bendrovės apskaitos principuose ir atskleidimuose reikalaujama nustatyti finansinio ir nefinansinio
turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę.
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Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastinį sandorį,
sudaromą tarp rinkos dalyvių pagrindinėje rinkoje, o jei jos nėra – palankiausioje rinkoje, į kurią Grupė ir Bendrovė gali
patekti vertinimo dieną. Įsipareigojimo tikroji vertė parodo jo prievolių neįvykdymo rizikos poveikį.
Nustatydama turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę, Grupė ir Bendrovė remiasi prieinamais rinkos duomenimis, kiek įmanoma.
Tikrosios vertės yra pateikiamos žemiau nurodytais trimis tikrosios vertės hierarchijos lygiais, remiantis vertinimo
metoduose taikomais kintamaisiais:
• 1 lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos (nepakoreguotos);
• 2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus į 1 lygį įtrauktas kotiruojamas turto arba įsipareigojimų kainas, kurie stebimi tiesiogiai (t.
y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvesti iš kainų);
• 3 lygis: turto arba įsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi kintamieji).
Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar įsipareigojimo tikrąją vertę, gali būti priskiriami skirtingiems tikrosios vertės
hierarchijos lygiams, tikrosios vertės hierarchijos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji vertė, turi būti nustatomas
remiantis žemiausio lygio kintamuoju, reikšmingu nustatant visą tikrąją vertę.
Grupė ir Bendrovė pripažįsta tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
kada pokytis įvyko.
Tikrosios vertės, nustatytos įvertinimo ir / ar atskleidimo tikslais, skaičiuojamos remiantis pateiktais metodais. Ten, kur
taikytina, detalesnė informacija apie prielaidas, taikytas nustatant tikrąsias vertes, yra atskleista su konkrečiu turtu ar
įsipareigojimu susijusioje pastaboje.
2.25 Klasifikavimas į trumpalaikius ir ilgalaikius
Finansinėse ataskaitose Grupė ir Bendrovė pateikia turtą ir įsipareigojimus klasifikuodama juos į trumpalaikius ir ilgalaikius.
Turtas laikomas trumpalaikiu, jeigu :
• Tikimasi, kad jis bus realizuotas arba parduotas ar sunaudotas per įprastinės veiklos ciklą
• Laikomas pardavimui
• Tikimasi, kad bus realizuotas per 12 mėnesių po finansinių metų pabaigos
Arba
• Pinigai ar pinigų ekvivalentai, išskyrus apriboto naudojimo, kuriais per artimiausius 12 mėnesių nebus galima padengti ar
apmokėti įsipareigojimų.
Visas kitas turtas yra klasifikuojamas kaip ilgalaikis.
Įsipareigojimas yra trumpalaikis jeigu :
• Tikimasi, kad jis bus sumokėtas per įprastinės veiklos ciklą
• Laikomas pardavimui
• Tikimasi, kad bus sumokėtas per 12 mėnesių po finansinių metų pabaigos
• Nėra besąlyginės teisės atidėti mokėjimą mažiausiai 12 mėnesių po finansinių metų pabaigos.
Grupė ir Bendrovė visus kitus įsipareigojimus klasifikuoja kaip ilgalaikius. Atidėto pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai
yra klasifikuojami kaip ilgalaikis turtas ir ilgalaikiai įsipareigojimai.
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3

Pajamos pagal sutartis su klientais ir pardavimo pajamos

Grupė
Vienintelis Grupės veiklos segmentas, identifikuotas valdymo tikslais, yra šaldytuvų ir specializuotos įrangos gamyba.

2020 m.
Šaldytuvai ir susijusi įranga
Pajamos pagal sutartis patronuojamoje įmonėje

Grupė
2019 m.

29 418
29 418

32 047
175
32 222

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
28 705

31 204

28 705

31 204

Grupės ir Bendrovės vadovybė analizuoja tik pardavimo informaciją pagal šalis.
Pardavimo pajamos iš viso
Vakarų Europa
Ukraina
Centrinė Europa
Lietuva
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstybės
Rusija
Kitos šalys
Iš viso

2020 m.
10 039
5 577
5 767
5 059
1 041
728
793
611
29 615

2019 m.
12 533
6 706
6 059
4 329
1 170
756
370
495
32 418

Pardavimai tarp grupės
įmonių
2020 m.
2019 m.
(197)
(196)
(197)
(196)

Pardavimo pajamos
2020 m.
10 039
5 577
5 767
4 862
1 041
728
793
611
29 418

2019 m.
12 533
6 706
6 059
4 133
1 170
756
370
495
32 222

Sandoriai tarp grupės įmonių sudaromi komerciniais terminais ir sąlygomis. Konsoliduotose finansinėse ataskaitose
pardavimai tarp grupės įmonių yra eliminuojami.
Bendrovė
Pardavimo pajamos
2020 m.
2019 m.
Vakarų Europa
Ukraina
Centrinė Europa
Lietuva
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstybės
Rusija
Kitos šalys

4

9 970
5 577
5 767
4 221
1 041
725
793
611
28 705

12 466
6 706
5 859
3 383
1 170
755
370
495
31 204

Pardavimo savikaina
Grupė

Žaliavos
Atlyginimai ir socialinis
draudimas
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Kitos netiesioginės sąnaudos
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2020 m.

2019 m.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

18 081

20 078

17 555

19 344

2 955
1 552
3 680
26 268

3 304
1 630
4 179
29 191

2 869
1 513
3 606
25 543

3 183
1 587
4 070
28 184
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Pardavimo sąnaudos
2020 m.

Transportavimas
Atlyginimai ir socialinis draudimas
Garantinio aptarnavimo sąnaudos
Reklama, rinkodara
Rinkos tyrimai, pardavimų skatinimas bei komisiniai
trečioms šalims
Sertifikavimo sąnaudos
Sandėliavimo sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Draudimas
Kita

6

1 039
435
288
191

771
464
130
85

1 039
435
202
186

341
52
36
9
49
(7)
1 814

170
65
52
19
31
3
2 293

354
52
36
9
49
(7)
1 943

182
65
51
19
31
3
2 213

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Atlyginimai ir socialinis draudimas
Gautos subsidijos prastovų kompensavimui
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Patalpų nuoma ir eksploatacinės sąnaudos
Draudimas
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį
Komandiruotės
Banko paslaugos
Ilgalaikio nematerialaus turto vertės sumažėjimas
Konsultantų sąnaudos
Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Apsaugos sąnaudos
Suteiktų paskolų vertės sumažėjimo pokytis
Gautos subsidijos darbo vietų išsaugojimui
Kitos

Grupė
2019 m.

1 518
(158)
390
111
(37)
28
6
41
3
17
37
5
(744)
(853)
387
751

1 185
423
119
61
55
32
26
25
23
17
6
(562)
596
2 006

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

1 378
(149)
387
111
(39)
28
6
40
3
16
31
5
(744)
(853)
350
570

1 277
416
119
59
55
27
25
25
23
17
5
(562)
315
1 801

Kitos veiklos pajamos
Grupė
2020 m.

Pajamos iš transportavimo paslaugų
Pajamos iš kitų paslaugų pardavimo
Patalpų nuomos pajamos

8

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

771
464
11
88

2020 m.

7

Grupė
2019 m.

2019 m.

233
73
24
330

211
54
15
280

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
233
142
44
419

211
131
40
382

Kitos veiklos sąnaudos
Grupė
2020 m.

Transportavimo sąnaudos
Kitų paslaugų
Kitos

231
39
270

34

2019 m.
217
38
255

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
231
88
16
335

217
96
15
328
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Finansinės veiklos pajamos
Grupė
2020 m.

Pelnas dėl valiutos kursų pasikeitimo
Dividendų pajamos
Kitos

10

2019 m.

92
2
94

-

92
2
94

21
400
3
424

Finansinės veiklos sąnaudos
Grupė
2020 m.

Palūkanų sąnaudos
Nuostoliai iš valiutos keitimo sandorių
Kitos sąnaudos

11

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

2019 m.

494
10
112
616

528
12
540

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
492
10
112
614

525
19
16
560

Pelno mokestis
Grupė

Pelno mokesčio (sąnaudų) pajamų komponentai
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos
pelne (nuostoliuose) iš tęsiamos veiklos

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

2020 m.

2019 m.

35

98

43

110

35

98

43

110

2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir atsargų
nukainojimas
Sukaupti įsipareigojimai
Atidėjiniai garantiniam remontui
Kita
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

(91)
68
48
91
116

(34)
46
85
154
251

(97)
66
47
92
108

(38)
44
51
176
233

Atimti: nepripažinta dalis
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte

116

251

108

233

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas
Kapitalizuotos plėtros išlaidos
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas

(1 540)
(200)
(1 740)

(1 707)
(202)
(1 909)

(1 540)
(200)
(1 740)

(1 707)
(202)
(1 909)

Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte

(1 624)

(1 658)

(1 632)

(1 676)
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Nematerialusis turtas

Grupė
Plėtros išlaidos
Įsigijimo vertė:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Pardavimai ir nurašymai
Perklasifikavimas
Vertės sumažėjimas
2020 m. gruodžio 31 d. likutis
Amortizacija:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

Programinė
įranga, licencijos

Iš viso

6 531
280
(3)
6 808

771
2
(3)
770

7 302
282
(3)
(3)
7 578

4 972
307
5 279

753
12
(3)
762

5 725
319
(3)
6 041

2020 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė

1 529

8

1 537

2020 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė

1 559

18

1 577

Plėtros išlaidos

Programinė
įranga, licencijos

Iš viso

Įsigijimo vertė:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Pardavimai ir nurašymai
Perklasifikavimas
Vertės sumažėjimas
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

6 154
329
73
(25)
6 531

844
2
(2)
(73)
771

6 998
331
(2)
(25)
7 302

Amortizacija:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 662
310
4 972

732
23
(2)
753

5 394
333
(2)
5 725

2019 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė

1 559

18

1 577

2019 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė

1 492

112

1 604

Visa nematerialiojo turto amortizacijos suma yra įtraukta į bendrąsias ir administracines sąnaudas bendrųjų pajamų
ataskaitoje.
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Nematerialusis turtas (tęsinys)

Bendrovė
Plėtros sąnaudos

Programinė įranga,
licencijos

Įsigijimo vertė:
22020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai

6 454
280

641
2

Pardavimai ir nurašymai

(3)

-

6 731

643

7 374

4 896
307

622
12

5 518
319

2020 m. gruodžio 31 d. likutis

Iš viso
7 095
282
(3)

Sukaupta amortizacija:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai

-

-

2020 m. gruodžio 31 d. likutis

5 203

634

5 837

-

2020 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė

1 528

9

1 537

2020 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė

1 558

19

1 577

Plėtros sąnaudos

Programinė įranga,
licencijos

Iš viso

Įsigijimo vertė:
2019 m. sausio 1 d. likutis

6 150

640

6 790

Įsigijimai
Pardavimai ir nurašymai

329
(25)

3
(2)

332
(27)

6 454

641

7 095

4 586
310

603
21

5 189
331

(2)

(2)

2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 896

622

5 518

2019 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė

1 558

19

1 577

2019 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė

1 564

37

1 601

2019 m. gruodžio 31 d. likutis
Sukaupta amortizacija:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Amortizacija per metus
Pardavimai ir nurašymai

Visa nematerialiojo turto amortizacijos suma yra įtraukta į administracines sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Dalis
Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 4 805 tūkst. eurų, 2020 m. gruodžio 31 d. buvo visiškai
amortizuota (4 318 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.), tačiau vis dar naudojama veikloje.
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13

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai
Grupė
Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės ir
kita

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

4 252
4 252

35 742
242
(46)
35 938

5 383
173
(3)
5 553

189
(21)
168

45 566
394
(49)
45 911

Sukauptas nusidėvėjimas:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

2 539
129
2 668

34 153
565
(44)
34 674

5 050
140
(4)
5 186

-

41 742
834
(48)
42 528

Perkainota vertė:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

4 206
4 206

7 690
(11)
7 679

1 475
1 475

-

13 371
(11)
13 360

Perkainotos vertės nusidėvėjimas:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

229
98
327

1 416
604
2 020

534
209
743

-

2 179
911
3 090

5 463
5 690

6 923
7 863

1 099
1 274

168
189

13 653
15 016

Žemė,
pastatai ir
statiniai
Įsigijimo savikaina:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

2020 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė
2020 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė
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Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)
Grupė

Žemė,
pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės ir
kita

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

Įsigijimo savikaina:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 252
4 252

35 710
32
35 742

5 350
36
(3)
5 383

1
188
189

45 313
256
(3)
45 566

Sukauptas nusidėvėjimas:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

2 407
132
2 539

33 518
635
34 153

4 871
179
5 050

-

40 796
946
41 742

Perkainota vertė:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 206
4 206

7 690
7 690

1 475
1 475

-

13 371
13 371

Perkainotos vertės nusidėvėjimas:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

134
95
229

818
598
1 416

318
216
534

-

1 270
909
2 179

5 690

7 863

1 274

189

15 016

5 917

9 064

1 636

1

16 618

2019 m. gruodžio 31 d. apskaitinė
vertė
2019 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė
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Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)
Bendrovė
Žemė,
pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės ir
kita

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

Įsigijimo savikaina:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

4 252
4 252

33 011
238
(40)
33 209

5 364
168
5 532

190
(21)
169

42 817
385
(40)
43 162

Sukauptas nusidėvėjimas:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

2 539
129
2 668

31 604
527
(40)
32 091

5 037
137
5 174

-

39 180
793
(40)
39 933

Perkainota vertė:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai

4 206
-

7 690
-

1 475
-

-

13 371
-

Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

(11)
7 679

-

-

4 206

1 475

-

(11)
13 360

Perkainotos vertės nusidėvėjimas:
2020 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

229
98
327

1 416
604
2 020

534
209
743

-

2 179
911
3 090

5 463
5 690

6 777
7 681

1 090
1 268

169
190

13 499
14 829

2020 m. gruodžio 31 d. apskaitinė vertė
2020 m. sausio 1 d. apskaitinė vertė

-
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13
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys)
Bendrovė
Žemė,
pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės ir
kita

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Iš viso

Įsigijimo savikaina:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 252
4 252

32 989
22
33 011

5 331
36
(3)
5 364

2
188
190

42 574
246
(3)
42 817

Sukauptas nusidėvėjimas:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

2 407
132
2 539

31 010
594
31 604

4 864
173
5 037

-

38 281
899
39 180

Perkainota vertė:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Įsigijimai
Parduotas ir nurašytas turtas
Perklasifikavimas
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

4 206
4 206

7 690
7 690

1 475
1 475

-

13 371
13 371

Perkainotos vertės nusidėvėjimas:
2019 m. sausio 1 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Parduotas ir nurašytas turtas
Vertės sumažėjimo nuostoliai
Sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas
Nusidėvėjimas po perkainojimo
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

