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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metų prospektas-ataskaita. 

 
2004 metai. 
 
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą. 

 
Emitento pavadinimas AB “Linas” 
Įstatinis (akcinis) kapitalas  24 038 990 Lt. 
Buveinės adresas   S.Kerbedžio 23, LT 35114 Panevėžys 
Telefonas     (8-45) 506100 
Faksas      (8-45) 506345 
Elektroninio pašto adresas   linas@mail.linas.lt 
Interneto tinklapis   www.linas.lt 
Teisinė - organizacinė forma  akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta  1993 03 08 Panevėžio m. įmonių rejestre 
Juridinio asmens kodas  1476 89083 
Įmonės registravimo numeris  AB 9329 
Perregistravimas  1996 metų kovo 5 d. LR Ekonomikos ministerijoje, 

įmonės reg. Nr. BĮ 96-55. 
 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis. 

Akcinės bendrovės veiklos pobūdis- tekstilės gaminių gamyba. 
 
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais 

dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių 
ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas. 

 
Su dokumentais, kuriais remiantis buvo parengta ataskaita galima susipažinti akcinėje 

bendrovėje “Linas”, adresu: S.Kerbedžio 23, Panevėžys, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val. pas 
vyr. buhalterę (tel. 8 45 506158). 

Visi esminiai įvykiai, susiję su AB “Linas” veikla ir informacija apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo laiką, vietą bei kiti pranešimai teiktini akcininkams ir kitiems asmenims skelbiami 
dienraštyje “Lietuvos ryte”, „Panevėžio balsas“, interneto tinklapyje www.linas.lt, Vilniaus 
vertybinių popierių biržos informaciniame puslapyje bei pateikiami naujienų agentūrai „BNS“. 

 
5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

5.1  už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir 
administracijos vadovas: 

Žibutė Gaivenienė – AB ”Linas” generalinė direktorė, tel. (8 ~ 45) 506 102, faksas (8 ~ 45) 506 
345; 

Virginija Jukonienė – AB ”Linas” vyriausioji buhalterė, tel. (8 ~ 45) 506 158,  faksas. (8 ~ 45) 
506 345. 

 
 
 

mailto:linas.@mail.linas.lt
http://www.linas.lt/
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5.2 konsultantai, padėję rengti ataskaitą: 
 

Akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko Finansų rinkų departamentas, Gedimino pr. 12, LT-
01103 Vilnius, tel. (8~5) 268 2687, faksas (8~5) 262 6043, atstovaujamas Emitentų aptarnavimo 
skyriaus viršininko Irmanto Buroko. 
 

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir 
administracijos vadovo bei emitento konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta 
informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų 
sprendimams pirkti ar parduoti bendrovės vertybinius popierius, tų vertybinių popierių 
rinkos kainai ir jų vertinimui. 
 

Akcinė bendrovė “Linas”, atstovaujama generalinės direktorės Žibutės Gaivenienės bei 
vyriausiosios buhalterės Virginijos Jukonienės patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka 
tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos potencialių investuotojų sprendimams. 

Akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko Finansų rinkų departamentas, atstovaujamas 
Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininko Irmanto Buroko patvirtina, kad ataskaitoje pateikta visa 
informacija, kurią šiam departamentui pateikė AB “Linas” darbuotojai ir vadovai bei atsako už jam 
pateiktos informacijos tinkamą įforminimą. Už informacijos teisingumą atsako Akcinė bendrovė  
“Linas”. 
 
 
AB “Linas” generalinė direktorė     Žibutė Gaivenienė 
 
2005 m. gegužės ____ d. 
 

     A.V.  
 

AB “Linas” vyr. buhalterė      Virginija Jukonienė 
 
2005 m. gegužės ____ d. 
 
 
AB SEB Vilniaus banko Finansų rinkų departamento 
Emitentų aptarnavimo skyriaus viršininkas    Irmantas Burokas 
                                                 
2005 m. gegužės ____ d. 
 
 
Ataskaita parengta Vilniuje, 2005 m. gegužės mėn. 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

 
7.  Emitento įstatinis kapitalas. 

7.1.  Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas: 
Įmonių rejestre įregistruotas AB “Linas” įstatinis kapitalas yra 24 038 990 Lt. 

AB “Linas” įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 
 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra nominali 
vertė 

Dalis įstatiniame 
kapitale (%) 

Paprastosios 
vardinės akcijos 24 038 990 1  24 038 990 100,00 

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

7.2.  informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į 
akcijas, išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius: 

Nėra numatoma. 

8. Akcininkai. 
 

Bendras AB “LINAS” akcininkų skaičius paskutinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2005 m. 
balandžio 21 d., būklei - 1286.  

Akcininkai, 2005 m. balandžio 21 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo: 
 

Turimų akcijų skaičius (vnt.) Turimų balsų dalis 
(procentais) Akcininko vardas, 

pavardė 
(įmonės, 
savivaldybės pavadinimas, 
rejestro kodas) 

Iš viso tarp jų 
priklausančių 
akcininkui 
nuosavybės 
teise 

Iš viso tarp jų akcijų, 
priklausančių 
akcininkui 
nuosavybės 
teise, suteikiamų 
balsų 

Pranas Jankevičius,  
Žiemių g. 31 – 41, Kaunas 10 026 289 10 026 289 41,71 41,71 

UAB “Rentija” 
Įm. kodas 3544276 
Savanorių pr. 192, Kaunas 

4 156 585 4 156 585 17,29 17,29 
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9.  Akcijų išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos. 

 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius Nominali 
vertė (Lt) 

Bendra nominali 
vertė (Lt) Išleistos į apyvartą  

Paprastosios 
vardinės akcijos 22 360 735 1 22 360 735 Įmonės reorganizavimas į 

akcinę bendrovę 

Paprastosios 
vardinės akcijos 1 216 009 1 1 216 009 

Įstatinio kapitalo didinimas 
nesumokėtų skolų biudžetui 

suma 

Paprastosios 
vardinės akcijos 462 246 1 462 246 

Įstatinio kapitalo didinimas  
papildomais įnašais 
(įskaitant bendrovės 

įsiskolinimą VSDF biudžetui) 

Viso: 24 038 990 - 24 038 990 - 

 
10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas. 
 
Nebuvo platinama. 
 
11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus. 

 
Nebuvo išleista. 
 
12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, 

pagrindinės charakteristikos. 

Nebuvo išleista. 
 
13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos 

vertybinius popierius. 

Nebuvo išleista. 
  
14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 

apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus skolos 
vertybinius popierius. 

Nebuvo išleista. 
 
 



 AB  “Linas” 2004 metų prospektas - ataskaita 6
 

III.  DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ 
POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ 

 

 15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus. 

24 038 990 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (VP ISIN kodas 10066), kurių bendra nominali vertė 
- 24 038 990 litų yra įtraukta į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos Einamąjį vertybinių 
popierių sąrašą. 

 
 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. 

 
Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2003.01.01 – 2004.12.31 laikotarpį pateikiama 

lentelėje: 
 

Centrinė rinka Ataskaitinis 
laikotarpis Kaina Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

Nuo Iki Maks. Min. Pask. 
Ses. Maks. Min. Pask. 

Ses. 

Data 
Pask. 

Sesijos (vnt.) (Lt) 

2003 01 01 2003 03 31 0.61 0.42 0.57 100 625 0 0 2003 03 31 2 128 677 1 142 839 
2003 04 01 2003 06 30 0.62 0.50 0.56 214 280 0 13 380 2003 06 30 2 058 730 1 182 602 
2003 07 01 2003 09 30 0.80 0.54 0.75 119 058 0 0 2003 09 30 2 539 803 1 747 381 
2003 10 01 2003 12 31 0.77 0.50 0.55 94 424 0 13 775 2003 12 31 1 037 183 605 043 
2004 01 01 2004 03 31 0.75 0.52 0.71 67 724 0 4 807 2004 03 31 1 474 230 999 417 
2004 04 01 2004 06 30 0.87 0.69 0.80 299 632 0 15 200 2004 06 30 2 008 081 1 584 301 
2004 07 01 2004 09 30 0.85 0.78 0.84 79 370 0 2 604 2004 09 30 883 450 716 775 
2004 10 01 2004 12 31 1.41 0.82 1.37 264 448 0 26 928 2004 12 31 2 177 878 2 397 398 

 
Tiesioginiais sandoriais parduotų vertybinių popierių paskutinių 8 ketvirčių vidutinė kaina ir 

bendra apyvarta : 
 

Ataskaitinis laikotarpis Kaina vidutinė Bendra apyvarta 

Nuo Iki (Lt) (vnt.) (Lt) 
2003 01 01 2003 03 31 0.57 586 317 336 180 
2003 04 01 2003 06 30 0.60 224 410 134 974 
2003 07 01 2003 09 30 0.71 30 000 21 300 
2003 10 01 2003 12 31 0.46 23 135 10 658 
2004 01 01 2004 03 31 0.62 25 721 15 987 
2004 04 01 2004 06 30 0.72 15 150 10 920 
2004 07 01 2004 09 30 0.65 17 634 11 405 
2004 10 01 2004 12 31 1.26 63 020 79 101 

Be VVPB jokioje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 
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17.Vertybinių popierių kapitalizacija. 

 

Data Kapitalizacija, Lt Akcijos kaina, Lt 

2004 03 31 17 067 683 0,71 

2004 06 30 19 231 192 0,80 

2004 09 30 20 192 752 0,84 

2004 12 31 32 933 416 1,37 

 
 18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. 
 
2004 metais už biržos ribų buvo sudaryti 33 sandoriai, kuriuose pirkta-parduota 14 631 588 

akcijos. Bendra sandorių suma – 6 631 378 litai. Akcijos kaina sandoriuose svyravo nuo 0,27 Lt iki 
0,85 Lt, vidutinė kaina – 0,45 Lt. 

2004 metais taip pat buvo sudaryti 7 sandoriai atsiskaitant ne pinigais. Jų metų perrašyta 
28 305 akcijų nuosavybė. 

 19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą. 

Nebuvo superkamos. 

 20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas. 

Nebuvo skelbiamas. 

 21. Emitento mokėjimo agentas. 

Nėra. 
 

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais. 
  
            2003 m. gruodžio 4 d. buvo pasirašyta “Emitento aptarnavimo sutartis” su Akcine bendrove 
SEB Vilniaus banku (įmonės kodas 1202123, Gedimino pr. 12, Vilnius) atstovaujama Finansų rinkų 
departamento. 
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 IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 
 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai. 
 

  AB “Linas” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymu, Įmonių rejestro įstatymu ir kitais teisės 
aktais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, o taip pat AB “Linas” įstatais. 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. 
 

AB “Linas” priklauso šioms asocijuotoms struktūroms: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių 
asociacija; Panevėžio pramonininkų asociacija; Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, prekių 
numerių ir brūkšninių kodų asociacija EAN LIETUVA. 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija – savarankiška juridinių ir fizinių asmenų 
sąjunga, vykdanti asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius uždavinius bei 
funkcijas. Asociacija yra ne pelno organizacija ir jos veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Asociacija 
savo veiklą grindžia LR Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir nutarimais, reglamentuojančiais 
Asociacijos veiklą ir šiais įstatais. AB “Linas” yra Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos 
narė, mokanti nario mokestį. 

Panevėžio pramonininkų asociacija – savanoriškas, pelno nesiekiantis juridinių bei fizinių 
asmenų susivienijimas, atstovaujantis atskirų ūkio subjektų, veikiančių gamybos, gamybos 
aptarnavimo ir kitose verslo sferose, interesus. Asociacija yra ne pelno organizacija. AB “Linas” yra 
Panevėžio pramonininkų asociacijos narė, mokanti nario mokestį. 

Prekių numerių ir brūkšninių kodų asociacija EAN LIETUVA (toliau Asociacija) jungia 
Lietuvos gamybos, prekybos ir paslaugų įmones, naudojančias tarptautinės organizacijos EAN 
INTERNATIONAL (EAN – European Article Numbering – Europos prekių numeravimas) prekių ir 
paslaugų numeravimo sistemas ir brūkšninį kodavimą. Asociacija EAN LIETUVA buvo priimta į 
EAN INTERNATIONAL, kuri yra įgaliota Lietuvos verslininkams suteikti gamintojų numerius, 
registruoti numeruojamas prekes, kontroliuoti, kaip laikomasi EAN techninių reikalavimų 
brūkšninių kodų simbolių kokybei bei visokeriopai skatinti sistemos plėtojimą. Asociacijos iniciatyva 
paruošti ir išleisti valstybiniai standartai, reglamentuojantys pagrindines brūkšninių kodų 
charakteristikas. AB “Linas” yra asociacijos EAN LIETUVA narė, mokanti nario mokestį. 

Nuo 1997 metų esame 21 technikos komiteto – TK 21 “Tekstilė”, įsteigto prie Lietuvos 
standartizacijos departamento, nariais, mokančiais nario mokestį. TK 21 “Tekstilė” rūpinasi tekstilės 
srities standartizavimu: perimant Lietuvos standartais tarptautinius, Europos bei užsienio valstybių 
standartus, kuriant Lietuvos nacionalinius bei, taikant jos gamyboje, siekiant ekonominės naudos ir 
paradavimų techninių kliūčių mažinimo. 

AB “Linas” nepriklauso jokioms finansinėms-pramoninėms grupėms, koncernams, 
konsorciumams, nedalyvauja jų narių kapitale. 

25. Trumpa emitento istorija. 

AB “Linas” savo veiklą pradėjo 1957 metais kaip Panevėžio linų kombinatas. Pirmaisiais 
veiklos metais buvo išausta 481 tūkst. metrų pakavimo medžiagos ir balintos drobės. 
 1962 metais buvo galutinai baigta kombinato statyba. Kombinato gamybiniai pajėgumai 10 
mln. metrų audinių per metus. 
 1975 metais buvo įkurtas Panevėžio linų gamybinis susivienijimas, prijungiant prie Panevėžio 
linų kombinato Biržų ir Plungės linų audinių fabrikus.  
 1990 metais susivienijimas vėl susiskaidė į atskiras įmones. Mūsų įmonė tapo Panevėžio 
valstybine įmone “Linas”. 
 1993 metais įmonė perorganizuota į akcinę bendrovę “Linas”, o 1996 metais perregistruota į 
BĮ, kurioje investuotas užsienio kilmės kapitalas. 
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 2003 metais AB  “Linas” įsteigė dukterinę įmonę UAB  “Lino gamybinė grupė”. 
 2004 metais AB “Linas” įsteigė dukterinę įmonę UAB “Lino linija”, kuri vėliau pervardinta į 
UAB “Lino investicinis fondas”. 

 
26. Gamybos (paslaugų) charakteristika. 

 
AB “Linas” gamina aukštos kokybės lininius baltus, dažytus, margintus, juostuotus, 

žakardinius audinius, skirtus patalynei, portjeroms, staltiesėms, servetėlėms, rankšluosčiams, 
rūbams. 

Pirkėjų poreikiams tenkinti 2004 metais buvo sukurta 482 naujų piešinių ir struktūrų audiniai, 
120 naujų marginimo raštų, 201 audinių ir 32 verpalų spalvos. 
 

Gatavų lininių audinių ir siuvinių gamyba, jų pardavimas rinkose, kainos atspindėtos 
lentelėse. 

Gamyba 

 Mato  
vnt. 

