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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas met� prospektas-ataskaita 

 
2003 metai 
 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent� 

 
Emitento pavadinimas AB “Linas” 
�statinis (akcinis) kapitalas  24 038 990 Lt. 
Buvein�s adresas   S.Kerbedžio 23, LT 35114 Panev�žys 
Telefonas     (8-45) 506100 
Faksas      (8-45) 506345 
Elektroninio pašto adresas   linas@mail.linas.lt 
Interneto tinklapis   www.linas.lt 
Teisin� - organizacin� forma  akcin� bendrov� 
�registravimo data ir vieta  1993 03 08 Panev�žio m. �moni� rejestre 
�mon�s kodas    4768908 
�mon�s registravimo numeris  Nr.AB 9329 
Perregistravimas  1996 met� kovo 5 d. LR Ekonomikos 

ministerijoje, �mon�s reg.Nr.B� 96-55. 
 
 

3. Emitento pagrindin�s veiklos pob�dis 
 
Akcin�s bendrov�s veiklos pob�dis- tekstil�s gamini� gamyba. 
 
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais 

dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansin�mis ataskaitomis, 
auditori� ataskaitomis ir pan.), ir visuomen�s informavimo priemon�s pavadinimas. 

 
Su dokumentais, kuriais remiantis buvo parengta ataskaita galima susipažinti 

akcin�je bendrov�je “Linas” , adresu: S.Kerbedžio 23, Panev�žys, darbo dienomis nuo 
8.00 iki 15.30 val. pas vyr. buhalter� (tel. 8 45 506158). 

Visi esminiai �vykiai, susij� su AB “Linas” veikla ir informacija apie visuotinio 
akcinink� susirinkimo laik�, viet� bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems 
asmenims skelbiami dienraštyje “Lietuvos ryte” ir Nacionalin�s Vertybini� Popieri� 
Biržos informaciniame puslapyje. 

 
5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�: 

5.1  už ataskait� atsakingi emitento valdymo organ� nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas: 
 

1. Žibut� Gaivenien� – AB ”Linas” generalin� direktor�, tel. (8 ~ 45) 506 
102, fax. (8 ~ 45) 506 345; 

2. Virginija Jukonien� – AB ”Linas” vyr. buhalter�, tel. (8 ~ 45) 506 158,  
fax. (8 ~ 45) 506 345. 
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5.2 konsultantai, pad�j� rengti ataskait� 
 

Akcin�s bendrov�s Vilniaus bankas Verslo operacij� ir vertybini� popieri� 
apskaitos departamentas, Gedimino pr. 12, 2600 Vilnius, tel. (5) 268 2642, faksas (5) 268 
2683, atstovaujamas Jurgos Ašmantait�s yra atsakingas už bendrov�s pateiktos 
informacijos tinkam� �forminim� 
 

6. Už ataskaitos parengim� atsaking� emitento valdymo organ� nari�, 
darbuotoj� ir administracijos vadovo bei emitento konsultant� patvirtinimas, kad 
ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti 
�takos investuotoj� sprendimams pirkti ar parduoti bendrov�s vertybinius popierius, t� 
vertybini� popieri� rinkos kainai ir j� vertinimui. 
 

Akcin� bendrov� “Linas”, atstovaujama  generalin�s direktor�s Žibut�s 
Gaivenien�s bei vyr. buhalter�s Virginijos Jukonien�s patvirtina, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrov� ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� tur�ti �takos potenciali� 
investuotoj� sprendimams. 

Akcin�s bendrov�s Vilniaus bankas Verslo operacij� ir vertybini� popieri� 
apskaitos departamentas, atstovaujamas Emitent� aptarnavimo skyriaus konsultant�s 
Jurgos Ašmantait�s patvirtina, kad memorandume pateikta visa informacija, kuri� šiam 
departamentui pateik� AB “Linas” darbuotojai ir vadovai bei atsako už jam pateiktos 
informacijos tinkam� �forminim�. Už informacijos teisingum� atsako Akcin� bendrov�  
“Linas”. 
 
 
 
AB “Linas” generalin� direktor�                                   Žibut� Gaivenien� 
 
2004 m. geguž�s ____ d. 
 

     A.V.  
AB “Linas” vyr. buhalter�                                                                      Virginija Jukonien� 
 
2004 m. geguž�s ____ d. 
 
 
AB Vilniaus bankas VOVPAD Emitent� aptarnavimo                             Jurga Ašmantait� 
skyriaus konsultant�        
                                                 
2004 m. geguž�s ____ d. 
 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2004 m. geguž�s m�n. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO �STATIN� 

KAPITAL	 IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS 
POPIERIUS 

 
7.  Emitento �statinis kapitalas 

7.1.  �moni� rejestre �registruotas �statinis kapitalas 
�moni� rejestre �registruotas AB “Linas” �statinis kapitalas yra 24 038 990 Lt. 

AB “Linas” �statinio kapitalo strukt�ra pagal akcij� r�šis: 
 

Akcij� r�šis Akcij� skai�ius Nominali vert� (Lt) Bendra nominali 
vert� 

Dalis �statiniame 
kapitale (%) 

Paprastosios 
vardin�s akcijos 24 038 990 1  24 038 990 100,00 

Viso: 24 038 990 - 24 038 990 100,00 
Visos AB “Linas” akcijos yra apmok�tos. 

7.2.  informacija apie numatom� �statinio kapitalo didinim� konvertuojant ar 
kei�iant � akcijas, išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius 

------------- 

8. Akcininkai 
 

Bendrov�je akcinink� susirinkimo dien� 2004 04 14 buvo 1285 akcininkai. 
 

Duomenys apie stambiausius akcininkus (turin�ius ar valdan�ius daugiau kaip 5 
procentus emitento �statinio kapitalo) 2004 m. balandžio 14 d. 

 

Turim� akcij� skai�ius (vnt.) Turim� bals� dalis (procentais) Akcininko vardas, 
pavard� 
(�mon�s, 
savivaldyb�s pavadinimas, 
rejestro kodas) 

Iš viso tarp j� 
priklausan�i� 
akcininkui 
nuosavyb�s 
teise 

Iš viso tarp j� akcij�, 
priklausan�i� 
akcininkui 
nuosavyb�s teise, 
suteikiam� bals� 

Pranas Jankevi�ius, 34311080052 
Žiemi� g. 31 – 41, Kaunas 10 026 289 10 026 289 41,71 41,71 

UAB “Rentija” 
�m. kodas 3544276 
Savanori� pr. 192, Kaunas 

4 156 585 4 156 585 17,29 17,29 

AB “Parex bankas”, 
�m. kodas 1202161, 
Kalinausko g. 13, Vilnius 

2 100 000 2 100 000 8,74 8,74 
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9.  Akcij� išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, pagrindin�s 
charakteristikos. 

 

Akcij� r�šis Akcij� skai�ius Nominali 
vert� (Lt) 

Bendra nominali 
vert� (Lt) Išleistos � apyvart�  

Paprastosios vardin�s 
akcijos 22360735 1 22360735 �mon�s reorganizavimas � 

akcin� bendrov� 

Paprastosios vardin�s 
akcijos 1216009 1 1216009 

�statinio kapitalo didinimas 
nesumok�t� skol� biudžetui 

suma 

Paprastosios vardin�s 
akcijos 462246 1 462246 �statinio kapitalo didinimas  

papildomais �našais 

Viso: 24038990 - 24038990 - 

 
10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas 
 
------------- 
 
11. Informacija apie akcij� pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus. 

 
-------------- 
 
12. Skolos vertybini� popieri�, išleist� � vieš�j� vertybini� popieri� apyvart�, 

pagrindin�s charakteristikos 
----------- 
 
13. Duomenys apie neviešajai apyvartai �registruotus ir išplatintus skolos 

vertybinius popierius 
---------- 
  
14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo �statiniame kapitale, bet 

kuri� apyvart� reglamentuoja Vertybini� popieri� viešosios apyvartos �statymas, 
išskyrus skolos vertybinius popierius. 

-------- 
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III.  DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST
 
VERTYBINI
 POPIERI
 ANTRIN� APYVART	 

 
 15. Vertybiniai popieriai, �traukti � birž� prekybos s�rašus. 
 
 24 038 990vnt. paprast�j� vardini� akcij� (VP CD  kodas 10066), kuri� bendra 

nominali vert� - 24 038 990 lit� yra �traukta � Nacionalin�s vertybini� popieri� biržos 
prekybos einam�j� vertybini� popieri� s�raš�.  

 
            16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. 
 

AB ”Linas” paprastomis vardin�mis akcijomis prekiaujama Nacionalin�je 
vertybini� popieri� biržoje, akcijos priklauso einamajam prekybos s�rašui. 
 Paskutini� 8 ketvir�i� AB “Linas” PVA kainos ir apyvartos: 
 
Laikotarpis Didžiausia 

kaina,Lt 
Didžiausia 

apyvarta, Lt 
Mažiausia 
kaina, Lt 

Mažiausia 
apyvarta, Lt 

Bendra 
apyvarta, vnt 

Bendra 
apyvarta, Lt 

2002 m. I ketvirtis 0,38 12 400,00 0,30 0,00 176 000 58 749,00 
2002 m. II ketvirtis 0,36 9 162,00 0,30 0,00 181 581 61 675,00 
2002 m. III ketvirtis 0,42 15 190,00 0,34 0,00 334 833 127 043,00 
2002 m. IV ketvirtis 0,45 16 705,00 0,40 0,00 443 873 186 998,00 
2003 m. I ketvirtis 0,61 100 625,00 0,42 0,00 2 128 677 1 142 839,00 
2003 m. II ketvirtis 0,62 214 280,00 0,50 0,00 2 058 730 1 182 602,00 
2003 m. III ketvirtis 0,80 119 058,00 0,54 0,00 2 539 803 1 747 381,00 
2003 m. IV ketvirtis 0,77 94 424,00 0,50 0,00 1 037 183 605 043,00 
 
 Paskutin�s ataskaitinio laikotarpio biržos prekybos sesijos AB “Linas” PVA kaina 
– 0,55 Lt, apyvarta – 13 775 Lt.  

Tiesioginiais sandoriais parduot� vertybini� popieri� paskutini� 8 ketvir�i� 
vidutin� kaina ir bendra apyvarta : 
 
Laikotarpis Vidutin� kaina,Lt Bendra apyvarta, vnt. Bendra apyvarta, Lt 
2002 m. I ketvirtis 0,18 20 052 578 3 609 464 
2002 m. II ketvirtis 0,25 1 247 312 
2002 m. III ketvirtis 0,43 30 000 12 900 
2002 m. IV ketvirtis 0,00 0 0 
2003 m. I ketvirtis 0,57 586 317 336 180 
2003 m. II ketvirtis 0,60 224 410 134 974 
2003 m. III ketvirtis 0,71 30 000 21 300 
2003 m. IV ketvirtis 0,46 23 135 10 658 

 
 
17.Vertybini� popieri� kapitalizacija. 
 
2002 03 31 –  8 413 646 Lt;  2003 03 31- 13 702 224 Lt. 
2002 06 30 –   7 932 867 Lt;   2003 06 30- 13 461 834 Lt. 

 2002 09 30 –  10 096 376 Lt;  2003 09 30- 18 029 243 Lt. 
2002 12 31 –  10 096 376 Lt.  2003 12 31- 13 221 445 Lt. 
 
 18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib�. 
 
Per 2003 metus buvo sudaryta 16 sandori� atsiskaitant ne pinigais. J� met� 

perrašyta 39 883 akcij� nuosavyb�. 
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 19. Duomenys apie emitento sav� akcij� supirkim�. 
 
-------------- 
 20. Oficialaus pasi�lymo paskelbimas. 
------------ 
 
 21. Emitento mok�jimo agentas. 
------------- 

 
22. Sutartys su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais. 

  
            2003 m. gruodžio 4 d. buvo pasirašyta “Emitento aptarnavimo sutartis” su Akcine 
bendrove Vilniaus bankas (�mon�s kodas 1202123, Gedimino pr. 12, Vilnius) 
atstovaujama Verslo operacij� ir vertybini� popieri� apskaitos departamento. 
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 IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL	 
 

 
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai. 
 

  AB “Linas” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� 
�statymu, Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� rinkos �statymu, �moni� rejestro 
�statymu ir kitais teis�s aktais, reglamentuojan�iais �moni� veikl�, o taip pat AB “Linas” 
�statais. 

24. Priklausymas asocijuotoms strukt�roms. 
 

AB “Linas” priklauso šioms asocijuotoms strukt�roms: Lietuvos aprangos ir 
tekstil�s �moni� asociacija; Panev�žio pramoninink� asociacija; LNVAA “Linava”; 
Panev�žio prekybos, pramon�s ir amat� r�mai, preki� numeri� ir br�kšnini� kod� 
asociacija EAN LIETUVA. 

Lietuvos aprangos ir tekstil�s �moni� asociacija – savarankiška juridini� ir fizini� 
asmen� s�junga, vykdanti asociacijos nari� nustatytus �kinius, ekonominius, socialinius 
uždavinius bei funkcijas. Asociacija yra ne pelno organizacija ir jos veiklos tikslas n�ra 
pelno siekimas. Asociacija savo veikl� grindžia LR Asociacij� �statymu, kitais �statymais 
ir nutarimais, reglamentuojan�iais Asociacijos veikl� ir šiais �statais. AB “Linas” yra 
Lietuvos aprangos ir tekstil�s �moni� asociacijos nar�, mokanti nario mokest�. 

Panev�žio pramoninink� asociacija – savanoriškas, pelno nesiekiantis juridini� 
bei fizini� asmen� susivienijimas, atstovaujantis atskir� �kio subjekt�, veikian�i� 
gamybos, gamybos aptarnavimo ir kitose verslo sferose, interesus. Asociacija yra ne 
pelno organizacija. AB “Linas” yra Panev�žio pramoninink� asociacijos nar�, mokanti 
nario mokest�. 

Lietuvos nacionalin� vež�j� automobiliais asociacija “LINAVA” – tai Lietuvos 
Respublikos juridini� bei fizini� asmen�, vežiojan�i� keli� transportu keleivius, krovinius 
už atlyg� arba savo l�šomis, teikian�i� su keli� transporto veikla susijusias paslaugas, 
savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos nari� nustatytus �kinius, ekonominius, 
socialinius, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas, atstovaujantis narius valdžios ir 
valdymo organuose, propaguojantis pažangi� darbo patirt�, skatinantis keli� transporto ir 
su juo susijusi� paslaug� verslo vystym�. Asociacija yra ne pelno organizacija. AB 
“Linas” yra Lietuvos nacionalin�s vež�j� automobiliais asociacijos “LINAVA” nar�, 
mokanti nario mokest�. 