134
95
229

818
598
1 416

318
216
534

-

1 270
909
2 179

5 690

7 681

1 268

190

14 829

5 917

8 851

1 624

2

16 394

2019 m. gruodžio 31 d. apskaitinė
vertė
2019 m. sausio 1 d. apskaitinė
vertė

Grupės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 2020 m. sudaro 1745 tūkst. eurų (2019 m. – 1 855 tūkst.
eurų), iš kurio, įvertinus dotacijų nusidėvėjimą, 1 650 tūkst. eurų suma 2020 m. (1 742 tūkst. eurų 2019 m.) yra įtraukta į
gamybos savikainą ir 95 tūkst. eurų suma (113 tūkst. eurų 2019 m.) yra įtraukta į bendrąsias ir administracines sąnaudas
Grupės bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Bendrovės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas 2020 m. sudaro 1704 tūkst. eurų (2019 m. – 1 808 tūkst.
eurų) 95 tūkst. eurų suma 2020 m. (110 tūkst. eurų suma 2019 m.) buvo įtraukta į bendrąsias administracines sąnaudas
Bendrųjų pajamų ataskaitoje. Likusi nusidėvėjimo suma, įvertinus dotacijų nusidėvėjimą, 1609 tūkst. eurų (2019 m. – 1
698 tūkst. eurų) buvo įtraukta į gamybos savikainą.
2020 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės pastatai, mašinos ir įrengimai įkeisti bankams kaip paskolų užstatas.
2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina sudarė atitinkamai 2 560 tūkst. Eurų ir 2 251 tūkst. Eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 771 tūkst. Eurų ir
1 465 tūkst. Eurų).
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Ilgalaikio materialaus turto perkainojimas
Nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. Grupė ir Bendrovė pradėjo taikyti perkainoti ilgalaikį turtą, įskaitant pastatus, statinius, mašinas
ir įrengimus, taip pat kitą gamybinę įrangą. Ilgalaikio turto vertinimą finansinės atskaitomybės tikslais atliko išorinis
nepriklausomas vertintojas, turintis atitinkamą vertintojo kvalifikaciją bei patirties vertinant panašios kategorijos turtą
panašioje vietoje. Nekilnojamojo turto vertinimas buvo grindžiamas lyginamuoju metodu palyginant panašaus
nekilnojamojo turto pardavimo kainas Lietuvoje. Mašinų ir įrengimų bei kito ilgalaikio turto vertinimas buvo grindžiamas
lyginamuoju arba išlaidų (angl. depreciated replacement cost (DRC)) metodais. Turto tikrąją vertę nustatė nerpiklausomas
turto vertintojas UAB korporacija „Matininkai“.
Pastatai ir statiniai priskirti 3 tikrosios vertės hierarchijos lygiui. Naudojant rinkos metodą buvo stebimi pardavimo sandoriai
arba su nekilnojamuoju turtu ir statiniais susijusių pasiūlymų pavyzdžiai rinkoje. Palyginamieji nekilnojamojo turto objektai
buvo pasirinkti dėl panašumo su vertinamu objektu pagal dydį, tipą, vietą, naudojimo paskirtį, būklę ir kitus parametrus.
Vertinant nekilnojamąjį turtą reikėjo atlikti koregavimus, siekiant atspindėti vertinamų ir palyginamųjų objektų skirtumus.
Mašinos ir įrengimai, transporto priemonės bei kitas turtas taip pat priskirti 3 tikrosios vertės hierarchijos lygiui. Dalis mašinų
buvo vertinama remiantis lyginamuoju metodu bent dviem ar trimis palyginamaisiais objektais. Pasirinkti palyginamieji
objektai buvo panašūs į vertinamą turtą. Šis metodas naudotas vertinant dalį įrangos, kurios pardavimo ar pasiūlymų
rinkoje duomenys buvo prieinami. Likusi mašinų ir įrengimų dalis, buvo vertinama taikant išlaidų (DRC) metodą. Šio
ilgalaikio turto atkuriamoji vertė buvo nustatyta remiantis turto įsigijimo savikaina ir statistikos departamento pateiktais
įrangos ir įrengimų kainos pokyčiais. Vertinant fizinį senėjimą daroma prielaida, kad vertinamo nekilnojamojo turto vertė
yra nurašoma proporcingai metų skaičiui. Vertinamas turtas buvo suskirstytas į kategorijas, kurioms, remiantis vertintojo
ekspertine nuomone, nustatytas iki 20 metų naudingojo tarnavimo laikas, priklausomai nuo turto grupės.
Turto vertės nustatymo taikyta schema:
1. Viso Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto komplekso vertė nustatyta pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų
skaičiavimo būdą.
2. Iš pajamų metodu apskaičiuotos vertės atimta ilgalaikio nematerialiojo balansinė vertė. Taip pat atimta nekilnojamojo
turto vertė.
3. Bendros paskirties kilnojamojo turto objektai vertinti taikant lyginamąjį metodą, o specialios paskirties objektai ir
bendros paskirties kilnojamojo turto objektai, kurių vertės nustatyti lyginamuoju metodu nebuvo galimybių dėl palyginamųjų
objektų nebuvimo – išlaidų (kaštų) metodą. Dalies kilnojamojo turto objektų vertė, kurių vertės nebuvo galimybių nustatyti
lyginamuoju ar išlaidų (kaštų) metodu vertinti taikant likvidacinį modelį.
4. Likusi pajamų metodu nustatytos vertės dalis priskirta įmonės technologinį kompleksą sudarantiems kilnojamojo turto
objektams. Ilgalaikio materialiojo (kilnojamojo) turto dalies vertės, apskaičiuotos išlaidų (kaštų) metodu koreguotos taikant
koregavimo koeficientą, o lyginamuoju metodu ir likvidaciniu modeliu apskaičiuotos vertės nebuvo koreguotos.
Suvestiniai turto vertinimo rezultatai išreiškiami tikrąja verte. Apskaitytas ilgalaikio turto vertės padidėjimas padidinus turto
įsigijimo savikainą 2018 m. rugsėjo 30 d.:
Perkainojimo
Bendrovė
Apskaitinė vertė
Perkainota vertė
perviršis
Pastatai ir statiniai
5 404
5 975
571
Mašinos ir įrengimai
8 089
9 160
1 071
Transporto priemonės ir kita įranga
1 435
1 759
324
Iš viso:
14 928
16 894
1 966
Be to, patikrinta, ar nustatyta nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų tikroji vertė nėra sumažėjusi, palyginant ją su pajamų
metodu nustatyta nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atsiperkamąja verte.
Pajamų metodo modelis buvo grindžiamas vadovybės pateiktomis 2018-2022 metų prognozėmis, kur atsižvelgiant į rinkoje
susiklosčiusią situaciją, taikytos tokios pinigų srautų prognozių prielaidos:
Palaikyti esamų produktų apyvartas daugmaž pastoviame pastarųjų metų lygyje. Tolimesniais metais
planuojamas nuoseklus lėtėjimas vakarų rinkose dėl vis didėjančios Kinijos gamintojų įtakos privačių prekės
ženklų gamybai buitinės technikos sektoriuje. Viena iš svarbiausių bendrovės pardavimų nuosavu prekės ženklu
„Snaigė“ augimo priežaščių yra nuolatinis ir nuoseklus technologijų tobulinimas, ženklo palaikymas bei naujų
produktų kūrimas, todėl šios kategorijos pardavimų mažėjimas neplanuojamas.
Pradėti naujo produkto – pramoninės šaldymo įrangos - gamybą nuo 2019 metų pabaigos, atlikus suplanuotas
investicijas į naują gamybos liniją. Investicijas į naują gamybos sritį planuojam finansuoti išimtinai iš akcininkų
lėšų (14 pastaba). Toks žingsnis pasirinktas dėl to, kad esamos buitinių šaldymo prietaisų rinkos traukiasi ir
oligopolizuojasi, taip mažindamos Bendrovės tipo gamintojų nišą, o tuo tarpu pramoninė šaldymo įranga yra
mažiau standartizuota, ir ypač dideli gamintojai negali masto ekonomijos būdu įgauti konkurencinio pranašumo,
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taigi ir mažinti galimos nišos. Be to, Bendrovė turi ilgametę patirtį prekiaujant tokio tipo gaminiais, o technologinis
procesas yra labai artimas esamai gamybai.
Vertintojai taip pat atliko kintamųjų ir pastoviųjų sąnaudų priklausomybės nuo gamybos apimčių bei vidutinės gaminio
kainos ir jos kitimo analizę. Apyvartinio kapitalo pagrindiniai komponentai (atsargų poreikis, gautinos ir mokėtinos prekybos
skolos) apskaičiuoti vidutinių dydžių (dalių nuo pajamų ir sąnaudų) pagalba iš 2012-2018 metų faktinių duomenų (į
apyvartinį kapitalą neįtraukti netipiniai trumpalaikiai įsipareigojimai ir gautinos sumos).
Rengiant 2020 metų ir 2019 metų ataskaitas, nepriklausomas tikrosios turto vertės nustatymas nebuvo atliktas, nes nebuvo
pagrindo manyti, kad apskaitoje esanti turto vertė neatspindėtų tikrosios vertės. Taikytos prielaidos iš esmės atspindi ir
esamą situaciją bei strategiją, o jų nežymus persisilinkimas laike ženkliai neįtakoja pagal analogišką modelį paskaičiuotos
turto tikrosios vertės.
Įvertinimų pasikeitimas
2020 m. Grupė atliko savo ilgalaikio turto naudojimo laiko ir likvidacinės vertės nustatymo testą, tačiau nenustatė pokyčių
susijusių su taikomais naudingo tarnavimo laikotarpiais ir likvidacinėmis vertėmis.
14

Trumpalaikės paskolos susijusioms įmonėms
Grupė

Bendrovė

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

gruodžio 31 d

gruodžio 31d

gruodžio 31 d

gruodžio 31 d

Suteiktos paskolos
Priskaitytos palūkanos

8 157

8 880

8 157

8 880

2 288

2 499

2 288

2 499

Gautinos sumos bendrąja verte
Atimti:
abejotinų gautinų paskolų vertės
sumažėjimą

10 445

11 379

10 445

11 379

(8 157)

(8 733)

(8 157)

(8 733)

abejotinų gautinų palūkanų vertės
sumažėjimą

(2 288)

(2456)

(2 288)

(2 456)

Minus: vertės sumažėjimas

(10 445)

(11 189)

(10 445)

(11 189)

-

190

-

190

Gautinos sumos, grynąja verte

Dėl kontroliuojančioms šalims suteiktų paskolų grąžinimo Bendrovė yra sudariusi sandorį su bendrovės valdybos nariu K.
Kovalchuk dėl reikalavimo teisių į Hymaną Holdings Limited skolą, kylančią iš reikalavimo perleidimo sutarties,
pasirašytos tarp Bendrovės ir Hymana Holdings limited 2015 m. lapkričio 24 d., perleidimo K. Kovalchuk (Reikalavimo
Įgijėjas). Reikalavimo teisės perleidžiamos dalimis ir perleidimas įvyktų tik tai daliai kuriai Reikalavimo Įgijėjas padaro
mokėjimą ir tik po to, kai šie pinigai įskaitomi į Bendrovės banko sąskaitą. Reikalavimo Įgijėjas jokiu būdu nebus laikomas
įgijęs reikalavimo teisės į visą Reikalavimą, jeigu suma sumokėta Reikalavimo Įgijėjo ir įskaityta į Bendrovės banko sąskaitą
yra mažesnė nei visa Reikalavimo suma. Bendrovė turi teisę vienašališkai bet kada nutraukti sutartį.
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Atsargos
Grupė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Žaliavos, atsarginės dalys
Nebaigta gamyba

2 712
257

2 078
210

2 618
257

2 004
177

Pagaminta produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti

1 213
190

1 364
57

1 180
190

1 328
58

Minus: vertės sumažėjimas

(237)

(252)

(164)

(182)

Iš viso atsargų

4 135

3 457

4 081

3 385

Žaliavas ir medžiagas sudaro kompresoriai, sudėtinės dalys, plastmasė, kabeliai, metalai ir kitos medžiagos, naudojamos
gamyboje.
Grupė
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Likutis metų pradžiai
Papildomas vertės sumažėjimas
Vertės sumažėjimo atstatymas
Likutis metų pabaigai

2020 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

2020 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

(252)

(224)

(182)

(171)

15

(28)
-

-

(11)

18

-

(164)

(182)

(237)

(252)

2020 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė neturi teisinių apribojimų atsargoms. Grupės ir Bendrovės panaudotos žaliavos
gamybinėje savikainoje, pardavus produkciją, yra apskaitomos pardavimo savikainoje, atitinkamai sudarė 18 081 tūkst.
eurų ir 17 555 tūkst. Eurų ( 2019 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 20 078 tūkst. Eurų ir 19 344 tūkst. Eurų).
16

Prekybos gautinos sumos
Grupė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Gautinos sumos iš nesusijusių pirkėjų

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

5 225

5 459

5 120

5 230

-

-

14

24

5 225

5 459

5 134

5 254

(1 259)

(1 218)

(1 191)

(1 109)

Gautinos sumos, grynąja verte
Iš jų:

3 966

4 241

3 943

4 145

Trumpalaikės gautinos sumos

3 966

4 241

3 943

4 145

Iš viso

3 966

4 241

3 943

4 145

Gautinos sumos iš susijusių pirkėjų
Gautinos sumos bendrąja verte
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės
sumažėjimas

Iš pirkėjų gautinų sumų individualiai nustatyto vertės sumažėjimo judėjimas:
Grupė
Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per
metus
Užsienio valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Apmokėtos sumos
Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

2020 m.

2019 m.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

(1 218)

(1 077)

(1 109)

(980)

(101)
3
57

(184)
(2)
45

(99)
17

(163)
34

(1 259)

(1 218)

(1 191)

(1 109)

Grupės ir Bendrovės iš pirkėjų gautinoms sumoms, kurių bendroji vertė 2020 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo lygi
1 259 tūkst. eurų ir 1 191 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d atitinkamai 1 218 tūkst. eurų ir 1 109 tūkst. eurų), buvo
apskaitytas 100 % vertės sumažėjimas. Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas įtrauktas į bendrąsias
administracines sąnaudas.
Gautinos sumos yra nurašomos, kai paaiškėja, kad jos nebus atgautos. Grupės ir Bendrovės 2020 m. ir 2019 m. gautinų
sumų vertės sumažėjimas apskaitytas bendrosiose ir administracinėse sąnaudose.