2002 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2003 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2004 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 
Gatavi lininiai audiniai tūkst. m. 5428  5223  6206  
Vertine išraiška tūkst. Lt 37716 58,7 35156 52,1 34985 69,3 
Siūti gaminiai t.sąl. vnt. 2599  2202  1869  
Vertine išraiška tūkst. Lt 26575 41,3 32366 47,9 15515 30,7 
Viso vertine išraiška tūkst. Lt 64291 100,0 67522 100,0 50500 100,0 

Kainų dinamika 

 Mato vnt. 2002 metai 2003 metai 2004 metai 

Gatavi lininiai audiniai    Lt/m 11,41 11,17 10,21 
Siūti gaminiai    Lt /vnt. 8,60 11,06 14,09 
 

Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai bei jų dinamika per pastaruosius 3 
finansinius (ūkinius) metus: 

 
Apyvartumo rodikliai 

 
Eil. Rodiklio pavadinimas Rodiklio  skaitmeninė  reikšmė (Lt) 
Nr.  2002 metai 2003 metai 2004 metai 
1 Pardavimai ir paslaugos 69880018 69985081 74238125 
2 Parduotų prekių ir atliktų darbų 

savikaina 
46819684 53100834 51565855 

3 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 22965404 17880464 17178144 
4 Turtas iš viso 58300287 56947047 51822134 
5 Kapitalas ir rezervai 32137045 32831919 32846815 

 
Pelningumo rodikliai 

 
Eil. Rodiklio pavadinimas Rodiklio skaitmeninė reikšmė (Lt) 
Nr.  2002 metai 2003 metai 2004 metai 
1 Pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) 3378339 1123915 283371 
2 Pelno mokestis 485039 429041 268475 
3 Grynasis ataskaitinių metų pelnas 

paskirstymui 
2893300 694874 14896 
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Finansiniai rodikliai 

 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas 2002 metai 2003 metai 2004 metai 

1. Grynasis pelningumas 0,041 0,010 0,000 
2. Vidutinio turto grąža 0,050 0,012 0,000 
3. Skolos koeficientas 0,449 0,423 0,366 
4. Skolos- nuosavybės koeficientas 0,372 0,221 0,228 
5. Bendrasis likvidumo koeficientas 2,333 1,911 2,753 
6. Turto apyvartumas 1,199 1,229 1,433 
7. Akcijos buhalterinė vertė 1,34 1,366 1,370 
8. Grynasis pelnas akcijai 0,120 0,029 0,001 

 
Diegiamos į gamybą ar numatomos įdiegti naujos produkcijos (paslaugų) apibūdinimas. 
 

Planuojamos organizacinės  priemonės: 
 

- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas , siekiant ugdyti strateginį  mąstymą  ir darbo komandoje 
įgūdžius. 

- Darbuotojų darbo atlikimo vertinimo pagal DAV kriterijus organizavimas bei vykdymas. 
- Vidiniai teisingos motyvacinės sistemos sukūrimas. 
- Kokybės vadybos pagal  LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus priežiūros audito atlikimas. 
- Kokybė vadybos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus vidaus audito atlikimas. 
- Gaminių pagal EKO-TEX Standart 100 standartą sertifikato pratęsimas. 
- Gaminių bandymų atlikimas akredituotose laboratorijose. 
- Normatyvinės - techninės literatūros ir standartų įsigijimas. 
- Gamininių brūkšninių kodų gavimas. 
- "Eton" siuvimo  linijos  projekto analizė  ir pritaikymo galimybių  nustatymas. 

 
Planuojamos techninės priemonės:  

 
Priemonės pavadinimas Tikslingumas 

Verpimo mašinų tempimo aparato prispaudimo 
velenėlių su guoliais įsigijimas. 

Verpalų ir audinių kokybės pagerinimas. 

Balinimo baro telferio kelio įrengimas Saugaus darbo ir technologinio  proceso 
užtikrinimas. 

Ataudų kaupiklių įsigijimas ir įdiegimas. Audinių kokybės pagerinimas. 
Audimo staklių tepimo sistemos modernizavimas. Audinių kokybės pagerinimas. 
Modernizuoto velenų gabenimo vežimėlio įsigijimas. Saugaus darbo užtikrinimas 
Matavimo - dvejinimo mašinos MDN 20-3400 įsigijimas. Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 
Siuvimo mašinų įsigijimas ir įdiegimas. Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 
Svarstyklių dažams įsigijimas. Dažymo kokybės pagerinimas. 

 
Džiovinimo- plėtimo agregato kaloriferių keitimas. Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 
Marginimo linijos "Buser" marginimo transportinės 
juostos keitimas. 

Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 

Marginimo linijos "Buser"  klijų užnešimo veleno 
keitimas. 

Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 

Pramoninių siuvimo mašinų įsigijimas. Darbo našumo didinimas. 
 

Susiuvimo - apmėtimo mašinos įsigijimas. Darbo našumo didinimas. 
 

Diskinių sukirpimo mašinų įsigijimas. Darbo našumo didinimas. 
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Elektrotalės įsigijimas. Gamybos tęstinumo užtikrinimas. 
Atsarginių detalių peltakiavimo mašinoms  įsigijimas. Užsakymų vykdymo užtikrinimas. 
PH-ro keitimas. Pirkėjų pasitenkinimo didinimas. 
Universalių žirklių ir kirpimo  peilių užgalandinimo 
staklių MU-1-100 įsigijimas. 

Kirpimo sąlygų gerinimas ir darbo našumo 
didinimas. 
 

MKM-20-180-2 mašinos įsigijimas. Laiku ir kokybiškas pirkėjų užsakymų 
atlikimas. 

Audinio ilgio matavimo skaitliuko su fotodavikliu 
įsigijimas. 

Darbo našumo didinimas. Tikslesnis audinio 
ilgio matavimas. 

Vandeninės šildymo sistemos apsaugos nuo nuovirų 
susidarymo įrenginio sumontavimas. 

Šilumokaičio darbingumo ir ilgaamžiškumo 
užtikrinimas. 

Metalo pjaustymo staklės mechaniniam cechui pirkimas. Darbo efektyvumo didinimas. 
Upės siurblinės  elektros apskaitos ir siurblių valdymo 
modernizavimas. 

Vandens tiekimo patikimumas. 

Kompiuterinės technikos įsigijimas. Efektyvus darbas. 
Elektrovilkiko  pirkimas. Seno pakeitimas. 
Elektrokrautuvo pirkimas Seno pakeitimas. 
Skalbimo mašinos pirkimas. Seno pakeitimas. 
Kitos priemonės  

 
Planuojamos technologinės priemonės: 

- Naujų cheminių medžiagų  panaudojimas tobulinant pusverpalio balinimo, verpalų dažymo 
ir verpimo technologiją. 

- Pusverpalio bechloritinio balinimo su Vokietijos firmos BGB STOSKHAUSEN  cheminėmis    
medžiagomis  tobulinimas. 

- Verpalų dažymo  technologijos  kubiniais  ir aktyviniais dažais  laboratoriniu aparatu 
"STANDART" įsisavinimas. 

- Emulsavimo įtaiso prie  juostinės metimo mašinos įdiegimas ir mašinos  pritaikymas lininių ir 
pašukinių metmenų išleidimui. 

- Lininių audinių dažymo sieriniais, metalokompleksiniais  dažais technologijos įsisavinimas. 
- Juostinės sukirpimo  mašinos  panaudojimo galimybių praplėtimas. 
- Plataus peltakiavimo technologijos tobulinimas. 
- Gaminių su kanteliu technologijos tobulinimas. 
- Naujų pavyzdžių sukūrimas, panaudojant naujos  struktūros siūlus, skirtus dekoratyviniams 

peltakiams. 

27. Realizavimo rinkos. 

Didžiąją dalį su pirkėjais bendradarbiauta ilgalaikių sutarčių pagrindu. 
    Dalyvauta 6 specializuotose tekstilės parodose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje bei 
Lietuvoje. 

Realizavimas per savo paskirstymo tinklą: firminę parduotuvę ”Gija” sudaro 0,53% 
produkcijos. 
 
    Realizavimo rinkų geografija, realizavimo apimtis, dalis bendroje produkcijos apimtyje:    
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2002-2004 metų faktiniai pardavimai 
 

2002 metai 2003 metai 2004 metai Šalis 
Suma t.Lt Lyg.sv. 

% 
Suma t.Lt Lyg.sv. % Suma t.Lt Lyg.sv. % 

JAV 10567,2 16,4 10133,1 14,5 6780,3 9,1 
Švedija 22267,6 34,5 27923,2 39,9 28720,9 38,7 
Vokietija 2218,0 3,4 553,1 0,8 1438,7 1,9 
Japonija 416,4 0,6 532,9 0,8 578,5 0,8 
Suomija 773,6 1,2 931,1 1,3 870,8 1,2 
Danija 887,1 1,4 1473,8 2,1 2038,3 2,8 
Austrija 502,9 0,8 110,5 0,1 22,3 0,0 
Anglija 1964,1 3,0 3164,0 4,5 2467,8 3,3 
Kanada 0,0 0 14,20 0,0 175,7 0,2 
Belgija 5832,3 9,0 4386,6 6,3 3297,8 4,5 
Airija 0,0 0 144,4 0,2 0,0 0,0 
Italija 5289,3 8,2 2283,6 3,3 10428,7 14,1 
Prancūzija 4548,4 7,0 4094,4 5,9 2386,9 3,2 
Kitos šalys 2380,1 3,7 3313,1 4,7 5956,4 8,0 
Viso Vakarų 
šalys 

57647,0 89,2 59057,8 84,4 65163,1 87,8 

Latvija, Estija 1997,7 3,1 2975,0 4,3 3431,7 4,6 
Lietuva 4968,3 7,7 7940,5 11,3 5635,1 7,6 
Iš viso 64613,0 100,0 69973,3 100,0 74229,9 100,0 
 

Ateityje numatoma ieškoti naujų firmų esamose rinkose. 
 

28. Tiekimas. 
 

Medvilninių verpalų 2004 m. buvo gauta 245,1 tonos, tame skaičiuje iš Latvijos 25,8 tonos, 
Estijos – 133,5 tonos, Lietuvos- 85,8 tonos; 2003 m. buvo gauta 281,4 tonos, tame skaičiuje iš Latvijos 
188 tonos, Estijos – 23,6 tonos, Lietuvos- 69,8 tonos. 
 

Linų pluošto tiekėjai 2002 – 2004 metais: 
 

Šalis Mato 
Vnt. 

2002 m 
t 

2002 m 
% 

2003 m 
t 

2003 m 
% 

2004 m 
t 

2004 m 
% 

Lietuva t. 222,0 10,5 460,6 21,8 690,6 29,1 
Ukraina “ 569,4 26,9 459 21,7 322,6 13,6 
Baltarusija “ - - - - - - 
Latvija “ - - - - - - 
Rusija “ - - - - -  
Belgija “ 581,2 27,5 96,4 4,6 47,6 2,0 
Olandija “ - - 158,8 7,5 65,9 2,8 
Prancūzija “ - - 436,7 20,6 626,1 26,3 
Lenkija “ 744,0 35,1 503,1 23,8 621,9 26,2 
           Viso: “ 2116,6 100 2114,6 100 2374,7 100 

 
Cheminių medžiagų tiekimas 2002 –2004 metais: 
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2002 
metai 

2003 
metai 

2004 
metai Medžiagos Tiekėjas 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kalcinuota  
soda 

UAB “Margūnas” 
 217,31 520 217,3 451 220,1 454 

Kaustikinė soda UAB “Imlitex” 121,1 446 121,1 412 113,5 380 
Skystas stiklas SIA “Viva Color” 

Latvija 120 358,6 120 380 120 425 

Sieros rūgštis Stričkienės IĮ 53,79 320 53,8 320 51,8 320 
Natrio chloritas Vokietija 

“Clariant” 54 8770 54 9070 56 9220 

Vandenilio  
peroksidas 

UAB “Margūnas” 
 129,3 1547 129,3 1289 131,1 1212 

Druska UAB “Imlitex” 604 146 120 380 752,7 156,9 
 

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės. 
 

AB ”Linas” teisiškai įregistravus jos turtą užima 152441 kv. m. plotą. Bendrovė įsikūrusi 
Šiaurės rytiniame Panevėžio m. pramoniniame rajone. Panevėžys - vidurio Lietuvos miestas: 130 km. 
nutolęs nuo Vilniaus , 240 km - nuo  Klaipėdos, Baltijos uosto, prie geležinkelio Klaipėda-Daugpilis-
Maskva , autokelio M-12. Pagrindiniai bendrovės pastatai pastatyti 1955-1961 m., todėl šiandien visų 
pastatų būklė patenkinama. Pagrindiniame korpuse koncentruotos verpimo,  audimo, apdailos ir 
siuvimo gamybos. 1962 m. žaliavų sandėlyje įrengtas marginimo cechas, šiuo metu – apdailos 
gamybos marginimo – dažymo baras. Atskirose pastatuose įsikūręs sandėlių ūkis, katilinės, 
mechaninės dirbtuvės , administracinis korpusas ir kt. mažesni pastatai ir statiniai. 

Naudojimosi sklypu teisinis pagrindas: AB “Linas” sklypu naudojasi pagal 1995 02 17 dienos 
sutartį Nr.27/95-0144, kuria Panevėžio miesto valdybos žemėtvarkos tarnyba išnuomojo žemės 
sklypą, esantį Panevėžyje, S.Kerbedžio 23, iki 2015 metų sausio 23 dienos. 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Objektų skaičius, 

vnt. 
Likutinė vertė  

2004 12 31, litais 

1. Pastatai ir statiniai: 151 12 194 497 

2. Mašinos ir įrengimai 1740 4 894 526 
3. Transporto priemonės 502 392 057 
4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 

įrengimai 
1921 1 268 106 

5. Kitas materialus turtas - 174 460 
6. Išperkamoji nuoma - - 
 Iš viso: 4314 18 923 646 

 
Pagrindiniai pastatai ir statiniai, jų 

funkcinė paskirtis 
Užstatymo 
plotas, kv. 

m 

Balansinė 
vertė, Lt. 

Pastatymo 
metai 

Pagrindinis korpusas 25100 1 174 640 1958 
Cheminė stotis, chemikalų ir vandens 
paruošimas gamybai 1686  

145 894 1964 

Žaliavų sandėlys ir kiti sandėliai 7461 132 189 1956-1990 
Materialinių vertybių sandėlis 1943 2 194 412 1999 
Žaliavų sandėlys su spec. patalpa civilinei    
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gynybai 1740 225 786 1977 
Katilinė(pastatų šildymui, garas 
technologijai) 

889  
118 711 

1960 

Mechaninis cechas ir stalių dirbtuvės 991 41 956 1956 
Kompresorinė(suspausto oro 
technologijai 
paruošti) 

 
404 

 
64 357  

1975 

Pagrindinė kontora (administracinis 
pastatas) 

 
2609 

 
494 711 

 
1962-1980 

Kiti pastatai ir statiniai  
 

 
982 980  

Pastato dalis (1 ir 4 aukštai) Kaune 2605 1 686 134 1974 
Gamybos patalpos (Kaune) 7155 3 721 456 1974-1987 

Viso: - 10 983 226 - 
 
 Per 2004 metus buvo įsigyta ilgalaikio turto už 2 980 168 Lt. 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla. 

Ekonominiai: 
 

1. Ženklus Kinijos ir kitų Azijos šalių tekstilės gaminių pasiūlos padidėjimas. 
2. Gaminių iš lino paklausos mažėjimo tendencijos. 
3. Energetinių resursų kainų kilimas. 
4. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. 
5. Darbo jėgos kainos kilimas, minimalios mėnesio algos didėjimas. 
6. Didėjanti mokesčių našta. 
 

Politiniai: 
 

1. Nuolat tobulinama įstatyminė bazė, besikeičiantys mokestinę ir finansinę apskaitą 
reglamentuojantys norminiai dokumentai 

2. Pasyvi Lietuvos politika užsienio investicijų  bei vietinių eksportuotojų atžvilgiu. 
3. Darbo jėgos migracijos problema. 

 
Ekologiniai: 
 

2004m. gautas TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimas Nr. 1 – 1/002, yra 
taikomi GPGB (geriausiai prieinamų gamybos būdų) reikalavimai. 

 
Taršos pobūdis 2004m. 
1. Atmosferos tarša (stacionarūs šaltiniai) 79,595 t 
2. Vandens tarša (lietaus nuotekos)    1,112 t 
3. Atmosferos tarša (mobilūs šaltiniai)  99,7 t 
4. Atliekos     159,03 t                                 
5. Kanalizacijos vanduo   642 tūkst. m3 (kubinių metrų) 
 
Išlaidos aplinkosaugai 2004m. 
1. Mokesčiai už atmosferos ir vandens teršimą (stacionarūs ir mobilūs šaltiniai)   23 341,05 Lt 
2. Mokesčiai už atliekas (pakuočių atliekų tvarkymas, pavojingų atliekų išvežimas)  32 010,56 Lt 
3. Mokestis už kanalizuojamą vandenį        1 593 894,22 Lt  
4. Baudos                                     - 
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5. Mokesčiai už gamtos išteklius                  5 322,38 Lt 
 
Įmonės veiklos apribojimo ar sustabdymo galimybė dėl žalos aplinkai yra maža. 
 