Preki� numeri� ir br�kšnini� kod� asociacija EAN LIETUVA (toliau Asociacija) 
jungia Lietuvos gamybos, prekybos ir paslaug� �mones, naudojan�ias tarptautin�s 
organizacijos EAN INTERNATIONAL (EAN – European Article Numbering – Europos 
preki� numeravimas) preki� ir paslaug� numeravimo sistemas ir br�kšnin� kodavim�. 
Asociacija EAN LIETUVA buvo priimta � EAN INTERNATIONAL, kuri yra �galiota 
Lietuvos verslininkams suteikti gamintoj� numerius, registruoti numeruojamas prekes, 
kontroliuoti, kaip laikomasi EAN technini� reikalavim� br�kšnini� kod� simboli� 
kokybei bei visokeriopai skatinti sistemos pl�tojim�. Asociacijos iniciatyva paruošti ir 
išleisti valstybiniai standartai, reglamentuojantys pagrindines br�kšnini� kod� 
charakteristikas. AB “Linas” yra asociacijos EAN LIETUVA nar�, mokanti nario 
mokest�. 
 AB “Linas” nepriklauso jokioms finansin�ms-pramonin�ms grup�ms, 
koncernams, konsorciumams, nedalyvauja j� nari� kapitale. 
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25. Trumpas emitento istorijos aprašymas. 
 
AB “Linas” savo veikl� prad�jo 1957 metais kaip Panev�žio lin� kombinatas. 

Pirmaisiais veiklos metais buvo išausta 481 t�kst. metr� pakavimo medžiagos ir balintos 
drob�s. 
 1962 metais buvo galutinai baigta kombinato statyba. Kombinato gamybiniai 
paj�gumai 10 mln. metr� audini� per metus. 
 1975 metais buvo �kurtas Panev�žio lin� gamybinis susivienijimas, prijungiant 
prie Panev�žio lin� kombinato Birž� ir Plung�s lin� audini� fabrikus.  
 1990 metais susivienijimas v�l susiskaid� � atskiras �mones. M�s� �mon� tapo 
Panev�žio valstybine �mone “Linas”. 
 1993 metais �mon� perorganizuota � akcin� bendrov� “Linas”, o 1996 metais 
perregistruota � B�, kurioje investuotas užsienio kilm�s kapitalas. 

 
26. Gamybos (paslaug�) charakteristika. 

 
“Linas”gamina aukštos kokyb�s lininius baltus, dažytus, margintus, juostuotus, 

žakardinius audinius, skirtus patalynei, portjeroms, stalties�ms, servet�l�ms, 
rankšluos�iams, r�bams. 
 Pirk�j� poreikiams tenkinti 2003 metais buvo sukurta 458 nauj� piešini� ir 
strukt�r� audini�, 124 nauji marginimo raštai, 315 audini� ir 37 verpal� spalvos, 48 nauji 
žakardiniai piešiniai. 
 
Gatav� linini� audini� ir siuvini� gamyba, j� pardavimas rinkose, kainos atspind�tos 
lentel�se. 
 
Gamyba 

 Mato  
vnt. 

2001 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2002 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2003 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 
Gatavi lininiai audiniai t�kst.m. 4929  5428  5223  

Vertine išraiška t�kst.Lt 48575 75,9 37716 58,7 35156 52,1 

Si�ti gaminiai t.s�l.vnt 1763  2599  2202  

Vertine išraiška t�kst.Lt 15433 24,1 26575 41,3 32366 47,9 

Viso vertine išraiška t�kst.Lt 64008 100 64291 100 67522 100 

 
Kain� dinamika 
 Mato vnt. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 

Gatavi lininiai audiniai    Lt/m 11,12 11,41 11,17 

Si�ti gaminiai    Lt/vnt 8,47 8,60 11,06 

 
Pagrindiniai �mon�s veikl� apib�dinantys rodikliai bei j� dinamika per 

pastaruosius 3 finansinius (�kinius) metus 
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Apyvartumo rodikliai 
 
Eil Rodiklio pavadinimas Rodiklio  skaitmenin�  reikšm� (Lt) 
Nr  2001 2002 2003 
1 Pardavimai ir paslaugos 68 166 467 69880018 70508193 
2 Parduot� preki� ir atlikt� darb� 

savikaina 
55 801 884 46819684 53386837 

3 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 454 270 22965404 17776434 
4 Turtas iš viso 56 859 681 58300287 56947801 
5 Kapitalas ir rezervai 31 274 191 32137045 32832673 

 
Pelningumo rodikliai 

 
Eil Rodiklio pavadinimas Rodiklio skaitmenin� reikšm� (Lt) 
Nr.  2001 2002 2003 
1 Pelnas prieš apmokestinim� (nuostolis) (5 058 276) 3378339 1187412 
2 Pelno mokestis 0 485039 429041 
3 Grynasis atask.met� pelnas paskirstymui (5 058 276) 2893300 758371 
4 Pardavim� ir paslaug� pajamos 68 166 467 69880018 70508193 
5 Kapitalas ir rezervai 31 274 191 32137045 32832673 
6 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 454 270 22965404 17776434 
7 Turtas iš viso 56 859 681 58300287 56947801 

 
Finansiniai rodikliai 

 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2001 metai 2002 metai 2003 metai 

1. Grynasis pelningumas -0,074 0,041 0,011 
2. Vidutinio turto gr�ža -0,089 0,050 0,013 
3. Skolos koeficientas 0,450 0,449 0,423 
4. Skolos- nuosavyb�s koeficientas 0,467 0,372 0,221 
5. Bendrasis likvidumo koeficientas 3,053 2,333 2,016 
6. Turto apyvartumas 1,199 1,199 1,238 
7. Akcijos buhalterin� vert� 1,30 1,34 1,37 
8. Grynasis pelnas akcijai -0,21 0,120 0,032 

 
Diegiamos � gamyb� ar numatomos �diegti naujos produkcijos (paslaug�) apib�dinimas. 
 

Planuojamos organizacin�s  priemon�s: 
- informacin�s valdymo sistemos diegimas ir darbo viet� kompiuterizavimas 
- darbuotoj� kvalifikacijos k�limas, siekiant ugdyti strategin� m�stym� ir darbo 

komandoje �g�džius 
- darbuotoj� darbo atlikimo vertinimo pagal DAV kriterijus organizavimas bei 

vykdymas 
- vidiniai teisingos motyvacin�s sistemos suk�rimas 
- kokyb�s vadybos sistemos, atitinkan�ios ISO 9001:2000 standarto reikalavimus, 

prieži�ros audit� organizavimas 
- audini� pagal EKO TEX – 100  standarto reikalavimus sertifikavimas, kad 

patenkintume vartotojo reikalavimus ir pateiktume atitikties �rodym�. 
- Gamini� atitikties �vertinimas Lietuvoje, Rusijoje ir kitose šalyse 
- Produkt� kokyb�s lygio nustatymo metodikos parengimas 
- Klient� patenkinimo matavimo metodikos ir programos parengimas 
- Naujos darbo apmok�jimo sistemos tobulinimas siuvimo gamyboje 
- Aplinkos oro taršos šaltini� kontrol�. 
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Planuojamos technin�s priemon�s:  
 

Priemon�s pavadinimas Tikslingumas 
Minkšto vyniojimo mašinos �sigijimas Dažyt� verpal� kokyb�s gerinimas 
Laboratorinis dažymo aparatas Verpal� nauj� dažymo recept�r� ruošimas 
Ataud� kaupikli� “Stella”  �sigijimas ir �diegimas Kokyb�s gerinimas 
Metmen� pririšimo mašina  Kokyb�s gerinimas 
Naujos plovimo linijos �sigijimas Gamybos t�stinumo užtikrinimas 
Džiovinimo – pl�timo agregato “Textima” atnaujinimas Gamybos t�stinumo užtikrinimas 
Balinimo linijos “Benninger” techninis atnaujinimas Gamybos t�stinumo užtikrinimas 
Rulon� sukimo stotis Gamybos t�stinumo užtikrinimas 
Greitaeig� pramonin� siuvimo mašina Našumo didinimas 
Prietaisas audini� stiprumui nustatyti  Pirk�j� reikalavim� atitikimas 
Saus� si�t� gamini� lyginimo velenin� mašina Kokyb�s gerinimas 
Prietaisas Datacolor Pirk�j� reikalavim� atitikimas 
Karšto minkšto vandens bako antikorozinis padengimas Technologinio vandens kokyb�s užtikrinimas 
Druskos tirpyklos perdangos remontas Nepertraukiamo darbo užtikrinimas 
Kompiuterin�s technikos �sigijimas Efektyvus darbas  
Kitos priemon�s  

 
Planuojamos technologin�s priemon�s: 

- pusverpalio bechloritinio balinimo technologijos tobulinimas 
- verpal� dažymo, panaudojant naujas chemines medžiagas, bandym� atlikimas, 

siekiant pagerinti dažymo kokyb� ir paruošti naujas spalvas 
- šlichtavimo mašin� ŠB-180-11 L modernizavimas 
- audimo stakli� darbo gerinimas, techniškai atnaujinant audimo stakles STB 2-180 
- audimo stakli� su žakardo aparatais darbo gerinimas, siekiant aukštesn�s 

žakardinio audinio kokyb�s 
- linini� ir puslinini� audini� balinimo technologijos tobulinimas �gyvendinant 

neutralizavimo technologij� 
- plataus peltakiavimo pavyzdži� �sisavinimas 
- sud�ting� gamini� siuvimo technologijos tobulinimas 
- nauj� pavyzdži� suk�rimas su 12-os adat� grandininio dygsnio siuvimo mašina. 

 
27. Realizavimo rinkos. 
 
Realizavimo pob�dis , ilgalaik�s ir trumpalaik�s sutartys , atsitiktiniai sand�riai : 

 - ilgalaik�s sutartys          - 65 %       (santykis ne nuo audini� kiekio pagal 
 - trumpalaik�s sutartys     - 25 %         sutartis , o nuo skai�iaus) 
 - atsitiktiniai sand�riai     -  10  % 
 

Realizavimas per savo paskirstymo tinkl�: per firmin� parduotuv� ”Gija” 
parduodama 0,56% produkcijos. 
    Dalyvaujama mug�se Vokietijoje, Pranc�zijoje, Italijoje, Japonijoje, PAR (Piet� 
Afrikos Respublika) ir kt. šalyse. 
    Realizavimo rink� geografija, realizavimo apimtis , dalis bendroje produkcijos 
apimtyje.        
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2001-2003 met� faktiniai pardavimai 

 
2001 metai 2002 metai 2003 metai Šalis 

Suma 
t.Lt 

Lyg.sv. 
% 

Lyg.sv. 
% 

Lyg.sv. 
% 

Lyg.sv. % Lyg.sv. 
% 

JAV 9369,8 14,6 10567,2 16,4 10133,09 14,5 
Švedija 12710,8 19,9 22267,6 34,5 27923,20 39,9 
Vokietija 2618,1 4,1 2218,0 3,4 553,09 0,8 
Japonija 1436,7 2,2 416,4 0,6 532,88 0,8 
Suomija 794,9 1,2 773,6 1,2 931,08 1,3 
Danija 498,4 0,8 887,1 1,4 1473,81 2,1 
Austrija 632,7 1,0 502,9 0,8 110,53 0,2 
Anglija 738,5 1,2 1964,1 3,0 3163,96 4,5 
Kanada 310,0 0,5   14,20 0,0 
Belgija 2069,2 3,2 5832,3 9,0 4386,55 6,3 
Airija 68,7 0,1   144,38 0,2 
Italija 10908,4 17,0 5289,3 8,2 2283,64 3,3 
Pranc�zija 10160,5 15,9 4548,4 7,0 4094,36 5,9 
Kitos šalys 3106,8 4,9 2380,1 3,7 3313,05 4,7 
Viso Vakar� 
šalys 

55423,5 86,6 57647,0 89,2 59057,83 84,4 

Latvija,Estija 3495,5 5,4 1997,7 3,1 2974,95 4,3 
Lietuva 5089,0 8,0 4968,3 7,7 7940,52 11,4 
IŠ VISO 64008 100 64613 100 69973,31 100 
 
Artimiausiu metu numatomos naujos rinkos : Japonija, Ispanija, Olandija ir Vokietija. 
 

28. Tiekimas. 
 

Medvilnini� verpal� 2002 m. buvo gauta 323,1 tonos, tame skai�iuje iš Latvijos 
218,3 t , Lietuvos – 104,8 t. 2003 m. buvo gauta 281,4 tonos, tame skai�iuje iš Latvijos 
188 tonos, Estijos – 23,6 tonos, Lietuvos- 69,8 tonos. 
 
Lin� pluoštas gautas 
 

Respublika Mato 
Vnt. 

2001 m 
t 

2001 m 
% 

2002 m 
t 

2002 m 
% 

2003 m 
t 

2003 m 
% 

Lietuva t. 423,8 20,8 222,0 10,5 460,6 21,8 
Ukraina “ 353,2 17,4 569,4 26,9 459 21,7 
Baltarusija “ - - - - - - 
Latvija “ - - - - - - 
Rusija “ 123,1 6 - - - - 
Belgija “ 786,7 38,7 581,2 27,5 96,4 4,6 
Olandija “ 41,4 2 - - 158,8 7,5 
Pranc�zija “ 19,8 1 - - 436,7 20,6 
Lenkija “ 286 14,1 744,0 35,1 503,1 23,8 
           Viso: “ 2034 100 2116,6 100 2114,6 100 
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Chemini� medžiag� tiekimas 2001 –2003 metais: 
 

2001 
metai 

2002 
metai 

2003 
metai Medžiagos Tiek�jas 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kalcinuota  
soda 

UAB “Marg�nas” 
 156,85 503,9 217,31 520 217,3 451 

Kaustikin� soda UAB “Imlitex” 119,91 460,03 121,1 446 121,1 412 
Skystas stiklas SIA “Viva Color” 

Latvija 120 360 120 358,6 120 380 

Sieros r�gštis Stri�kien�s I� 52,13 325,7 53,79 320 53,8 320 
Natrio chloritas Vokietija 

“Clariant” 36 8763 54 8770 54 9070 

Vandenilio  
peroksidas 

UAB “Marg�nas” 
 138,7 1320,3 129,3 1547 129,3 1289 

Druska UAB “Imlitex” 666 149,3 604 146 120 380 
 

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindin�s priemon�s. 
 