44

AB „SNAIGĖ“, įmonės kodas 249664610, Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva
KONSOLIDUOTOS IR ATSKIROS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

17

Kitos gautinos sumos
Grupė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Gautinas PVM
Kitos gautinos sumos
Riboto naudojimo pinigai
18

105
127
14
246

157
425
14
596

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
105
77
14
196

157
374
14
545

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Grupė
2019 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Pinigai banke
Pinigai kasoje

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

302
7

128
10

245
4

93
5

309

138

249

98

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė neturėjo apribojimų pinigų disponavimui, išskyrus
paminėtus 23 pastaboje.
19

Įstatinis kapitalas

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės įstatinis kapitalas sudarė 6 736 tūkst. Eur, o 2019 m. gruodžio 31 d. 10 302
tūkst. Eurų. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės įstatinį kapitalą sudarė 39 622 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų,
kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 0,17 Eur, o 2019 m. gruodžio 31 d. 0,26 Eur.
Visos Bendrovės akcijos buvo visiškai apmokėtos. Bendrovė neturi jokios kitos rūšies akcijų nei aukščiau paminėtas
paprastąsias vardines. Bendrovės įstatuose nėra nustatyta jokių apribojimų teisėms į akcijas ar specialių kontrolės teisių
akcininkams. Bendrovė ir jos dukterinės įmonės Bendrovės akcijų neturi. Bendrovė nėra išleidusi jokių konvertuojamų
vertybinių popierių, keičiamų vertybinių popierių ar garantinių vertybinių popierių, taip pat neturi neapmokėtų įsigijimo teisių
ar įsipareigojimų padidinti akcinį kapitalą 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ įstatinio
kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą.
20

Rezervai

Privalomasis rezervas
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės privalomasis rezervas atitinkamai sudarė 946 tūkst. Eur. ir 991 tūkst. Eur
(2019 m. gruodžio 31 d. 946 tūkst. Eur ir 991 tūkst. Eur).
Bendrovės privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti
ne mažiau kaip 5 % grynojo pelno kol rezervas pasieks 10 % įstatinio kapitalo. Grupės privalomasis rezervas yra sudarytas
iš Bendrovės ir dukterinių įmonių privalomojo rezervo.
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas Grupėje ir Bendrovėje pilnai suformuotas.
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Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimo rezervas
Grupė

Bendrovė

Perkainojimo rezervo likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Perkainojimo teigiamas rezultatas
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sudarymas
Perkainojimo rezervo vertės sumažėjimas per bendrųjų pajamų
ataskaitą
Įstatinio kapitalo mažinimas
Perkainojimo likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Nepripažintas pelnas (nuostoliai) bendrųjų pajamų ataskaitoje dėl
ilgalaikio materialaus turto perkainotos vertės metinio nusidėvėjimo

5 729
-

5 729
-

-

-

3 566
9 295

3 566
9 295

(774)

(774)

Perkainojimo rezervo likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.

8 521

8 521

Grupė

Bendrovė

6 502
-

6 502
-

-

-

6 502

6 502

(773)
5 729

(773)
5 729

Perkainojimo rezervo likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.
Perkainojimo teigiamas rezultatas
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo sudarymas
Perkainojimo rezervo vertės sumažėjimas per bendrųjų pajamų
ataskaitą
Perkainojimo likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
Nepripažintas pelnas (nuostoliai) bendrųjų pajamų ataskaitoje dėl
ilgalaikio materialaus turto perkainotos vertės metinio nusidėvėjimo
Perkainojimo perkainojimo rezervo likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
21

Dotacijos

Grupė ir Bendrovė
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.
Padidėjimai per laikotarpį
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.

4 018
1 002
5 020

Amortizacija už laikotarpį
Sukaupta amortizacija 2019 m. gruodžio 31 d.
Amortizacija už laikotarpį
Sukaupta amortizacija 2020 m. gruodžio 31 d.

3 494
1 134
4 628

Grynoji apskaitinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Grynoji apskaitinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.

392
524

Dotacijos yra gautos gamybos įrengimų atnaujinimui bei pastatų remontui dėl CFC 11 elemento atsisakymo poliuretano
izoliacinės medžiagos ir užpildymo putos gamyboje bei šiltnamio efekto dujų eliminavimo buitinių šaldytuvų ir šaldiklių
gamyboje ir darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui (1 002 tūkst. eurų) mažinti COVID-19 neigiamus padarinius.
Dotacijos amortizuojamos per tą patį laikotarpį kaip įrengimai ir kitas turtas, kuriems buvo skirtos dotacijos, ir kai patiriamos
kompensuojamos sąnaudos. Dotacijų amortizacijos suma yra įtraukiama į gamybos savikainą mažinant įrengimų ir pastatų
rekonstrukcijos, kuriems buvo skiriamos dotacijos, nusidėvėjimą.
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22

Atidėjiniai

Grupė parduotiems gaminiams suteikia 2 metų garantiją. Atidėjiniai garantiniam remontui buvo suformuoti, remiantis
planuojamomis remonto sąnaudomis bei gedimų statistika, ir atitinkamai buvo suskirstyti į ilgalaikius ir trumpalaikius
atidėjinius. Skirtumai tarp metų priklauso nuo produkto ir garantijos periodo derinio.

2020 m.
Sausio 1 d.
Priskaičiuota per metus
Panaudota
Gruodžio 31 d.
Iš jų:
Ilgalaikiai
Trumpalaikiai
Iš viso
23

Grupė
2019 m.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

676
210
(566)
320

606
275
(205)
676

549
210
(449)
310

564
189
(204)
549

115
205
320

169
507
676

113
197
310

114
435
549

Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos
Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Ilgalaikės paskolos
Ilgalaikės paskolos su kintama palūkanų norma
Ilgalaikiai įsipareigojimai lizingo bendrovėms

8 377

-

8 377

-

34

24

28

-

8 411

24

8 405

-

Trumpalaikės paskolos
Trumpalaikės paskolos su kintama palūkanų norma

728

9 591

728

9 591

Kiti skoliniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai lizingo bendrovėms

36

174
31

18

174
-

764

9 796

746

9 765

9 175

9 820

9 151

9 765

Pagrindinė informacija apie individualias paskolas pateikiama toliau:
Grupė
Grąžinimo
2020 m.
2019 m.
Pobūdis
terminas
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Paskola 1
Paskola 2

Paskola
Kredito linija

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

2023-01-31
2021-08-10

8 944
161

9 321
283

8 944
161

Lizingas 1

2021-03-26

3

161
15

-

161
-

Lizingas 2
Lizingas 3
Lizingas 4

2021-05-26
2021-08-26
2022-07-11

2
3
16

7
7
26

-

-

-

-

Lizingas 5
Lizingas 6
Lizingas 7
Lizingas 8

2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25

14
11
11
10

-

14
11
11
10

-

9 175

9 820

9 151

Faktoringas
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283
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2020 m. gruodžio 31 d. paskolai 1 nustatyta 1 mėn. EURIBOR plius 5,75% dydžio metinė palūkanų norma, o nuo 2021 m.
sausio 01 Euribor plius 5,25 % (2019 m. gruodžio 31 d. – 1 mėn. EURIBOR plius 5,75% dydžio metinė palūkanų norma).
2020 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės pastatai ir mašinos ir įrengimai, kurių apskaitinės vertės atitinkamai 5 329 ir
5 627 tūkst. Eur buvo įkeisti bankui už suteiktą paskolą. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertė nurodyta po
perkainojimo. Pagal 2020-12-11 dieną su banku pasirašytą sutarties priedą Nr. 9 visa paskola turi būti grąžinama iki 2023
m. sausio 31 d. Papildomai pagal šį susitarimą, už bendrovės įsipareigojimus pagal paskolos 1 sutartį laidavo su
akcininkais susijusi Rusijos bendrovė, maksimali laidavimo suma 6 890 tūkst. Eurų.
2020 m. gruodžio 31 d. Paskolai 2 nustatyta fiksuota 5,0 %, taikant peržiūrėjimo sąlygą – 6 mėn. EURIBOR + 3,7 % banko
marža, dydžio metinė palūkanų norma. Bendrovė yra įkeitusi savo esamas ir būsimas (gautinas) pinigines lėšas visose
esamose ir būsimose Banko sąskaitose. Maksimali įkeitimo suma šalių susitarimu lygi 833 tūkst. Eur. SEKONORA
Holdings Limited įkeitė už Paskolą 2 nuosavybės teise priklausančias 4 584 tūkst. vnt. Akcinė bendrovė „Snaigė“
paprastąsias vardines akcijas. Bendrai įkeičiamų akcijų nominali vertė 1 375 tūkst. Eur (1 pastaba, bendroji informacija).
Pagal 2020 m. gegužės 05 d. papildomą susitarimą su banku galutinis paskolos grąžinimas – 2021 m. rugpjūčio 10 d., o
periodiniai paskolos grąžinimai išdėstyti tolygiai visam paskolos grąžinimo laikotarpiui.
Pagal faktoringo su regreso teise sutartį, maksimalus faktoringo limitas yra 930 tūkst. EUR. Faktoringo avansai gali būti
išmokami tik pagal apdraustų klientų sąskaitas.
Metų pabaigoje negrąžintų paskolų dalis valiutomis:
Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Paskolos valiuta:
Eurai

9 175

9 820

9 151

9 765

9 175

9 820

9 151

9 765

Sutartiniai paskolų ir lizingo grąžinimo terminai:
Grupė
Fiksuota
Kintama
palūkanų
palūkanų
norma
norma
2021 m.
2022 m.
2023 m.

Bendrovė
Fiksuota
Kintama
palūkanų
palūkanų
norma
norma

-

764

-

746

-

1 294
7 117

-

1 288
7 117

-

9 175

-

9 151

Grupės finansinio lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimams nustatyta fiksuota 3,5 % ir 3,9 % palūkanų norma.
Finansinės nuomos įmokos ateityje pagal minėtas finansinės nuomos sutartis 2020 m. gruodžio 31 d. bei 2019 m. gruodžio
31 d. sudaro:
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d.
gruodžio 31 d.
2020
2021
2022-2023
Finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso
Palūkanos
Finansinės nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė

37
36
73
(3)
70

48

32
18
7
57
(2)
55
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Finansinės nuomos įsipareigojimai apskaityti kaip :

70

Trumpalaikiai
Ilgalaikiai

35
35

Pagal finansinės nuomos sutartis nuomojamą Grupės turtą sudaro mašinos ir įrengimai (dukterinė įmonė). Finansinės
nuomos terminas yra 5 metai.
Finansinės nuomos būdu įsigyto turto likutinės vertės paskirstymas:
2020 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

124
34

149

158

149

Mašinos ir įrengimai
Lengvieji automobiliai

24

Ilgalaikės išmokos darbuotojams

2020 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės vienkartinių išmokų išeinantiems iš įmonės darbuotojams, sulaukusiems
pensinio amžiaus, sąnaudos sudarė 15 ir 9 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 67 ir 58 tūkst. eurų).
Grupė
266
(15)
37
288

2019 m. gruodžio 31 d.
Panaudojimas per 2020 m.
Sukaupimas per 2020 m.
2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė
252
(9)
31
274

Aktuarinis pelnas ir nuostoliai per 2020 m. ir 2019 m. buvo nereikšmingi, todėl nebuvo atskirai išskirti ir atvaizduoti kitose
bendrosiose pajamose.
25

Nuoma

Toliau nurodyta pripažinto naudojimo teise valdomo turto balansinė vertė ir jo judėjimas per laikotarpį:
Bendrovė
Iš viso
Žemė
2020 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimo sąnaudos
2020 m. gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 31 d.
TFAS 16 taikymo įtaka
2019 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimo sąnaudos
2019 m. gruodžio 31 d.

114

Transporto
priemonės

(9)
105

69
54
(90)
33

Žemė

Transporto
priemonės

-

-

-

115

111

226

(1)
114

(42)
69

(43)
183

49

183
54
(99)
138
Iš viso
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Grupė
Transporto
priemonės

Iš viso

(9)
105

69
54
(90)
33

183
54
(99)
138

Transporto
priemonės

Iš viso

Žemė
-

-

-

115

111

226

(1)
114

(42)
69

(43)
183

Žemė
2020 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimo sąnaudos
2020 m. gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 31 d.
TFAS 16 taikymo įtaka
2019 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Nusidėvėjimo sąnaudos
2019 m. gruodžio 31 d.

114

Toliau nurodyta nuomos įsipareigojimų balansinė vertė ir jų judėjimas per laikotarpį:

2020 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Palūkanų padidėjimas
Mokėjimai
2020 m. gruodžio 31 d.

2019 m. sausio 1 d.
Įsigijimai
Palūkanų padidėjimas
Mokėjimai
2019 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė
114

Grupė
114

(9)
105

(9)
105

Bendrovė
226

Grupė
226

(13)
(99)
114

(13)
(99)
114

Bendrovė ir Grupė neturi tokių sutarčių, kuriose būtų numatytos pratęsimo ar nutraukimo galimybės ir kuriose nesitikima
pasinaudoti pratęsimo galimybe arba kuriose tikimasi pasinaudoti nutraukimo galimybe.
26

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupiniai
Mokėtinas darbo užmokestis
Premijų kaupiniai
Mokėtino socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio įmokos

463
242
121
107
81
1 014

50

265
228
112
73
678

445
224
121
101
77
968

250
197
101
65
613
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27

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Kiti mokėtini mokesčiai
Kitos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos

28

Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
12
14
7
14
293
178
292
175
305
192
299
189

Pelnas (nuostoliai) ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai

Pelno ir sumažinto pelno vienai akcijai skaičiavimas yra pateikiamas žemiau:
Grupė

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius
Grynasis metų pelnas (nuostoliai), tenkantys
Bendrovės akcininkams
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), eurais
29

2020 m.

2019 m.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.