Informacija apie AB "LINAS" paskolas 2004 m. gruodžio 31 d. būklei: 

 
Eil. 
Nr. 

Bankas Paskolos suma 
valiuta  

Paskolos suma 
litais 

Sutarties Nr.  
ir data 

Paskolos grąžinimo 
 data 

1. 
 

AB “Vilniaus 
bankas” 

1 000 000,00 EUR 3 452 800,00 0749914053-02-07 
2003.05.05 

2005 05 04 

2. AB “Vilniaus 
bankas” 

1 465 416,18 EUR 5 059 788,99 07202040904200-02 
2004 06 21 

2006 06 20 

3. AB “Vilniaus 
bankas” 

482 783,11 EUR 1 666 953,52 0720204090421-02 
2002 06 10 

2005 12 31 

4. AB “Vilniaus 
bankas” 

703 399,77 EUR 2 428 698,73 0720204090419-02 
2004 06 21 

2006 06 20 

     
         VISO : 12 608 241,24 Lt 

AB “Linas” paskolas grąžina laiku ir praterminuotų paskolų neturi. 
 

31. Gamybos nutraukimas ar sumažėjimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento 
veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus. 

Nebuvo. 

32. Patentai, licencijos, kontraktai. 
 
Valstybinis patentų biuras išdavė AB “Linas” liudijimus prekės ženklui ir firmos vardui: 
Pagal 1997 07 09 pateiktą paraišką gautas prekių (paslaugų) ženklo (LLL) liudijimas Nr.33839, 

kuris galioja iki 2007 07 09; 
Pagal 1997 12 22 pateiktą paraišką gautas prekių (paslaugų) ženklo (LLL) liudijimas–Nr.36431, 

kuris galioja iki 2007 12 22 
 

Firmos vardui – AKCINĖ BENDROVĖ “LINAS” paraiška pateikta 1993 03 04, pagal kurią 
gautas liudijimas Nr. 009269 galioja pastoviai iki vardo pakeitimo ir naujos paraiškos Valstybiniam 
patento biurui pateikimo. 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 1993 05 03 išdavė, o 2002 
09 03 perregistravo kelių transporto veiklos licenciją Nr.001367* – vežti krovinius tarptautiniais 
maršrutais. 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 2003 05 08 išdavė kelių 
transporto veiklos licencijas Nr.001367-004*, 001367-002* – vežti krovinius tarptautiniais maršrutais. 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos 2002 10 04 išdavė kelių 
transporto veiklos licenciją Nr.001366-001* – vežti keleivius tarptautiniais maršrutais. 

Kas antri metai Rusijos valstybiniam standartizacijos centrui teikiama paraiška gaminių 
sertifikavimui. 2002 03 05 išduotas sertifikatas No POCC LT. AЯ58.B25113 lininiams ir pusiau 
lininiams audiniams, skirtiems stalo gaminiams, galioja iki 2004 03 05. 

Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 10 30 išdavė, o 
2002 10 30 perregistravo licenciją Nr.1750, leidžiančią užsiimti bendrosios praktikos slauga, 
bendruomenės slauga. 

Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 10 30 išdavė, o 
2002 10 30 perregistravo licenciją Nr.1751, leidžiančią užsiimti visuomenės sveikatos priežiūra, 
higienos gydytojo veikla. 
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2003 12 03 į Vokietijos bandymų laboratoriją buvo pateikta paraiška dėl lininių audinių 
atitikimo įvertinimo OEKO-TEX STANDART 100 standarto reikalavimams. 2004 04 16 gautas 
sertifikatas Test No. 03.0.4362 lininiams audiniams galioja iki 2005 04 30. 2005 04 14 parengta ir išsųsta 
dokumentacija, reikalinga sertifikato Test No. 03.0.4362 galiojimo laiko pratęsimui. Lėšos, reikalingos 
naujam sertifikatui Test No. 05.0.4288 gauti, pervestos 2005 05 02. 

2003 spalio 01d. AB”Linas” išduotas sertifikatas Nr.2040048, liudijantis, kad bendrovės 
vadybos sistema ir jos įgyvendinimas atitinka standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Esant 
teigiamiems išorės priežiūros auditų rezultatams, kurie vykdomi kas 9 mėnesius,o 2005 metais 
numatyti du tokie auditai – 2005 03 ir 2005 12, sertifikatas galioja iki 2006 m. spalio 1 d. 

33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai. 

Bendrovė nedalyvavo teismo procesuose, turėjusiuose ar galinčiuose turėti ateityje 
reikšmingos įtakos jos finansiniams rezultatams.  

34. Darbuotojai. 

2004 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 1671 žmonės. Tai 12 žmonių mažiau, nei 2003 metais. 
Vidutinis atlyginimas 2004 metais buvo 1043,7 litų.  

Darbuotoj
ų  

Išsilavinimas 

Grupė 

Vidutinis 
sąrašinis  
skaičius  

aukštasis spec. 
vidurinis 

vidurinis nebaigtas 
vidurinis 

Vidutinis atlyginimas,  
Lt 

 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Vadovai 89 89 88  62 63 63 25 25 24 2 1 1 - - - 3552,0 3077,0 2999,3 
Specialistai 120 120 121 79 79 80 40 40 40 1 1 1 - - - 1588,0 1640,0 1609,9 
Tarnautojai 10 9 7 3 3 3 4 3 3 3 3 1 - - - 1116,0 1138,0 1113,0 
Darbininkai 1470 1465 1455 24 20 19 204 204 203 969 968 964 273 273 269 812,5 801,5 870,0 

Iš viso: 1689 1683 1671168 165 165 273 272 270 975 973 967 273 273 269 1023 997,6 1043,7 

 
 AB ”Linas” kolektyvinėje sutartyje numatyta: 

1. Darbuotojams, išdirbusiems įmonėje 10, 15, 20, 25, 30, 35, (toliau kas 5 metai)  metus, mokėti 
premijas (esant palankiai finansinei situacijai): 

             - išdirbusiems 10 metų  - 1    MGL 
             - išdirbusiems 15 metų  - 1,5 MGL 
             - išdirbusiems 20 metų  - 2     MGL 
             - išdirbusiems 25 metus - 2,5 MGL 
             - išdirbusiems 30 metų  - 3     MGL 
             - išdirbusiems 35 metus ir daugiau – kas penki metai mokėti - 3   MGL           

2. Skirti papildomą socialinę paramą (esant palankiai finansinei situacijai): 
              - darbuotojams, turintiems vaiką invalidą iki 16 metų mokėti vienkartinę pašalpą  - 3 MGL; 
              - mirus bendrovės darbuotojui   - mokėti pašalpą  -  6 MGL; 
              - mirus artimiesiems (tėvams, vaikams ir sutuoktiniams) mokėti pašalpą -  7 MGL; 
              - kitu atveju - mokėti pašalpą . Materialinės paramos dydį sprendžia abi šalys. 

3. Suteikti darbuotojams papildomas apmokamas atostogas: 
  - iki 3 kalendorinių dienų mirus šeimos nariui (tėvams, vyrui, žmonai, vaikui, broliui, 

seseriai); 
  - 1 kalendorinę dieną sutuoktuvėms. 
    Už darbo dienas mokėti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.  
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4. Darbuotojams, kuriems privalomas sveikatos patikrinimas, už darbo laiką, sugaištą 
tikrinant sveikatą, darbovietėje mokamas jų vidutinis darbo užmokestis. Darbdavys apmoka visas su 
sveikatos patikrinimu susijusias išlaidas. 

35. Investicijų politika. 

Įmonės, kurių įstatiniame kapitale AB “Linas” dalis sudaro daugiau kaip 30 procentų 2004m. 
gruodžio 31 d. 

 

Įmonės pavadinimas UAB “Lino 
gamybinė grupė” 

UAB “Lino 
investicinis fondas“ 

UAB „Domus 
Palanga“* 

Buveinės adresas S.Kerbedžio G. 23, 
Panevėžys 

S.Kerbedžio G. 23, 
Panevėžys 

Vokiečių g. 12-6, 
Vilnius 

Veiklos pobūdis Gamyba Nekilnojamas turtas Paslaugos, komercija, 
gamyba 

Įstatinis kapitalas (Lt) 10 000 10 000 1 210 000 
Akcijų rūšis PVA  PVA PVA 
Nominali vertė (Lt) 1 000 1 000 100 
AB “LINAS” priklausanti įmonės 
įstatinio kapitalo ir balsų dalis 

10 akcijų  
100 % 

10 akcijų  
100 % 

6050 akcijų  
50 % 

Neapmokėta AB “LINAS” dalis 
įstatiniame kapitale - - - 

2004m. grynasis pelnas (nuostolis) 
(Lt) (6 357) (3 034) (227 210) 

Už 2004 m. AB “LINAS” išmokėti 
dividendai - - - 

AB “LINAS”2004 m. suteiktos 
paskolos - - - 

AB “LINAS” 2004  m. gautos paskolos - - - 
AB “LINAS” įsigyti skolos vertybiniai 
popieriai - - - 

Trumpalaikių įsipareigojimų ir 
trumpalaikio turto santykis 0,12 5,88 0,31 

Visų įsipareigojimų ir viso turto 
santykis 

0,12 0,98 0,19 

 
* - UAB „VIPC Palanga“ pakeistas pavadinimas į UAB „Domus Palanga“. 

 
2004 metų IV ketvirtį buvo parduotos UAB “PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE” 500 

nematerialiųjų vardinių akcijų kas sudarė 50% minėtos bendrovės įstatinio kapitalo.  
  

36. Konkurentai. 

Pagrindiniai konkurentai vidaus ir užsienio rinkose :  
 

Lietuvoje - AB “Siūlas” (Biržai), AB “Linų audiniai” (Plungė); 
Latvijoje -“Larelini” (Jelgava); 
Baltarusijoje - Oršos linų kombinatas; 
Rusijoje - Smolensko linų kombinatas, “Polartex”, Jakovlevo linų kombinatas, Zvolno linų 

kombinatas, Krasavino linų kombinatas; 
Ukrainoje - Rovno linų kombinatas; 
Olandijoje – “Northen Linen”; 
Lenkija – Orzel Linen Mill, Factory of Linen Fabrics Zyrardow Ltd.; 
Čekija – Moravolen a.s., CNM Textil a.s., Texlen Linen a.s., Ariva Ltd.; 
Italija – Italtex SRL, Miroglio S.P.A. Div. Sublitex; 
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Belgija – Libeco – Lagae S.A.; 
Airija – Baird McNutt. 
Eilė fabrikų Kinijoje. 

37. Išmokėti dividendai. 

2000 metais priskaičiuota dividendų už 1999 metus – 669 040,00 Lt. 
 Išmokėta dividendų -  655 914,48 Lt. 
 Vienai akcijai priskaičiuota  - 0,03 Lt. 
 Neišmokėti dividendai 2004 12 31 – 13 125,52 Lt. 
 

2001 metais priskaičiuota dividendų už 2000 metus – 485 973,00 Lt. 
 Išmokėta dividendų -  473 283,01 Lt. 
 Vienai akcijai priskaičiuota  - 0,028 Lt. 
 Neišmokėti dividendai 2004 12 31 – 12 689,99 Lt. 
 
 Dividendai už 2001, 2002, 2003 ir 2004 metus nebuvo mokami. 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 
 38. Finansinės ataskaitos. 
Finansinių ataskaitų duomenys yra pateikiami nacionaline Lietuvos valiuta – litais. 

Bendrovėje buhalterinė apskaita yra tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma, remiantis 
bendraisiais apskaitos principais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais LR norminiais aktais. 
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 2004 bei 2003 metų finansinės ataskaitos 
parengtos taikant Lietuvos verslo apskaitos standartus. Palyginamosios 2002 metų ataskaitos 
parengtos ankstesniais metais netaikant minėtų standartų. 

 38.1. Paskutinių 3 finansinių ( ūkinių) metų balansai (litais) 
 

Eil.Nr. TURTAS 2004 12 31 2003 12 31 

A. Ilgalaikis turtas 20'230'964  24'749'039  

I. Nematerialusis turtas 334'619  384'586  
  I.1. Plėtros darbai     
  I.2. Prestižas     
  I.3. Patentai, licencijos 45'936  70'986  
  I.4. Programinė įranga 288'683  313'600  
  I.5. Kitas nematerialusis turtas     

II. Materialusis turtas 18'923'646  24'277'169  
  II.1. Žemė     
  II.2. Pastatai 11'948'499  12'326'540  
  II.3. Statiniai 245'998  88'921  
  II.4. Mašinos ir įrengimai 4'894'526  3'706'565  
  II.5. Transporto priemonės 392'057  459'145  
  II.6. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1'268'106  978'469  
  II.7. Nebaigta statyba 0  6'305'897  
  II.8. Kitas  materialusis turtas 174'460  411'632  

III. Finansinis turtas 972'699  87'284  
 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 9'855  9'246  
 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms     
 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos 952'844  42'203  
 III.4. Kitas finansinis turtas 10'000  35'835  

B. Trumpalaikis turtas 31'591'170  32'198'008  

I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17'178'144  17'880'464  
 I.1. Atsargos 16'373'785  17'350'402  
  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 3'209'693  3'901'390  
  I.1.2. Nebaigta gamyba 7'375'490  7'473'473  
  I.1.3. Pagaminta produkcija 5'788'602  5'975'501  
  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti   38  
 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 804'359  530'062  
 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys     

II. Per vienerius metus gautinos sumos 7'946'043  9'965'873  
 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 7'127'191  8'867'178  
 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos     
 II.3. Kitos gautinos sumos 818'852  1'098'695  

III. Kitas trumpalaikis turtas 4'447'858  50'448  
 III.1. Trumpalaikės investicijos 1'681'900    
 III.2. Terminuoti indėliai     
 III.3. Kitas trumpalaikis turtas 2'765'958  50'448  

IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2'019'125  4'301'223  

  Turto iš viso: 51'822'134  56'947'047  
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Eil. 
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

2004 12 31  2003 12 31 

C. Nuosavas kapitalas 32'846'815  32'831'919  

I. Kapitalas 24'038'990  24'038'990  
 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 24'038'990  24'038'990  
 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)     
 I.3. Akcijų priedai     
 I.4. Savos akcijos (-)     

II. Perkainojimo rezervas (rezultatai)     

III. Rezervai 10'363'088  10'363'088  
 III.1. Privalomasis 1'571'473  1'571'473  
 III.2. Savoms akcijoms įsigyti     
 III.3. Kiti rezervai 8'791'615  8'791'615  

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (1'555'263) (1'570'159) 
 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 14'896  694'874  
 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (1'570'159) (2'265'033) 

D. Dotacijos, subsidijos 10'000    

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18'965'319  24'115'128  

I. Po vienerių metų mokėtinos sumos 

  ir ilgalaikiai įsipareigojimai 7'488'488  7'265'307  

 I.1. Finansinės skolos 7'488'488  7'265'307  
  
I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai     
  
I.1.2. Kredito įstaigoms 7'488'488  7'265'307  
  
I.1.3. Kitos finansinės skolos     
 I.2. Skolos tiekėjams     
 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai     
 I.4. Atidėjimai 0  0  
  
I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalvimų padengimo     
  
I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų     
  
I.4.3.  Kiti atidėjimai     
 I.5. Atidėtieji mokesčiai     
 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai     

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos 

  ir trumpalaikiai įsipareigojimai 11'476'831  16'849'821  

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis 5'119'753  9'714'795  
 II.2. Finansinės skolos 116'987  0  
  
II.2.1. Kredito įstaigoms     
  
II.2.2. Kitos finansinės skolos 116'987    
 II.3. Skolos tiekėjams 2'217'607  3'589'557  
 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 241'731  187'873  
 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai   313'935  
 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3'208'437  2'448'523  
 II.7. Atidėjimai     

 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 572'316  595'138  

  Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso: 51'822'134  56'947'047  
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Eil.Nr. Turtas 2002 12 31 
1   
A. ILGALAIKIS TURTAS 25008123 
I. Formavimo savikaina 0 
II. Nematerialus turtas 327778 
III. Materialusis turtas 24623409 
III.1 Pastatai 12746411 
III.2 Statiniai ir mašinos 3690691 
III.3 Transporto priemonės 685143 
III.4 Kiti įrenginiai ir įrankiai 1153003 
III.5 Išperkamosios nuomos ir panašios teisės 0 
III.6 Kitas materialus turtas 54379 
III.7 Nebaigta statyba ir išankst. apmokėjimai 6293782 
IV. Ilgalaikis finansinis turtas 30835 
V.  Po vienerių metų gautinos sumos 26101 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 33182635 
I. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 22965404 
I.1 Atsargos 22965404 