AB ”Linas” teisiškai �registravus jos turt� užima 152441 kv.m. plot�. Bendrov� 
�sik�rusi Šiaur�s rytiniame Panev�žio m. pramoniniame rajone. Panev�žys - vidurio 
Lietuvos miestas: 130 km. nutol�s nuo Vilniaus , 240 km - nuo  Klaip�dos, Baltijos uosto, 
prie geležinkelio Klaip�da-Daugpilis-Maskva , autokelio M-12. Pagrindiniai bendrov�s 
pastatai pastatyti 1955-1961 m., tod�l šiandien vis� pastat� b�kl� patenkinama. 
Pagrindiniame korpuse koncentruotos verpimo,  audimo, apdailos ir siuvimo gamybos. 
1962 m. žaliav� sand�lyje �rengtas marginimo cechas, šiuo metu – apdailos gamybos 
marginimo – dažymo baras. Atskirose pastatuose �sik�r�s sand�li� �kis, katilin�s, 
mechanin�s dirbtuv�s , administracinis korpusas ir kt. mažesni pastatai ir statiniai. 
Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas: AB “Linas” sklypu naudojasi pagal 1995 02 17 
dienos sutart� Nr.27/95-0144, kuria Panev�žio miesto valdybos žem�tvarkos tarnyba 
išnuomojo žem�s sklyp�, esant� Panev�žyje, S.Kerbedžio 23, iki 2015 met� sausio 23 
dienos. 
 
 
 

Eil.Nr
. Pavadinimas Objekt� skai�ius, 

vnt. 
Likutin� vert�  

2003 12 31, litais 

1. Pastatai: 71 12.326.539 
2. Statiniai ir mašinos 1775 3.795.487 
3. Transporto priemon�s 484 459.145 
4. Kiti ir �rengimai ir �ranga 1746 978.469 
5. Kitas materialus turtas 39 71.488 
6. Išperkamoji nuoma - - 
 Iš viso: 4115 17.631.128 
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Pagrindiniai pastatai ir statiniai, j�  
funkcin� paskirtis 

Užstatymo 
plotas,kv.m 

Balansin� 
vert�,Lt. 

Pastatymo 
metai 

Pagrindinis korpusas 25100 1264420 1958 
Chemin� stotis,chemikal� ir vandens 
paruošimas gamybai 1686  

153344 1964 

Žaliav� sand�lys ir kiti sand�liai 7461 150545 1956-90 
Materialini� vertybi� sand�lis 1943 2234310 1999 
Žaliav� sand�lys su spec.patalpa civilinei 
gynybai 

 
1740 

 
232628 

 
1977 

Katilin�(pastat� šildymui,garas technologijai) 889  
126495 

1960 

Mechaninis cechas 991 45451 1956 
Kompresorin�(suspausto oro technologijai 
paruošti) 

 
404 

 
66438 

 
1975 

Pagrindin� kontora (administracinis 
pastatas) 

 
2609 

 
522980 

 
1962-80 

Kiti technologin�s paskirties 
pastatai ir statiniai 

 
 

 
924848  

Pastato dalis (1 ir 4 aukštai) Kaune 2605 1658984  
Gamybos patalpos (Kaune) 6569 3194529  

 
Turime nebaigt� statyti apdailos-dažymo cecho korpus� (išmatavimai 180*54 

metr�). Jo statyba užkonservuota. Apskaitin� vert�: 6 274 397 Lt. 
 Per 2003 metus buvo �sigyta ilgalaikio turto už 2049304 Lt. 
 

30. Rizikos veiksniai, susij� su emitento veikla. 

Ekonominiai: 
1. Nuo 2005 m. pasaulio rinkose liberalizuojama prekyba tekstile, o tai lems 

Kinijos ir kit� Azijos šali� preki� antpl�d� � ES. AB “Linas”, kaip ir visa Lietuvos 
tekstil�s ir aprangos pramon�, ypatingai pajus Kinijos konkurencij�, nes ši šalis vykdo 
labai agresyvi� prekybos politik�: pigi darbo j�ga, daug užsienio �moni� investicij�, 
dvigubos kainos, preki� ženkl� plagijavimas. Naryst� ES ir stipr�janti konkurencija iš 
Azijos šali� ver�ia ieškoti nauj� b�d� didinti gamini� konkurencingum�. 

2. Žaliav� problema. Lietuvos valstyb�s žem�s �kio politika prived� prie to, kad 
Lietuvoje galime nusipirkti tik iki 21,8 procent� viso bendrovei reikalingo brukto ilgo 
lin� pluošto. Lietuvai �stojus � ES linininkams numatoma param� sumažinti 2,5 karto. Jei 
lin� augintoj� neparems Lietuvos vyriausyb� ir jie bus priversti tenkintis tik skirta 
parama, tai lininkyst� bei lin� perdirbimo pramon� atsidurs sunkioje pad�tyje. Gaunant 
mažesnes pajamas auginti linus �kininkui neapsimok�s – jis rinksis mažiau rizikos 
reikalaujan�ias žem�s �kio kult�ras. Pagrindin� žaliavos dal� bendrov� perka iš Lenkijos, 
Pranc�zijos ir Ukrainos. Lin� pluošto paklausa pasaulyje dabar gana didel�. Kain� �takoja 
padid�j�s šios žaliavos poreikis iš Kinijos. 

3. Energetin� problema. Energetiniai resursai (elektra, dujos, mazutas ir kt.) 
Lietuvoje ženkliai brangesni negu t� pa�i� produkcij� gaminan�iose Rusijoje, Ukrainoje, 
Baltarusijoje ir Kinijoje. 

4. Darbo j�gos brangimas. Vyriausyb� deklaravo, kad panaikinus nulin� tarif� 
reinvestuotam �moni� pelnui, gyventoj� pajam� mokes�io tarifas bus sumažintas nuo 
33% iki 29%. Ta�iau vyriausyb� nusprend� ir toliau taikyti ligšiolin� 33% tarif�, kuris 
neatitinka duot� pažad� gerinti verslo aplink�. Lietuvoje kol kas darbo j�gos kaina yra 
viena iš mažiausi� tarp ES šali�. Ta�iau darbo j�gos apmokestinimas yra didesnis už ES 
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šali� vidurk�. Planuojant tolesn� verslo perspektyv�, reik�s numatyti didesnes išlaidas 
atlyginimams, nes maž�jantis nedarbas ir jau dabar jau�iamas kvalifikuot� darbuotoj� 
tr�kumas lems darbo užmokes�io did�jim�. 
 
Politiniai: 

1. Nuo 2004-05-01 priimti nauji, suderinti su ES direktyvomis PVM �statymo 
pakeitimai bei �sigaliojo naujas Mokes�i� administravimo �statymas. Ta�iau daugelis 
naujai �sigaliojusi� �statym� nuostat� n�ra aiškios ir tr�ksta konkre�i� komentar� šiais 
klausimais.  

Bendrov� patiria nemažai darbo ir kompiuterini� apskaitos program� keitimo 
s�naud� d�l dažn� mokes�i� administratoriui bei kitoms valstybin�ms institucijoms 
teikiam� deklaracij� ir ataskait� form� pakeitim� bei nuo  geguž�s 1 d. atsiradusi� nauj� 
ataskait� pildymo. Nuo 2004 m. AB “Linas” finansin� apskaita tur�s b�ti pertvarkyta 
pagal nacionalini� Verslo apskaitos standart� reikalavimus, o nuo 2005 m. bendrov� 
apskait� prival�s tvarkyti pagal Tarptautini� apskaitos standart� reikalavimus. Kei�iantis 
apskaitos standartams bus patiriama papildom� s�naud� bei nepatogum�.  

Lietuvos naryst� ES pabrangins import� iš tre�i�j� šali�. Tai susij� su didesniais 
ES muitais, kiekybiniais apribojimais, nemaža apimtimi taikomomis antidempingo 
priemon�mis. �monei atsiras nemažai neaiškum� ir problem�, susijusi� su muitin�s veikl� 
reglamentuojan�i� ES teis�s akt� taikymu, nes šiuo metu n�ra detaliai ir aiškiai apibr�žta, 
kaip bus taikomos ši� ES teis�s akt� nuostatos, n�ra pilnai parengtos Muitin�s 
departamento instrukcijos ir rekomendacijos šiais klausimais.  

2. Per mažos ES išmokos lin� augintojams ir perdirb�jams. 
3. Vyriausyb�s politika neskatinanti tiesiogini� užsienio investicij�. Siekis 

pritraukti tiesiogini� užsienio investicij� � Lietuv� tur�t� tapti šalies prioritetu. Norint 
išlaikyti konkurencingum�, spar�iai modern�jan�iame pasaulyje b�tina nuolat didinti 
darbo efektyvum�. Tam reikia investicij� ir vien Lietuviško kapitalo nepakanka. Didesn�s 
investicijos � �rengimus b�tinos ir norint išlaikyti eksporto augim�. 
Valstyb�s nustatyti reikalavimai bei apribojimai emitento veiklai. 
 
Socialiniai: 

AB “Linas” darbo užmokes�io išmok�jimo problem� n�ra. AB “Linas” laikomasi 
Vyriausyb�s priimt� �statym� ir bendrov�s kolektyvin�je sutartyje patvirtint� nuostat�. 
“Lino” darbuotojai, priklausantys profesinei s�jungai, sudaro 51% nuo vis� dirban�i�j�. 

AB “Linas” reikia specifini� profesij� darbuotoj�, kuri� dabar neruošia mokymo 
�staigos. Nor�dami tur�ti kvalifikuot� darbuotoj� turime investuoti � j� mokym�, taip 
dingsta dalis atlyginimams skirt� pinig�. Anks�iau darbuotojus gal�jome pasiruošti patys, 
dabar suteikti kvalifikacij� gal�s tik mokymo �staigos, turin�ios licenzijas, o tai v�l 
papildomi kaštai. Finans� ministerijos atstov� teigimu, susiklos�iusi demografin� 
situacija Lietuvoje leidžia prognozuoti, kad per artimiausius keturis metus sumaž�s 
ekonomiškai aktyviausio amžiaus gyvetoj�, o tai lems aktyvumo lygio ir darbo j�gos 
maž�jim�. 

 
Techniniai-technologiniai: 
 Standartizacija yra vienas iš veiksni� gaminiams nekliudomai patekti � rink�. 
Europoje standartizacijos uždavinys yra užtikrinti, kad technin�s kli�tys nevaržyt� 
prekybos, o produktai b�t� nekenksmingi žmoni� sveikatai ir aplinkai. Standartai 
Europoje taikomi savanoriškai, išskyrus teis�s aktuose arba techniniuose reglamentuose 
pamin�tus standartus, kurie tampa privalomais. Lietuvoje galioja ta pati standartizacijos 
veiklos tvarka. Rusijos Federacijoje GOST-� sistema išliko privaloma.  
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 Žinodami standartizacijos svarb�, siekiant ekonomišk� ir ekologišk� s�lyg�, 
gaminant konkurentacing� produkt�, AB “Linas” : 

- gamina standartizuotus produktus (�ST4768908-01, 02, 03: 2001.); 
- �diegta kokyb�s vadybos sistema pagal ISO 9000 serijos standartus ir 

sertifikuota 2003 metais; 
- domisi aplinkos apsaugos vadybos sistemos (AAVS) pagal ISO 14000 serijos 

standartus diegimu, bendrov�s specialistai dalyvavo tarptautinio projekto 
“Aplinkos apsaugos vadybos sistem� diegimas ir švaresn�s gamybos 
skatinimas Lietuvos tekstil�s pramon�je” studijavime; 

- domisi darb� saugos ir sveikatos užtikrinimo valdymo sistema pagal ISO 
18000 standartus; 

- dalyvauja tarptautini� ir Europos standart�, susiet� su tekstil�s produkt� 
per�mimo Lietuvos  standartais, darbuose, sudarant su m�s� srities 
nacionaline standartizacijos institucija – technikos komitetu – 21 TK 
“Tekstil�”, per�mimo darb� programas, dalinai finansuojant standart� 
suk�rim�. 

Standartizacijos darbe susiduriame su problemomis: 
ES standartai yra perimami “viršelio” b�du. Visi standartai tur�t� b�ti išversti � 
lietuvi� kalb�. 
 

Technologin�s problemos: 
1.Nepilnas linini� verpal�, dažom� kubiniais dažais tamsiomis spalvomis, 

pakuot�se nusidažymas. 
2.Technologin�s �rangos plon� linini� verpl� gamybai nebuvimas. 
3.Pagal priimtin� kain� perkamo ilgo lin� pluošto spalv� nevienodumas, duoda 

nat�rali� linini� audini� atspalvi� �vairov�. 
4.Pusverpalio balinime dar naudojame chlorit�, audini� balinime- natrio 

hipochlorit�. Dirbama su �vairi� užsienio firm� specialistais d�l pusverpalio bechloritinio 
balinimo technologijos taikymo.  
 
Ekologiniai: 

2004 m. reikia paruošti TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrol�s) projekto 
paraišk�, ta�iau dar neaišku ar reik�s taikyti GPGB (geriausiai prieinam� gamybos b�d�) 
reikalavimus. 

 
Taršos pob�dis 2003 
1. Atmosferos tarša (stacionar�s šaltiniai)  79,627 t 
2. Vandens tarša (lietaus nuotekos)   0,936 t 
3. Atmosferos tarša (mobil�s šalriniai)  100,8 t 
4. Atliekos      197,45 t 
5. Kanalizacijos vanduo    623 t�kst. m3(kubini� metr�) 
  
Išlaidos aplinkosaugai 2003 
1. Mokes�iai už atmosferos ir vandens teršim� (stacionar�s šaltiniai) 16327,29 Lt 
2. Mokes�iai už atmosferos teršim� (mobil�s šaltiniai)     2137,79 Lt 
3. Mokes�iai už atliekas          54307,24 Lt 
4. Mokestis už kanalizuojam� vanden�        1308300 Lt 
5. Baudos            - 
6. Mokes�iai už gamtos išteklius         5197,45 Lt 
 
�mon�s veiklos apribojimo ar sustabdymo galimyb� d�l žalos aplinkai yra maža. 
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 AB “Linas” paskolas gr�žina laiku ir praterminuot� paskol� neturi.  
 