39 622

39 622

39 622

39 622

153
0,004

(1 681)
(0,04)

256
0,006

(966)
(0,03)

Finansinės priemonės

Bendroji dalis
Grupė ir Bendrovė susiduria su šiomis finansinėmis rizikomis: kredito rizika, likvidumo rizika ir rinkos rizika. Šioje pastaboje
pateikiama informacija apie šių rizikų įtaką Grupei ir Bendrovei, tikslus, politiką ir procesus, susijusius su šių rizikų vertinimu
ir valdymu, taip pat informacija apie kapitalo valdymą. Kiekybiniai atskleidimai pateikiami kitose finansinių ataskaitų
pastabose.
Valdyba yra atsakinga už rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir priežiūrą. Grupės ir Bendrovės rizikos valdymo politika
yra skirta rizikų, su kuriomis susiduria Grupė ir Bendrovė, nustatymui ir analizei, atitinkamų limitų ir kontrolių įdiegimui bei
priežiūrai. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos yra reguliariai peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų ir
Grupės bei Bendrovės veiklos pokyčius. Grupė ir Bendrovė siekia sukurti drausmingą ir konstruktyvią rizikos valdymo
aplinką, kurioje visi darbuotojai žino savo funkcijas ir įsipareigojimus.
Kredito rizika
Didžiausią kredito riziką 2020 m. bei 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto apskaitinė vertė,
todėl Grupės ir Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš susijusių šalių gautinų paskolų, pirkėjų ir kitų
gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius, ir pinigų bei pinigų ekvivalentų sumai finansinės
būklės ataskaitos sudarymo dieną. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, yra
kontroliuojamos naudojant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras, pasitelkiant išorines kreditų draudimo ir skolų
išieškojimo agentūras.
Gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su:

Susijusių šalių grąžintinos paskolos
Prekybos gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
190
190
3 943
4 145
3 966
4 241
309
138
249
98
4 275
4 569
4 192
4 433

2020 m. gruodžio 31 d. kaip ir 2019 m. gruodžio 31 d. pagrindinę dalį suteiktų paskolų sudaro paskola, suteikta tarpiniam
akcininkui.
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Grupės ir Bendrovės prekybos partnerių koncentracija ir didžiausia kredito rizika, susijusi su iš pirkėjų gautinomis sumomis,
ataskaitų sudarymo dieną pateikiama toliau:
Grupė
1 klientas
2 klientas
3 klientas
4 klientas
5 klientas
6 klientas
7 klientas
Kiti klientai
Vertės sumažėjimas
Iš viso

2020

%

2019

%

2020

473
321
314
305
220
206
201
3 185
(1 259)
3 966

9
6
6
6
4
4
4
61

545
346
328
254
233
199
186
3 368
(1 218)
4 241

10
6
6
5
4
4
3
62

473
321
314
305
220
206
201
3 094
(1 191)
3 943

100

100

Bendrovė
%
2019

%

9
6
6
6
4
4
4
61

10
7
6
5
4
4
4
60

100

545
346
328
254
233
199
186
3 163
(1 109)
4 145

100

Gautinos sumos iš pirkėjų pagal geografinius regionus:
Grupė
Vakarų Europa
Centrinė Europa
Ukraina
Lietuva
Kitos NVS šalys
Kitos Baltijos valstybės
Rusija
Kiti

Bendrovė

2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

886
1 164
463
798
247
22
296
90
3 966

1 256
1 009
989
521
248
40
152
26
4 241

886
1 164
463
775
247
22
296
90
3 943

1 253
1 009
989
428
248
40
152
26
4 145

Centrinės Europos regionui priskiriama Lenkija, Čekija, Bulgarija, Vakarų Europos regionui yra priskiriama Prancūzija,
Vokietija, Norvegija, Portugalija; kitos NVS šalys yra Uzbekija, Moldova, Azerbaidžanas.
Grupės ir Bendrovės 34,1 % ir 34,7 % pardavimų 2020 m. buvo vykdoma į Vakarų Europos šalis, (2019 m. atitinkamai
38,7 % ir 39,9 %) pardavimų į Ukrainą 18,9 % ir 19,4% (2019 m. atitinkamai 20,7 % ir 21,5 % pardavimų). Grupės ir
Bendrovės gautinos sumos už parduotas prekes į Vakarų Europos šalis ir į Ukrainą įvertinus vertės sumažėjimą 2020 m.
gruodžio 31 d. sudarė atitinkamai 886 tūkst. eurų ir 886 tūkst. eurų , o į Ukrainą atitinkamai 463 ir 463 tūkst. eurų (2019 m.
gruodžio 31 d. atitinkamai 1 256 tūkst. eurų ir 1 253 tūkst. Eurų , o į Ukrainą 989 ir 989).
Nors, vadovybės nuomone, ji imasi visų reikiamų priemonių, padedančių esamomis aplinkybėmis išlaikyti Grupės ir
Bendrovės verslo pastovumą, ir toliau išliekanti nestabili verslo aplinka galėtų, šiuo metu neprognozuojamais būdais,
neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės veiklos rezultatus ir finansinę būklę. 2020 m. gruodžio 31 d. įvertinusios riziką
Grupė ir Bendrovė apskaitė atitinkamai 1 259 ir 1 191 tūkst. eurų vertės sumažėjimą gautinoms sumoms (2019 m. gruodžio
31 d. 1 218 ir 1 109 tūkst. eurų). Šios finansinės ataskaitos atspindi vadovybės dabartinį įvertinimą, susijusį su verslo
aplinkos poveikiu Grupės ir Bendrovės veiklai ir finansinei būklei. Ateityje verslo aplinka gali skirtis nuo vadovybės
įvertinimų.
Grupės ir Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinoms sumoms, atėmus pripažintus vertės
sumažėjimo nuostolius finansinių ataskaitų sudarymo dieną. Grupė ir Bendrovė negarantuoja už kitų šalių prievoles.
Grupėje ir Bendrovėje yra įdiegta kredito politika ir kredito rizika nuolat kontroliuojama. Visiems pirkėjams,
pageidaujantiems gauti atitinkamą mokėjimo atidėjimą, atliekami kredito rizikos įvertinimai.
Kredito draudimu „Atradius Sweden Kreditförsäkring“ Lietuvos skyriuje apdraustos sumos sudaro 2 227 tūkst. eurų
(2019 m. gruodžio 31 d. – 1 902 tūkst. eurų) iš Grupės gautinų prekybos sumų. Neapdraustos gautinos sumos iš Ukrainos,
Moldovos, Rusijos ir kitų NVS šalių pirkėjų.
Iš pirkėjų gautinų sumų, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, vėlavimų analizė 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. yra
tokia:
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Grupė, skolų senatis
Iš pirkėjų gautinos sumos,
kurių apmokėjimo terminas
nėra praėjęs bei joms
neapskaitytas vertės
sumažėjimas
2020 m.
2019 m.

3 244
3 304

Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms
neapskaitytas vertės sumažėjimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dienų
dienų
dienų
dienų
dienų
407
590

115
56

52
121

90
29

58
141

Iš viso
3 966
4 241

Bendrovė, skolų senatis
Iš pirkėjų gautinos
sumos, kurių laikotarpis
nėra praėjęs bei joms
neapskaitytas vertės
sumažėjimas
2020 m.
2019 m.

3 256
3 323

Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms
neapskaitytas vertės sumažėjimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dienų
dienų
dienų
dienų
dienų
382
542

109
31

50
106

90
27

56
116

Iš viso
3 943
4 145

Mokumo rizika
Grupė ir Bendrovė kontroliuoja lėšų trūkumo riziką naudodama pinigų srautų ataskaitas su likvidumo prognozėmis ateities
laikotarpiams. Ataskaita apima numatomus veiklos pinigų srautus ir leidžia efektyviai planuoti pinigų panaudojimą. Grupės
mokumo (trumpalaikis turtas iš viso / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso) ir greito mokumo ((trumpalaikis turtas iš viso atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso) 2020 m. gruodžio 31 d. yra atitinkamai 1,13 ir 0,63 (2019 m. gruodžio 31 d.
atitinkamai 0,50 ir 0,30). Bendrovės mokumo ir skubaus mokumo rodikliai 2020 m. gruodžio 31 d. yra atitinkamai 1 13 ir
0,64 (2019 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 0,49 ir 0,29).
Grupės ir Bendrovės likvidumo rizikos valdymo politikos tikslas palaikyti santykį tarp tęstinio finansavimo ir lankstumo
naudojant bankų sąskaitų perviršius, bankų paskolas, obligacijas ir nuomos sutartis.
Toliau pateiktos lentelės apibendrina finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2020 m. bei 2019 m. gruodžio 31 d.
pagal nediskontuotus mokėjimus pagal sutartis.
Grupė
Pareikalavus

Iki 3
mėnesių

Nuo
3 iki 12
mėnesių

Nuo
1 iki 5
metų

Po 5
metų

Iš viso

Apskaitinė
vertė

Paskolos ir kiti įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

1 388

144
4 126

607
367

8 551
-

-

9 302
5 881

9 302
5 881

2020 m. gruodžio 31 d. likutis

1 388

4 270

974

8 551

-

15 183

15 183

Paskolos ir kiti įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos

3 005

412
3 012

9 384
50

139
62

-

9 935
6 129

9 935
6 129

2019 m. gruodžio 31 d. likutis

3 005

3 424

9 434

201

-

16 064

16 064
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Bendrovė
Pareikalavus

Iki 3
mėnesių

Nuo
4 iki 12
mėnesių

Nuo
1 iki 5
metų

Po 5
metų

Iš viso

Apskaitinė
vertė

Paskolos ir kiti įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
2020 m. gruodžio 31 d. likutis

1 311
1 311

137
4 157
4 294

596
345
941

8 545
8 545

-

9 278
5 813
15 091

9 278
5 813
15 091

Paskolos ir kiti įsiskolinimai, kuriems
nustatytos palūkanos
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos
2019 m. gruodžio 31 d. likutis

2 940
2 940

405
3 120
3 525

9 360
32
9 392

115
62
177

-

9 880
6 154
16 034

9 880
6 154
16 034

Atsižvelgdamos į priežiūros institucijos reikalavimus, Grupė ir Bendrovė pakeitė paskolų, kurioms nustatytos palūkanos,
pateikimą. Paskolos pateiktos kaip mokėtinos pareikalavus.
Palūkanų mokėjimai už šioje lentelėje nurodytas paskolas su kintamomis palūkanų normomis apskaičiuoti pagal vidutines
rinkos palūkanų normas laikotarpio pabaigoje; kintant rinkos palūkanų normoms šios sumos gali keistis.
Palūkanų normos rizika
Grupės ir Bendrovės paskolos yra su kintamomis palūkanų normomis, kurios susijusios su EURIBOR.
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė nesinaudojo jokiomis finansinėmis priemonėmis apsidrausti nuo
palūkanų normos kitimo rizikos.
Grupės ir Bendrovės pelno prieš mokesčius jautrumas galimiems palūkanų normų pokyčiams vadovybės nuomone
nereikšmingas. Grupės ir Bendrovės nuosavam kapitalui įtakos, išskyrus einamųjų metų rezultato įtaką, nėra.
Užsienio valiutos rizika
2020 ir 2019 m. nebuvo vykdoma išvestinių finansinių sandorių užsienio valiuta.
2020 m. bei 2019 m. gruodžio 31 d. Grupės piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie:

Turtas
Eurais
JAV doleriais
Kita valiuta
Iš viso

2020 m.
Įsipareigojimai

4 259
14
1
4 274

15 038
5
15 043

Turtas
4 302
77
4 379

2019 m.
Įsipareigojimai
15 835
22
15 857

2020 m. bei 2019m. gruodžio 31 d. Bendrovės piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo
tokie:
2020 m.
2019 m.
Turtas
Įsipareigojimai
Turtas
Įsipareigojimai
Eurais
JAV doleriais
Iš viso

4 178
14
4 192

14 946
5
14 951

4 166
77
4 243

15 816
22
15 838

Kapitalo valdymas
Grupė ir Bendrovė kaip kapitalą valdo įstatinį kapitalą, privalomąjį rezervą, užsienio valiutos perskaičiavimo rezervą,
perkainojimo rezervus ir nepaskirstytąjį pelną. Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Grupė ir Bendrovė
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palaiko reikiamą kapitalo lygį ir atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant garantuoti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams
teikiamą naudą.
Grupė ir Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją atsižvelgiant į ekonominių sąlygų pokyčius. Siekiant palaikyti
arba pakeisti kapitalo struktūrą, Grupė ir Bendrovė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą
akcininkams arba išleisti naujas akcijas.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu
50 % jos akcinio kapitalo. 2020 m. bei 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė ir Bendrovė šį reikalavimą vykdė.
30

Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokestinių metų iš eilės einančius metus patikrinti
buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos
jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.
2013 m. Bendrovė sudariusi šilumos energijos pirkimo sutartį, pagal kurią 10 metų įsipareigoja pirkti po 6 000 Kwh šilumos
energijos per metus. Nenupirkus sutarto kiekio energijos arba nutraukus sutartį yra numatytos baudos nuo
579 tūkst. eurų pirmais sutarties galiojimo metais iki 58 tūkst. eurų dešimtais sutarties galiojimo metais. Bendrovė savo
sutartinius įsipareigojimus vykdo.
31

Susijusių šalių sandoriai

Pagal 24-ąjį TAS „Susijusių šalių atskleidimas“ šalys laikomos susijusiomis, jei viena šalis gali vienašališkai ar bendrai
kontroliuoti kitą arba daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai, kai priimami finansiniai ar veiklos sprendimai finansų ar veiklos
klausimais, arba kai šalys yra bendrai kontroliuojamos, taip pat jei vadovybės nariai, jų artimieji ar artimi asmenys, gali
vienašališkai ar bendrai kontroliuoti Bendrovę ar Grupę ar daryti jai reikšmingą įtaką. Nustatant, ar šalys yra susijusios, yra
atsižvelgiama į santykių esmę, o ne į jų formą.
Grupės kontroliuojančios šalys 2020 m. ir 2019 m. buvo šios:
UAB „Vaidana“ (buvusi kontoliuojanti šalis);
„Hymana Holdings“ Ltd. (buvusi kontoliuojanti šalis);
Sekenora holdings limited (patronuojanti įmonė)
Grupė vykdo politiką sudaryti sandorius su susijusiomis šalimis komerciniais terminais ir sąlygomis. Likučiai metų pabaigoje
yra neapdrausti, jiems nenustatytos palūkanos, išskyrus suteiktą paskolą. 2020 ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grupė
nesuformavo vertės sumažėjimų abejotinoms skoloms, susijusioms su gautinomis sumomis iš susijusių šalių už parduotą
produkciją ir suteiktas paslaugas. Abejotinų gautinų sumų vertinimas yra atliekamas kiekvienais metais tikrinant susijusios
šalies finansinę būklę ir įvertinant rinką, kurioje veikia susijusi šalis.
Finansinės ir investicinės veiklos sandoriai su susijusiomis šalimis per metus:

Gautos
paskolos
Galutinių
akcininkų
kontroliuojamos
įmonės
Kontroliuojančios
šalys

2020 m.
Palūkanų Suteiktos
sąnaudos paskolos

Palūkanų
pajamos

Gautos
paskolos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Galutinių akcininkų kontroliuojamos įmonės
Iš viso

Palūkanų
pajamos

-

Pirkimai

Pardavimai

Gautinos
sumos

Mokėtinos
sumos

135

436

620

-

-

-

-

-

135

436

620

-

2020 m.

Kontroliuojančios šalys

2019 m.
Palūkanų Suteiktos
sąnaudos paskolos
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Pirkimai

Pardavimai

Gautinos sumos

Mokėtinos
sumos

Galutinių akcininkų kontroliuojamos įmonės

-

25

225

-

Kontroliuojančios šalys

-

-

-

-

Iš viso

-

25

225

-

2020 m.

2019 m.

2020 m.

193

191

2019 m.

Bendrovės sandoriai su dukterinėmis įmonėmis:
Pirkimai
Patornuojamos įmonės

Pardavimai
2019 m.

109

109

Bendrovė vykdo politiką sudaryti sandorius su dukterinėmis įmonėmis sutartinėmis sąlygomis. Bendrovės sandorius su
dukterinėmis įmonėmis sudaro gamybos žaliavų ir gatavos produkcijos įsigijimai ir pardavimai bei gaunamos rinkodaros
paslaugos, taip pat nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimai. Likučiai metų pabaigoje yra neapdrausti, gautinoms
sumoms nenustatytos palūkanos ir atsiskaitymai vykdomi tik bankiniais pavedimais. Gautinų sumų iš dukterinių įmonių
apmokėjimui užtikrinti Bendrovei nebuvo įkeistų reikšmingų turto sumų.
Bendrovės suteiktų paskolų ir gautinų sumų iš dukterinių įmonių vertės finansinės būklės ataskaitoje gruodžio 31 d.:
2020 m.

2019 m.

Trumpalaikės gautinos sumos
Patronujamos įmonės

14

24

Trumpalaikių gautinų sumų iš viso

14

24

Bendrovės iš patronuojamų įmonių gautinų sumų bei suteiktų paskolų vėlavimų analizė gruodžio 31 d.:
Iš dukterinių įmonių
gautinos sumos ir
suteiktos paskolos, kurių
laikotarpis nėra praėjęs
bei joms neapskaitytas
vertės sumažėjimas
2020 m.
2019 m.