I.1.1 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 4650244 
I.1.2 Nebaigta gamyba 10922072 
I.1.3 Pagaminta produkcija 7021400 
I.1.4 Pirktos prekės , skirtos perparduoti             0 
I.1.5 Išankstiniai apmokėjimai   371688 
II. Per vienerius metus gautinos sumos 9660265 
II.1 Pirkėjų įsiskolinimas 8857189 
II.2 Kitos gautinos sumos 803076 
III. Investicijos ir terminuoti indėliai 0 
IV. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 556966 
C. SUKAUPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOS 109529 
 TURTAS IŠ VISO  58300287 
   

Eil.Nr Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 
 

2002 12 31 

   
A. KAPITALAS IR REZERVAI 32137045 
I. Kapitalas 24038990 
I.1 Įstatinis 24038990 
II. Akcijų priedai 0 
III. Perkainojimo rezervas 0 
IV. Rezervai 10263031 
IV.1 Įstatymo numatyti 1571473 
IV.2 Nepaskirstytini 1476227 
IV.3 Paskirstytini 7215331 
V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) (2164976) 
V.1 Ataskaitinių metų 2893300 
V.2 Ankstesniųjų metų (5058276) 
B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS) 0 
C. ATIDĖJIMAI IR ATIDĖTIEJI MOKESČIAI 0 
D. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 26163242 

I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 11941102 

I.1. Finansinės skolos 11941102 
I.2. Prekybos skolos 0 
II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 14222140 
II.1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 7265307 
II.2 Finansinės skolos (trumpalaikės) 0 
II.3 Prekybos skolos 3632048 
II.4 Avansu gautos sumos 149973 
II.5 Mokesčiai, atlyginimai, socialinis draudimas 2814236 

II.5.1 Mokesčiai 839457 
II.5.2 Atlyginimai 1278279 
II.5.3 Socialinis draudimas 696500 
II.6 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 360576 
E. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO PAJAMOS 0 
 SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO  

58300287 
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 38.2. Paskutinių 3 finansinių ( ūkinių) metų pelno (nuostolio) ataskaitos (litais) 
 

Eil.Nr. STRAIPSNIAI 2004 12 31 2003 12 31 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 74238125 69985081 

I.1 Pajamos už parduotas prekes 73802602 68926948 

I.2 Pajamos už atliktas paslaugas 435523 1058133 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 51565855 53100834 

II.1 Parduotos produkcijos savikaina 51251235 52393603 

II.2 Suteiktų paslaugų savikaina 314620 707231 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 22672270 16884247 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 15757665 14613412 

  IV.1     Pardavimo 6415835 5379342 

  IV.2     Bendrosios ir administracinės 9341830 9234070 

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 6914605 2270835 

VI. KITA VEIKLA -6055438 -199980 

  VI.1.     Pajamos 413200 589645 

  VI.2.     Sąnaudos 6468638 789625 

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -575796 -946940 

  VII.1.     Pajamos 172192 19930 

  VII.2.     Sąnaudos 747988 966870 

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 283371 1123915 

IX. PAGAUTĖ   

X. NETEKIMAI   

XI. 
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 283371 1123915 

XII. PELNO MOKESTIS 268475 429041 

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 14896 694874 
 

Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2002 12 31 
I. Pardavimai ir paslaugos 69880018 
II. Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 46819684 
III. Bendrasis pelnas (nuostolis) 23060334 
IV. Veiklos sąnaudos 16026502 
V. Veiklos pelnas (nuostolis) 7033832 
VI. Kita veikla -262632 
VI.1 Pajamos 185374 
VI.2 Sąnaudos 448006 
VII. Finansinė ir investicinė veikla -2651549 
VII.1 Pajamos 361613 
VII.2 Sąnaudos 3013162 
VIII Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) 4119651 
IX. Pagautė (ypatingasis pelnas) 124026 
X. Netekimai (ypatingieji praradimai) 865338 
XI. Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 3378339 
XII. Pelno mokestis 485039 
XIII Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui (nuostolis) 2893300 
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 38.3. Paskutinių 3 finansinių ( ūkinių) metų pinigų srautų ataskaitos (litais) 
Eil. Nr. Straipsniai 2004 12 31 2003 12 31 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai     
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 75'411'014  69'184'452  
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų  75'040'725  68'992'886  
I.1.2. Kitos įplaukos 370'289  191'566  
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (65'215'527) (60'378'293) 
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (40'953'117) (36'498'592) 
I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (22'158'158) (20'047'073) 
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (1'318'628) (2'863'182) 
I.2.4. Kitos išmokos (785'624) (969'446) 
  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 10'195'487  8'806'159  
II. Investicinės veiklos pinigų srautai     
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas  (3'659'722) (2'146'463) 
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 476'767  196'553  
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas  (10'000) (15'000) 
II.4. Trumpalaikių investicijų įsigijimas  (1'681'900)   
II.5. Trumpalaikių investicijų perleidimas     
II.6. Ilgalaikių investicijų perleidimas 7'259    
II.7. Paskolų suteikimas (5'993'141) (30'000) 
II.8. Paskolų susigrąžinimas 3'459'727    
II.9. Gauti dividendai     
II.10. Gautos palūkanos už suteiktas paskolas 48'363    
II.11. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai      
II.12. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai     
  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (7'352'647) (1'994'910) 
III. Finansinės veiklos pinigų srautai     
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (1'979) (5'001) 
III.1.1. Akcijų išleidimas     
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti     
III.1.3. Savų akcijų supirkimas      
III.1.4. Dividendų išmokėjimas  (1'979) (5'001) 
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais (5'111'573) (3'017'005) 
III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas  0  0  
III.2.1.1. Paskolų gavimas      
III.2.1.2. Obligacijų išleidimas     
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas (5'038'926) (3'061'878) 
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas (4'371'861) (2'226'307) 
III.2.2.2. Obligacijų supirkimas     
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos  (667'065) (835'571) 
III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai      
III.2.3. Gautos palūkanos už sąskaitas bankuose 32'353  3'734  
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas    850'000  
III.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas (105'000) (808'861) 
III.3. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai    2'500  
III.4. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai     
  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (5'113'552) (3'019'506) 
IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai  0  0  
IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas     
IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas     
V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (11'386) (47'486) 
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (2'282'098) 3'744'257  
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 4'301'223  556'966  
VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 2'019'125  4'301'223  
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Eil. 
Nr. STRAIPSNIAI 2002 12 31 

I. Pinigų srautai iš įmonės veiklos  
I.1. Grynasis pelnas (nuostolis) 2893300 
I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2247227 
I.3. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama.(teigiama) įtaka 1306666 
I.4. Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagautė) 5445 
I.5. Pirkėjų įsiskolinimo sumažėjimas (padidėjimas) (225738) 
I.6. Įsiskolinimo tiekėjams padidėjimas (sumažėjimas) 483368 
I.7. Įvairių įmonės skolų padidėjimas (sumažėjimas) (2080439) 
I.8. Įsiskolinimo biudžetui padidėjimas(sumažėjimas) 383739 
I.9. Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas(padidėjimas) 753544 

I.10. Finansinės ir investicinės veiklos nuostolis (pelnas) 1344896 
 Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos + (-) 7112008 
   

II. Pinigų srautai iš investicinės veiklos  
II.1. Iš ilgalaikio turto perleidimo (įsigijimo) (4072627) 
II.2. Iš investicijų perleidimo (įsigijimo) 0 

 Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos +(-) (4072627) 
   

III. Pinigų srautai iš finansinės veiklos   
III.1. Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų išleidimas 0 
III.2 Išperkamosios nuomos įsipareigojimų apmokėjimai (-) 0 
III.3 Skolų bankui padidėjimas (sumažėjimas) (1293418) 
III.4. Kitos įmonės:  

III.4.1. mokėtinų skolų padidėjimas(sumažėjimas)  
III.4.2. gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  
III.5. Išmokėti dividendai (-) (3569) 
III.6. Kitų pinigų gavimai(išmokėjimai) (2651562) 

 Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos +(-) (3948549) 
   

IV. Pinigų srautai iš ypatingosios veiklos  
IV.1 Pinigų srautų iš ypatingosios veiklos padidėjimas (sumažėjimas)  

0 
 Grynieji pinigų srautai iš ypatingosios veiklos +(-) 0 

V. Grynųjų pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (909168) 
VI. Pinigai laikotarpio pradžioje 1466134 
VII. Pinigai laikotarpio pabaigoje 556966 
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 38.4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. 

Apmokėtas 
Akcijų 
priedai 

Savos 
akcijos 

Perkainojimo 
rezervas (rezultatai) 

Įstatymo numatyti 
rezervai Kiti rezervai   Iš viso 

  

 įstatinis 
kapitalas 

   (-) Ilgalaikio 
materialio-

jo turto 

Finan- 
sinio 
turto 

Privalo -
masis 

Savų 
akcijų 
įsigijimo 

Rez. 
paramai 

ir kt. 
Išm. p-l 
kolekt. 
sutartį 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs- 
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

  

1. Likutis 2002 m. 
gruodžio 31 d. 24'038'990  0  0  0  0  1'571'473  0  251'650  8'439'908  (2'164'976) 32'137'045  

2. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas               100'057    (100'057) 0  

3. Esminių klaidų 
taisymo rezultatas                    0  

4. Perskaičiuotas likutis 
2002 m. gruodžio 31 d. 24'038'990  0  0  0  0  1'571'473  0  351'707  8'439'908  (2'265'033) 32'137'045  

5. Ilgalaikio materialiojo 
turto vertės padidėjimas 
/ sumažėjimas 

                    0  

6. Finansinio turto vertės 
padidėjimas / 
sumažėjimas 

                   0  

7. Savų akcijų įsigijimas 
/ pardavimas                     0  

8. Pelno (nuostolių) 
ataskaitoje nepripažintas 
pelnas / nuostoliai 

                    0  

9. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas                  (63'497) (63'497) 

10. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas / nuostoliai 

                  758'371  758'371  

11. Dividendai                     0  

12. Kitos išmokos                     0  

13. Sudaryti rezervai                     0  

14. Panaudoti rezervai                     0  

15. Įstatinio kapitalo 
didinimas / mažinimas                     0  

16. Likutis 2003 m. 
gruodžio 31 d. 24'038'990  0  0  0  0  1'571'473  0  351'707  8'439'908  (1'570'159) 32'831'919  

17. Ilgalaikio 
materialiojo turto vertės 
padidėjimas / 
sumažėjimas 

                    0  

18. Finansinio turto 
vertės padidėjimas / 
sumažėjimas 

                    0  

19. Savų akcijų įsigijimas                     0  

20. Pelno (nuostolių) 
ataskaitoje nepripažintas 
pelnas / nuostoliai 

                    0  

21. Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas                     0  

22. Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
pelnas / nuostoliai 

                  14'896  14'896  

23. Dividendai                     0  

24. Kitos išmokos                     0  

25. Sudaryti rezervai                     0  

26. Panaudoti rezervai                     0  

27. Įstatinio kapitalo 
didinimas / mažinimas                     0  

28. Likutis 2004 m. 
gruodžio 31 d. 24'038'990  0  0  0  0  1'571'473  0  351'707  8'439'908  (1'555'263) 32'846'815  
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39. Finansinių ataskaitų komentarai. 

Šioje metinės ataskaitos dalyje pateikiamas AB „Linas“ 2004 metų finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas. Finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su šia metine ataskaita. 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. „Linas“ savo veiklą pradėjo 1957 metais. Akcinė bendrovė “Linas” (toliau – Bendrovė) 

buvo įregistruota 1993 metų kovo 8 dieną. Dalį akcijų įsigijus užsieniečiams, bendrovė 1996 metų 
kovo 5 dieną buvo perregistruota į įmonę, kurioje investuotas užsienio kilmės kapitalas. Įmonės 
registravimo Nr. Į 96-55, kodas - 147689083. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, kitais Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais.  

2. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio1d. ir baigiasi gruodžio 31 d.  
3. Filialų ir atstovybių bendrovė neturi.  
4. Bendrovė turi 2 dukterines įmones: UAB „Lino gamybinė grupė“, buveinės adresas S. 

Kerbedžio 23, įmonės kodas 1485 32327 ir UAB „Lino investicinis fondas“, buveinės adresas S. 
Kerbedžio 23, įmonės kodas 3000 31867.  

Bendrovė turi 1 asocijuotą įmonę. 2004 m. buvo įsigyta 50 % UAB „VIPC Palanga“ akcijų. 
Informacija apie dukterines ir asocijuotą įmones atskleista aiškinamojo rašto pastabose.  

5. Duomenys, pateikiami metinėje finansinėje atskaitomybėje pagrįsti turto, kuriuo 
bendrovė disponuoja, bei įsipareigojimų inventorizavimu. Metinė inventorizacija bendrovėje dėl 
didelio materialinių vertybių ir bendrovės padalinių skaičiaus buvo atliekama keliais etapais, 
pradedant 2004 m. liepos mėn. ir baigiant 2004 m. gruodžio mėn. 

6. Bendrovės pagrindinė veikla – tekstilės gaminių iš lino gamyba, t.y. lininių verpalų, 
audinių ir siūtų gaminių gamyba bei gamybinių paslaugų teikimas. Kita Bendrovės veikla –
prekyba, nuomos, apskaitos paslaugų tiekimas.  

7.  Per ataskaitinius metus įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo. 
8. Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2003 metus buvo 1683, o per 2004 

metus – 1672. 
9. Aiškinamajame rašte pateikiamos pastabos apie reikšmingas finansinės atskaitomybės 

sumas. 
10. Trumpas Bendrovės aprašymas. Ekonominė, politinė,  socialinė aplinka. Svarbios 

sąlygos, kuriomis dirba Bendrovė. 
 AB „Linas“ yra 4 gamybiniai padaliniai - verpimo, audimo, apdailos bei siuvimo ir 5 

tarnybos: marketingo, finansų, personalo, kokybės, techninio aptarnavimo. Per metus 
pagaminama apie 6 mln. metrų lininių ir puslininių audinių. Bendrovė gamina lininius, 
puslininius, baltus, dažytus, margintus, žakardinius, juostuotus bei languotus audinius namų 
tekstilei ir rūbams. 30 % pagamintos produkcijos parduodama siūtais gaminiais. Be įvairiausių 
audinių pynimo ir apdailos būdų bendrovėje gaminami audiniai su specialiomis apdailomis.  

Eksporto apimtys 2004 metais sudarė 68,6 mln.Lt arba 92,4 % visos realizuotos produkcijos. 
Pardavimai pagal šalis pasiskirstė sekančiai: Švedija – 38,6 %, Italija – 14 %, JAV – 9,1 %, Belgija – 
4,4 %, , kitos šalys 26,3 %, Lietuva – 7,6 %. Lyginant su 2003 metais, išaugo Italijos rinka. 
Produkcija atkrauta 30 šalių pirkėjams. 

Pirkėjų poreikiams tenkinti 2004 metais buvo sukurta 482 naujų piešinių ir struktūrų 
audiniai, 120 naujų marginimo raštų,  201 audinių ir 32 verpalų spalvos. Dalyvauta 6 
specializuotose tekstilės parodose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje bei Lietuvoje. 

AB "Linas" savo rinkose yra žinoma kaip patikimas partneris gaminantis geros kokybės 
produkciją, orientuotą į vidutinio lygio kainas. Pagrindiniai konkurentai yra Rusijos, Baltarusijos, 
Kinijos, Čekijos ir Lenkijos linų įmonės. Sekanti konkurentų kartelė yra Italija, Prancūzija ir Airija, 
kurios šiuo metu gamina aukštesnės kokybės gaminius, tačiau artimiausiu laiku AB "Linas" tikisi 
pradėti tiesiogiai konkuruoti ir jų užimamose rinkos nišose. 
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Pagrindinės Rytų šalių konkurentų stipriosios pusės gana žema gamybos savikaina. Jų 
silpnosios pusės yra siauras asortimentas, patirties ir technologinių galimybių išbaigtos 
produkcijos gamybai stoka. Pagrindinės Kinijos stipriosios pusės yra žema darbo jėgos kaina ir 
sąlyginai modernūs fabrikai. Silpnosios pusės yra atstumas iki Europos rinkų, didelės partijos, 
santykinai žema kokybė ir Kinijos prekės įvaizdis. 