Paskol� suvestin� (2004 01 01) 
Eil. 
Nr. 

Bankas Paskolos suma 
valiuta  

Paskolos suma 
litais 

Sutarties Nr.  
ir data 

Paskolos gr� 
žinimo data 

Pal�kan� 
norma % 

1 
 

AB “Vilniaus 
bankas” 

1459395,29 EUR 5039000,06 0749914053-02-07 
2003.05.05 

2005 05 04 4,40063 

2. AB “Vilniaus 
bankas” 

1465416,18 EUR 5059788,99 07202040904200-
02 

2002 06 09 

2004 06 09 4,2505 

3. AB “Vilniaus 
bankas” 

1289566,23 EUR 4452614,28 0720204090421-02 
2002 06 10 

2005 12 31 4,2505 

4. AB “Vilniaus 
bankas” 

703399,77 EUR 2428698,73 0720204090419-02 
2002 06 10 

2004 06 09 4,2505 

     
    VISO : 16980102,06 
 

Paskolos dav�jas Valiuta Paskolos likutis (t�kst. Lt) 

Ilgalaik�s   

AB “Vilniaus bankas” EUR 7.265.307 

Išperkamoji nuoma   
 - - 

Trumpalaik�s   
AB “Vilniaus bankas” EUR 9.714.795 

 
 

2002 m. vasario m�n. pakeista vis� paskol� valiuta iš JAV doleri� � Eurus (lito 
atsiejimo nuo dolerio ir persiejimo prie euro dien�).  
 

31. Gamybos nutraukimas ar sumaž�jimas, tur�j�s ar turintis esmin�s �takos 
emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (�kinius) metus. 

------------ 

31. Patentai, licencijos, kontraktai. 
 
Valstybinis patent� biuras išdav� AB “Linas” liudijimus prek�s ženklui ir 

pramoniniam dizainui bei firmos vardui. Liudijimai galiojo 2000, 2001, 2002 , o nuo 
2003 05 20 pramoninio dizaino liudijimai Nr.858 audinys (10 piešini�), Nr.859 
žakardinis audinys (10 piešini�) ir Nr.860 margintas audinys (6 piešiniai) nebegalioja. 
  

- Pagal 1997 07 09 pateikt� paraišk� gautas preki� (paslaug�) ženklo (LLL) 
liudijimas Nr.33839, kuris galioja iki 2007 07 09; 

- Pagal 1997 12 22 pateikt� paraišk� gautas preki� (paslaug�) ženklo (LLL) 
liudijimas–Nr.36431, kuris galioja iki 2007 12 22 

 
Firmos vardui paraiška pateikta 1993 03 04, pagal kuri� gautas liudijimas Nr. 
009269 galioja pastoviai iki vardo pakeitimo ir naujos paraiškos Valstybiniam 
patento biurui pateikimo. 
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Valstybin� keli� transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 1993 05 03 
išdav�, o 2002 09 03 perregistravo keli� transporto veiklos licencij� Nr.001367* – vežti 
krovinius tarptautiniais maršrutais. 

Valstybin� keli� transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 2003 05 08 
išdav� keli� transporto veiklos licencijas Nr.001367-004*, 001367-002* – vežti krovinius 
tarptautiniais maršrutais. 

Valstybin� keli� transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 2002 10 04 
išdav� keli� transporto veiklos licencij� Nr.001366-001* – vežti keleivius tarptautiniais 
maršrutais. 

Kas du metus Rusijos valstybiniam standartizacijos centrui teikiama paraiška 
gamini� sertifikavimui. 2002 03 05 išduotas sertifikatas lininiams ir pusiau lininiams 
audiniams skirtiems stalo gaminiams galioja iki 2004 03 05. 

Valstybin� akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 10 30 
išdav�, o 2002 10 30 perregistravo licencij� Nr.1750, leidžian�i� užsiimti bendrosios 
praktikos slauga, bendruomen�s slauga. 

Valstybin� akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 10 30 
išdav�, o 2002 10 30 perregistravo licencij� Nr.1751, leidžian�i� užsiimti visuomen�s 
sveikatos prieži�ra, higienos gydytojo veikla. 

2003 12 03 � Vokietijos bandym� laboratorij� buvo pateikta paraiška d�l linini� 
audini� OEKO-TEX STANDART 100 reikalavimams atitikimo �vertinimo. 

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

------------- 

34. Darbuotojai 

2003 met� pabaigoje bendrov�je dirbo 1683 žmon�s. Tai 6 žmon�mis mažiau, nei 
2002 metais. Vidutinis atlyginimas 2003 metais buvo 997,6 lit�. 

Darbuotoj�  
Išsilavinimas 

Grup� 

Vidutinis 
s�rašinis  
skai�ius  aukštasis spec. 

vidurinis 
vidurinis nebaigtas 

vidurinis 

Vidutinis atlyginimas,  
Lt 

 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Vadovai 87 89 89 61 62 63 24 25 25 2 2 1 - - - 2829 3552 3077 

Specialistai 118 120 120 82 79 79 35 40 40 3 1 1 - - - 1169 1588 1640 
Tarnautojai 11 10 9 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 - - 747 1116 1138 
Darbininkai 1431 1470 1465 16 24 20 259 204 204 1005 969 968 151 273 273 703 812,5 801,5 

Iš viso: 1647 1689 1683162 168 165 320 273 272 1013 975 973 152 273 273 848 1023 997,6 

 

35. Investicij� politika. 
 

Siekiant ateityje atskirti  tekstil�s gamyb� nuo nekilnojamojo turto veiklos, AB 
”Linas” 2003 met� IV ketvirt� �steig� uždar�j� akcin� bendrov� “Lino gamybin� grup�” 
(adresas: S. Kerbedžio g. 23, Panev�žys. �mon�s kodas – 4853232) su 10 000 Lt �statiniu 
kapitalu. Kapitalas padalintas � 10 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� kiekvienos nominali 
vert� - 1 000 Lt. Visos akcijos nuosavyb�s teise priklauso AB ”Linas”. �kurta bendrov� 
šiam laikotarpiui veiklos nevykdo. 

Planuojant dalyvauti UAB “PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE” (adresas: 
Savanori� 192, Kaunas. �mon�s kodas – 3579739) veikloje ir valdyme, 2003 met� IV 
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ketvirt� nuspr�sta �sigyti 500 nemateriali�j� vardini� akcij�. Akcijos nominali vert� 10 Lt.  
�sigyta akcij� už 5000 lit�, kas sudaro 50� min�tos bendrov�s �statinio kapitalo. 

 
36. Konkurentai 

 
Pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose :  
Lietuvoje - Birž� AB “Si�las”, Plung�s AB “Lin� audiniai”; 
Baltarusijoje - Oršos lin� kombinatas; 
Latvijoje - Jelgavos “Larelini”; 
Rusijoje - Smolensko lin� kombinatas, “Polartex”, Jakovlevo lin� kombinatas, 
“Velikije Luki” lin� kombinatas, Zvolno lin� kombinatas, Krasavino lin� 
kombinatas; 
Ukrainoje - Rovno lin� kombinatas; 

 Olandijoje – “Northen Linen”; 
 Eil� fabrik� Kinijoje. 

  
37. Išmok�ti dividendai. 

 
2000 metais priskai�iuota dividend� už 1999 metus - 669040 Lt. 

 Išmok�ta dividend� -  653590 Lt. 
 Vienai akcijai priskai�iuota  - 0,03 Lt. 
 Neišmok�ti dividendai 2001 12 31 – 15450,00 Lt. 
 

2001 metais priskai�iuota dividend� už 2000 metus - 485973 Lt. 
 Išmok�ta dividend� -  470650,42 Lt. 
 Vienai akcijai priskai�iuota  - 0,028 Lt. 
 Neišmok�ti dividendai 2001 12 31 – 15322,58 Lt. 
 
 Dividendai už 2001, 2002 ir 2003 metus neskiriami. 
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V. FINANSIN� PAD�TIS 

 
  38. Finansin�s ataskaitos. 
 

Finansini� ataskait� duomenys yra pateikiami nacionaline Lietuvos valiuta – 
litais.  

Bendrov�je buhalterin� apskaita yra tvarkoma ir finansin� atskaitomyb� 
sudaroma, remiantis bendraisiais apskaitos principais, LR buhalterin�s apskaitos �statymu 
ir kitais LR norminiais aktais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

38.1 Paskutini� 3 finansini� ( �kini�) met� balansai 
 
 

Eil.Nr. Turtas 2001 12 31 2002 12 31 2003 12 31 
1     
A. ILGALAIKIS TURTAS 23192066 25008123 24749793 
I. Formavimo savikaina 0 0 0 
II. Nematerialus turtas 329185 327778 384586 
III. Materialusis turtas 22783500 24623409 24277169 
III.1 Pastatai 9719876 12746411 12326539 
III.2 Statiniai ir mašinos 4965836 3690691 3795487 
III.3 Transporto priemon�s 705054 685143 459145 
III.4 Kiti �renginiai ir �rankiai 978675 1153003 978469 
III.5 Išperkamosios nuomos ir panašios teis�s 0 0 0 
III.6 Kitas materialus turtas 121777 54379 71488 
III.7 Nebaigta statyba ir išankst. apmok�jimai 6292282 6293782 6646041 
IV. Ilgalaikis finansinis turtas 49382 30835 45835 
V.  Po vieneri� met� gautinos sumos 29999 26101 42203 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 33536132 33182635 32046152 
     

I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 20454270 22965404 17776434 
I.1 Atsargos 20454270 22965404 17350402 

I.1.1 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 6072127 4650244 3901390 
I.1.2 Nebaigta gamyba 8666095 10922072 7473473 
I.1.3 Pagaminta produkcija 4867480 7021400 5975501 
I.1.4 Pirktos prek�s , skirtos perparduoti             0             0 38 
I.1.5 Išankstiniai apmok�jimai   848568   371688 426032 
II. Per vienerius metus gautinos sumos 11615728 9660265 9968495 
II.1 Pirk�j� �siskolinimas 10561840 8857189 8867178 
II.2 Kitos gautinos sumos 1053888 803076 1101317 
III. Investicijos ir terminuoti ind�liai 0 0 2071680 
IV. Gryni pinigai s�skaitoje ir kasoje 1466134 556966 2229543 
C. SUKAUPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS 

IR ATEINANIO LAIKOTARPIO 
S	NAUDOS 

 
131483 

 
109529 151856 

 
 
TURTAS IŠ VISO  

 
56859681 

 
58300287 56947801 

     
     

Eil.N
r 

Savinink� nuosavyb� ir �sipareigojimai 
 

2001 12 31 2002 12 31 2003 12 31 

     
A. KAPITALAS IR REZERVAI 31274191 32137045 32832673 
I. Kapitalas 24038990 24038990 24038990 
I.1 �statinis 24038990 24038990 24038990 
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II. Akcij� priedai 0 0 0 
III. Perkainojimo rezervas 0 0 0 
IV. Rezervai 12293477 10263031 10200288 
IV.1 �statymo numatyti 1571473 1571473 1571473 
IV.2 Nepaskirstytini 1476227 1476227 1476227 
IV.3 Paskirstytini 9245777 7215331 7152588 
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) (5058276) (2164976) (1406605) 

V.1 Ataskaitini� met� (5058276) 2893300 758371 
V.2 Ankstesni�j� met� 0 (5058276) (2164976) 
B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR 

SUBSIDIJOS) 
0 0 0 

C. ATID�JIMAI IR ATID�TIEJI 
MOKES�IAI 

 
0 

 
0 

0 

D. MOK�TINOS SUMOS IR 
�SIPAREIGOJIMAI 

 
25585490 

 
26163242 23160922 

I. Po vieneri� met� mok�tinos sumos ir 
ilgalaikiai �sipareigojimai 

 
14599827 

 
11941102 7265307 

I.1. Finansin�s skolos 14599827 11941102 7265307 
I.2. Prekybos skolos 0 0 0 
II. Per vienerius metus mok�tinos sumos 

ir trumpalaikiai �sipareigojimai 
 

10985663 
 

14222140 15895615 
II.1 Ilgalaiki� skol� einam�j� met� dalis 5900000 7265307 9714795 
II.2 Finansin�s skolos (trumpalaik�s) 0 0 0 
II.3 Prekybos skolos 3148680 3632048 3589557 
II.4 Avansu gautos sumos 121341 149973 187873 

     
II.5 Mokes�iai,atlyginimai,soc. draudimas 1462526 2814236 1948377 

II.5.1 Mokes�iai 455718 839457 778798 
II.5.2 Atlyginimai 542664 1278279 650509 
II.5.3 Socialinis draudimas 464144 696500 519070 
II.6 Kitos mok�tinos sumos ir trump. 