Pradelstos iš dukterinių įmonių gautinos sumos ir
suteiktos paskolos, kurioms neapskaitytas vertės
sumažėjimas
mažiau
daugiau
nei 30
30–60
60–90
90–120
nei 120
dienų
dienų
dienų
dienų
dienų

14
24

-

-

-

-

Iš viso

-

14
24

Bendrovės mokėtinos sumos patronuojamoms įmonėms gruodžio 31 d. (įtrauktos į Prekybos skolų straipsnį Bendrovės
finansinės būklės ataskaitoje):

Patronuojamos įmonės

2020 m.

2019 m.

16

108

Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos
Per 2020 m. Grupės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 920 tūkst. eurų (23 asmenims), o 2019 m.
– atitinkamai 1 045 tūkst. Eurų (23 asmenims). Bendrovės ir dukterinių įmonių vadovybei nebuvo suteikta jokių paskolų,
garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
32

Priežiūros institucijos veiksmai dėl Bendrovės ir Grupės TFAS reikalavimų laikymosi

AB „Snaigė“ 2018 m. vasario 1 d. gavo 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-19
(toliau tekste – Sprendimas), kuriame nurodyta:
1. Įpareigoti AB „Snaigė“ nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šio sprendimo gavimo, viešai paskelbti
pranešimą apie esminį įvykį, t. y. apie šį Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą, nurodant:
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1.1. kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu AB „Snaigė“ buvo skirta 207 250 Eur bauda už Lietuvos
Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio pažeidimą ir už privalomo Lietuvos banko nurodymo nevykdymą;
1.2. kad 2016 m. AB „Snaigė“ finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“, 16 „Nekilnojamasis
turtas, įranga ir įrengimai“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ reikalavimų;
1.3. pažeidimų poveikį finansinėms ataskaitoms:
1.3.1. gautinos sumos iš susijusių įmonių (2015 m. pabaigoje – 9,8 mln. Eur, 2016 m. pabaigoje – 10,64 mln. Eur) turėjo
vertės sumažėjimo požymių, kurie nebuvo įvertinti, ir nebuvo nustatyta gautinų sumų dabartinė vertė, todėl tikslaus poveikio
Bendrovės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams nustatyti negalima, tačiau jeigu gautinų sumų iš susijusių įmonių
dabartinė vertė būtų mažesnė nei šios sumos balansinė vertė, AB „Snaigė“ 2015 m. ir 2016 m. turtas ir nepaskirstytasis
rezultatas sumažėtų;
1.3.2. 2016 m. AB „Snaigė“ pažeisdama tarptautinius apskaitos standartus panaudojo perkainojimo rezervo dalį
sukauptiems nuostoliams padengti, todėl AB „Snaigė“ perkainojimo rezervas neleistinai sumažėjo 3,17 mln. Eur;
1.3.3. AB „Snaigė“, rengdama 2016 m. finansines ataskaitas, neįvertino reikšmingų neapibrėžtumų, kurie galėjo kelti
abejonių dėl Bendrovės veiklos tęstinumo, ir šios informacijos neatskleidė finansinėse ataskaitose;
1.4. datą, kada finansinės ataskaitos bus ištaisytos, įvertintos ir paskelbtos viešai;
1.5. kad Bendrovės valdymo organų nariai nesilaikė AB „NASDAQ Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekse
nustatytų principų, todėl AB „Snaigė“ netinkamai viešai atskleidė informaciją apie tai, kaip 2016 m. buvo laikomasi Kodekso
principų ir standartų. AB „Snaigė“ vadovai neveikė visų akcininkų ir Bendrovės interesais, nes:
- Su kontroliuojančiu akcininku susijusios bendrovės iki 2017 m. rugsėjo 30 d. iš Bendrovės vadovų sprendimu yra gavusios
11,92 mln. Eur paskolų, už kurias nuo paskolų suteikimo (nuo 2012 m. vidurio) datos nemoka Bendrovei sukauptų
palūkanų. Bendrovės pinigai nėra naudojami Bendrovės vertei ir visų akcininkų naudai didinti, o kontroliuojantis akcininkas
gautus pinigus gali naudoti savo reikmėms ir iš to turėti turtinės naudos. Taip pat Bendrovė vadovų sprendimu su
kontroliuojančiu akcininku susijusių bendrovių naudai iš banko yra paėmusi paskolą, už kurią iš Bendrovės lėšų moka
palūkanas.
- Bendrovės valdybos teikimu, nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir pažeidžiant 16 TAS nuostatas, visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu 3,17 mln. Eur sumažintas perkainojimo rezervas tapo tokio dydžio, kad, įvykus tam tikriems rinkos
pokyčiams ar kitiems veiksniams, kurie lemtų nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimą, galėtų būti
nepakankamas sumažėjusiai turto vertei padengti ir toks sumažėjimas būtų į apskaitą įtraukiamas tiesiogiai per pelno
(nuostolių) ataskaitą, sumažintų uždirbtą Bendrovės pelną ar didintų patirtus nuostolius.
- Bendrovės sukaupti nuostoliai buvo padengti nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir pažeidžiant 16 TAS nuostatas, tačiau
visuotiniam akcininkų susirinkimui valdybos teikimu pasiūlytas sprendimas išmokėti dividendus. Bendrovės vadovai,
neįvykdę Lietuvos banko privalomo nurodymo – nepagrindę iš susijusių įmonių gautinų sumų, kurios turėjo vertės
sumažėjimo požymių, susigrąžinimo ir neleistinai panaikinę Bendrovės sukauptus nuostolius, t. y. neįvertinę Bendrovės
finansinės būklės ir veiklos rezultatų, jei jie į apskaitą būtų įtraukti laikantis tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų,
pasiūlė Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl dividendų mokėjimo. Taigi Bendrovės vadovai,
neparengę finansinių ataskaitų, kurios rodytų tikrą ir teisingą vaizdą, pasiūlė Bendrovės akcininkams priimti sprendimą dėl
dividendų mokėjimo. Su kontroliuojančiu asmeniu susijusioms bendrovėms buvo paskirta 0,87 mln. Eur dividendų (91,1
proc. visų paskirtų dividendų sumos), tačiau, nors Bendrovė teigė, kad iš susijusių bendrovių gautinos sumos gali būti
susigrąžinamos išmokėtais dividendais, išmokėtos sumos į Bendrovę negrįžo. Nurodytais pažeidimais pažeisti esminiai
teisės aktų reikalavimai, pažeidimai padaryti siekiant naudos kontroliuojančiam akcininkui ir pažeidžiant pačios Bendrovės
ir jos smulkiųjų akcininkų interesus.
Atsižvelgdama į Sprendimo reikalavimą, AB „Snaigė“ 2018 m. vasario 1 d. paskelbė pranešimą apie esminį įvykį, bei 2017
m. suformavo atidėjinį Lietuvos banko priežiūros tarnybos paskirtai baudai už 207 tūkst. Eur. Bendrovė taip pat apskundė
šį sprendimą teismui Lietuvos teisės aktų numatyta tvarka, tačiau teismas 2020 m. balandžio 1 d. skundą atmetė (34
pastaba).
2018 m. spalio 01 d. buvo gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimas Nr. 241-217 „Dėl Lietuvos
banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29d. sprendimo Nr. 241-19 „ Dėl poveikio priemonės taikymo AB
Snaigė“ pakeitimo“, kuriame pakeistas rezoliucinės dalies 2 punktas, nustatant naują terminą užtikrinimui, kad būtų
laikomasi 16 TAS reikalavimų. Šiame sprendime taip pat konstatuota, kad bendrovė yra įvykdžiusi kitus privalomus
nurodymus, o šio privalomo nurodymo neįvykdymą įtakoja objektyvios, ne nuo bendrovės valios priklausančios priežastys.
2019 m. šis terminas buvo pratęstas iki teismo sprendimo.
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Bendrovės vadovybės nuomonė ir atlikti veiksmai
Įvertinusi Lietuvos Banko nustatytą galimą poveikį finansinėms ataskaitoms, Vadovybė laikosi nuomonės, kad tiek 2015
m., tiek 2016 m. atsaskaitose pateikta informacija buvo teisinga, o pagal tuo metu turėtą informaciją buvo padaryti teisingi
vertinimai ir atskleisti bei įvertinti visi reikšminigi neapibrėžtumai.
Dėl gautinų sumų 2016 m. ataskaitoje Vadovybė pažymi, kad susijusios šalys tiesiogiai ar netiesiogiai valdė 91,1 %
Bendrovės akcijų. Bendrovė apskaičiavo gautinų paskolų atsiperkamąją vertę remdamasi įvertintais būsimaisiais pinigų
srautais. Būsimieji pinigų srautai iš paskolų susigrąžinimo įvertinti remiantis prognozuojamais dividendų srautais iš
Bendrovės. Prognozuodama būsimuosius dividendus, vadovybė darė pagrįstas prielaidas dėl ateinančių metų, kurios
atspindiėjo geriausią vadovybės įvertinimą remiantis esama situacija atitinkamame sektoriuje. Dividendų mokėjimas 2017
m. ir buvo vykdomas, kas pilnai atitiko prielaidas gautinų paskolų vertinime. Tačiau 2017 metų eigoje atsirado naujos
aplinkybės, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti (akcininkas skyrė tik labai mažą dalį dividendų skolai dengti, o
pasaulinės žaliavų kainų korekcijos ir veiklos aplinka nulėmė stipriai mažėjančią maržą ir blogesnį nei tikėtasi Bendrovės
veiklos rezultatą), ko pasekoje rengiant 2017 metų ataskaitas buvo pripažintas paskolų vertės sumažėjimas.
Nors Lietuvos Banko nuomone Bendrovė neleistinai padidino įstatinį kapitalą iš perkainavimo rezervo, Lietuvos
Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme yra nurodyta tokia galimybė, ir Bendrovė visus veiksmus, susijusius su kapitalo
pokyčiais, atliko Lietuvos teisės aktų numatyta tvarka ir laikantis jų reikalavimų. Iš perkainojimo rezervo nebuvo mažinamas
sukauptas nuostolis. 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ taip pat nėra draudžiamas toks veiksmas. Tačiau
atsižvelgdama i reguliatoriaus nuomonę ir teisės aktų traktavimą, kuris iki pat sprendimo nebuvo žinomas, bendrovės
vadovybė pasiūlė akcininkams artimiausiame akcininkų susirinkime nuspręsti sumažinti įstatinį kapitalą 3,17 mln. Eur ir šia
suma padidinti perkainojimo rezervą. Toks sprendimas buvo priimtas, ir bus vykdomas teisės aktų numatyta tvarka.
Vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą dėl 16 TAS laikymosi, Bendrovės visuotinis eilinis akcininkų
susirinkimas, įvykęs 2018 m. balandžio 30 d., ir pakartotinai Bendrovės visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas, įvykęs
2018 m. spalio 1 d., nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 11 886 718,50 eurų iki 8 320 702,95 eurų, o
sumažintu įstatiniu kapitalu t.y. 3 566 015,55 eurų, padidinti perkainavimo rezervą. 2018 m. gruodžio 6 d. notaras atsisakė
patvirtinti Bendrovės pakeistus steigimo dokumentus. Po diskusijų su Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Bendrovė 2019
m. sausio 22 d. dar kartą kreipėsi į kitą notarą, pateikdama prašymą atlikti notarinius veiksmus, susijusius su 2018 m.
spalio 1 d. Bendrovės akcininkų priimtų sprendimų įgyvendinimu. 2019 m. vasario 19 d. Bendrovė iš notaro gavo
atsisakymą atlikti notarinį veiksmą, dėl ko kreipėsį į teismą. 2019 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė
nutartį, kuria nutarė sustabdyti civilinės bylos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Snaigė“ skundą dėl notarinių veiksmų
nagrinėjimą, iki bus priimtas teismo sprendimas administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas AB „Snaigė“ skundas dėl
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės
taikymo AB „Snaigė“ dalies panaikinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 6 d. nutarė įpareigoti notarą
atlikti notarinius veiksmus, patvirtinti Bendrovės įstatų atitikimą įstatymų reikalavimams ir patvirtinti faktą, kad pakeistus
įstatus ir duomenis registruoti galima.
Nors Lietuvos banko nuomone pažeidimai padaryti siekiant naudos kontroliuojančiam akcininkui ir pažeidžiant pačios
Bendrovės ir jos smulkiųjų akcininkų interesus, Bendrovė mano, kad buvo laikytasi visų galiojusių teisės aktų procedūrų ir
reikalavimų, aukščiau aptarti nepažeidė smulkiųjų akcininkų teisių. Akcijos nominali vertė buvo sumažinta proporcingai
dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, todėl nepasikeitė akcininkų turtinių bei neturtinių teisių tarpusavio santykis ir tokiu būdu
nebuvo padaryta jokių akcininkų turtinių ar neturtinių teisų pažeidimo. Be to, apie visus aukščiau nurodytus korporatyvinius
veiksmus ir paskolas su kontroliuojančiu asmeniui susijusiais asmenimis Bendrovės akcininkai ir kiti suinteresuoti asmenys
buvo tinkamai informuoti pateikiant detalią informaciją viešai, t.y. per reguliuojamą vertybinių popierių biržą ir 2016 m. ir
ankstesnėse finansinėse atskaitose, o korporatyvinių sprendimų atveju - dar ir pateikiant pranešimus viešai. Todėl visi
suinteresuoti asmenys turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti minėtus atliktus veiksmus. Bendrovė negavo
jokių klausimų ar reikalavimų, susijusių su nė vienu iš aukščiau minėtų veiksmų, todėl Bendrovė pagrįstai laiko, kad visų
akcininkų interesai buvo atstovaujami tinkamai, laikantis lygiavertiškumo principo ir buvo veikiama juridinio asmens
interesais bei laikomasi AB „NASDAQ Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekse nustatytų principų, o informacija
apie tai, kaip 2016 m. buvo laikomasi Kodekso principų ir standartų, buvo atskleista tinkamai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. balandžio 1 d. atmetė Bendrovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal Bendrovės skundą
atsakovui Lietuvos bankui dėl 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“
dalies panaikinimo (32 pastaba).
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33

COVID-19 pandemijos įtaka

AB „Snaigė“ reaguodama į susidariusią šalyje padėtį, ėmėsi visų privalomų ir rekomenduojamų priemonių apsaugojančių
bendrovės darbuotojus, klientus bei partnerius. Ataskaitos išleidimo momentui Bendrovė pajėgi įvykdyti pateiktus
užsakymus ir juos vykdo, tačiau susiduriama su papildomomis rizikomis bendrovės veiklai:
-

produkcijos eksportas, kuris bendrovės portfelyje sudaro didžiąją dalį, gali sutrikti jei kitos valstybės dar stipriau apribos
ar priverstinai sustabdys Bendrovės ir Grupės partnerių veiklą. Esant daugumos prekybos partnerių veiklos
sustabdymui, yra rizika sustabdyti ir Bendrovės veiklą iki situacija pasikeis.