Pagrindinės Vakarų ir ES konkurentų stipriosios pusės yra aukšta kokybė, tradiciškai 
suformuotos rinkos, patikimumas ir gamintojo vardas. Pagrindinis minusas yra sąlyginai aukštos 
kainos, tačiau ši problema sprendžiama perkeliant dalį gamybos į Rytus arba perkant 
pusfabrikačius Rytuose. 

 Pagrindinės Bendrovės žaliavos - klojėtas ilgas bruktas linų pluoštas ir medvilniniai 
verpalai. Per metus nupirkta 2374 tonos ilgo linų pluošto, iš kurių 29 % pirkta iš Lietuvos tiekėjų, 
26 % - iš Lenkijos, 26 % - iš Prancūzijos, 14 % - iš  Ukrainos, 2 % -  iš Olandijos ir 2 % - iš Belgijos. 
Perkamo pluošto kaina, lyginant su 2003 metais, sumažėjo beveik 4 %.  

Per 2004 metus pirkta 245 tonos medvilninių verpalų: iš Latvijos –10,5 %, iš Lietuvos –35 %, 
iš Estijos – 54,5 %. Medvilninių verpalų tonos kaina, lyginant su 2003, padidėjo 8%.  

Didžioji dalis cheminių medžiagų, dažų buvo perkama iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Skandinavijos šalių. Jų pirkimui buvo pritaikytos nuolaidos ir apmokėjimas po 2-3 mėnesių gavus 
prekes.  

 
II. APSKAITOS  POLITIKA 

 
1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. 
 
Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę 

atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: LR buhalterinės  apskaitos įstatymą; LR įmonių 
finansinės atskaitomybės įstatymą; LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą; 
Verslo apskaitos standartus, bei kitus LR Vyriausybės įsakymus, nutarimus ir  raštus. 

 
2. Bendrovės apskaitos politikos. 
 
2.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. 
  
2.1.1. Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Bendrovės veikloje ilgiau nei 

vienerius metus, apskaitoje pripažįstamas nematerialiuoju turtu, jeigu atitinka šiuos pripažinimo 
kriterijus: a) pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; b) turto 
įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; c) 
Bendrovė turtu disponuoja, jį kontroliuoja arba apriboja teisę juo naudotis kitiems asmenims.  

2.1.2. Bendrovėje nenustatoma minimali įsigijimo(pasigaminimo) savikaina, nuo kurios 
įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui. 

2.1.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas balanse atvaizduojamas likutine verte, kuri 
apskaičiuojama iš įsigijimo vertės atėmus sukauptą amortizaciją. 

2.1.4. Amortizuojant ilgalaikį nematerialųjį turtą taikomi Bendrovės nustatyti amortizacijos 
normatyvai. Naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) amortizacijos skaičiavimo metodas. 
Nematerialusis turtas pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio turto naudojimo 
pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 d., po nematerialiojo turto 
nurašymo, o pardavus- nuo pardavimo dienos. 

2.1.5. Nustatoma ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė(atmintinė) vertė 1 litas.  
2.1.6. Ilgalaikio nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 
2.1.7. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės taikomos ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos 

politikos ir nematerialiojo turto apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.  
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2.1.8. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris amortizuojamas per ilgesnį negu 20 metų 
laikotarpį ar nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai bei tam tikros sutartys, 
Bendrovėje nėra. 

2.1.9. Ilgalaikio nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų garantija, Bendrovėje 
nėra. 

2.1.10.  Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turtą registruojami vienoje 
nematerialiojo turto sąskaitoje, neatsižvelgiant į turto, už kurį mokama, rūšį. 

2.1.11. Kita informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą atskleista aiškinamojo rašto 
pastabose Nr. 4.8.- 4.10. 

 
2.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. 
 
2.2.1. Bendrovės įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus 

šiuos požymius: a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; b) pagrįstai tikimasi gauti iš 
turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainą; d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už visam 
ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytą minimalią įsigijimo savikainą -500 litų;  e) Bendrovei 
yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

2.2.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina. 

2.2.3.  Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą registruojami vienoje 
materialiojo turto sąskaitoje, neatsižvelgiant į turto, už kurį mokama, rūšį. 

2.2.4. Bendrovė viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko įsigijimo savikainos būdą. 
Taikant įsigijimo savikainos būdą, įsigytas ar pasigamintas turtas apskaitoje registruojamas 
įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama 
iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, jei turtas buvo 
nukainotas. Ankstesniaisiais laikotarpiais indeksuoto turto vertė iki įsigijimo savikainos 
neatstatyta, indeksavimo poveikis ilgalaikio materialiojo turto balansinei vertei atskleistas 
aiškinamojo rašto pastabų lentelėje “Indeksavimo poveikis ilgalaikio materialiojo turto balansinei 
vertei” (pastaba Nr.4.12.). 

2.2.5. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant Bendrovės nustatytus 
nusidėvėjimo normatyvus metais, kuriuos nustato gen. direktoriaus paskirta komisija, 
vadovaudamasi Pelno mokesčio įstatyme nustatytais normatyvais. 

2.2.6. Bendrovėje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas  tiesiogiai 
proporcingas (tiesinis) metodas; nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. 
pradėjus turtą naudoti Bendrovės veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. po jo 
nurašymo ar perleidimo, kai turtas nebenaudojamas arba kai visa jo vertė (atėmus likvidacinę) 
perkeliama į sąnaudas. 

2.2.7. Bendrovei perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, registruojamas tokios operacijos 
rezultatas – pelnas ar nuostoliai iš turto perleidimo. Rezultatas apskaičiuojamas iš gautų pajamų 
atėmus perleisto turto likutinę vertę ir visas su turto perleidimu susijusias sąnaudas.  

2.2.8. Įkeistam ilgalaikiam materialiajam turtui bei išsinuomotam iš trečiųjų asmenų 
ilgalaikiam materialiajam turtui apskaityti naudojamos 0 klasės sąskaitos.   

2.2.9. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės taikomos materialiojo turto apskaitos politikos 
pakeitimų nebuvo. 2004 m. atliktas materialiojo turto apskaitinių įvertinimų keitimas buvo 
nereikšmingas ir finansinėje atskaitomybėje atvaizduotas perspektyviai. 

2.2.10. Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą atskleista aiškinamojo rašto pastabose 
Nr. 4.11.; 4.13.-4.16.  

 
2.3. Finansinio turto apskaita 
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2.3.1. Finansiniu turtu Bendrovėje laikomas šis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas:  investicijos į 
dukterines ir asocijuotas įmones; investicijos į kitų įmonių akcijas; paskolos kitoms įmonėms bei 
Bendrovės dirbantiesiems ir kitos po vienerių metų gautinos sumos. 

2.3.2. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Bendrovė įkainoja jį įsigijimo savikaina, t.y. 
už jį sumokėto atlygio verte. 

2.3.3. Visas finansinis turtas, išskyrus investicijas į asocijuotas ir dukterines įmones, 
finansinėje atskaitomybėje parodomas taikant savikainos metodą. 

2.3.4. Investicijos į dukterines įmones Bendrovės finansinėje atskaitomybėje parodomos 
taikant nuosavybės metodą. 

2.3.5. Investicijos į asocijuotas įmones Bendrovės finansinėje atskaitomybėje parodomos 
taikant nuosavybės metodą, išskyrus tuos atvejus, kai šios investicijos įsigytos numatant jas 
perparduoti arba asocijuotos įmonės veiklai bendrovė taiko reikšmingus apribojimus. Jei akcijos 
įsigytos numatant jas perparduoti, investicijos į tokias akcijas apskaitoje užregistruojamos 
trumpalaikiame turte ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant savikainos metodą. 

2.3.6. Kai taikomas nuosavybės metodas, Bendrovė, sudarydama savo finansinę 
atskaitomybę, į ją įtraukia dalį dukterinių įmonių veiklos rezultatų, apskaičiuotų tai pačiai datai, 
kuriai sudaryta Bendrovės finansinė atskaitomybė. Pelno(nuostolių) ataskaitoje parodoma 
Bendrovei tenkanti proporcinga įmonių, į kurias investuota, veiklos rezultatų dalis. 

 2.3.7. Kita informacija susijusi su finansiniu turtu atskleista atskaitomybės aiškinamojo rašto 
pastabose Nr.4.17.; 4.18. 

 
2. 4. Atsargų apskaita 
 
2.4.1 Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta 

gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti), kurį įmonė sunaudoja 
pajamoms uždirbti per vienerius metus. Materialusis turtas, Bendrovės veikloje naudojamas 
ilgiau kaip vienerius metus priskiriamas trumpalaikiam turtui - atsargoms, kai tokio turto vieneto 
vertė mažesnė už Bendrovėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę. 

2.4.2. Bendrovėje atsargų įvertinimui naudojamas FIFO metodas, t.y. daroma prielaida, jog 
pirmiausiai parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai.  

2.4.3. Bendrovės atsargos (išskyrus nebaigtą gaminti produkciją) apskaitomos naudojant 
nuolat apskaitomų atsargų būdą, t.y. apskaitoje fiksuojamas kiekvienas atsargų 
įsigijimo(pasigaminimo) ir pardavimo(sunaudojimo) faktas. Nebaigta gaminti produkcija 
apskaitoma  periodiškai, apskaitos periodas – mėnuo.  

2.4.4. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant 
finansinę atskaitomybę–įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo 
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 

2.4.5. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu 
susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo 
naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargų gabenimo, 
sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo 
patirtos, jei sumos yra nereikšmingos. 

2.4.6. Produkcijos pasigaminimo savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos 
išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos – išlaidos, kurias be žymių sąnaudų galima tiesiogiai 
priskirti gaminamai produkcijai- tai pagrindinių žaliavų (medžiagų), komplektuojamųjų gaminių, 
technologinės energijos bei tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos 
– tai tiesiogiai su produkcijos gamyba nesusijusių, bet sudarančių sąlygas gamybai vykti 
darbuotojų atlyginimų ir socialinio draudimo įmokų sumos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos 
bei kitos gamybos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai priskirti konkretiems gaminiams ar jų 
grupėms.  

2.4.7. Pagamintų pusfabrikačių ir pagamintos produkcijos vienetų savikaina nustatoma  
žaliavų išlaidas gaminiams priskiriant proporcingai Bendrovės nustatytoms žaliavų sunaudojimo 
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normoms, kitas tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas gaminiams paskirstant proporcingai 
bendrovės nustatytiems normatyvams.  

2.4.8. Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės atskirai vertinant 
kiekvieną atsargų vienetą ar vienodų atsargų grupes. Nustatant grynąją galimo realizavimo vertę, 
atsižvelgiama į tikslą, dėl kurio atsargos laikomos. Žaliavos ir kitos medžiagos, laikomos 
produkcijai gaminti, nenukainojamos žemiau jų įsigijimo savikainos, jeigu produkciją, kurią 
gaminant jos naudojamos, tikimasi parduoti už savikainą ar didesne kaina, nebent Bendrovėje 
susikaupia perteklinis žaliavų ar kitų medžiagų kiekis. Visų atsargų nukainojimo iki grynosios 
galimo realizavimo vertės suma ir visi atsargų nuostoliai pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo 
atliekami nukainojimai, veiklos sąnaudomis. Bet kokio atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo 
dėl grynosios galimo realizavimo vertės augimo, suma mažinamos to laikotarpio veiklos 
sąnaudos. 

2.4.9. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.19. atskleista informacija apie Bendrovės atsargas.  
2.4.10. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.20. atskleista informacija apie Bendrovės 

išankstinius apmokėjimus už atsargas ir paslaugas. 
  
2. 5.  Gautinų sumų apskaita 
 
2.5.1. Per vienerius metus gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį 

turtą iš trečiųjų asmenų. Tai gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduotą produkciją, suteik-
tas paslaugas ar paskolas, išankstiniai mokėjimai už gautiną finansinį turtą ir kitos pagal sutartis 
užregistruotos skolos įmonei.  

2.5.2. Gautinoms sumoms nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą (pvz., 
nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir pan.). 

2.5.3. Per vienerius metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, t.y. 
gautino atlygio verte.  

2.5.4. Sudarant metinę finansinę atskaitomybę gautinos sumos parodomos grynąja verte, t.y. 
atėmus abejotinų skolų dalį. Abejotinų skolų sąnaudos registruojamos Bendrovės veiklos 
sąnaudose ir įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. 

2.5.5. Bendrovė abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų 
įvertinimo būdą. Skolos įmonei, kurių atgavimu yra abejojama, iškeliamos į kontroliuotinų 
įsiskolinimų buhalterines sąskaitas. Gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis, gavus patikimą 
informaciją apie įsiskolinimų nepadengimą.  

2.5.6. Aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.21.; 4.22. atskleista informacija apie per vienerius 
metus gautinas sumas ir  abejotinas skolas. 

2.5.7. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.23. pateikta informacija apie Bendrovės kitoms įmo-
nėms suteiktas ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, nurodant valiutą, palūkanas, atgavimo termi-
nus. 

 
2. 6.  Kito trumpalaikio ir piniginio turto apskaita 
 
2.6.1. AB “Linas” piniginis turtas- pinigai litais ir užsienio valiuta, laikomi Bendrovės kasoje 

bei bankų atsiskaitomosiose sąskaitose bei terminuoti indėliai, kurių grąžinimo laikotarpis yra 
trumpesnis nei 3 mėn. 

2.6.2.  Kitam trumpalaikiam turtui bendrovėje priskiriamos trumpalaikės investicijos į 
akcijas ir kitus vertybinius popierius, trumpalaikiai terminuoti indėliai (virš 3 mėn.), Bendrovės 
suteiktos trumpalaikės paskolos. 

2.6.3.   Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.23. atskleista informacija apie Bendrovės suteiktas 
trumpalaikes paskolas.  

2.6.4. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.24. pateikta informacija apie Bendrovės terminuotus 
indėlius. 
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2. 7.  Nuosavo kapitalo apskaita 
 
2.7.1. AB “Linas” bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo 

dalis; privalomasis rezervas; kiti rezervai; nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 
2.7.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į paprastąsias vardines akcijas. Akcijų skaičius- 

24.038.990; akcijų nominalioji vertė- 1 Lt ; išleistų ir apmokėtų akcijų skaičius- 24.038.990 vnt.; 
išleistų ir dar neapmokėtų akcijų nėra. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos yra 
fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Informacija apie 
Bendrovės įstatinį kapitalą  pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.25.  

2.7.3. AB “Linas” dukterinės ir asocijuotos įmonės Bendrovės akcijų neturi. 
2.7.4. Bendrovė neturi supirkusi savų akcijų. 
2.7.5. Informacija apie Bendrovės rezervus pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.26.  
2.7.6. Pagal Bendrovės pasirinktą apskaitos politiką ilgalaikis materialusis turtas ir finansinis 

turtas apskaitoje registruojamas ir finansinėje atskaitomybėje atspindimas įsigijimo verte, todėl 
perkainojimo rezervo (rezultatų) sąskaita  yra nenaudojama. 

2.7.7. Bendrovės vadovybės parengtas pelno paskirstymo projektas pateikiamas metinės 
finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.27.  

2.7.8. Akcininkų susirinkime patvirtintas pelno paskirstymas įtraukiamas į to laikotarpio 
finansinę atskaitomybę, kurį buvo priimtas akcininkų sprendimas dėl pelno paskirstymo, 
neatsižvelgiant į tai, kada paskirstytasis pelnas buvo uždirbtas.  

 
2.8. Dotacijų ir subsidijų apskaita 
 
2.8.1. Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais 

patiriamos su dotacija (subsidija) susijusios sąnaudos. Balanse parodoma nepanaudota dotacijos 
(subsidijos) dalis. 

2.8.3. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.28. pateikiama informacija 
apie AB “Linas” gautas(gautinas) dotacijas (subsidijas).  

 
2.9. Įsipareigojimų apskaita 
 
2.9.1. Bendrovės finansinėje apskaitoje registruojami esamieji įsipareigojimai, t.y. kai 

Bendrovė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos.  
2.9.2. Įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti: ilgalaikiai įsipareigojimai 

– tie, kuriuos Bendrovė turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus; trumpalaikiai 
įsipareigojimai – tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per 
dvylika mėnesių.  