�sipareigojimai 
353116 360576 455013 

E. SUKAUPTOS S	NAUDOS IR 
ATEINANIO 
LAIKOTARPIO PAJAMOS 

0 
 

0 954206 

 SAVININK
 NUOSAVYB� IR 
�SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 

 
56859681 

 
58300287 56947801 

 
 

38.2 Paskutini� 3 finansini� ( �kini�) met� pelno (nuostolio) ataskaitos 
 

Eil. 
Nr. STRAIPSNIAI 2001 12 31 2002 12 31 2003 12 31 

I. Pardavimai ir paslaugos 68166467 69880018 70508193 
II. Parduot� preki� ir atlikt� darb� 

savikaina 
 

55801884 
 

46819684 53386837 
III. Bendrasis pelnas (nuostolis) 12364583 23060334 17121356 
IV. Veiklos s�naudos 12073992 16026502 14685798 
V. Veiklos pelnas (nuostolis) 290591 7033832 2435558 
VI. Kita veikla -971570 -262632 -253768 
VI.1 Pajamos 131438 185374 256528 
VI.2 S�naudos 1103008 448006 510296 
VII. Finansin� ir investicin� veikla -2210697 -2651549 -946186 
VII.1 Pajamos 341274 361613 255940 
VII.2 S�naudos 2551971 3013162 1202126 
VIII �prastin�s veiklos pelnas (nuostolis) -2891675 4119651 1235604 
IX. Pagaut� (ypatingasis pelnas) 268188 124026 415210 
X. Netekimai (ypat. praradimai) 2434789 865338 463402 
XI. Ataskaitini� met� pelnas (nuostolis)   1187412 
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prieš apmokestinim� -5058276 3378339 
XII. Pelno mokestis  485039 429041 
XIII Grynasis ataskaitini� met� pelnas 

paskirstymui (nuostolis) 
 

-5058276 
 

2893300 758371 
 

38.3 Paskutini� 3 finansini� ( �kini�) met� pinig� sraut� ataskaitos 
 

Eil. 
Nr. STRAIPSNIAI 2001 12 31 2002 12 31 2003 12 31 

I. Pinig� srautai iš �mon�s veiklos    
I.1. Grynasis pelnas (nuostolis) (5058276) 2893300 758371 
I.2. Nusid�v�jimo ir amortizacijos s�naudos 2124542 2247227 2036662 
I.3. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo 

neig.(teig.)�taka 
(1) 1306666 124653 

I.4. Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagaut�) (19336) 5445 16146 
I.5. Pirk�j� �siskolinimo sumaž�jimas (padid�jimas) 824964 (225738) (9990) 
I.6. �siskolinimo tiek�jams padid�jimas (sumaž�jimas) (3127996) 483368 (42491) 
I.7. �v. �mon�s skol� padid�jimas (sumaž�jimas) 10692789 (2080439) 5466916 
I.8. �siskolinimo biudžetui padid�jimas(sumaž�jimas) (158907) 383739 (60659) 
I.9. Išankstini� apmok�jim� sumaž�jimas(padid�jimas) 656167 753544 (411014) 

I.10. Finansin�s ir investicin�s veiklos nuostolis (pelnas) 1995702 1344896 829578 
 Grynieji pinig� srautai iš �mon�s veiklos + (-) 7929648 7112008 8708172 
     

II. Pinig� srautai iš investicin�s veiklos    
II.1. Iš ilgalaikio turto perleidimo (�sigijimo) (2028239) (4072627) (1763375) 
II.2. Iš investicij� perleidimo (�sigijimo) 0 0 (15000) 

 Grynieji pinig� srautai iš investicin�s veiklos +(-) (2028239) (4072627) (1778375) 
     

III. Pinig� srautai iš finansin�s veiklos     
III.1. Paprast�j� ir privilegijuot�j� akcij� išleidimas 0 0 0 
III.2 Išperkamosios nuomos �sipareigoj. apmok�jimai (-) 0 0 0 
III.3 Skol� bankui padid�jimas (sumaž�jimas) (2538734) (1293418) (2226307) 
III.4. Kitos �mon�s:    

III.4.1. mok�tin� skol� padid�jimas(sumaž�jiams)    
III.4.2. gautin� sum� sumaž�jimas (padid�jimas)   (2071680) 
III.5. Išmok�ti dividendai (-) (467408) (3569) (5001) 
III.6. Kit� pinig� gavimai(išmok�jimai) (1995701) (2651562) (954232) 

 Grynieji pinig� srautai iš finansin�s veiklos +(-) (5001843) (3948549) (5257220) 
     

IV. Pinig� srautai iš ypatingosios veiklos    
IV.1 Pinig� sraut� iš ypatingosios veiklos padid�jimas 

(sumaž�jimas) 
 

0 
 

0 
0 

 Grynieji pinig� srautai iš ypatingosios veiklos +(-) 0 0 0 
V. Gryn�j� pinig� sraut� padid�jimas 

(sumaž�jimas) 
899566 (909168) 1672577 

VI. Pinigai laikotarpio pradžioje 566568 1466134 556966 
VII. Pinigai laikotarpio pabaigoje 1466134 556966 2229543 

38.4 Paskutini� 3 finansini� (�kini�) met� pelno pasiskirstymas. 
 
 

Eil. 
Nr. STRAIPSNIAI 2001 12 31 2002 12 31 2003 12 31 

1. Nepaskirstytas rezultatas-pelnas 
(nuostolis) atask. laikot. pradžioje (5058276) (5058276) (2164976) 

2. Grynasis ataskaitinio laikotarpio  
rezultatas-pelnas(nuostolis) 0 2893300 758371 
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3. Paskirstytinas rezultatas-pelnas 
(nuostolis) atask.laikot.pabaigoje (5058276) (2164976) (1406605) 

4. Akcinink� �našai nuostoliams pa-dengti 0 0 0 
5. Pervedimai iš rezerv� 0 0 0 
6. Paskirstytinas pelnas 0 0 0 
7. Pelno paskirstymas: 0 0 0 

7.1. � �statymo numatytus rezervus 0 0 0 
7.2. � kitus rezervus 0 0 0 
7.3. dividendai 0 0 0 
7.4. kiti 0 0 0 
8. Nepaskirstytas rezultatas-pelnas 

(nuostolis)-atask.laikot.pabaigoje (5058276) (2164976) (1406605) 

 
 

39. Finansini� ataskait� komentarai 
“Linas” savo veikl� prad�jo 1957 metais. Akcin� bendrov� “Linas” buvo 

�registruota 1993 met� kovo 8 dien�. Dal� akcij� �sigijus užsienie�iams,  bendrov� 1996 
met� kovo 5 dien� buvo perregistruota � �mon�, kurioje investuotas užsienio kilm�s 
kapitalas. �mon�s registravimo Nr. � 96-55, kodas - 4768908. Bendrov� veikia 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcini� bendrovi� �statymu, Lietuvos Respublikos 
�moni� �statymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojan�iais teis�s aktais ir bendrov�s 
�statais.  

Bendrov� yra ribotos turtin�s atsakomyb�s �mon�, turinti juridinio asmens teises, 
jos �statinis kapitalas yra padalytas � akcijas. Bendrov�s turtas yra atskirtas nuo akcinink� 
turto. Bendrov� turi �kin�, komercin�, finansin�, organizacin� bei teisin� savarankiškum�.   
 AB “Linas” adresas: S.Kerbedžio g. 23 LT-5319, Panev�žys, Lietuvos 
Respublika. 
 Bendrov� �steigta neribotam laikui ir jos veiklos tikslai yra �statuose numatytos 
veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pajam� ir pelno bei tenkinti akcinink� 
turtinius interesus. Bendrov�s �statuose yra numatytos labai �vairios �kin�s veiklos sritys: 
gamyba, prekyba, paslaug� teikimas. Pagrindin�s iš j� yra: tekstil�s gamini� gamyba, 
tekstil�s dirbini� didmenin� ir mažmenin� prekyba, gamybini� paslaug� teikimas.Veikla, 
kuriai reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.  

Bendrov�s finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Metin� finansin� 
atskaitomyb� pateikiama už 2003 m., t.y. už laikotarp� nuo 2003 01 01 iki 2003 12 31. 
Akcin� bendrov� “Linas” rengia piln�j� finansin�s atskaitomyb�s form�, apskaita 
�mon�je tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos Buhalterin�s apskaitos �statymo bei kit� 
Lietuvos Respublikos teis�s akt� reikalavimus.  

Duomenys, pateikiami metin�je finansin�je atskaitomyb�je pagr�sti turto, kuriuo 
bendrov� disponuoja, inventorizavimu. Metin� inventorizacija bendrov�je d�l didelio 
materialini� vertybi� ir bendrov�s padalini� skai�iaus buvo atliekama keliais etapais, 
pradedant 2003 m. rugs�jo m�n. ir baigiant 2003 m. gruodžio m�n. 

2003 metais buvo pagaminta 1312 ton� šukuot� lin�, 696 tonos pašuk�,   1402 
tonos linini� verpal�,  išausta 4988 t�kst.m. žaliavini� audini�, iš viso per metus buvo 
pagaminta 5223 t�kst. metr� gatav�  audini�.  

2003 metais parduota produkcijos ir suteikta paslaug� už 70.508.193 Lt, 
pardavim� apimtys, palyginus su 2002 metais, buvo didesn�s beveik 1 % . Eksporto 
apimtys, lyginant su 2002 metais, sumaž�jo 0,9 punkto ir sudar� 62 mln.Lt arba 88,7 % 
visos realizuotos produkcijos. Pardavimai pagal šalis pasiskirst� sekan�iai: Švedija – 39,9 
%, JAV – 14,5 %, Belgija – 6,3 %, Pranc�zija – 5,9%, Didžioji Britanija – 4,5%, kitos 
šalys 17,6 %, Lietuva – 11,3 %. Lyginant su 2002 metais, ir toliau augo Švedijos rinka. 
Produkcija atkrauta 34 šali� pirk�jams. 
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 Akcin�s bendrov�s “Linas” �statinis kapitalas 2003 12 31 buvo 24.038.990 
(dvidešimt keturi milijonai trisdešimt aštuoni t�kstan�iai devyni šimtai devyniasdešimt) 
lit�. Jis padalytas � 24.038.990 vieno lito nominalios vert�s paprast�j� vardini� akcij�. 
2003 12 31 akcininkui Pranui Jankevi�iui priklaus� 41,71 % vis� akcij�, UAB “Rentija” 
– 17,29 %, AB “Parex bankas”- 8,74 %, Skandinaviska Enskilda banken klientams – 3,14 
% ir akcininkui Dailiui Juozapui Mišeikiui- 2,08 %. Kiti užsienio ir Lietuvos juridiniai 
bei fiziniai asmenys 2002 12 31 buvo �sigij� 27,04 % vis� akcij�. Akcijos buhalterin� 
vert� 2003 12 31 buvo 1,37 Lt. 2003 m. vidutin� akcijos pardavimo kaina rinkoje buvo 
0,60 Lt. 

Bendrov�s ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas materialus turtas, kurio 
vert� ne mažesn� už 500 Lt ir naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus. �mon�je 
esantis nusid�v�j�s (amortizuotas), bet naudojamas ilgalaikis turtas apskaitomas 1 Lt 
atmintine verte. Bendrov�je naudojamas tiesinis nusid�v�jimo skai�iavimo metodas. Nuo 
2002 m. sausio 1 d. �sigytiems ilgalaikio turto vienetams taikoma naujajame Pelno 
mokes�io �statyme nustatyta ilgalaikio turto nusid�v�jimo (amortizacijos) s�naud� 
apskai�iavimo tvarka. Visas iki 2002 m. �sigytas bei prad�tas nud�v�ti ilgalaikis turtas ir 
toliau nud�vimas taikant anks�iau galiojusius normatyvus. Finansin�je apskaitoje  
naudojami nusid�v�jimo skai�iavimo metodai bei nusid�v�jimo metodai naudojami, 
skai�iuojant pelno mokest�, sutampa.  

Ilgalaikis nematerialusis  turtas 2003 12 31 sudar� 384.586 Lt. 2003 metais buvo 
nupirkta programin�s �rangos už 168.085 Lt ir �sigyta teisi� bei licencij� už 750 Lt. Tai 
licencijos vežti krovinius ir keleivius tarptautiniais maršrutais. Nematerialaus turto 
amortizacijos s�naudos per metus sudar� 110.875 Lt. 2003 m. buvo pabaigta diegti ir 
finansin�s apskaitos programa Navision Financials. Per 2003 metus už Navision 
programin�s �rangos funkcionalumo vystymo ir diegimo darbus buvo sumok�ta 82.037 
Lt, �sigyta kit� kompiuterini� program� už 46.363Lt. 2003 m. bendrov�je prad�ti 
personalo ir darbo užmokes�io apskaitos programos “Personalo Skaita” diegimo darbai. 
2003 m. �mon�je buvo �diegta kokyb�s valdymo sistema ISO 9001:2000, atlikta šios 
sistemos diegimo darb� už 39685 Lt.  

Ilgalaikis materialusis turtas 2003 12 31 buvo 24.277.168 Lt. Per 2003 metus 
�sigyta pastat�, �rengim�, transporto priemoni� ir kito ilgalaikio materialaus turto už 
1.672.893 Lt, taip pat d�l turto rekonstrukcijos ir remonto s�naud�, viršijan�i� 50 % turto 
�sigijimo vert�s, 6.267 Lt buvo padidinta ilgalaikio materialiojo turto �sigijimo vert�. Šio 
turto nusid�v�jimo s�naudos per metus sudar� 2.172.300 Lt. Bendrov�je yra naudojama 
2211 vienet� visiškai nusid�v�jusio ilgalaikio materialiojo turto, kurio �sigijimo vert� 
buvo 15.404.756 Lt. Išankstiniai apmok�jimai už ilgalaik� turt� 2003 12 31 sudar� 
340.144 Lt. 2002 m. finansin�je atskaitomyb�je išankstiniai apmok�jimai už ilgalaik� 
turt� buvo apskaityti išankstiniuose apmok�jimuose prie trumpalaikio turto ir j� suma 
sudar� 168.931 Lt. 

2003 m. pradžioje ilgalaikis finansinis bendrov�s turtas buvo 30.835 Lt. Tai UAB 
“R�da”ir  AB “Vilniaus bankas” vertybiniai popieriai. Per 2003 m. bendrov�s finansinis 
turtas padid�jo 15000 Lt. 2003 met� IV ketvirtyje, planuojant dalyvauti UAB “PONS 
POSSIBILITATIS PROSPERAE” veikloje ir valdyme buvo �sigyta 50% šios bendrov�s 
akcij�, kuri� nominali vert� 10 Lt. �sigyta  500 nemateriali�j� vardini� akcij� už 5000 Lt. 
2003 met� IV ketvirtyje, siekiant ateityje atskirti  tekstil�s gamyb� nuo nekilnojamojo 
turto veiklos, buvo �steigta dukterin� �mon� UAB “Lino gamybin� grup�” su 10000 Lt 
�statiniu kapitalu. UAB “Lino gamybin� grup�” �statinis kapitalas padalintas � 10 
paprast�j� vardini� akcij�, kuri� kiekvienos nominali vert� - 1000 Lt. �kurta bendrov� 
veiklos nevykdo. 2003 12 31 AB “Linas” finansinis turtas buvo 45.385 Lt. 

2003 metais bendrov�s darbuotojui buvo suteikta 30.000 Lt be procentin� paskola 
ir negr�žint� ilgalaiki� paskol� likutis 2003 12 31 buvo 30.000 Lt. Per 2003 m. buvo 
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gr�žinta 3000 Lt be procentini� paskol�, kurios buvo išduotos 1994 – 1998 metais. Per 
2004 m. gautina ilgalaiki� paskol� dalis sudaro 13000 Lt. 