-

pagrindinių žaliavų iš ES šalių tiekimas, sutrikus transporto judėjimui tarp Europos valstybių ar ES narėms dar labiau
apribojus ar priverstinai sustabdžius Bendrovės ir Grupės partnerių veiklą, taip pat gali sutrikti, dėl ko yra rizika
sustabdyti ir Bendrovės veiklą iki situacija pasikeis.

-

Lietuvai ar kitoms valstybės dar stipriau apribojus ar priverstinai sustabdžius Bendrovės ir Grupės partnerių veiklą, yra
rizika kad partneriai negalės laiku ir pilnai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, dėl ko gali sutrikti ir Bendrovės bei
Grupės pinigų srautai.

-

Lietuvos institucijoms dėl pandemijos priėmus dar griežtesnius veiklos apribojimus Bendrovės veiklai ar sektoriui, gali
būti priverstinai sustabdyta Bendrovės ir Grupės veikla.

-

Atsiradus COVID-19 susirgimų židiniui bendrovėje, gali būti laikinai sustabdyta Bendrovės ir Grupės veikla iki kol bus
suvaldytas protrūkis.

Bendrovės 2020 metais faktinės pardavimo apimtys dėl pandemijos sumažėjo 10 % (lyginant su 2019m), nes ženkliai
daliai pirkėjų buvo apribotos galimybės vykdyti fizinę veiklą. Dėl pandemijos, Bendrovės gamyba karantinų metu dirbo
nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose. Dalis prastovų buvo kompensuota gautomis tikslinėmis subsidijomis.
Nepaisant besitęsiačios pandemijos, bendrovė nestabdė investicinių projektų ir nemažino darbuotojų skaičiaus.
34

Poataskaitiniai įvykiai

2021 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotnis AB Snaigė akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai :
-

Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq
Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.

-

Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje
rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos
bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą
tvirtinimui ir už šio sprendimo 1.3 punkte nurodytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
Bendrovės akcininkas SEKENORA HOLDINGS LIMITED įgyvendins oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti
Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, už kitus šią prievolę įgijusius Bendrovės akcininkus, kurie neišreikš
valios jo įgyvendinti savarankiškai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet
ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB
Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavusius „už“ tokį sprendimą.

-

Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, kaina bus
nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nustatyta tvarka.“

Už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius balsavo tik kontroliuojantis Bendrovės akcininkas
SEKENORA HOLDINGS LIMITED, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą. Šio
oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę (bet ne pareigą) visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininką,
kuris balsavo „už“ sprendimą priimant sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (t. y. išskyrus
SEKENORA HOLDINGS LIMITED), kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 7
dalyje. Pateikus oficialų siūlymą, aukščiau nurodyti akcininkai galės savo nuožiūra arba atsiliepti į jį ir parduoti savo turimas
akcijas SEKENORA HOLDINGS LIMITED, arba neatsiliepti ir likti Bendrovės akcininkais.
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1 BENDRA INFORMACIJA APIE AB „SNAIGĖ“
1.1 Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas
Metinis pranešimas parengtas už 2020 metus.

1.2 Pagrindiniai duomenys apie bendrovę
Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Snaigė” (toliau vadinama bendrove)
Įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. – 6 735 807,15 euro
Adresas – Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus
Telefonas – (8 315) 56 206
Faksas – (8 315) 56 207; (8 315) 56 269
Elektroninis paštas – snaige@snaige.lt
Interneto tinklalapis – http://www.snaige.lt
Teisinė-organizacinė forma – juridinis asmuo, akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė įregistruota 1992 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto valdyboje, bendrovės įregistravimo numeris AB 92119, įmonių rejestro kodas 249664610. Paskutinė AB „Snaigė“ įstatų redakcija buvo įregistruota LR Juridinių asmenų
registro Alytaus skyriuje 2020 m. rugpjūčio 19 d.

1.3 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis
Bendrovės pagrindinė veikla yra šaldytuvų ir šaldiklių gamyba ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla, kaip numatyta
registracijos įstatuose.

1.4 Bendrovės įmonių grupės struktūra

AB “SNAIGĖ”
Lietuva

99 %

100%

OOO “Snaigė - Ukraine“

UAB “Almecha”

(Ukraina)

(Lietuva)

1.4.1 Informacija apie bendrovės dukterines įmones
AB „Snaigė“ grupei priklauso Alytaus šaldytuvų gamykla „Snaigė” ir šios dukterinės bendrovės:
•

UAB „Almecha“. Pagrindinė veikla – kitų niekur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba. Bendrovė įkurta 2006 m.
lapkritį. Adresas: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva.

•

OOO „Snaigė-Ukraine“. Pagrindinė veikla – šaldymo prietaisų realizacija, prekyba, konsultavimas, servisas.
Bendrovė įkurta 2002 m. lapkritį. Adresas: Gruševskio g. 28-2a/43, Kijevas, Ukraina.

1.5 Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes
Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.
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1.6 Trumpa bendrovės istorijа
•

1963 m. Alytuje pradėti gaminti pirmieji buitiniai šaldytuvai Lietuvoje;

•

1975 m. jau pagamintas pirmasis milijonas šaldytuvų;

•

1983 m. AB „Snaigė“ gaminiai pradėti eksportuoti į užsienio šalis;

•

1990 m. bendrovė tapo Lietuvos Respublikos valstybės įmone;

•

1992 m. AB „Snaigė“ privatizuota ir įregistruota kaip akcinė bendrovė;

•

1995 m. bendrovė buvo rekonstruota; šaldytuvai pradėti gaminti be aplinkai kenksmingo freono;

•

1997 m. AB „Snaigė“ gavo kokybės valdymo tarptautinio standarto ISO 9001 sertifikatą;

•

2000 m. bendrovės kokybės valdymo sistema sėkmingai peratestuota ISO 9001 sertifikatui gauti;

•

2001 m. AB „Snaigė“ gavo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001 sertifikatą;

• 2002 m. pradėti gaminti šaldytuvai su aplinkai nekenksmingu šaltnešiu R600a. Pradėta A+energijos efektyvumo
klasės šaldytuvų gamyba. Snaigė tapo EU projekto "Energy+" dalyve;
• 2003 m. A+ energijos efektyvumo klasės šaldytuvas Snaigė RF310 apdovanotas LPK konkurso „Geriausias metų
gaminys“ aukso medaliu
•

2004 m. atidaryta nauja gamykla Kaliningrade;

• 2006 m. AB „Snaigė“ įsigijo 100 proc. įmonės „Liga Service“, užsiimančios didmenine ir mažmenine prekyba
Rusijoje, kapitalo;
•

2006 m. pagaminta jau dešimt milijonų šaldytuvų;

•

2006 m. šaldytuvas-vitrina Snaigė CD480 apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu;

•

2006–2007 m. AB „Snaigė“ pripažinta daugiausiai naujovių įdiegusia Lietuvos įmone;

•

2007 m. bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistema sėkmingai peratestuota ISO 14001 sertifikatui gauti;

•

2007 m. AB „Snaigė“ Alytaus gamykloje pradėjo serijinę naujų modelių linijos „Snaigė ICE LOGIC“ gamybą;

•

2007 m. šaldytuvas Snaigė ICE LOGIC RF34SH apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu;

•

2007 metais AB „Snaigė“ skirtas ir „Inovacijų prizas“;

•

2008 m. šaldytuvas Snaigė ICE LOGIC RF31SM apdovanotas „Metų gaminio“ aukso medaliu;

•

2009 m. dėl nuostolingos gamybos, sąlygotos rublio devalvacijos, uždaroma bendrovės gamykla Kaliningrade;

• 2010 m. AB „Snaigė“ bendrovės aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sėkmingai
peratestuotos naujam trijų metų laikotarpiui;
• 2010 m. A++ energijos efektyvumo klasės šaldytuvas-šaldiklis Snaigė ICE LOGIC RF34SM apdovanotas Lietuvos
„Metų gaminio“ aukso medaliu.
• 2011 m. A++ klasės šaldytuvas-šaldiklis Snaigė ICE LOGIC Glassy RF34SM apdovanotas Lietuvos „Metų gaminio“
aukso medaliu.
• 2011 m. Rusijos bendrovė „Polair“, netiesiogiai veikdama per UAB „VAIDANA“, įsigijo 59,86% visų Bendrovės
akcijų.
•

2013 m. AB „Snaigė“ apdovanota Lietuvos metų eksportuotojo prizu.

•

2013 m. AB „Snaigė“ nugalėjo "Inovatyvios įmonės" kategorijoje ir apdovanota „Inovacijų prizu 2013“.

• 2013 m. paruoštas ir pradėtas tiekti į rinką pirmasis Lietuviškas šaldytuvas RF34NM su bešerkšne "No Frost"
šaldymo sistema.
• 2013 m. A++ klasės Snaigė Glassy dizaino linijos "Side by side" tipo šaldytuvo C 29SM ir šaldiklio F 22SM
kombinacija apdovanota Lietuvos „Metų gaminio“ aukso medaliu.
• 2013 m. gamybai paruoštas aukščiausios energijos efektyvumo klasės A+++ šaldytuvas Snaigė ICE LOGIC
RF34SM.
• 2013 m. AB „Snaigė“ dalyvavo "Verslo žinių" organizuotame projekte smulkiajam ir vidutiniam verslui "Gazelė 2013"
ir yra pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių.
• 2014 m. Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 AB „Snaigė“ šaldytuvas su
bešerkšne šaldymo sistema NO FROST SNAIGĖ RF34 laimėjo „Lietuvos metų gaminio 2014” aukso medalį.
• 2015 m. rugsėjo mėnesį bendrovė dalyvavo tarptautinėje buitinės technikos parodoje IFA2015 Berlyne, kur pristatė
naujausius savo gaminius. SNAIGĖS stendas sulaukė didelio susidomėjimo tiek tarp parodos lankytojų, tiek tarp
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potencialių klientų. O krokodilo odos imitacija aptrauktas šaldytuvas itin sudomino tarptautiniu mastu leidžiamo
laikraščio ir portalo USA TODAY žurnalistus.
•

2015 m. bendrovė išleido naują šaldytuvą-vitriną CD40 skirtą komercinei veiklai.

• 2015 m. AB „Snaigė“ pradėjo prekiauti ir sėkmingai įsitvirtino Norvegijoje, Švedijoje, Izraelyje, Gruzijoje bei
Azerbaidžane.
• 2015 m. bendrovė savo pirkėjams pristatė keletą naujų originalių gaminių: prabangiuss, po du tarpusavyje
sujungtus šaldytuvus su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS, vienų durų šaldytuvą C 31, laukiamą pirkėjų
Prancūzijoje bei Skandinavijos šalyse, naujų gaminių - šaldiklio F 27 ir šaldytuvo C 31 stiklo paviršiaus durimis kombinaciją.
• 2015 m. įdiegti patobulinimai gaminamuose šaldytuvuose: elektroninis valdymas SNAIGĖ Ice Logic šaldikliuose ir
šaldytuvuose.
• 2015 m. pradėta serijinė šaldytuvų su šaldikliu apačioje RF31/RF36 A++ su daline bešerkšne sistema NO FROST
gamyba.
•

2015 m. Lenkijos gamintojui AMICA sukurti šaldytuvai „Young“ ir „Premium“.

• 2016 m. AB „Snaigė“ šaldytuvai tapo patys populiariausi Lietuvos rinkoje. Bendrovė užėmė 18 proc. šaldytuvų
rinkos.
•

2016 m. bendrovė pradėjo eksportą į Jordaniją.

• 2016 m. bendrovė pradėjo bendradarbiauti su vienu didžiausiu Čekijos buitinės technikos mažmeninės prekybos
tinklu FAST.
•

2016 m. bendrovės produkcija dalyvavo trijose prekybos partnerių organizuojamose parodose Čekijoje.

• 2017 m. AB „Snaigė“ sukūrė ir paruošė serijinei gamybai dvi šaldytuvų dizaino linijas SNAIGĖ Fresh Inn ir SNAIGĖ
Retro.
•

2017 m. AB "Snaigė“ dalyvavo buitinės technikos parodoje Čekijoje.

•

2017 m. bendrovė pradėjo prekiauti Baltarusijoje.

•

2018 m. AB „Snaigė“ veikla pakartotinai įvertinta ISO 9001 sertifikatu.

•

2018 m. pradėta naujų dizaino linijų SNAIGĖ Fresh INN ir SNAIGĖ Retro serijinė gamyba.

•

2018 m. Bulgarijos buitinės technikos tinklo „Technopolis“ parduotuvėje atidarytas firminis „Snaigė“ stendas.

•

2019 m. sukurtas 700 l komercinis šaldytuvas.

•

2019 m. šaldytuvuose su bešerkšne šaldymo sistema pradėtas naudoti invertorinis kompresorius.

•

2020 m. Pradėta profesionalios šaldymo įrangos „block system“ serijinė gamyba.

•

2020 m. Sukurta ir pradėta serijinė gamyba naujų šaldytuvų su šaldikliu viršuje (FR25, FR26, FR27).

1.7 Misija. Vizija. Vertybės
Misija
Mūsų misija – kurti finansiškai disciplinuotą verslą, tiekti vartotojams aukštos kokybės produktus už priimtiną kainą ir
didinti investicinę grąžą mūsų akcininkams.

Vizija
Mūsų tikslas – tapti patikimiausiu buitinės technikos prekiniu ženklu Rytų Europoje bei pripažintu gamintoju Vakarų
Europos šalyse.

Vertybės
Atvirumas

Patikimumas

Komandinis darbas

Lankstumas

1.8 Svarbiausi 2020 metų įvykiai
• Pradėta profesionalios šaldymo įrangos „block system“ serijinė gamyba.
• Sukurta ir pradėta sandėliavimo šaldytuvų serijinė gamyba
• Pristatytas šaldytuvas tinkamas vaistinėms ir medicinos įstaigoms
• Sukurta ir pradėta serijinė gamyba naujų šaldytuvų su šaldikliu viršuje (FR25, FR26, FR27)
• Praplėsta RETRO šaldytuvų gama naujais šaldytuvais
• SNAIGĖS portfelis pasipildė montuojamais šaldytuvais bei šaldymo dėžėmis.
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• 2 AB „SNAIGĖ“ VALDYMAS IR VADOVYBĖ

2.1 Bendrovės valdymo organai
2.1.1.Bendrovės organai
Bendrovės organai yra:
•
Visuotinis akcininkų susirinkimas.
•
Valdyba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui.
•
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
Visuotinis akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio
akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos.
Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota
tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas, atlieka priežiūros funkciją. Valdybos
kompetencija kitais atvejais nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Bendrovės valdybos
darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.
Bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme.
Bendrovėje nuo 2009 m. yra akcininkų išrinktas ir veikiantis kolegialus valdymo organas – audito komitetas. Audito
komitetas savo veikloje vadovaujasi audito komiteto darbo reglamentu. 2019 m. vykusio visuotinio akcininkų
susirinkimo metu, akcininkai du išrinktus nepriklausomus valdybos narius paskyrė į audito komitetą ir įgaliojo Bendrovės
valdybą ateityje skirti narius į audito komitetą.