2.9.3. Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu – mokėtina pinigų ar pinigų 
ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.  

2.9.4. Nuo 2003 m. Bendrovėje pradėti skaičiuoti įmonės įsipareigojimai darbuotojams už jų 
užsidirbtas atostogas. Atostoginių kaupimų sąnaudos apskaičiuojamos kas mėnesį. Finansiniams 
metams pasibaigus, sukauptų atostoginių suma patikslinama, kiekvienam darbuotojui tiksliai 
apskaičiuojant per finansinius metus uždirbtą ir dar neišnaudotą atostogų laiką ir nustatant 
maksimaliai tikslią sukauptų atostoginių (su socialiniu draudimu) sumą. Informacija apie 
Bendrovės sukauptas atostoginių sumas pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.31. 

2.9.5. Informacija apie Bendrovės įsipareigojimus pateikta aiškinamojo rašto pastabose Nr. 
4.29.; 4.30. 

 
2.10. Pajamų apskaita 
 
2.10.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į įplaukų gavimą. Pajamomis 
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nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, 
kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip Bendrovės įsipareigojimai.  

2.10.2. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, t.y. pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta 
pardavimo kaina, jeigu nenumatytas ilgesnis nei 12 mėn. atsiskaitymo terminas. Esant ilgesniam 
nei 12 mėn. atsiskaitymo terminui, pajamomis pripažįstama diskontuota gautina suma. 
Atskaitomybėje pateikiamos grynosios pardavimo pajamos, t.y. visos tipinės veiklos pajamos, 
sumažintos suteiktų  nuolaidų, diskontų, nukainojimų ir grąžintų prekių sumomis. 

2.10.3. Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra pagamintos produkcijos- audinių, siūtų 
gaminių, verpalų, nuošukų- pardavimo pajamos ir gamybinių  paslaugų pardavimo pajamos. 

2.10.4. Bendrovės tipinės veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tada, kai produkcija ir gamybinės paslaugos parduotos, o 
pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje 
Nr.4.32. pateikta informacija apie tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal verslo bei 
geografinius segmentus. 

2.10.5.  Informacija apie Bendrovės veiklos sąnaudas pagal stambiausias šių sąnaudų grupes 
pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.33. 

2.10.6. Netipinės, t.y. kitos veiklos pajamos – tai perparduoti skirtų prekių ir nereikalingų 
atsargų pardavimo pajamos; netipinės veiklos produkcijos ir paslaugų pardavimo pajamos; 
ilgalaikio turto, išskyrus finansinį, perleidimo pelnas; kitos netipinės veiklos pajamos bei 
vienkartinių ir atsitiktinių ūkinių operacijų pajamos. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 
pastaboje Nr.4.34. pateikta informacija apie kitos (netipinės) veiklos pajamas ir sąnaudas. 

2.10.7. Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos už 
suteiktas klientams ar įmonės darbuotojams paskolas; palūkanos už banke laikomus pinigus; 
pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo; pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus 
atsiskaitymus; dividendų pajamos; ilgalaikių investicijų perleidimo ir perkainojimo pelnas. 
Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.35. pateikta informacija apie finansinės 
ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas. 

2.10.8. Ypatingosios veiklos pajamoms –  pagautei- Bendrovėje priskiriamos pajamos, gautos 
iš atsitiktinių ūkinių įvykių, kurie negali būti priskirti įprastinei veiklai.  

 
2.11. Sąnaudų apskaita 
 
2.11.1 Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo 

vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudomis 
pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba 
negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios 
skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks 
įmonei ekonominės naudos. 

2.11.2. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir 
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

2.11.3. Pardavimo savikainą sudaro parduotos produkcijos savikaina, gamybinių paslaugų 
teikimo sąnaudos, perparduotų prekių savikaina.  

2.11.4. Veiklos sąnaudos Bendrovėje skirstomos į pardavimo bei  bendrąsias ir 
administracines  sąnaudas.  

2.11.5. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudoms priskiriama  nuostoliai dėl ilgalaikio turto 
perleidimo, tipinei veiklai nepriskiriama pardavimų ir paslaugų teikimo savikaina, patalpų 
nuomos bei apskaitos ir konsultavimo paslaugų teikimo savikaina, kitos netipinės veiklos 
sąnaudos bei vienkartinių ir atsitiktinių ūkinių operacijų pajamos. 

2.11.6. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos palūkanų sąnaudos, 
investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos, investicijų perleidimo nuostolis, baudos ir delspinigiai už 
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pavėluotus atsiskaitymus, neigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos sąnaudos, investicijų 
perkainojimo sąnaudos, kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos.  

2.11.7. Netekimams priskiriami atsitiktinių įvykių, kurių pagal jų pobūdį negalima priskirti 
įprastinei veiklai, nuostoliai. 

 
2.12. Pelno mokesčio apskaita 
 
2.12.1. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pelno mokestis parodomas ne tuomet kai atsiranda 

prievolė jį sumokėti, o tada, kai, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, apskaičiuojamas 
ataskaitinių metų pelnas, kuris pakoreguojamas pelno mokesčio nemažinančiomis/ 
nedidinančiomis sąnaudomis/ pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos taikant pelno 
mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną. 

2.12.2. Bendrovė naudoja avansinio pelno mokesčio mokėjimo pagal praėjusių metų veiklos 
rezultatus būdą. 

 
2.13. Užsienio valiuta 
 
Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko 

nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 
konvertuojami į litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. 
balanso sudarymui buvo naudoti šie valiutų kursai: 

2004 m.    2003 m. 
1 EUR = 3.4528 Lt   1 EUR = 3.4528 Lt 
1 USD = 2.5345 Lt   1 USD = 2.7621 Lt 
 
Visas pelnas ir nuostoliai, susijęs su piniginėmis operacijomis, yra pripažįstami pelno ar 

nuostolių susidarymo laikotarpio pelno(nuostolių) ataskaitoje. Pelnas ir nuostoliai dėl 
konvertavimo yra apskaitomi laikotarpio pabaigoje galiojančiu užsienio valiutos kursu. 

 
3. Apskaitos politikos keitimai 
 
3.1. 2004 m., įsigaliojus VAS, pasikeitė duomenų grupavimo balanse tvarka. 2003 m. 

duomenų grupavimo balanse tvarkos ir apskaitos politikos pasikeitimai atskleisti pastabose Nr. 
4.1.; 4.2.  

3.2. 2004 m., įsigaliojus VAS, pasikeitė pajamų priskyrimo tipinei ir netipinei(kitai) veiklai 
tvarka. Pildant 2004 m. pelno(nuostolių) ataskaitą buvo atlikti koregavimai praėjusių finansinių 
metų - 2003 m.- stulpelyje, pergrupuotos pajamų ir sąnaudų sąskaitos pagal VAS reikalavimus. 
2003 m. pelno(nuostolių) ataskaitos duomenų grupavimo pakeitimas atskleistas pastaboje Nr.4.3. 

3.3. Pagal VAS reikalavimus 2004 m. finansinėje atskaitomybėje pajamomis nepripažįstama 
trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei kompensuojamos ar grąžinamos sumos. 2003 m. 
pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių perskaičiavimas dėl šio pajamų pripažinimo politikos 
pasikeitimo pateiktas aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.4. 

3.4. Pelno paskirstymo politikos keitimas.  
Nuo 2004 m., įsigaliojus  VAS, pasikeitė pelno paskirstymo apskaitos politika, t.y. pelno 

paskirstymas apskaitoje registruojamas tą laikotarpį, kai jis yra patvirtinamas visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Per 2003 m., panaudojant paskirstytinąjį rezervą paramai ir kitoms 
išmokoms pagal kolektyvinę sutartį, buvo suteikta paramos už 62.743 Lt. 

Iki 2004 m. suteikta parama buvo pripažįstama pelno skirstymu, t.y. buvo naudojamas tam 
skirtas rezervas ir tai buvo tvirtinama visuotiniame akcininkų susirinkime. Nuo 2004 m., pagal 
VAS, parama yra pripažįstama to paties ataskaitinio laikotarpio, kai ji buvo suteikta veiklos 
sąnaudomis. Dėl pelno paskirstymo apskaitos pasikeitimo tvarkos 2003 m. suteiktos paramos 
suma – 62.743 Lt- mažinamas 2003 m. veiklos rezultatas ir atitinkamai didinamos veiklos 
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sąnaudos (pelno (nuostolių) ataskaitos perskaičiavimas pateiktas aiškinamojo rašto pastaboje 
Nr.4.5.  

Lietuvos Verslo apskaitos standartų reikalavimai taip pat įtakoja ir 2002 m. gruodžio 31 d. 
nepaskirstytąjį pelną (nuostolius), dėl ko balanse ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje 2002 m. 
gruodžio 31 d. rezervas paramai ir  išmokoms pagal kolektyvinę sutartį buvo padidintas, o 
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) sumažinti 100.057 Lt.  

3.5. Investicijų į dukterines įmones apskaitos metodo pakeitimas. Sudarant 2004 m. 
atskaitomybę pagal VAS buvo pereita nuo nuo ilgalaikių investicijų apskaitos įsigijimo savikainos 
metodu prie apskaitos nuosavybės metodu.  

2003 m. finansinių ataskaitų duomenų koregavimai, dėl investicijų į dukterines įmones 
apskaitos metodo pakeitimo pateikti aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.6.  

3.6. Parduotos produkcijos savikainos apskaičiavimo tvarkos pakeitimas.  
Šio pakeitimo tikslas - teisingiau atskleisti pagamintos produkcijos atsargų vertę ir 

bendrovės veiklos rezultatus. 2003 m. AB“Linas” pagamintos produkcijos apskaita sandėlyje 
buvo vedama apskaitinėmis kainomis. Faktinė produkcijos pagaminimo savikaina, kuria gatava 
produkcija atvaizduojama finansinėje atskaitomybėje, nustatoma pasinaudojant dviejų 
buhalterinių sąskaitų-“Gatava produkcija apskaitinėmis kainomis” bei “Gatavos produkcijos 
apskaitinių kainų nukrypimas nuo faktinės savikainos” duomenimis. Per mėnesį pagaminta 
produkcija į sandėlį buvo pajamuojama apskaitinėmis kainomis, o mėnesiui pasibaigus ir 
apskaičiavus gamintos per mėnesį produkcijos faktinę savikainą, buvo suskaičiuojama bendra 
pagamintos produkcijos apskaitinių kainų nukrypimo nuo faktinės savikainos suma. 2003 m. 
parduotos produkcijos faktinė savikaina buvo apskaičiuojama ne tiesiogiai, o panaudojant 
pagrindinių parduodamos produkcijos rūšių- verpalų, audinių, siūtų gaminių- apskaitinių kainų 
nukrypimų nuo faktinės savikainos procentus. Per mėnesį parduotos produkcijos suma 
apskaitinėmis kainomis buvo patikslinama apskaitinių kainų nukrypimo nuo faktinės savikainos 
suma ir taip apskaičiuojama  parduotos produkcijos faktinė savikaina.  

Pilnai sutvarkius gatavos produkcijos apskaitą Navision Financials programoje, nuo 2004 m. 
buvo pereita prie tikslesnio pagamintos produkcijos apskaitos metodo - produkcija apskaitoma 
faktine savikaina. Pėrėjimas prie naujojo pagamintos produkcijos (audinių siūtų gaminių) 
apskaitos metodo buvo atliktas pagamintos produkcijos faktinių savikainų bendras sumas 
paskirstant konkretiems gaminiams proporcingai jų planinei savikainai. Nuo 2004 01 01 per 
mėnesį pagaminti gaminiai į gatavos produkcijos sandėlį buvo pajamuojami jau konkrečia to 
mėnesio faktine savikaina. 2004 m. parduotos produkcijos savikainos suma buvo apskaičiuota 
tiesiogiai, susumavus per 12 mėnesių parduotų gaminių faktinę savikainą. 

Dėl plataus gaminamos produkcijos asortimento ir didelių produkcijos likučių neįmanoma 
įvertinti šio apskaitos politikos keitimo poveikio ankstesniųjų metų finansinėms ataskaitoms, 
todėl praėjusių laikotarpių duomenys nebuvo koreguojami ir šis apskaitos politikos keitimas 
apskaitoje atvaizduotas perspektyviniu būdu.  

3.7. 2004 m., įsigaliojus VAS, pinigų srautų ataskaita pradėta rengti tiesioginiu būdu. 2003 
m. pinigų srautų ataskaitos duomenų perskaičiavimas dėl netiesioginio jos parengimo būdo 
pakeitimo tiesioginiu pateiktas aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.7. 

2003 m. terminuotų indėlių pinigų srautai buvo priskirti finansinės veiklos pinigų srautams. 
Nuo 2004 m. terminuoti indėliai (iki 3 mėn.) laikomi pinigų ekvivalentais ir,  rengiant pinigų 
srautų ataskaitą, jų srautai buvo eliminuoti. 

 
4. Aiškinamojo rašto pastabos  
 
4.1. 2003 m. duomenų grupavimo balanse pakeitimas dėl balansinių sąskaitų pergrupavimo 

pagal VAS reikalavimus. 
4.2.  2003 m. duomenų grupavimo balanse pakeitimas dėl apskaitos politikos pakeitimų. 
4.3. 2003 m. pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių perskaičiavimas dėl pajamų priskyrimo 

tipinei ir netipinei (kitai) veiklai tvarkos pakeitimo.  
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4.4. 2003 m. pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių perskaičiavimas dėl pajamų pripažinimo 
politikos pakeitimo.  

4.5. 2003 m. pelno (nuostolių) ataskaitos rodiklių perskaičiavimas dėl pelno paskirstymo 
politikos keitimo.  

4.6. 2003 m. finansinių ataskaitų duomenų perskaičiavimas dėl investicijų į dukterines 
įmones apskaitos metodo pakeitimo.  

4.7. 2003 m. pinigų srautų ataskaitos duomenų perskaičiavimas dėl netiesioginio jos 
parengimo būdo pakeitimo tiesioginiu.  

4.8. Nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelė 
“Nematerialusis turtas”). 

4.9. Taikomos ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normos pagal turto grupes 
(lentelė “Ilgalaikio nematerialiojo turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas”). 

4.10. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas Bendrovės 
veikloje, įsigijimo(pasigaminimo) savikaina (lentelė „Naudojamas visiškai amortizuotas 
nematerialusis turtas“) 

4.11. Materialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelė “Materialusis 
turtas”). 

4.12. Ankstesniaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atlikto indeksavimo įtaka indeksuoto 
ilgalaikio materialiojo turto balansinei vertei (lentelė “Indeksavimo poveikis ilgalaikio 
materialiojo turto balansinei vertei”).  

4.13. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įkeitimus (lentelė “Ilgalaikio materialiojo 
turto įkeitimai”). 

4.14. Informacija apie pagal panaudos sutartis išnuomotą ilgalaikį materialųjį turtą. (lentelė 
“Pagal panaudos sutartis išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas”). 

4.15.  Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes 
(lentelė “Ilgalaikio materialiojo turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas”). 

4.16. Visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas ilgalaikis materialusis turtas ir jo įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina (lentelė “Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas”). 

4.17.  Finansinio turto įsigijimo vertė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelės 
“Įmonės finansinio turto pokyčiai” ir „Trumpalaikės investicijos“). 

4.18. Dukterinių ir asocijuotų įmonių pavadinimai, valdoma dalis, veiklos pobūdis, 
ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas(nuostoliai) ir nuosavo kapitalo dydis (lentelė "Dukterinės 
ir asocijuotos įmonės"). 

Siekiant ateityje atskirti  tekstilės gamybą nuo nekilnojamojo turto veiklos, 2003 metų IV 
ketvirtyje, buvo įsteigta dukterinė įmonė UAB “Lino gamybinė grupė” ir  2004 m. II ketvirtyje 
įsteigta dukterinė įmonė UAB “Lino linija”, kuri vėliau pervardinta į UAB “Lino investicinis 
fondas”. Abiejų dukterinių įmonių įstatinis kapitalas padalintas į 10 paprastųjų vardinių akcijų, 
kurių kiekvienos nominali vertė - 1000 Lt. Įkurtos bendrovės 2004 m. veiklos nevykdė.  