Iš viso bendrov�s atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 2003 12 31 sudar�  
17.776.434  Lt ir, lyginant su 2003 met� pradžia, sumaž�jo beveik 5,2 mln. Lt, t.y. beveik 
22,6�. Žaliav� ir komplektavimo gamini� balansinis straipsnis sumaž�jo nuo 4,7 mln. Lt 
2002 12 31 iki 3,9 mln. Lt 2002 12 31, t.y. 0,7 mln Lt arba 16,1 �. Per 2003 m. ženkliai 
sumaž�jo sand�liuojam� atsargini� dali� ir kit� pagalbini� medžiag� liku�iai. Perži�r�jus 
žaliav� ir medžiag� sand�liuose užsigul�jusias atsargas buvo nustatytos bendrov�s 
veikloje nebetinkamos naudoti žaliavos ir medžiagos. �vertinus veikloje nebenaudotinas 
atsargas numatoma j� realizavimo verte, � 2003 m. s�naudas buvo nurašyta 70.686 Lt – 
min�t� atsarg� �sigijimo savikainos ir numatomos j� realizavimo vert�s skirtumas.  

Nebaigtos gamybos likutis 2003 12 31, lyginant su 2002 12 31, sumaž�jo 3,4 mln. 
Lt. Pagrindin� nebaigtos gamybos balansinio straipsnio sumaž�jimo priežastis-atsarg� ir 
pusfabrika�i� nat�rinio liku�io sumaž�jimas. Verpimo gamyboje brukto pluošto likutis 
sumaž�jo 3,1 t, šukuot� lin�- 32,8 t, pašuk�-6,9 t; audimo gamyboje žaliavini� audini� 
likutis sumaž�jo 107,7 t�kst. m; apdailos gamyboje – 102,2 t�kst. m. 

2003 m., kaip ir ankstesniais metais, pagrindin�s  žaliavos ir medžiagos 
sunaudotos  gamyboje buvo �trauktos � pagamintos produkcijos savikain� ir  finansin�je  
atskaitomyb�je  �vertintos, naudojant nuolat apskaitom� atsarg� FIFO b�d� (darant 
prielaid�, kad pirmiausiai sunaudotos anks�iausiai �sigytos ar pagamintos atsargos). 
Ataskaitinio laikotarpio produkcijos gamybos išlaidos, priklausomai  nuo to,  ar  gamybos 
procesas  baigtas ar ne, balanse atspind�tos atitinkamai  kaip gatavos  produkcijos arba 
nebaigtos gamybos savikaina.   

D�l plataus gaminamos produkcijos asortimento ir dideli� produkcijos liku�i�, 
AB“Linas” gatavos produkcijos apskaita sand�lyje vedama apskaitin�mis kainomis. 
Faktin� produkcijos pagaminimo savikaina, kuria gatava produkcija atvaizduojama 
finansin�je atskaitomyb�je, nustatoma pasinaudojant dviej� buhalterini� s�skait�-“Gatava 
produkcija apskaitin�mis kainomis” bei “Gatavos produkcijos apskaitini� kain� 
nukrypimas nuo faktin�s savikainos” duomenimis. Per m�nes� pagaminta produkcija � 
gatavos produkcijos sand�l� užpajamuojama apskaitin�mis kainomis, o m�nesiui 
pasibaigus ir, apskai�iavus gamintos per m�nes� produkcijos faktin� savikain�, 
suskai�iuojama bendra pagamintos produkcijos apskaitini� kain� nukrypimo nuo faktin�s 
savikainos suma.  

AB “Linas” parduotos produkcijos faktin� savikaina apskai�iuojama ne tiesiogiai, 
o panaudojant apskaitini� kain� nukrypimo nuo faktin�s savikainos procent�. Per m�nes� 
parduotos produkcijos suma apskaitin�mis kainomis patikslinama apskaitini� kain� 
nukrypimo nuo faktin�s savikainos suma- taip apskai�iuojama ir pelno(nuostolio) 
ataskaitoje atvaizduojama parduotos produkcijos faktin� savikaina. Šis parduotos 
produkcijos faktin�s savikainos apskai�iavimo metodas AB “Linas” buvo naudojamas 
nuo bendrov�s �steigimo.  Visada buvo skai�iuojamas visos produkcijos apskaitini� kain� 
nukrypimo nuo faktin�s savikainos procentas, neatsižvelgiant � pagamintos produkcijos 
strukt�r�, t.y. nebuvo skai�iuojami pagrindini� parduodamos produkcijos r�ši�- verpal�, 
audini�, si�t� gamini�- nukrypimo procentai. �diegus gatavos produkcijos sand�lyje 
Navision Financials apskaitos program�, 2003 m. atsirado galimyb� apskaityti ir 
analizuoti kiekvienos gatavos produkcijos r�šies apskaitini� kain� nukrypim� nuo 
faktin�s savikainos sumas. Buvo nustatyta, kad, pagal gaminamos produkcijos r�šis 
skai�iuojant nukrypim� procentus, si�t� gamini� apskaitini� kain� nukrypim� nuo 
faktin�s savikainos procentas, lyginant j� su audini� nukrypim� procentu, yra didesnis. 
Did�jant si�t� gamini� lyginamajam svoriui produkcijos pardavimuose, j� apskaitini� 
kain� nukrypimas nuo faktin�s savikainos pakankamai reikšmingai �takoja bendr�j� 
nukrypimo procent�. Tod�l, apskai�iuojant visos produkcijos nukrypimo nuo faktin�s 
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savikainos sum�, kai neatsižvelgiama � skirtingus produkcijos nukrypim� procentus, o 
naudojamas vidutinis nukrypimo procentas, labiausiai iškraipoma nukrypimo procento 
pagalba apskai�iuojama parduot� audini� faktin� savikaina. Tod�l 2003 m., 
apskai�iuojant pagamintos produkcijos apskaitini� kain� nukrypimo nuo faktin�s 
savikainos sum� buvo panaudotas ne vidutinis apskaitini� kain� nukrypimo nuo faktin�s 
savikainos procentas, o atskir� produkcijos r�ši� nukrypimo procentai. Jeigu, nustatant 
parduotos produkcijos faktin� savikain�, b�t� naudotas ankstesniaisiais ataskaitiniais 
metais taikytas parduotos produkcijos faktin�s savikainos apskai�iavimo metodas, 2003 
m. pelno(nuostolio) ataskaitoje parduotos produkcijos faktin� savikaina b�t� atvaizduota 
896.960 Lt didesn�. 

Gatavos produkcijos balansinio straipsnio likutis 2003 met� pabaigoje, lyginant su 
2002 met� pabaiga,  sumaž�jo nuo 7 mln. Lt iki 6 mln. Lt, t.y.  1 mln. Lt arba beveik 15 
�. Pagrindin�s tokio pasikeitimo priežastys – gatavos produkcijos faktin�s savikainos 
maž�jimas bei sand�liuojamos gatavos produkcijos kiekio ir strukt�ros pasikeitimas.  

2003 12 31 išankstiniai apmok�jimai atsarg� ir paslaug� tiek�jams sudar� 0,4 mln. 
Lt ir, lyginant su pra�jusiais ataskaitiniais metais, beveik nepasikeit�. Eliminavus 2002 m. 
finasin�je atskaitomyb�je prie ši� išankstini� apmok�jim� apskaitytus 168 t�kst. Lt 
apmok�jimus už ilgalaik� turt�, išankstiniai apmok�jimai atsarg� ir paslaug� tiek�jams 
padid�jo 222 t�kst. Lt. 

Per vienerius metus gautinos sumos buvo 10 mln. Lt, iš j� 8,9 mln. Lt sudar� 
pirk�j� skolos už parduot� produkcij�, tame skai�iuje 7,7 mln. Lt buvo užsienio šali� 
pirk�j� �siskolinimas ir 1,2 mln. Lt Lietuvos pirk�j� skolos. Pirk�j� �siskolinimas, 
lyginant su 2002 12 31, beveik nepasikeit�. � 2003 m. s�naudas buvo nurašyta 222.008 Lt 
pradelst� virš vieneri� met� bei beviltišk� pirk�j� skol�.  

Per 2003 m. panaudojant paskirstytin�j� rezerv� paramai ir kitoms išmokoms 
pagal kolektyvin� sutart� buvo suteikta paramos už 62,7 t�kst. Lt. 2003 12 31 
paskirstytinojo rezervo paramai ir kitoms išmokoms pagal kolektyvin� sutart� likutis buvo 
189 t�kst. Lt. 

Per 2003 metus buvo gr�žinta 2.226 t�kst. Lt bank� paskol�. Paskol� dydis, 
lyginant su 2002 metais, sumaž�jo 11,6%.  2003 12 31 finansin�s skolos bankams sudar� 
16.980 t�kst. Lt arba 4.917 t�kst. EUR. Vidutinis pal�kan� už paskolas procentas, 
lyginant su 2002 m., sumaž�jo 2 punktais. Sistemingai mažinant paskol� dyd� bei 
pal�kan� procent� per praeitus metus pal�kan� už paskolas sumok�ta net 38,2 proc. 
mažiau negu 2002 metais.  

Kreditorinis �siskolinimas tiek�jams 2003 12 31 sudar� 3.590 t�kst. Lt. 
Nepradelstos skolos biudžetui 2003 12 31 buvo  779 t�kst. Lt, “Sodrai” – 519 t�kst. Lt.  

AB ”Linas” 2003 metais vidutinis s�rašinis darbuotoj� skai�ius buvo 1683 ir 
lyginant su 2002 metais  nepasikeit�. Darbo užmokestis bendrov�s  darbuotojams buvo 
mokamas vadovaujantis patvirtintais darbo apmok�jimo nuostatais, darbuotoj� saugos ir 
sveikatos bei kitais Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s �statymais ir nutarimais. 
Atlyginimas buvo mokamas laiku, delspinigi� už ataskaitin� laikotarp� nepriskai�iuota.  

Nuo 2003 m. bendrov�je prad�ti skai�iuoti �mon�s �sipareigojimai darbuotojams 
už j� užsidirbtas atostogas. Met� eigoje �mon�s �sipareigojim� darbuotojams už j� 
užsidirbtas atostogas buvo kaupiami, vadovaujantis prognozuojamomis sumomis. 
Finansiniams metams pasibaigus, sukaupt� atostogini� suma buvo patikslinta, 
kiekvienam darbuotojui tiksliai apskai�iavus per 2003 m. jo uždirbt� ir dar neišnaudot� 
atostog� laik� ir nusta�ius tiksli� per 2003 m. sukaupt� atostogini� (su socialiniu 
draudimu) sum�. 2003 m. finansin�je atskaitomyb�je atvaizduota 954.206 Lt sukaupt� 
atostogini� suma, kuri� sudaro 728.401 Lt sukaupti atostoginiai ir 225.804 Lt socialinio 
draudimo nuo sukaupt� atostogini� suma.  
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2003-�j� met� produkcijos ir paslaug� pardavimo bendrasis pelnas buvo 
17.121.356 Lt. �vertinus veiklos s�naudas, bendrov�s veiklos pelnas sudar� 2.435.558 Lt. 
Kitos veiklos nuostolis buvo 253.768 Lt, finansin�s ir investicin�s veiklos nuostolis – 
946.186 Lt, tod�l 2003 met� bendrov�s �prastin�s veiklos rezultatas buvo 1.235.604 lit� 
pelnas. Ypatingosios veiklos sumos 2003 met� veiklos rezultat� sumažino 48 t�kst. Lt, 
gautas 1.187.412 lit� pelnas prieš apmokestinim�. Priskaityta pelno mokes�io 429.041 Lt. 
Grynasis 2003-j� met� pelnas- 758.371 Lt.  

Žemesn� 2003 m. pelno lyg�, lyginant su 2002 metais,  l�m� pirmaisiais met� 
ketvir�iais mažesn�mis partijomis gaminti sud�tingesni gaminiai, kurie tiesiogiai l�m� 
mažesnes gamybos bei pardavimo apimtis. Šios priežastys tur�jo pagrindin� �tak� 
bendrov�s 9 m�nesi� veiklos rezultatams. 2003 m. II ir III ketvir�iais nepasiektos 
reikalingos gamybos apimtys ir per mažos pardavim� apimtys neužtikrino pastovi�j� 
veiklos s�naud� padengimo ir buvo gautas 1535 t�kst. Lt nuostolis. Tik 2003 m. per IV 
ketvirt�, pilnai apkrovus gamybinius paj�gumus ir ženkliai padidinus pardavim� apimtis, 
buvo uždirbtas 2772 t�kst. Lt pelnas prieš apmokestinim�. 

Bendrov� naudoja avansinio pelno mokes�io mok�jimo pagal pra�jusi� met� 
veiklos rezultatus b�d�. 

Užtikrinant UAB „PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE“ prievoles papildomai 
�keistas AB “Linas” ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutin� vert� bei  vert� šali� 
susitarimu - 3 mln.Lt, 2003 m. laiduota 958 t�kst. Lt už fiziniams asmenims suteiktus 
kreditus. 
 
Pobalansiniai �vykiai:  

Bendrov� per 2004 metus, vykdydama �sipareigojimus bankams, pagal paskol� 
sutarties s�lygas ir paskol� gr�žinimo grafikus, tur�s gr�žinti 9,7 mln. Lt skolint� l�š�, iš 
j� bus gr�žinta 2,2 mln. Lt, o 7,5 mln.Lt paskol� gr�žinim� bendrov� planuoja atid�ti, jas 
perkredituojant.  Per 2004 met� sausio- vasario m�nesius jau gr�žinta 0,7 mln.Lt min�t� 
l�š�. 

Ple�iant nekilnojamojo turto veikl� buvo numatyta dalyvauti projekte statant ir po 
to nuomojant tiksliniam klientui gamybin� pastat� Kaune, Draugyst�s prospekte 15D, tam 
2004 metais skiriant ne daugiau kaip 4,5 mln. Lt. Per 2004 met� sausio- vasario m�nesius 
jau investuota � min�t� gamybin� pastat� 1,5  mln. Lt. Vykdant strategin�se nuostatose 
numatytus bendrov�s techninio atnaujinimo projektus per pirmuosius 2004 m. m�nesius 
jau investuota � gamybinius �rengimus 1,3 mln. Lt.   