2.1.2 Bendrovės veiklos teisiniai pagrindai
Akcinė bendrovė „Snaigė“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymu, vertybinių popierių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, teisės aktais, taip pat ES
teisės aktais.

2.2 Bendrovės valdymo organų nariai
2.2.1 Informacija apie valdymo organų narius ir jų dalyvavimą bendrovės įstatiniame kapitale

Vardas, pavardė

Turimas
akcijų
skaičius,
vnt.

Pareigos

Turima
kapitalo dalis,
proc.

Balsų
dalis, proc.

VALDYBA
Aleksey Kovalchuk

AB „Snaigė“ valdybos
pirmininkas

-

-

-

Oleg Tsarkov

AB „Snaigė“ valdybos narys

-

-

-

Konstantin Kovalchuk

AB „Snaigė“ valdybos narys

-

-

-

Igor Zentsov

AB „Snaigė“ valdybos narys

-

-

-

Anna Korneeva

AB „Snaigė“ valdybos narys

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ADMINISTRACIJA (administracijos vadovas, vyr. finansininkas)
Mindaugas
Sologubas
Vytautas Adomaitis

AB „Snaigė“ generalinis
direktorius
AB „Snaigė“ buhalterinės
apskaitos ir finansų skyriaus
vadovas
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2.2.2 Informacija apie valdymo organų narių dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale (2020 m. gruodžio 31 d.):
Vardas, pavardė

Kitų įmonių
kapitalo ir balsų
dalis, proc.

Organizacijos pavadinimas, pareigos

Aleksey Kovalchuk

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Oleg Tsarkov

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Konstantin Kovalchuk

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Igor Zentsov

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

Anna Korneev

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

UAB „Almecha“ valdybos narys, valdybos pirmininkas

-

Asociacija EEPA valdybos narys

-

Mindaugas Sologubas

UAB „Verslo architektūra“ direktorius
Vytautas Adomaitis

100 %

Kitų Lietuvos įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja

-

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

Išsilavinimas, profesija

Aleksey
Kovalchuk

Finansų akademija prie
Federacijos Vyriausybės

Mindaugas
Sologubas

Vytautas
Adomaitis

Darbovietės per paskutiniuosius 10 metų ir
pareigos jose
2009 – 2013 m. OAO „Polair“ generalinis direktorius.
ZAO „Polair-Nedvizhimost“ generalinis direktorius
JSC AVIKON, patarėjas.

Rusijos

Nuo 2019-09-21 – AB „Snaigė“ generalinis
direktorius.
Nuo 2014 09 – AB „Snaigė“ finansų direktorius.
Nuo 2013 08 – UAB „Verslo architektūra“ direktorius.
2011 10 – 2013 07 – „LIGIRS“ ZAO direktorius,
Nikolaev, Ukraina.
2008 06 – 2011 10 – UAB „GRANEX“
vyr. finansininkas.

Stokholmo ekonomikos mokykla
Rygoje, ekonomikos ir verslo
bakalauras
Vytauto
Didžiojo
universitetas,
finansų ir bankininkystės magistras
Vilniaus valstybinis universitetas,
ekonominės kibernetikos ir finansų
fakultetas ekonomisto buhalterio
specializacija

Nuo 1983-10-03 – buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vadovas

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

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

Aleksey Kovalchuk

2011-12-14

iki 2023 VAS

Oleg Tsarkov

2015-04-30

iki 2023 VAS

Konstantin Kovalchuk

2018-04-30

Iki 2023 VAS

Anna Korneeva

2019-05-15

Iki 2023 VAS

Igor Zentsov

2019-05-15

Iki 2023 VAS

Mindaugas Sologubas

2019-09-21

Sutartis neterminuota
(2014-09-23 – 2019-09-20 AB
„Snaigė“ finansų direktorius)

Vytautas Adomaitis

1983-10-03

Sutartis neterminuota

•

VALDYBA

ADMINISTRACIJA (gen. direktorius ir vyr. finansininkas)

68

2020 metų Bendrovės ir Grupės metinis pranešimas

2.2.5 Informacija apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei,
ūkininkavimo tvarkai, finansams
Tokios informacijos nėra.

2.2.6 Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams
Per 2020 m. ataskaitinį periodą tokių išmokų nebuvo.

2.2.7 Informacija apie bendrovės valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų,
tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui
Per 2020 m. valdybos nariams atlyginimų nebuvo išmokėta.

2.2.8 Bendrovės valdybos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų
išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose bendrovės dalis įstatiniame kapitale sudaro
daugiau kaip 20 procentų
Tokių išmokų per ataskaitinį periodą nebuvo.

2.2.9 Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir
laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas
Jokių paskolų, laidavimų, garantijų valdymo organų nariams per ataskaitinį periodą nebuvo suteikta.

2.2.10 Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų
pasikeitus bendrovės kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų pobūdžio
jų atskleidimas padarytų bendrovei didelę žalą
Kiek žinoma bendrovei, tokių susitarimų nėra.

2.2.11 Bendrovės ir jos valdymo organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys kompensaciją,
jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl
bendrovės kontrolės pasikeitimo
Kiek žinoma bendrovei, tokių susitarimų nėra.

2.3 Bendrovės įmonių grupės vadovybė
Mindaugas Sologubas – generalinis direktorius.
Kęstutis Urbonavičius – technikos ir gamybos direktorius.
Rolandas Lukšta – prekybos direktorius.
Rūta Petrauskaitė – rinkodaros direktorė.
Vytautas Adomaitis – buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vadovas.

2.4 Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka
Bendrovės įstatai gali būti keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota 2/3 balsų dauguma,
išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.
Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po
juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
Pakeistus bendrovės įstatus bei sprendimų juos pakeisti patvirtinančius dokumentus bendrovės vadovas per įstatymų
nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Visais kitais šiuose įstatuose neaptartais klausimais bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
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3
AB „SNAIGĖ“ ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCININKAI, INFROMACIJA APIE VERTYBINIUS
POPIERIUS
3.1 Bendrovės įstatinis kapitalas
3.1.1 Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas
Vertybinių popierių
pavadinimas
Paprastosios vardinės akcijos,
ISIN LT0000109274

Nominalioji
vertė, Eur

VP skaičius
39 622 395

Bendra nominalioji
vertė, Eur

0,17

6 735 807,15

Dalis įstatiniame
kapitale, proc.
100

3.1.2 Įstatinio kapitalo pokyčiai per pastaruosius 5 metus
Pakitusio
įstatinio kapitalo
registravimo
data

Įstatinio kapitalo
dydis prieš pokytį

2016 11 10

11 490 494,55 EUR

2016 12 20

15 056 510,10 EUR
-

Pokytis

Priežastis

Įstatinio kapitalo
dydis po pokyčio

+ 3 566 015,55

Įstatinio kapitalo didinimas
didinant nominalią vertę iš
perkainavimo rezervo

15 056 510,10 EUR

- 3 169 791,60

Įstatinio kapitalo mažinimas
mažinant nominalią vertę,
vien tam, kad būtų panaikinti
Bendrovės finansinės būklės
ataskaitoje įrašyti nuostoliai

11 886 718,50 EUR

10 301 822,70 EUR

6 735 807,15 EUR

2019 09 24

11 886 718,50 EUR

-1 584 895,80

Įstatinio kapitalo mažinimas
mažinant nominalią vertę,
siekiant atitikti Lietuvos
Respublikos Akcinių
bendrovių įstatymo nuostatas

2020 08 19

10 301 822,70 EUR

- 3 566 015,55

Įstatinio kapitalo mažinimas
mažinant nominalią vertę, šią
sumą pervedant į
perkainojimo rezervą.

3.1.3 Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas
išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Šiuo metu išleistų skolos ar išvestinių vertybinių popierių nėra.

3.2 Akcininkai
3.2.1 Stambiausi akcininkai
4,33 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo priklauso Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims, 95,67
proc. – nerezidentams. Iš viso Bendrovėje 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 969 akcininkai (2019 m. gruodžio 31 d. – 856
akcininkai). Didžiausias Bendrovės akcininkas – Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas stambiausių (valdančių >5% akcijų) bendrovės akcininkų sąrašas 2020 m.
gruodžio 31 d.:
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Turimų paprastųjų
vardinių akcijų
skaičius, vnt.
Akcininkų vardai,
pavardės (įmonių
pavadinimai, buveinės
adresas, įmonių
rejestro kodas)

Sekenora Holdings
Limited, 32 Kritis str.,
Papachristoforou
Building, Kipras,
HE371000

Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, proc.

įskaitant
priklausan
čius
akcininkui
nuosavyb
ės teise

iš viso

36 096 193

iš viso

36 096 193

balsų
dalis

kapitalo dalis

91,10

91,10

įskaitant
paprastąsias
vardines akcijas,
priklausančias
akcininkui
nuosavybės teise
suteikia
kapita-lo
mų
dalis
balsų

91,10

Su kartu
veikiančių
asmenų
grupe,
proc.

91,10

-

3.2.2 Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises
Nėra.

3.2.3 Akcininkų balsavimo teisių apribojimai
Visi akcininkai turi vienodas balsavimo teises.

3.2.4 Akcininkų tarpusavio susitarimai, apie kuriuos bendrovė žino ir dėl kurių gali būti ribojamas
vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės
Bendrovei nėra žinoma apie kokius nors tokio tipo akcininkų tarpusavio susitarimus.

3.3 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose
3.3.1 Vertybiniai popieriai, įtraukti į reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus
AB „Snaigė“ 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos
Papildomąjį prekybos sąrašą. Bendra nominali vertė – 6 735 807,15 EUR. ISIN LT0000109274. Vienos akcijos
nominali vertė – 0,17 EUR.

3.3.2 Prekyba bendrovės vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose
Prekyba vertybinių popierių biržoje bendrovės PVA pradėta 1995 m. rugpjūčio 11 d.
Į NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą AB „Snaigė” paprastosios vardinės akcijos buvo
įtrauktos nuo 1998 m. balandžio 9 d. iki 2009 m. gegužės 8 d.
2009 m. gegužės 8 d. bendrovė savo iniciatyva pateikė prašymą AB NASDAQ Vilnius išbraukti bendrovės akcijas iš
AB NASDAQ Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo ir įtraukti jas į AB NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

3.3.2.1 Prekyba NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje
Prekyba bendrovės akcijomis 2017–2020 m. (EUR)
Rodiklis

2020

2019

2018

2017

Atidarymo kaina

0,15

0,13

0,24

0,255

Didžiausia kaina

0,24

0,2

0,28

0,36

Mažiausia kaina

0,102

0,116

0,121

0,222

Paskutinė kaina

0,19

0,151

0,13

0,287

Apyvarta, vnt.

280 479

200 011

196 152

350 886

Apyvarta, mln.

0,05 EUR

0,03 EUR

0,04 EUR

0,1 EUR

Kapitalizacija, mln.

7,53 EUR

5,98 EUR

5,15 EUR

11,37 EUR
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Toliau pateikiame bendrovės akcijų kainos ir apyvartų grafikus per paskutiniuosius 5 metus iš AB NASDAQ Vilnius
interneto tinklalapio, patalpintus adresu:
https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000109274/trading

Akcijos kaina pateikiama eurais, kadangi prekyba akcijomis nuo 2010-11-22 vykdoma eurais.
Akcijos kaina per ataskaitinius metus (informacija iš AB NASDAQ Vilnius interneto tinklalapio, adresu):
https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000109274/trading

Žemiau pavaizduoti OMX Baltic Benchmark, OMX Vilnius indeksų ir AB „Snaigė“ akcijų kainos grafikai per laikotarpį
nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31. Informacija paimta iš AB NASDAQ Vilnius interneto tinklalapio, kuriame ji skelbiama
adresu:
https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/charts
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Baltijos rinkos indeksai

3.3.2.2 Prekyba kitose reguliuojamose rinkose
Bendrovės vertybiniais popieriais nėra prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose.

3.3.3 Vertybinių popierių kapitalizacija
AB „Snaigė“ akcijų ir bendra AB NASDAQ Vilnius listinguojamų akcijų kapitalizacija pastarųjų metų paskutinėmis
prekybos dienomis.
Baltijos akcijų sąrašas

2020

Kapitalizacija mln.

7,53 EUR

2019

2018

5,98 EUR

5,15 EUR

2017
11,37 EUR

3.4 Savų akcijų supirkimas
Per 2020 metus savų akcijų supirkimų nebuvo vykdoma. Metų pabaigoje bendrovė savų akcijų neturėjo.

3.5 Dividendai
Bendrovė nėra nustačiusi dividendų skyrimo tvarkos. Sprendimą mokėti dividendus priima visuotinis akcininkų
susirinkimas.

3.6 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.

3.7 Vertybinių popierių perleidimo apribojimai
Nėra nustatyta perleidimo apribojimų bendrovės išleistiems vertybiniams popieriams.
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4. AB „SNAIGĖ“ VEIKLOS APŽVALGA
4.1 Pagrindiniai bendrovės veiklą apibūdinantys rodikliai, jų dinamika
Finansiniai rodikliai už pastaruosius metus pateikiami bendrai.
(konsoliduoti duomenys):
2020 m.
Apyvarta (tęsiamos veiklos), tūkst. EUR
Bendrasis pelnas (tęsiamos veiklos), tūkst. EUR
Grynasis pelnas (nuostolis) iš tęsiamos veiklos,
tūkst.EUR
Grynasis (nuostolis) iš nutrauktos veiklos, tūkst. EUR

Finansiniai rodikliai
Pelno prieš mokesčius rodiklis, % (tęsiamos veiklos
einamųjų metų pelningumas)
Bendroji marža (tęsiamos veiklos), %

32 222

37 572

3 150

3 031

3 592

158

(1 685)

(410)

-

-

-

158

(1 685)

(410)

0,163

0,157

0,181

2020 m.

EBITDA marža (tęsiamos veiklos), %

2018 m.

29 418

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. EUR
Vidutinė akcijos kaina, EUR

2019 m.

2019 m.

2018 m.

0,42 %

-5,23 %

-1,35 %

10,71 %

9,41 %

9,56 %

9,2 %

2,90 %

5,77 %

Mokumo rodiklis, % (bendrojo trumpalaikio mokumo)
Skolos ir viso turto santykis, % (bendras skolos
rodiklis)
Vidutinės akcininkų nuosavybės grąžos rodiklis
(tęsiamos veiklos), %

112,79 %

49,98 %

60,99 %

77,65 %

78,75 %

77,38 %

2,85 %

-30,49 %

-5,91 %

Akcijų rodikliai

2020 m.

Grynasis pelnas akcijai (tęsiamos veiklos), EUR
Grynasis nuostolis akcijai (nutrauktos veiklos), EUR

2019 m.

2018 m.