Vadovaujantis Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 6 straipsnio 2 punktu šių 
dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama, nes šios įmonės yra nereikšmingos 
įmonių grupės požiūriu, t.y. jų turtas finansinių metų pabaigoje neviršijo 5 procentų AB “Linas” 
turto, o pardavimo grynųjų pajamų per ataskaitinius metus dukterinės įmonės neturėjo.  

2003 metų IV ketvirtyje, planuojant dalyvauti UAB “PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE” 
veikloje ir valdyme buvo įsigyta 50 % šios bendrovės akcijų, tačiau 2004 m. jos buvo parduotos.  

2004 m. gruodžio 27 d. įsigyta 50 % UAB “VIPC Palanga” akcijų.  2005 m. ši bendrovė 
perregistruota į UAB “Domus Palanga”, įmonės kodas 126234417, buveinės adresas Vokiečių g. 
12-6, Vilnius. Informacija apie asocijuotą įmonę UAB „Domus Palanga“ atskleista aiškinamojo 
rašto pastabos Nr.4.10 lentelėje „Trumpalaikės investicijos“. 

4.19.  Bendra atsargų balansinė vertė ir balansinė vertė pagal atsargų rūšis, grynąja galimo 
realizavimo verte įtrauktų į apskaitą atsargų balansinė vertė ir nukainojimo iki šios vertės suma, 
bei nukainojimo atstatymo suma; įkeistų atsargų balansinė vertė; atsargos pas trečiuosius asmenis 
(lentelė "Atsargos"). 
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4.20. Bendrovės išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už trumpalaikį turtą ir paslaugas 
(lentelė „Išankstiniai apmokėjimai“). 

4.21. Įmonės per vienerius metus gautinos sumos pagal stambiausias gautinų sumų grupes, 
jų pokytis lyginant su praėjusiais finansiniais metais (lentelė „Per vienerius metus gautinos 
sumos“). 

4.22. Bendrovės per vienerius metus gautinos sumos, finansinėje apskaitoje pripažintos 
abejotinomis, per finansinius metus patirtos abejotinų skolų sąnaudos ir atgautos abejotinos 
skolos (lentelė „Abejotinos skolos“). 

4.23. Įmonės  suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, jų balansinė vertė, atgavimo 
terminai, priskaičiuotos palūkanos, už paskolas užstatyto turto rinkos vertė (lentelė „Suteiktos 
paskolos“). 

4.24. Informacija apie pinigų ekvivalentus (lentelė „Pinigų ekvivalentai“).  
4.25. Įmonės įstatinio kapitalo sudėtis, akcijų skaičių ir jų nominali vertė; valstybei, 

savivaldybei, įmonei (savos akcijos) ir dukterinėms įmonėms priklausančių akcijų skaičius ir 
sumos (lentelė "Įstatinio kapitalo struktūra").  

2004 12 31 akcininkui Pranui Jankevičiui priklausė 41,71 % visų akcijų, UAB “Rentija” – 
17,29 %, AB “Valmeda” – 8,44 %, Skandinaviska Enskilda banken klientams – 2,49 % ir akcininkui 
Dailiui Juozapui Mišeikiui- 2,08 %. Kiti užsienio ir Lietuvos juridiniai bei fiziniai asmenys 2004 12 
31 buvo įsigiję 27,99 % visų akcijų. 2004 m. vidutinė akcijos pardavimo kaina rinkoje buvo 0,87 Lt. 

4.26. Informacija apie įmonės rezervus (lentelė “Rezervai”). 
4.27. Pelno paskirstymo projektas (lentelė "Pelno paskirstymo projektas"). 
4.28. Įmonės gautos(gautinos) dotacijos ir subsidijos (lentelė „Dotacijos ir subsidijos“).  
4.29. Įmonės mokėtinos sumos pagal įsiskolinimų padengimo laikotarpį, nurodant skolinius 

įsipareigojimus, kurių įvykdymas užtikrintas įmonės turtu (lentelė "Įmonės įsipareigojimų 
būklė"). 

4.30. Įmonės skolų kredito įstaigoms būklė, nurodant jų padengimo laikotarpį ir skolas, 
kurios bus grąžinamos užsienio valiuta (lentelė "Įmonės skolų kredito įstaigoms būklė"). 

4.31.  Įmonės kaupimai atostogoms (lentelė „Atostoginių kaupimai“). 
4.32. Informacija apie verslo ir geografinius segmentus (lentelės "Informacija apie verslo 

segmentus" ir "Informacija apie geografinius segmentus").  
4.33.   Informacija apie veiklos sąnaudas (lentelė „Veiklos sąnaudos“)  
4.34. Informacija apie kitos (netipinės) veiklos pajamas ir sąnaudas (lentelė „Kitos(netipinės) 

veiklos rezultatai“)  
4.35. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal visas reikšmingas sumas 

(lentelė "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai"). 
4.36. Vadovams ir susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų sumos, kitas perleistas turtas 

bei suteiktos garantijos (lentelė "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais 
asmenimis").  

4.37. Reikšmingos užbalansinėse sąskaitose fiksuojamos sumos -  užstatai, garantijos, 
laidavimai ("Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse"). 

4.38. Esmine klaida bendrovėje laikoma klaida, jei jos suma yra artima 1 % tipinės veiklos 
pajamų. 2004 m. esminių klaidų neužfiksuota. Neesminės klaidos ištaisytos naudojant 
perspektyvinį būdą.  

4.39. Reikšmingi pobalansiniai įvykiai, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką 
įmonės finansinės atskaitomybės vartotojų galimybei priimti sprendimus, trumpas aprašymas.  

4.39.1. 2005 01 14 įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime suteiktas 
pritarimas Bendrovės valdybai priimti sprendimus dėl Bendrovės veiklos dalies, susijusios su 
nekilnojamuoju turtu, bei veiklos dalies, susijusios su tekstilės gaminių gamyba, organizaciniu 
požiūriu sudarančių atskirus autonomiškus ekonominius vienetus, perleidimo Bendrovės 
dukterinėms bendrovėms UAB „Lino investicinis fondas” ir UAB „Lino gamybinė grupė“ 
mainais už šių bendrovių akcijas. Veiklos dalys bus perleidžiamos pagal Bendrovės valdybos 
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tvirtinamą Bendrovės veiklos dalių perleidimo planą ir atitinkamas UAB „Lino investicinis 
fondas“ ir UAB „Lino gamybinė grupė“ akcijų pasirašymo sutartis. 

UAB „Lino gamybinė grupė“ planuojama perleisti Bendrovės tekstilės gaminių gamybos 
veiklą, o UAB „Lino investicinis fondas”  – nekilnojamojo turto veiklą. Šių veiklos dalių 
perleidimu dukterinėms įmonėms siekiama išgryninti atskirų AB “Linas” verslo dalių strategiją, 
jų valdymą bei optimaliai paskirstyti atsakomybę tarp atitinkamų veiklos vienetų už šių strategijų 
tinkamą įgyvendinimą.  

Planuojama faktiškai minėtas veiklas perduoti 2005 m.  
 
4.39.2. Įvertinus riziką dėl anksčiau įkeisto, AB ”Linas” priklausančio turto, iš AB banko 

Snoras buvo perpirkta UAB” Pons Possibilitatis Prosperae” skola – 2,9 mln.Lt. 

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta 
ataskaita. 

Šiame metinės ataskaitos skyriuje pateikiama tik ta informacija iš Valdybos veiklos ataskaitos, 
kuri nepateikta kituose šios ataskaitos skyriuose.  

 
Bendrovės veiklos apžvalga 

 
AB “Linas” valdyba 2004 metams buvo numačiusi bendrovės strategiją – koncentraciją į 

maksimalų pelną, užtikrinant labiausiai tikėtinų rezultatų gavimą. Buvo numatytos ir pagrindinių 
tarnybų funkcinės strategijos. 

2003 metų balandžio mėnesio 7 dieną akcininkų susirinkime išrinkta valdyba pravedė 20 
posėdžių. Posėdžiuose buvo nagrinėjami tekstilės gaminių gamybos bei nekilnojamojo turto veiklos 
strategijos, valdymo, darbo organizavimo ir apmokėjimo, investicijų, marketingo bei kiti klausimai, 
svarstomi ūkinės bei finansinės veiklos rezultatai. Valdyba dirbo makroekonominiais, linininkystės 
vystymo, palankių verslui sąlygų Lietuvoje sudarymo bei tekstilės pramonės plėtros perspektyvų  
klausimais. Buvo dalyvauta Lietuvos aprangos ir tekstilės  įmonių asociacijos, Panevėžio prekybos 
pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio pramonininkų asociacijos veikloje.  
 Per 2004 metus, vykdant strateginėse nuostatose numatytą techninį, technologinį ir 
organizacinį tekstilės gaminių gamybos atnaujinimą bei nekilnojamojo turto projektus, buvo įdiegta 
visa eilė priemonių, tam skiriant  7,8 mln. Lt.  Detaliau  apie įdiegtas priemones ir kitus veiklos 
rodiklius. 

Verpimo gamyboje, siekiant pagerinti verpalų suvyniojimo kokybę, įsigyta minkšto vyniojimo 
mašina BR/24 bei, siekiant greičiau paruošti naujų spalvų receptūras, įsigytas laboratorinis verpalų 
dažymo aparatas “STANDART”. Taip pat atlikta eilė bandymų gerinant verpalų dažymo ir 
pusverpalio balinimo technologijas, dirbant su žinomų užsienio firmų  specialistais. Gamybos 
apimtis, lyginant su 2003 metais, padidėjo 15 %. Per metus pagaminta 1600 tonų verpalų. Pravesti 
kvalifikacijos kėlimo kursai 74 darbuotojams, 6 darbuotojams suteiktos antrinės profesijos.  

Audimo gamyboje, žaliavinių audinių kokybei pagerinti, įsigyta 12 STB tipo audimo staklių, 
techniškai atnaujinta – 10, įdiegti naujos kartos ataudų kaupiklių komplektai bei kita technologinė 
įranga. Gamybos tęstinumui užtikrinti įsigyta metmenų pririšimo mašina UP5-180-1, techniškai 
atnaujinta 10 audimo staklių su žakardo aparatais. Gamybos apimtis, lyginant su 2003 metais, 
padidėjo 25%. Išausta 6,1 milijonas metrų žaliavinių audinių.  Grynai lininių ir pašukinių audinių 
asortimentas sudarė net 73,1 % nuo visų pagamintų audinių.  

Apdailos gamyboje, siekiant užtikrinti gamybos tęstinumą, įsigyta plovimo linija “Kusters”, 2 
rulonų sukimo stotys, atnaujinta kita technologinė įranga. Įgyvendinta audinių neutralizavimo 
technologija, atliktas problematinių spalvų dažymo technologijos tobulinimas, išbandyta audinių 
balinimo be chloro technologija. Užtikrinant gamybos tęstinumą 2 darbuotojams suteiktos gretutinės 
profesijos. 2004 metais pagaminta 6,2 milijonai metrų gatavų audinių bei atliktos paslaugos 185 
tūkstančiams metrų audinių. Audinių gamyba , lyginant su 2003 metais išaugo 19 %. 
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Siuvimo gamyboje, siekiant padidinti darbo našumą, įsigytos 4 bei atnaujinta dalis siuvimo 
mašinų. Įsigytas pramoninis lygintuvas, žirklių galandimo staklės ir 3 diskinės sukirpimo mašinos. 
2004 metais toliau tobulinta motyvacinė siuvėjų darbo apmokėjimo sistema, pradėta diegti nauja 
darbo apmokėjimo sistema sukirpėjams. Siūtiems gaminiams panaudota 24 % visų pagamintų 
audinių. 

Kokybės tarnyboje įsigyti du laboratoriniai prietaisai: prietaisas audinių baltumui įvertinti ir 
prietaisas audinių bei verpalų trūkimo jėgai nustatyti. Buvo tęsiami lininio pusverpalio bechloritinio 
balinimo technologijos tobulinimo darbai. Bendrovėje sukurta ir įdiegta kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti LST EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2000) standarto reikalavimus. Jos palaikymui buvo atliktas 
priežiūros auditas ir gautas įvertinimas, kad kokybės vadybos sistema yra tinkamai prižiūrima ir 
atitinka ISO 9001 reikalavimus. Siekiant patenkinti pirkėjų reikalavimus 2004 metais gautas EKO – 
TEX 100 sertifikatas, kaip įrodymas, kad pagaminti ekologiškai švarūs gaminiai. Audinių atrinkimas 
eksportui sudarė 95,2 %. 

Techninio aptarnavimo tarnyboje atlikti atmosferos taršos šaltinių laboratorinės kontrolės bei 
ventiliacinių sistemų aerodinaminiai tyrimai. Įdiegti elektros energijos apskaitos skaitikliai 
padaliniuose, atliktas karšto vandens bako antikorozinis padengimas, įrengti vandens skaitikliai 
gamybose, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei atliktas teritorijos asfaltuotų dangų remontas.  

Finansų tarnyboje įsigytas serveris su programine įranga, toliau kompiuterizuojamos darbo 
vietos, pasenusi technika keičiama nauja.  

Personalo tarnyboje, buvo tobulinama motyvacinė sistema. Darbuotojų mokymui bei 
kvalifikacijos kėlimui per metus išleista 93,5 tūkst.Lt. 

Toliau plečiant nekilnojamojo turto veiklą buvo nuspręsta dalyvauti projektuose, tam skiriant 
iki 5 mln. Lt. Gauta vidutinė investicijų grąža – 5,7%. 

AB ”Linas” per 2004 metus pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 74,2 mln.Lt. 
Strateginių nuostatų labiausiai tikėtinoje alternatyvoje per tą patį laikotarpį prognozuota parduoti 
produkcijos už 74 mln.Lt. Lyginant su prognoze pardavimų pajamos didesnės 0,3 %. Lyginant su 
2003 metais pardavimų pajamos padidėjo 6 %. 

2004 metų bendrovės veiklos strateginėse nuostatose buvo prognozuotas pelnas: pesimistinėje 
alternatyvoje – 0,5 mln.Lt, labiausiai tikėtinoje alternatyvoje –3 mln.Lt, optimistinėje – 6 mln.Lt. 
Bendrovės 2004 metų tipinės veiklos pelnas – 6,9 mln.Lt. Kitos veiklos nuostolis – 6 mln.Lt, t.sk. 5,9 
mln.Lt patirtas nuostolis dėl parduoto, nebaigto statyti, apdailos cecho. Pelnas prieš apmokestinimą – 
283 tūkst. Lt. Atskaičius 268 tūkst. Lt pelno mokestį  2004 metų grynasis pelnas 15 tūkst.Lt.  

Eksporto apimtys 2004 metais sudarė 68,6 mln.Lt arba 92,4 % visos realizuotos produkcijos. 
Pardavimai pagal šalis pasiskirstė sekančiai: Švedija – 38,6 %, Italija – 14 %, JAV – 9,1 %, Belgija – 4,4 
%,  kitos šalys 26,3 %, Lietuva – 7,6 %. Lyginant su 2003 metais, išaugo Italijos rinka. Produkcija 
atkrauta 30 šalių pirkėjams. 

Pirkėjų poreikiams tenkinti 2004 metais buvo sukurta 482 naujų piešinių ir struktūrų audiniai, 
120 naujų marginimo raštų,  201 audinių ir 32 verpalų spalvos. Dalyvauta 6 specializuotose tekstilės 
parodose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje bei Lietuvoje. 

2004 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 1671 ir lyginant su 2003 metais  
sumažėjo 0,7%. Darbo užmokestis bendrovės  darbuotojams buvo mokamas vadovaujantis 
patvirtintais darbo apmokėjimo nuostatais, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įstatymais ir nutarimais. Atlyginimas buvo mokamas laiku, delspinigių už 
ataskaitinį laikotarpį nepriskaičiuota. Faktinės darbo apmokėjimo lėšos sudarė 19,5 mln.Lt. 

Per metus nupirkta 2374 tonos ilgo linų pluošto, iš kurių 29 % pirkta iš Lietuvos tiekėjų, 26 % - 
iš Lenkijos, 26 % - iš Prancūzijos, 14 % - iš  Ukrainos, 2 % -  iš Olandijos ir 2 % - iš Belgijos. Perkamo 
pluošto kaina, lyginant su 2003 metais, sumažėjo beveik 4 %.  

Per 2004 metus pirkta 245 tonos medvilninių verpalų: iš Latvijos –10,5 %, iš Lietuvos –35 %, iš 
Estijos – 54,5 %. Medvilninių verpalų tonos kaina, lyginant su 2003, padidėjo 8%.  