 
40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekan�io valdymo organo parengta 

ataskaita 
 

AB “Linas” valdyba 2003 metams buvo numa�iusi bendrov�s strategij� – tolesn� 
veiklos valdymo gerinim�, panaudojant sistemin� poži�r� bei koncentracij� � maksimal� 
peln�, užtikrinant labiausiai tik�tin� rezultat� gavim�. Buvo numatytos ir pagrindini� 
tarnyb� funkcin�s strategijos. 

2003 met� balandžio m�n. 7 d. �vyk�s akcinink� susirinkimas išrinko nauj� 
valdyb�, kuri nuo savo kadencijos pradžios praved� 12 pos�dži�. Iki to dirbusi valdyba 
praved� 4 pos�džius. Pos�džiuose buvo nagrin�jami bendrov�s gamybin�s, technin�s bei 
kitos �kin�s veiklos strategijos, valdymo, marketingo, gamybos, darbo organizavimo ir 
apmok�jimo bei kiti klausimai. Kas ketvirt� buvo svarstomi �kin�s bei finansin�s veiklos 
rezultatai. Valdyba dirbo makroekonominiais, linininkyst�s vystymo, palanki� verslui 
s�lyg� Lietuvoje sudarymo klausimais. Buvo dalyvauta Lietuvos aprangos ir tekstil�s  
�moni� asociacijos, Panev�žio prekybos pramon�s ir amat� r�m�, Panev�žio 
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pramoninink� asociacijos veikloje. Bendradarbiauta su Lietuvos laisvosios rinkos 
institutu, Seimo ir Vyriausyb�s nariais.  
 Per 2003 metus, vykdant strategin�se nuostatose numatyt� technin�, technologin� 
ir organizacin� gamybos atnaujinim� bei kitus projektus, buvo �diegta visa eil� priemoni�, 
tam skiriant  2,2 mln. Lt.  Detaliau  apie padaliniuose �diegtas priemones ir kitus veiklos 
rodiklius : 

��Verpimo gamyboje atlikta eil� bandym� gerinant verpal� dažymo ir pusverpalio 
balinimo technologijas, dirbant su žinom� užsienio firm�  specialistais. Pravesti 
kvalifikacijos k�limo kursai 228 darbuotojams, 8 darbuotojams suteiktos antrin�s 
profesijos.  

��Audimo gamyboje, žaliavini� audini� kokybei pagerinti, techniškai atnaujinta 15 
STB tipo audimo stakli�, �diegiant ataud� kaupikli� komplektus bei kit� technologin� 
�rang�. Vienetini� gamini� gamybos padidinimui �sigytos šešios nytkelin�s galvut�s su 
akumuliatoriais. Gamybos apimtis, lyginant su 2002 metais, padid�jo 10,2 %. Išausta 5,3 
milijonai metr� žaliavini� audini�.  Grynai linini� ir pašukini� audini� asortimentas 
sudar� net 65,6 % nuo vis� pagamint� audini�.  

��Apdailos gamyboje, siekiant patenkinti pirk�j� reikalavimus d�l audini� 
susitraukimo po skalbimo, �sigyta ital� firmos “Cibitex” sanforizacijos mašina bei 
�sisavinta audini� sus�sdinimo po skalbimo technologija. Norint užtikrinti gamybos 
t�stinum� bei pagerinti audini� kokyb�, �sigyta “Kusters” firmos šalto dažymo pliusuot�, 
atlikti balinimo linijos, džiovinimo – pl�timo agregato, dažymo pliusuot�s, marginimo 
mašinos techniniai atnaujinimai. �sisavinta “seno” audinio �vaizdžio apdaila, iškiliojo 
marginimo technologija bei atliktas problematini� spalv� dažymo technologijos 
tobulinimas. Užtikrinant gamybos t�stinum� 4 darbuotojams suteiktos gretutin�s 
profesijos. 2003 metais pagaminta 5,2 milijonai metr� gatav� audini� bei atliktos 
paslaugos 500 t�kstan�i� metr� audini�.  

��Siuvimo gamyboje atnaujinta dalis siuvimo mašin�. �sigytos kilp� siuvimo, sag� 
prisiuvimo ir 2 peltakiavimo (mereškavimo) mašinos. 2003 metais sukurta ir �diegta 
motyvacin� siuv�j� darbo apmok�jimo sistema. Sukonstruoti ir pasi�ti nauj� modeli� 
darbo r�b� pavyzdžiai. Si�tiems gaminiams panaudota 30 % vis� pagamint� audini�. 

��Kokyb�s tarnyboje �sigyti trys laboratoriniai prietaisai: mikroskopas, prietaisas 
audini� nudažymo atsparumui sausai ir šlapiai trin�iai �vertinti, prietaisas audini� 
nudažymo atsparumo prakaitui matuoti. Buvo t�siami lininio pusverpalio bechloritinio 
balinimo technologijos tobulinimo darbai. Bendrov�je sukurta ir �diegta kokyb�s vadybos 
sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2000) standarto reikalavimus. 
Tarptautinio vadybos sistem� vertinimo ir sertifikavimo tinklo “�QNET” narys – Kema 
B.V. ši� sistem� sertifikavo ir �teik� sertifikat�, kuris galioja nuo 2003m. spalio 01d. iki 
2006 m. spalio 01 d. Audini� atrinkimas eksportui sudar� 94 %. 

��Techninio aptarnavimo tarnyboje atlikta atmosferos taršos šaltini� laboratorin�s 
kontrol�s analiz�, poveikio aplinkos orui vertinimo analiz� ir gautas gamtos ištekli� 
naudojimo leidimas. Bendrov�s kompresorin�je sumontuoti saug�s ir ekonomiški susl�gto 
oro sraigtiniai kompresoriai, mechaniniame ceche prad�tos eksploatuoti koordinatin�s 
ištekinimo stakl�s, modernizuota garo katil� maitinimo siurblin�. Suremontuota apie 30� 
stog� ploto, pakeista 600 m2 stoglangi�. 

�� Finans� tarnyboje �diegta NAVISION FINANCIAL apskaitos programa bei 
prad�ta diegti personalo ir darbo užmokes�io apskaitos programa “Personalo Skaita”. 
Toliau kompiuterizuojamos darbo vietos. Vyko elektronin�s parduotuv�s, naujo pirkim� 
skatinimo �rankio, diegimo darbai. 

��Personalo tarnyboje, vertinant darbuotojo atliekamo darbo kokyb�, toliau tobulinta 
administracijos darbuotoj� darbo atlikimo vertinimo metodika pagal DAV kriterijus.  
Darbuotoj� mokymui bei kvalifikacijos k�limui per metus išleista 76 t�kst.Lt. 
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��Ple�iant nekilnojamojo turto veikl� buvo numatyta dalyvauti projekte statant ir po 
to nuomojant tiksliniam klientui gamybin� pastat� Kaune, Draugyst�s prospekte 15D, tam 
2004 metais skiriant ne daugiau kaip 4,5 mln. Lt. 

Bendrov� 2003 metais eksportavo pagrindin� dal� pagamintos produkcijos. 
Eksportuojan�i� �moni� veikla ypatingai priklauso nuo pasaulini� ekonomikos poky�i�. 
L�tas ekonomikos augimas 2003 metais tur�jo tiesiogin�s �takos vartotoj� išlaidoms. 
Maž�jant išlaidoms, maž�ja ir pramonei pateikt� užsakym� skai�ius. Bendrov�s 
pardavim� strategija buvo sufokusuota � sud�tingus aukštesn�s kokyb�s bei didesn� 
pridedam�j� dal� turin�ius gaminius. Ta�iau sud�tingi gaminiai, mažos partijos tiesiogiai 
lemia ir mažesnes gamybos bei pardavimo apimtis. Šios priežastys tur�jo �takos bendrov�s 
9 m�nesi� veiklos rezultatams. Per š� laikotarp� buvo parduota produkcijos ir suteikta 
paslaug� už 47,5 mln. Lt ir patirtas 1,5 mln. Lt nuostolis. Atsižvelgus � jas bendrov�s 
valdyba labiausiai tik�tinos veiklos alternatyvos planuojamus rodiklius pakeit� � 
pesimistinius. IV ketvirt�  buvo parduota produkcijos už 23 mln. Lt ( kas sudar� 48� 
devyneri� m�n. pardavim�) ir uždirbtas 2,8 mln. Lt pelnas iki apmokestinimo. 

Viso 2003 metais buvo parduota produkcijos ir suteikta paslaug� už 70,5 mln. Lt, 4� 
viršijant planuot� pesimistin� alternatyv�, ta�iau 2� nepasiekus labiausiai tik�tinos. 
Lyginant su 2002 metais pardavim� pajamos padid�jo 1�. 

Pasiektas 1� pelningumas (pesimistin�je alternatyvoje buvo prognozuotas - 1,5 �, 
labiausiai tik�tinoje alternatyvoje - 5,1 �, optimistin�je – 7 � pelningumas). Per 2003 
metus nukainuota 162 t�kst. metr� nepaklausios, susikaupusios sand�lyje gatavos 
produkcijos - tai nuo eksporto lik� audiniai, turintys verpimo, audimo, apdailos defekt�, 
pirk�j� užsakyti ir nepaimti nepaklausi�, nemading� strukt�r� bei piešini� audiniai ir si�ti 
gaminiai, matuojamos atraižos. Visa min�ta produkcija parduota tiksliniams pirk�jams. 
Vadovaujantis Tarptautiniais apskaitos standartais, � netekimus nurašyta 0,5 mln. Lt: 
beviltiškos ar pradelstos virš met� pirk�j� ar kitos skolos, nenaudotinos atsargos, 
pra�jusiais metais parduotos produkcijos nukainavim� sumos. �vertinus ypatingosios 
veiklos sumas, gautas pelnas prieš apmokestinim� – 1,2 mln. Lt. Per 2003 metus 
priskai�iuota  0,4 mln. Lt pelno mokes�io. Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas 
paskirstymui 0,8 mln. Lt.  

Eksporto apimtys 2003 metais sudar� 62,0 mln.Lt arba 88,7 % visos realizuotos 
produkcijos. Pardavimai pagal šalis pasiskirst� sekan�iai: Švedija – 39,9 %, JAV – 14,5 
%, Belgija – 6,3 %, Pranc�zija – 5,9%, Didžioji Britanija – 4,5%, kitos šalys 17,6 %, 
Lietuva – 11,3 %. Lyginant su 2002 metais, ir toliau augo Švedijos rinka. Produkcija 
atkrauta 34 šali� pirk�jams. 

Pirk�j� poreikiams tenkinti 2003 metais buvo sukurta 458 nauj� piešini� ir strukt�r� 
audiniai, 124 nauji marginimo raštai,  315 audini� ir 48 verpal� spalvos,  49 nauji 
žakardiniai piešiniai. Dalyvauta 7 tarptautin�se specializuotose tekstil�s mug�se: 
Vokietijoje, Pranc�zijoje, Japonijoje, PAR bei Lietuvoje. 

2003 metais vidutinis s�rašinis darbuotoj� skai�ius buvo 1683 ir lyginant su 2002 
metais  nepasikeit�. Darbo užmokestis bendrov�s  darbuotojams buvo mokamas 
vadovaujantis patvirtintais darbo apmok�jimo nuostatais, darbuotoj� saugos ir sveikatos 
bei kitais Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s �statymais ir nutarimais. Atlyginimas buvo 
mokamas laiku, delspinigi� už ataskaitin� laikotarp� nepriskai�iuota. Faktin�s darbo 
apmok�jimo l�šos sudar� 20 mln.Lt. 

Per metus nupirkta 2094 tonos ilgo lin� pluošto, iš kuri� 22% pirkta iš Lietuvos 
tiek�j�, 24% - iš Lenkijos, 21% - iš Pranc�zijos ir 21 % - iš  Ukrainos. Perkamo pluošto 
kaina, lyginant su 2002 metais, beveik nepakito.  

Per 2003 metus pirkta 281 tona medvilnini� verpal�: iš Latvijos – 66,8 %, iš 
Lietuvos –24,8 %, iš Estijos – 8,4�. Medvilnini� verpal� tonos kaina, lyginant su 2002, 
sumaž�jo 13%.  
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Didžioji dalis chemini� medžiag�, daž� buvo perkama iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Skandinavijos šali�. J� pirkimui buvo pritaikytos nuolaidos ir apmok�jimas po 2-3 
m�nesi� gavus prekes.  

2003 metais buvo gr�žinta 2,2 mln.Lt paskol�. Paskol� dydis, lyginant su 2002 
metais, sumaž�jo 11,6�.  Pastoviai dirbant su bankais ir sekant pinig� kain� rinkoje, 
vidutin� pra�jusi� met� paskol� pal�kan� procent� pavyko sumažinti 2 punktais. 
Sistemingai mažinant paskol� dyd� bei pal�kan� procent� per praeitus metus pal�kan� už 
paskolas sumok�ta net 38,2 proc. mažiau negu 2002 metais. Bendrov�, esant poreikiui, 
gali palankiomis s�lygomis papildomai  naudotis banko kredito limitu. Už bendrovei 
suteiktas paskolas �keistas ilgalaikis turtas, kurio rinkos vert� 15,75 mln. Lt. Užtikrinant 
UAB „PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE“ prievoles �keistas ilgalaikis turtas, kurio 
vert� šali� susitarimu – 5,7 mln. Lt. Laiduota 1 mln. Lt už fiziniams asmenims suteiktus 
kreditus. 

2003 metais sumok�ta mokes�i� biudžetui –5,4 mln. Lt, “Sodrai” – 6,3 mln. – iš 
viso 11,7 mln. Lt, kas sudar� 16,6 % nuo vis� realizavimo pajam� arba 42% nuo naujai 
sukurtos vert�s. 

Užsienio pirk�jai, atsiskaitydami su bendrove, dažniausiai taik� atid�t� mok�jim�. 
Pirk�j� �siskolinimas už produkcij� 2003 12 31 sudar� 8,9 mln. Lt, iš j� užsienio pirk�jai 
skolingi 7,7 mln. Lt, Lietuvos – 1,2 mln. Lt.  AB “Linas” skolos tiek�jams min�tai dienai 
sudar� tik 3,6 mln. Lt.  