0,004

-0,04

-0,01

-

-

-

Grynasis pelnas akcijai (bendras), EUR

0,004

-0,04

-0,01

Vidutinė metų akcijos rinkos kaina, EUR

0,163

0,157

0,181

0,07

0,02

0,05

0,43

0,13

0,28

-

-

-

EBITDA akcijai (tęsiamos veiklos), EUR
EBITDA daugiklis (EBITDA akcijai / akcijos vidutinė metų
rinkos kaina)
Visi dividendai, tūkst. EUR
Dividendai vienai akcijai, EUR
Vidutinė buhalterinė akcijos vertė (tęsiamos veiklos) EUR

-

-

-

0,14

0,15

0,17

4.2 Gamyba
4.2.1 Bendrovės produktų portfelis
AB „Snaigė“ specializuojasi aukštos kokybės buitinių šaldytuvų ir šaldiklių gamyboje. Be to, gaminami šaldytuvai
komerciniams tikslams ir viešbučiams bei restoranams. Taip pat gaminamos atsarginės dalys šaldytuvams, įrankiai bei
įrengimai.
Bendrovė gamina aukštos kokybės įvairių modelių buitinius šaldytuvus, šaldytuvus – vitrinas bei vyno šaldytuvus,
šaldiklius bei jų atsargines dalis.
Pagrindinė bendrovės produkcija – šaldytuvai. Jie klasifikuojami į keturias pagrindines kategorijas:
•
Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis;
•

Vienkameriniai šaldytuvai;

•

Šaldikliai;

•

Komerciniai šaldytuvai.

2020 metais daugiausia pagaminta kombinuotų šaldytuvų su atskiromis išorinėmis durimis.
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Konsoliduoti paskutiniųjų trejų metų pardavimai:
Veiklos rūšis

2020 m.
Vnt.

Parduoti bendrovės pagaminti šaldytuvai, vnt.

2019 m.
%

Vnt.

2018 m.
%

Vnt.

%

147 913

100 158 670

100

176 165

100

Kombinuoti šaldytuvai su atskiromis išorinėmis durimis

77 064

52,1

99 362

62,6

117 788

66,9

Buitiniai šaldytuvai (vienkameriniai)

17 728

12,0

15 741

9,9

12 258

7,0

Šaldikliai

32 950

22,3

22 769

14,4

28 100

15,9

Komerciniai šaldytuvai

20 171

13,6

20 798

13,1

18 019

10,2

iš to skaičiaus:

Komerciniai šaldytuvai

Šaldikliai

Buitiniai šaldytuvai
(vienkameriniai)

Kombinuoti šaldytuvai
su atskiromis
išorinėmis durimis
2020 m.

2019 m.

2018 m.

4.2.2 Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos bendrovės veiklos
rezultatams per 3 pastaruosius ūkinius metus
Per pastaruosius 3 ūkinius metus gamybos nutraukimo ar sumažinimo, turėjusio esminę įtaką bendrovės veiklos
rezultatams, nebuvo.

4.3 Pardavimai
Pagal pardavimo rinkų svarbumą ir geografinį pasidalinimą bendrovė savo pardavimo rinkas dalina į šias pagrindines
grupes: Baltijos šalių rinka (Lietuva, Latvija, Estija), Rytų rinka (Rusija, Ukraina, Moldova, Kazachstanas,
Uzbekistanas, Tadžikistanas, Izraelis, kitos NVS šalys), Europos rinka (Vokietija, Prancūzija, Belgija, Olandija,
Lenkija, Portugalija, Čekija, Norvegija, kitos Vakarų ir Centrinės Europos šalys).
2020 m. AB „Snaigė“ pardavė virš 147 tūkst. savo gamybos šaldytuvų. Pagrindinės produkcijos pardavimo pajamos
virš 27,0 mln. eurų, tai yra 7,3 proc. mažiau nei pernai. Daugiausiai (58,9 proc.) pardavimo pajamų bendrovė gavo iš
Europos rinkos. Šiek tiek mažiau (26,4 proc.) – iš Rytų rinkos. Mažiausiai bendrovė gavo pardavimo pajamų (14,7
proc.) iš Baltijos šalių rinkos. Eksportas sudarė 86,7 proc. visos parduotos produkcijos, t. y. 23,5 mln. eurų.
2020m. bendrovė pradėjo monoblokų ir šaldymo kambarių gamybą, kurių pardavimai sudarė 53 vnt ir 38 tūkst. eurų.
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Bendrovės 2020 m. pardavimo struktūra (pagal pajamas):

Europos rinka
Europos rinkoje AB „Snaigė“ 2020m. pardavė 85,9 tūkst. vnt. šaldytuvų ir gavo 15,9 mln. eurų pajamų 10,4 proc mažiau
nei 2019 m. Daugiausia produkcijos buvo parduota ir daugiausia pajamų gauta Vokietijoje (23,8 tūkst. vnt., 4,46 mln.
eurų), Čekijoje (11,7 tūkst. vnt., 2,14 mln. eurų), Lenkijoje (8,2 tūkst. vnt., 1,57 mln. eurų) bei Prancūzijoje (6,9 tūkst.
vnt., 1,37 mln. eurų).

Pardavimai Europos rinkoje 2020 m. (pagal pajamas):

Rytų rinka
2020 m. bendrovė Rytų rinkoje pardavė 41,2 tūkst. vnt. šaldytuvų ir gavo 7,14 mln. eurų pardavimo pajamų, t. y. 10,3
proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausia produkcijos buvo parduota ir daugiausia pajamų gauta Ukrainos pirkėjams – 30,9
tūkst. vnt. šaldytuvų ir 5,4 mln. eurų pardavimo pajamų.
AB „Snaigė“ 2020 m. toliau plėtojo prekybinius santykius su Azerbaidžanu, Baltarusija, Moldova, Tadžikija ir Rusija.
2020 m. bendrovė šiose rinkose pardavė 10,28 tūkst. vnt. šaldytuvų bei gavo 1,73 mln. eurų pajamų.
Per 2020 m. bendrovė palaikė užmegztus prekybinius santykius su Libanu.
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Pardavimai Rytų rinkoje 2020 m. (pagal pajamas):

Baltarusija; 3,84%
Moldova; 8,58%

Libanas; 0,39% Azerbaidžanas;
0,24%
Tadžikistanas;
0,37%

Rusija; 10,89%

Ukraina; 75,71%

Baltijos šalių rinka
2020 m. AB „Snaigė“ Baltijos šalių rinkoje pardavė daugiau nei 20,7 tūkst. šaldytuvų ir gavo 3,96 mln. eurų pajamų. Tai
yra 16,2 proc. daugiau pajamų nei pernai.
2020 m. Lietuvoje AB „Snaigė“ pardavė apie 17,6 tūkst. šaldytuvų, gavo virš 3,37 mln. eurų pardavimo pajamų.
Latvijoje 2020 m. buvo parduota 2,38 tūkst. šaldytuvų ir gauta virš 0,46 mln. eurų pajamų. AB „Snaigė“ 2020 m. Estijoje
pardavė 0,79 tūkst. šaldytuvų, pardavimo pajamos viršijo 0,156 mln. eurų.

Pardavimai Baltijos šalių rinkoje 2020 m. (pagal pajamas):
Estija; 3,94%
Latvija;
11,55%

Lietuva; 84,51%

Bendrovės prekinių ženklų portfelis
2020 m. bendrovė pardavė 52,64 proc. produkcijos su savo prekiniu ženklu „SNAIGĖ“. Be šių, bendrovė pagamino
šaldytuvus su kitų gamintojų, didmenininkų ir mažmeninės prekybos tinklų prekiniais ženklais: „Whirlpool“, „Severin“,
„Amica“, „Bartscher“, „Bomann“, „KBS“, „Orima“, „EXQUISIT“, „Nabo“, „ROMO“, „Point“, „NARA“, „Gunter-Hauer“;
„COOL“, „Essentiel“, „Mont Karlo“, „Regal“, „Unit“, „West“.
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Bendrovės prekinių ženklų portfelis 2020 m. (pagal pardavimo pajamas):

4.4 Tiekimas
Bendrovei tiekiamos medžiagos bei komplektuojančios dalys iš daugiau nei 20 pasaulio šalių. Didžioji jų dalis – Europos
šalių gamintojai bei žaliavų tiekėjai.
Strateginiai tiekėjai – „Italia Wanbao – ACC s.r.l.“, „Huayi Compressor Barcelona, S.L.“, „SECOP GmbH”, „Depsol
Technologies“, „ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH“, „Serwistal“, „Lisiplast“ UAB, „Hoda UAB, „Profilita“ UAB,
„MUBEA ROLLBONDING PRODUCTS“.
Aukštos kokybės garantija ir efektyvi logistika, geriausia rinkos pirkimo kaina ir sąlygos, konkurencija tarp tiekėjų ir
nuolatinė alternatyvių medžiagų paieška – tai bendrovės tiekimo strategijos prioritetai. Konkurencija tarp tiekėjų ir
alternatyvių medžiagų paieška skatina perkamo produkto tobulinimą. AB „Snaigė“ tiekėjų techninės tarnybos glaudžiai
bendradarbiauja su bendrovės technologais ir konstruktoriais, ieškodami bendrų technologinių sprendimų, gerinančių
produkto kokybę bei mažinančių produkto savikainą.

4.5 Darbuotojai ir žmogiškųjų išteklių politika
4.5.1 Bendrovės žmogiškųjų išteklių politika
Bendrovės sėkmė priklauso ne tik nuo jos dydžio, įvaizdžio, strategijos, bet didele dalimi ir nuo to, kaip ji elgiasi su savo
personalu. Visi iššūkiai ir pokyčiai, su kuriais susiduria Bendrovė, susiję su joje dirbančiais žmonėmis, todėl veiklos
efektyvumą pirmiausia lemia gebėjimas valdyti žmogiškuosius išteklius.
Personalo politika bei žmogiškųjų išteklių valdymas Bendrovėje susideda iš: žmogiškųjų išteklių planavimo, personalo
komplektavimo (pritraukimas, atranka, priėmimas ir išlaikymas), personalo ugdymo, veiklos vertinimo, personalo
motyvavimo, elgesio normų, darbų saugos, taip pat socialinių sąlygų užtikrinimo.
Susiduriant su permainomis ir naujais iššūkiais, norima kuo mažesnėmis sąnaudomis išlaikyti kvalifikuotą, gabų ir
motyvuotą personalą, gebantį vykdyti nustatytus uždavinius ir padėti bendrovei pasiekti jos strateginius tikslus
Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas. Personalo politikos tikslas – padėti darbuotojams prisitaikyti prie naujų
aplinkos reikalavimų ir įgyvendinti strateginius tikslus, tai administravimo efektyvumo didinimas, žmogiškųjų išteklių
praktikos susiejimas su bendra bendrovės strategija, žmogiškųjų išteklių įvertinimas.
Žmogiškųjų išteklių planavimas. Užtikrinti efektyvų pareigybių skaičių ir struktūros planavimą, užtikrinti žmogiškųjų
išteklių poreikio planavimą, planavimo kokybės įvertinimą.
Veiklos analizė. Siekiant užtikrinti efektyvesnį žmogiškųjų išteklių valdymą būtina įvertinti naujus veiklos uždavinius,
atsisakyti neefektyvios veiklos, funkcijų dubliavimo, pergrupuoti ir naujai perskirstyti funkcijas.
Bendrovės ugdymas. Personalo ugdymas yra būtina sąlyga bendrovės strateginiams tikslams pasiekti, nes
mokydamasis personalas įgyja kvalifikaciją ir gebėjimų. Kintantys bendrovės iššūkiai, aplinka, kurioje reikia vykdyti
užduotis, naujų technologijų taikymas, sudėtinga situacija darbo rinkoje rodo, kad būtina investuoti į personalo mokymą
(kvalifikacijos kėlimą), nes tai motyvuoja, gerina darbo kokybę, didina lojalumą, užtikrina efektyvesnį prisitaikymą prie
naujų iššūkių ir sąlygų.
Veiklos įvertinimas ir karjera. Personalo veiklos vertinimas – neatsiejama karjeros planavimo dalis. Asmens
potencialą ir tobulinimo sritis gali numatyti tik objektyvus vertinimas. Veiklos vertinimo tikslas – maksimaliai suderinti
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personalo veiklą su bendrovės tikslais. Veiklos valdymo procesas, tai aiškių ir pasiekiamų veiklos tikslų nustatymas,
tikslų siekimo stebėjimas, darbuotojų veiklos (tikslų) koordinavimas, nustatytų tikslų koregavimas, metinis personalo
veiklos vertinimas. Planuojant karjerą, labai svarbu, kad jis būtų nukreiptas ne tik į praeitį, t. y. asmens darbo rezultatus,
bet ir į ateitį – jo gabumus, sugebėjimą keistis, vykdyti sudėtingesnes užduotis – į jo potencialą.
Personalo motyvavimas. Apklausų metu daugelis kaip pagrindinį veiksnį, lemiantį žemą motyvaciją, nurodo
nepakankamą darbo užmokestį. Šiuo metu, vis dar esant sunkioms ekonominėms sąlygoms, būtina daugiau dėmesio
skirti socialiniams motyvams stiprinti: asmeniniams pasiekimams skatinti, atsakomybei didinti, priklausymo grupei ar
komandai, vadovavimo, saviraiškos galimybėms sudaryti ir kt.

4.5.2 Bendrovės darbuotojai 2018–2020 m. pagal personalo grupes**:
2020
Darbuotojai

Skaičius

Vadovai

2019

2018

%

Vidutinis
atlyginimas EUR

Skaičius

%

Vidutinis atlyginimas
EUR

21

3,8

3328=2582*1,289

22

3,6

2 577

1259=977*1,289

91

16,2

1267=983*1,289

94

15,4

967

78,5

820=636*1,289

449

80,0

800=621*1,289

494

81,0

590

100

1012=785*1,289

561

100

979=760*1,289

610

100

726

%

Vidutinis
atlyginimas EUR

Skaičius

21

4,2

3397=2635*1,289

Specialistai

85

17,3

Darbininkai

386

Iš viso:

492

4.5.3 Bendrovės darbuotojų struktūra pagal išsilavinimą*:
2020

2019

2018

Darbuotojų išsilavinimas
Skaičius
Aukštasis
Spec. vidurinis
Vidurinis

Skaičius

%

Skaičius

%

98

19,9

102

18,2

109

17,9

325

66,1

375

66,8

403

66,1

65

13,2

80

14,3

93

15,2

4

0,8

4

0,7

5

0,8

492

100

561

100

610

100

Nebaigtas vidurinis
Iš viso:

%

4.5.4 Bendrovės ir dukterinių įmonių darbuotojai 2018–2020 m. pagal personalo grupes*:
2020
Darbuotojai

Skaičius

2019
%

Skaičius

2018
%

Skaičius

%

Vadovai

23

4,3

23

3,8

24

3,6

Specialistai

95

17,7

103

16,8

107

16,0

Darbininkai

418

78,0

485

79,4

538

80,4

Iš viso:

536

100

611

100

669

100

*vidutiniai metiniai duomenys
**vidutiniai metiniai duomenys. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio
draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto

4.6 Investicijų politika
4.6.1 Dukterinių bendrovių pavadinimai, būstinių adresai, veiklos pobūdis, įstatinio kapitalo dydis,
neapmokėta bendrovės dalis įstatiniame kapitale, grynasis pelnas (nuostolis), trumpalaikių
įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis, visų įsipareigojimų ir viso turto santykis
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