Didžioji dalis cheminių medžiagų, dažų buvo perkama iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Skandinavijos šalių. Jų pirkimui buvo pritaikytos nuolaidos ir apmokėjimas po 2-3 mėnesių gavus 
prekes.  
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2004 metais buvo grąžinta 4,4 mln. Lt paskolų. Paskolų dydis, lyginant su 2003 metais, 
sumažėjo 26 %.  Pastoviai dirbant su bankais ir sekant pinigų kainą rinkoje, vidutinį praėjusių metų 
paskolų palūkanų procentas sumažintas 0,5 punktais. Sistemingai mažinant paskolų dydį bei 
palūkanų procentą per praeitus metus palūkanų už paskolas sumokėta net 20 % mažiau negu 2003 
metais. Bendrovė, esant poreikiui, gali palankiomis sąlygomis naudotis banko kredito limitu. Už 
bendrovei suteiktas paskolas įkeistas ilgalaikis turtas, kurio balansinė vertė 8,8 mln. Lt. Laiduota 2,5 
mln. Lt Vilniaus bankui  už UAB „Savoja “ suteiktą kreditą. 

2004 metais sumokėta mokesčių biudžetui –5,9 mln. Lt, “Sodrai” – 6,6 mln. – iš viso 12,5 mln. 
Lt, kas sudarė 16,8 % nuo visų realizavimo pajamų arba 44 % nuo naujai sukurtos vertės. 

Užsienio pirkėjai, atsiskaitydami su bendrove, dažniausiai taikė atidėtą mokėjimą. Pirkėjų 
įsiskolinimas už produkciją 2004 12 31 sudarė 7,1 mln. Lt, iš jų užsienio pirkėjai skolingi 6,3 mln. Lt, 
Lietuvos –0,8 mln. Lt. Pirkėjų įsiskolinimas, lyginant su 2003 metais sumažėjo 20 %. AB “Linas” 
skolos tiekėjams minėtai dienai sudarė tik 2,2 mln. Lt.  

AB “Linas” įstatinis kapitalas 2004 12 31 buvo 24 mln. Lt. Minėtai datai akcininkui Pranui 
Jankevičiui priklausė 41,71% visų akcijų, UAB ”Rentija” – 17,29%, AB “Valmeda”  – 8,44%. Kiti 
užsienio bei Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys 2004 12 31 dienai buvo įsigiję 32,56% visų akcijų. 
Akcijos nominali vertė 1 Lt.  Akcijos buhalterinė vertė 2003 12 31 – 1,37 Lt. Vidutinė 2004 metų  
akcijos pardavimo kaina rinkoje – 0,87 Lt. Lyginant su 2003 metais, vidutinė akcijos pardavimo kaina 
rinkoje padidėjo 45 %. 

Ataskaitoje nepaminėti veiklos rodikliai yra kituose akcininkų susirinkimui pateiktuose 
dokumentuose: 2004 metų balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, aiškinamajame rašte ir formose prie 
jo.                                 

41. Informacija apie auditą. 

Bendrovės finansinių ataskaitų ir valdybos veiklos ataskaitos auditą už 2004 metus atliko UAB 
Deloitte & Touche. Audito ataskaitą pasirašė auditorė Rima Kvietkauskaitė (auditoriaus pažymėjimas 
Nr. 000369), Gen. direktorius Juozas Kabašinskas, 2005 m. balandžio 01 d., adresas: Aludarių 2, LT-
01113 Vilnius, Lietuva. 

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

42. AB “Linas” organų struktūros schema. 

AB “Linas” valdymo organų struktūrą sudaro: 
 Visuotinis akcininkų susirinkimas 
 AB “Linas” valdyba 
 AB “Linas” vadovas (Generalinis direktorius) 

 
AB “LINAS” VALDYBA (2005 balandžio 21 d.) 

RAMŪNAS LENČIAUSKAS - Valdybos pirmininkas. Patarėjas verslo ir finansų strateginio 
valdymo klausimais. Turi 77 820 vnt. AB “Linas” paprastųjų vardinių akcijų. Turima kapitalo ir balsų 
dalis bendrame emitento kapitale - 0.324 %. Įmonės Linane Collections INC akcininkas. Turima 
kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale  sudaro 25 %. UAB “Pons Possibilitatis Prosperae” 
akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale - 50 %.  

VITOLDAS MARTOVIČIUS - Bendrovės valdybos narys.  Advokato V.Martovičiaus kontoros 
advokatas. Emitento kapitale nedalyvauja. Kitų įmonių valdyme nedalyvauja. UAB „Domus Baltija“ 
akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale - 100 %. UAB „Investicijų plėtros ir 
valdymo projektai“ akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale - 100 %.  

PRANAS JANKEVIČIUS - Bendrovės valdybos narys. Generalinio direktoriaus patarėjo verslo 
finansų ir strateginio valdymo klausimams padėjėjas. Turi  10 026 289 vnt. AB “Linas” paprastųjų 
vardinių akcijų. Tai sudaro 41,71% bendrovės įstatinio kapitalo. “Lietuvos energija” akcininkas. 
Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale 25 akcijos. 

 
ADMINISTRACIJA (2005 balandžio 21 d.) 

 
ŽIBUTĖ GAIVENIENĖ - bendrovės administracijos vadovė- generalinė direktorė. Išsilavinimas 

aukštasis, baigė KPI, įgijo apdailos cheminės technologijos ir įrengimų specialybę. Inžinierė chemikė – 
technologė. Darbinę veiklą pradėjo 1991 08 01 AB “Linas” laboratorijos inžiniere. Nuo 1996 10 10 – AB 
“Linas” apdailos gamybos direktorė, nuo 2000 11 07 – laikinai AB “Linas” generalinė direktorė, nuo 
2001 05 09 paskirta AB “Linas” generaline direktore valdybos kadencijos laikotarpiu. Nuo 2003 04 07 
AB “Linas” generalinė direktorė. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale 0,0003 %. Kitų 
įmonių valdyme nedalyvauja. UAB “AG Sistemos” akcininkė. Turima kapitalo ir balsų dalis 
įstatiniame kapitale 50 %. 

 
VIRGINIJA JUKNIENĖ – bendrovės vyr. buhalterė. Išsilavinimas aukštasis, baigė Vilniaus 

Universitetą, įgijo buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos analizės specialybę. Ekonomistė. Darbinę 
veiklą pradėjo 1989 08 01 – AB “Linas” buhaltere, nuo 1998 03 01 – AB “Linas” vyr. buhalterės 
pavaduotoja, nuo 2000 12 01 – AB “Linas” vyr. buhalterė. Kitų įmonių valdyme ir kapitale 
nedalyvauja. 
 

AB "LINAS" valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, 
ūkininkavimo tvarkai, finansams. 
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams. 

Rodikliai Išmokos per 2004 
metus (Lt) 

Išmokos per 2003 
metus (Lt) 

A. Vadovams per metus apskaičiuotos sumos susijusios 
su darbo santykiais 

1 259 140 1 529 262 

B. Įmonės vadovams suteiktos paskolos (likutis 
2004.12.31) 

17 000 30 000 

C. Jiems neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos 64 131 

D. Jiems suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu 0 957 974 

E. Kitos reikšmingos sumos, per metus apskaičiuotos 
vadovams (tantjemos) 

74 000 6 000 

F. Reikšmingi vadovų įsipareigojimai įmonei 0 0 

Vadovų vidutinis skaičius per metus 13 13 
 

AB „Linas“ valdybos ir administracijos nariams tantjemų ir kitų išmokų iš pelno nebuvo 
išmokėta. 
 

Rodikliai Atlyginimas (Lt) 

Vidutiniškai vienam AB „Linas“ valdybos nariui 49.971 

Bendrai visiems AB „Linas“ valdybos nariams 99.942 

Vidutiniškai vienam AB „Linas“ administracijos nariui 96.857 

Bendrai visiems AB „Linas“ administracijos nariams 1.259.140 
 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis. 

2004 m. gruodžio mėn. 20 d. AB “Linas”  pardavė UAB „Lino investicinis fondas“ nebaigtą 
statyti apdailos – dažymo cechą  už 350 tūkst. Lt. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, 
JOS PERSPEKTYVOJE 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje. 

2005 m. sausio mėn. 14 d. įvykęs neeilinis akcininkų susirinkimas suteikė pritarimą Bendrovės 
valdybai priimti sprendimus dėl Bendrovės veiklos dalies, susijusios su nekilnojamuoju turtu, bei 
veiklos dalies, susijusios su tekstilės gaminių gamyba, organizaciniu požiūriu sudarančių atskirus 
autonomiškus ekonominius vienetus (tame tarpe ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 
1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo), perleidimo Bendrovės dukterinėms bendrovėms UAB “Lino 
investicinis fondas” (kodas 3000 31867, buveinė S.Kerbedžio g.23, Panevėžys) ir UAB “Lino gamybinė 
grupė” (kodas 4853232, buveinė S.Kerbedžio g.23, Panevėžys) mainais už šių bendrovių akcijas. 
Veiklos dalys bus perleidžiamos pagal Bendrovės valdybos tvirtinamą Bendrovės veiklos dalių 
perleidimo planą ir atitinkamas UAB “Lino investicinis fondas” ir UAB “Lino gamybinė grupė” 
akcijų pasirašymo sutartis. Akcininkai pat suteikė pritarimą Bendrovės valdybai priimti sprendimus 
dėl Bendrovės dukterinių bendrovių UAB „Lino investicinis fondas“ (kodas 300031867, buveinė S. 
Kerbedžio g. 23, Panevėžys) ir UAB „Lino gamybinė grupė“ (kodas 4853232, buveinė S. Kerbedžio g. 
23, Panevėžys) bet kokių prievolių tretiesiems asmenims, susijusių su šių bendrovių ūkine – 
komercine veikla, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimui 
ir garantavimui, kurie bus suteikiami Bendrovės atitinkamai pasirašomomis sutartimis bei suteikė 
pritarimą Bendrovės valdybai priimti sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė 
vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos, kurie gali būti reikalingi 
įgyvendinti Bendrovės veiklos dalių perleidimui dukterinėms bendrovėms UAB „Lino investicinis 
fondas“ ir UAB „Lino gamybinė grupė“ mainais už jų akcijas. 

 
Įvertinus riziką dėl anksčiau įkeisto, AB ”Linas” priklausančio turto, iš AB banko Snoras buvo 

perpirkta UAB ”Pons Possibilitatis Prosperae” skola – 2,9 ml.Lt 
 
Per 2005 metų sausio – vasario mėn. buvo parduota produkcijos ir suteikta paslaugų už 13,2 

mln. Lt. 
 

2005 balandžio 21 d. įvyko AB "Linas" visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame: 
 
1. Akcininkai supažindinti su auditoriaus išvada apie bendrovės 2004 metų finansinę 

atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
2. Patvirtinta 2004 metų bendrovės veiklos ataskaita. 
3. Patvirtinta 2004 metų bendrovės metinė finansinė atskaitomybė. 
4. Patvirtintas 2004 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai už 2004 metus 

neskiriami. 
5. Vieneriems metams išrinkta audito įmonė UAB „Pačiolio auditoriai“. 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje. 

2004 m. sausio 29 d. Bendrovės valdyba patvirtino strateginius tikslus 2004 metams:  
pardavimų pajamos: pesimistinė alternatyva – 66 mln. Lt., labiausiai tikėtina – 74 mln. Lt., 

optimistinė – 80 mln. Lt.; pelnas prieš apmokestinimą: pesimistinė alternatyva – 0,5 mln. Lt., 
labiausiai tikėtina – 3,0 mln. Lt., optimistinė – 5,5 mln. Lt. 

2004 balandžio 14 d. įvyko AB "Linas" visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame: 

1. Patvirtinta 2003 metų bendrovės veiklos ataskaita. 
2. Akcininkai supažindinti su auditoriaus išvada dėl 2003 metų bendrovės veiklos ataskaitos ir 

metinės finansinės atskaitomybės. 
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3. Patvirtinta 2003 metų bendrovės metinė finansinė atskaitomybė. 
4. Patvirtintas 2003 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. Ankstesniųjų finansinių 

metų nepaskirstytas rezultatas - nuostolis dengiamas 2003 metų 758 371 Lt pelnu. Dividendai 
už 2003 metus neskiriami. 

5. Patvirtinti bendrovės naujos redakcijos įstatai ir įgaliotas bendrovės generalinis direktorius 
pasirašyti ir įregistruoti naujos redakcijos įstatus LR įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Pritarta valdybos sprendimams dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės 
ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar 
garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymui. 
 
2004 m. balandžio 22 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus neaudituotas Bendrovės 2004 

metų I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą yra 2289,3 tūkst. litų. 
 
2004 m. birželio 8 d. Bendrovė informavo, jog, siekiant ateityje atskirti tekstilės gamybą nuo 

nekilnojamojo turto veiklos 2004 m. birželio 7 d. įregistruota AB “Linas” dukterinė bendrovė UAB 
koncernas “Lino linija”. 

 
2004 m. liepos 16 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus neaudituotas Bendrovės 2004 metų 

I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą yra 3601,4 tūkst. litų.  
 
2004 m. spalio  18 d. Bendrovė informavo, jog preliminarus neaudituotas pelnas prieš 

mokesčius už 2004 metų 9 mėnesius 4 963 tūkst. litų. 
 
2004 m. spalio 28 d. AB "Linas" pardavė UAB "Pons Possibilitatis Prosperae" akcijų paketą, 

kuris sudaro 50 proc. UAB "Pons Possibilitatis Prosperae" įstatinio kapitalo. 
 
2004 12 20 AB "Linas" už rinkos kainą pardavė nebaigtą statyti apdailos - dažymo cechą, kurio 

balansinė vertė 6,3 mln. litų. 
 
2004 m. gruodžio mėn. 27 d. AB "Linas" įsigijo iš UAB "Verslo investicijų projektų centras" 

UAB "VIPC Palanga" akcijų paketą, kuris sudaro 50 proc. UAB "VIPC Palanga" įstatinio kapitalo. 

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius (ūkinius) 
metus. 

 Prognozuojant šių metų bendrovės veiklą ir jos rezultatus, numatytos trys veiklos 
alternatyvos: 
 

Alternatyvos Rodikliai Mato 
Vnt. Pesimistinė Labiausiai 

tikėtina 
Optimistinė 

Pardavimo pajamos mln. Lt 67,8 74 77,7 
Pelnas iki apmokestinimo mln. Lt 0,5 3,5 5 

 
 Bendrovės tikslas – užtikrinti labiausiai tikėtinoje alternatyvoje numatytų rezultatų pasiekimą. 
 Prognozuojamiems rodikliams pasiekti numatytos funkciniai tarnybų ir gamybų strateginiai 
tikslai, uždaviniai, suplanuotos techninės, technologinės ir organizacinės priemonės.  

Europos sąjungoje nuo 2005 m. sausio mėn. 1 d. panaikintos tekstilės gaminių ir drabužių 
importo kvotos iš šalių priklausančių Pasaulio prekybos organizacijai. To pasėkoje jaučiamas labai 
ženklus Kinijos ir kitų Azijos šalių tekstilės gaminių pasiūlos padidėjimas. Lyginant oficialius 
tekstilės ir aprangos gaminių importo į Europos sąjungą duomenis už 2004 metus  ir už 2005 metų 
sausio mėnesį, pažymima, kad šių gaminių Kinijos eksporto apimtys per atitinkamą laikotarpį išaugo 
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net 46,5 proc. Kai kurių tekstilės gaminių importo apimtys į Europos sąjungą, minimu laikotarpiu, net 
patrigubėjo, o kainos sumažėjo net 30 proc. Didelis tekstilės gaminių antplūdis ir mažos kainos yra 
vieni iš pagrindinių konkurencinių iššūkių, laukiančių šiais metais. Siekdami tarptautinio 
konkurentabilumo privalome garantuoti gaminių originalumą, pastovią kokybę ir greitą jų 
pristatymą klientui. Didelį dėmesį šiais metais turėsime skirti ir darbo produktyvumui didinti, nes 
prognozuojamas darbo užmokesčio augimas ir kvalifikuotos darbo jėgos stygius tai veiksniai ženkliai 
įtakojantys veiklos rezultatus. 
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