AB “Linas” �statinis kapitalas 2003 12 31 buvo 24 mln. Lt. Min�tai datai 
akcininkui Pranui Jankevi�iui priklaus� 41,71� vis� akcij�, UAB ”Rentija” – 17,29�, AB 
“Parex bankas”  – 8,74�. Kiti užsienio bei Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys 2003 12 
31 dienai buvo �sigij� 32,26� vis� akcij�. Akcijos nominali vert� 1 Lt.  Akcijos 
buhalterin� vert� 2003 12 31 – 1,37 Lt. Vidutin� 2003 met�  akcijos pardavimo kaina 
rinkoje – 0,6 Lt. Lyginant su 2003 met� sausio m�n., vidutin� akcijos rinkos kaina 
padid�jo 20 �. 

Ataskaitoje nepamin�ti veiklos rodikliai yra kituose akcinink� susirinkimui 
pateiktuose dokumentuose: 2003 met� balanse, pelno (nuostolio), pelno (nuostolio) 
paskirstymo, finansin�s b�kl�s pakitim� ataskaitose , paaiškinamajame rašte ir formose 
prie jo. 

 
II. Dukterin�s bendrov�s 
 
Siekiant ateityje atskirti  tekstil�s gamyb� nuo nekilnojamojo turto veiklos, AB 

”Linas” 2003 met� IV ketvirt� �steig� uždar�j� akcin� bendrov� “Lino gamybin� grup�” su 
10000 Lt �statiniu kapitalu. Kapitalas padalintas � 10 paprast�j� vardini� akcij�, kuri� 
kiekvienos nominali vert� - 1 000 Lt. Visos akcijos nuosavyb�s teise priklauso AB 
”Linas”. �kurta bendrov� šiam laikotarpiui veiklos nevykdo. 

Planuojant dalyvauti UAB “PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE” veikloje ir 
valdyme, 2003 met� IV ketvirt� nuspr�sta �sigyti 500 nemateriali�j� vardini� akcij�. 
Akcijos nominali vert� 10 Lt.  �sigyta akcij� už 5000 lit�, kas sudaro 50� min�tos 
bendrov�s �statinio kapitalo. 
  

III. Svarbiausi �vykiai bendrov�je einamaisiais metais iki susirinkimo 
          

Bendrov� per 2004 metus, vykdydama �sipareigojimus bankams turi gr�žinti dal� 
skolint� l�š� pagal paskol� sutarties s�lygas ir gr�žinimo grafikus. Per ši� met� sausio ir 
vasario m�nesius jau gr�žinta 0,7 mln.Lt min�t� l�š�. 
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Vykdant strategin�se nuostatose numatytus nekilnojamojo turto veiklos pl�timo bei 
bendrov�s techninio atnaujinimo projektus šiam laikotarpiui investuota � statom� gamybin� 
pastat� Kaune  1,5  mln. Lt, � gamybinius �rengimus –  1,3 mln. Lt.   

Per 2004 met� sausio – vasario m�n. buvo parduota produkcijos ir suteikta 
paslaug� už 14,4 mln. Lt.                                    

IV. Bendrov�s veiklos planai ir prognoz�s 
 Bendrov�s strategija 2004 metams – koncentracija � maksimal� peln�, užtikrinant 

labiausiai tik�tin� rezultat� gavim� bei integruotos valdymo sistemos suk�rimas. 
Prognozuojant ši� met� bendrov�s veikl� ir jos rezultatus, numatytos trys veiklos 
alternatyvos. 

 Prognozuojama: 
 

Alternatyvos Rodikliai Mato 
Vnt. Pesimistin� Labiausiai 

tik�tina 
Optimistin� 

Pardavimo pajamos mln.Lt 66 74 80 
Pelnas iki apmokestinimo mln.Lt 0,5 3,0 5,5 

 
 Prognozuojamiems rodikliams pasiekti numatytos funkcin�s tarnyb� ir gamyb� 

strategijos bei tikslai, suplanuotos technin�s, technologin�s ir organizacin�s priemon�s.  
Nuo 2005 m. pasaulio rinkose liberalizuojama prekyba tekstile, o tai lems Kinijos 

ir kit� Azijos šali� preki� antpl�d� � ES. AB “Linas”, kaip ir visa Lietuvos tekstil�s ir 
aprangos pramon�, ypatingai pajus Kinijos konkurencij�, nes ši šalis vykdo labai agresyvi� 
prekybos politik�: pigi darbo j�ga, daug užsienio �moni� investicij�, dvigubos kainos, 
preki� ženkl� plagijavimas. Naryst� ES ir stipr�janti konkurencija iš Azijos šali� ver�ia 
ieškoti nauj� b�d� didinti gamini� konkurencingum�. Gaminamos produkcijos kokyb�s 
gerinimui, nauj� gamini� k�rimui, nauj� technologij� �diegimui šiemet numatyta skirti 2,3 
mln.Lt . Darbo produktyvumui didinti bei pirk�j� aptarnavimui gerinti, siekiant gauti 
didesn� pridedam�j� vert�, bus diegiama integruota rinkodaros, produkt� k�rimo ir 
gamybos, pirkim� ir pardavim� logistikos sistema. 

 Tarptautinis konkurentabilumas ir darbo produktyvumas – pagrindin�s kryptys, 
kurioms šiais metais tur�sime skirti ypating� d�mes�. 

 Bendrov�s valdybos bei administracijos vardu nor�tume pad�koti visam kolektyvui 
už ger� darb�, supratim�, palaikym� bei pasiruošim� numatyt� tiksl� �gyvendinimui. 
S�km�s darbuose ! 

 
41. Informacija apie audit�. 
 
Bendrov�s finansini� ataskait� ir valdybos veiklos ataskaitos audit� už 2003 

metus atliko UAB Deloitte & Touche. Audito ataskait� pasiraš� auditor� Rima 
Kvietkauskait� (auditoriaus pažym�jimas Nr. 000369), Gen. direktorius Juozas 
Kabašinskas, 2004 m. balandžio 01 d., adresas: Aludari� 2, LT-01113 Vilnius, Lietuva. 

 
Išvadas ir ataskaitos kopijas pridedame . 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 
 

42. AB “Linas” organ� strukt�ros schema 
 
AB “Linas” valdymo organ� strukt�r� sudaro: 

��Visuotinis akcinink� susirinkimas 
��AB “Linas” valdyba 
��AB “Linas” vadovas (Generalinis direktorius) 

 
AB “LINAS” VALDYBA (2004 balandžio 14 d.) 
 

RAM�NAS LEN�IAUSKAS - Valdybos pirmininkas. Patar�jas verslo ir finans� 
strateginio valdymo klausimais. Turi 77 820 vnt. AB “Linas” paprast�j� vardini� akcij�. 
Turima kapitalo ir bals� dalis bendrame emitento kapitale - 0.324%. �mon�s Linane 
Collections INC akcininkas. Turima kapitalo ir bals� dalis �statiniame kapitale  sudaro 25 
proc. UAB “Pons Possibilitatis Prosperae” akcininkas. Turima kapitalo ir bals� dalis 
�statiniame kapitale - 50 proc. UAB “Šatrija” valdybos narys. AB “Vilniaus centrin� 
universalin� parduotuv�” valdybos narys 

2003 04 07 akcinink� susirinkime atšauktas iš steb�toj� tarybos ir išrinktas � 
valdyb� ketveri� met� kadencijai. 
 

VITOLDAS MARTOVI�IUS - Bendrov�s valdybos narys.  Advokato V.Martovi�iaus 
kontoros advokatas. Emitento kapitale nedalyvauja. Kit� �moni� valdyme ir kapitale 
nedalyvauja.  

2003 04 07 akcinink� susirinkime atšauktas iš steb�toj� tarybos ir išrinktas � 
valdyb� ketveri� met� kadencijai. 
 

PRANAS JANKEVI�IUS - Bendrov�s valdybos narys. Patar�jo pad�j�jas bendriems 
klausimams.Turi  10 026 289 vnt. AB “Linas” paprast�j� vardini� akcij�. Tai sudaro 
41,71% bendrov�s �statinio kapitalo. “Lietuvos energija” akcininkas. Turima kapitalo ir 
bals� dalis �statiniame kapitale 25 akcijos. 

2003 04 07 akcinink� susirinkime išrinktas � valdyb� ketveri� met� kadencijai. 
 

ADMINISTRACIJA (2004 balandžio 14 d.) 
 

ŽIBUT	 GAIVENIEN	 - bendrov�s administracijos vadov�- generalin� direktor�. 
Išsilavinimas aukštasis, baig� KPI, �gijo apdailos chemin�s technologijos ir �rengim� 
specialyb�. Inžinier� chemik� – technolog�. Darbin� veikl� prad�jo 1991 08 01 AB 
“Linas” laboratorijos inžiniere. Nuo 1996 10 10 – AB “Linas” apdailos gamybos 
direktor�, nuo 2000 11 07 – laikinai AB “Linas” generalin� direktor�, nuo 2001 05 09 
paskirta AB “Linas” generaline direktore valdybos kadencijos laikotarpiu. Nuo 2003 04 
07 AB “Linas” generalin� direktor�. Turima kapitalo ir bals� dalis �statiniame kapitale 
0,0003 %. Kit� �moni� valdyme ir kapitale nedalyvauja. 

 
VIRGINIJA JUKONIEN	 – bendrov�s vyr. buhalter�. Išsilavinimas aukštasis, baig� 

Vilniaus Universitet�, buhalterin�s apskaitos ir �kin�s veiklos analiz�, �gijo ekonomist�s 
specialyb�. Darbin� veikl� prad�jo 1989 08 01 – AB “Linas” buhaltere, nuo 1998 03 01 – 
AB “Linas” vyr. buhalter�s pavaduotoja, nuo 2000 12 01 – AB “Linas” vyr. buhalter�. 
Kit� �moni� valdyme ir kapitale nedalyvauja. 
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AB “Linas” valdymo organ� nariai n�ra teisti už nusikaltimus nuosavybei, 
�kininkavimo tvarkai, finansams 

 
43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ� nariams  

 

Rodikliai Išmokos per 2003 
metus (Lt) 

Išmokos per 2002 
metus (Lt) 

A. Vadovams per metus apskai�iuotos sumos susijusios 
su darbo santykiais 

1 529 762 1 966 023 

B. �mon�s vadovams suteiktos paskolos (likutis 
2003.12.31) 

30 000 0 

C. Jiems neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos 0 0 

D. Jiems suteiktos �vairios garantijos �mon�s vardu 957 974 0 

E. Kitos reikšmingos sumos, per metus apskai�iuotos 
vadovams (tantjemos) 

0 0 

F. Reikšmingi vadov� �sipareigojimai �monei 0 0 

Vadov� vidutinis skai�ius per metus 13 13 
 
 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis 
 
 2003 m. AB “Linas” garantavo už UAB “PONS POSSIBILITATIS 
PROSPERAE” banko “Snoras” suteikt� paskol�, papildomai �keisdama nuosavyb�s teise 
priklausant� nekilnojam�j� turt�, kurio likutin� vert� šali� susitarimu buvo 3 mln. Lt. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI �VYKIAI EMITENTO 
VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOJE 

 
45. Naujausi �vykiai emitento veikloje 

 
2004 balandžio 14 d. �vyko AB "Linas" visuotinis akcinink� susirinkimas, kuriame: 

1. Patvirtinta 2003 met� bendrov�s veiklos ataskaita. 
2. Akcininkai supažindinti su auditoriaus išvada d�l 2003 met� bendrov�s veiklos 
ataskaitos ir metin�s finansin�s atskaitomyb�s. 
3. Patvirtinta 2003 met� bendrov�s metin� finansin� atskaitomyb�. 
4. Patvirtintas 2003 met� bendrov�s pelno (nuostolio) paskirstymas. Ankstesni�j� 
finansini� met� nepaskirstytas rezultatas - nuostolis dengiamas 2003 met� 758 371 Lt 
pelnu. Dividendai už 2003 metus neskiriami. 
5. Patvirtinti bendrov�s naujos redakcijos �statai ir �galiotas bendrov�s generalinis 
direktorius pasirašyti ir �registruoti naujos redakcijos �status LR �statym� nustatyta tvarka. 
6. Pritarta valdybos sprendimams d�l didesn�s kaip 1/20 bendrov�s �statinio kapitalo 
vert�s ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo,nuomos ar �keitimo, taip pat 
laidavimo ar garantavimo juo kit� subjekt� prievoli� �vykdymui. 

 
46. Esminiai �vykiai emitento veikloje 
 

Visi AB “Linas” esminiai �vykiai skelbiami biržos informacin�je sistemoje 
 

2003 01 31 Preliminarus 2002 m. veiklos rezultatas 
2003 03 06 Visuotinio akcinink� susirinkimo šaukimas 
2003 04 08 Visuotinio akcinink� susirinkimo nutarimai 
2003 04 30 Preliminarus 2003 m. I ketvir�io veiklos rezultatas 
2003 07 25 Preliminarus 2003 m. I pusme�io veiklos rezultatas 
2003 10 31 Preliminarus 2003 m. III ketvir�i� veiklos rezultatas 
2003 12 08 Pranešimas apie dukterin�s �mon�s �steigim� 
2003 12 08 Pranešimas apie akcij� paketo �sigyjim� 
 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky�iai per artimiausius finansinius 
(�kinius) metus. 
 

Bendrov� ne v�liau kaip nuo 2005 m. sausio 1 d. savo finansines ataskaitas prad�s 
rengti pagal Tarptautinius apskaitos standartus. 

 Bendrov�s strategija 2004 metams – koncentracija � maksimal� peln�, užtikrinant 
labiausiai tik�tin� rezultat� gavim� bei integruotos valdymo sistemos suk�rimas. 
Prognozuojant ši� met� bendrov�s veikl� ir jos rezultatus, numatytos trys veiklos 
alternatyvos. 

 Prognozuojama: 
 

Alternatyvos Rodikliai Mato 
Vnt. Pesimistin� Labiausiai 

tik�tina 
Optimistin� 

Pardavimo pajamos mln.Lt 66 74 80 
Pelnas iki apmokestinimo mln.Lt 0,5 3,0 5,5 

 
 Prognozuojamiems rodikliams pasiekti numatytos funkcin�s tarnyb� ir gamyb� 

strategijos bei tikslai, suplanuotos technin�s, technologin�s ir organizacin�s priemon�s.  


