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ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 
 
 
 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir 

Lietuvos Banko valdybos patvirtintomis periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir 

pateikimo taisyklėmis, mes - akcinės bendrovės „Linas“ direktorė Vilita Skersienė,finansų vadovas 

Egidijus Mikeliūnas ir vyriausioji buhalterė Irma Šlekytė patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, AB 

„Linas” įmonių grupės 2021 m. šešių mėnesių sutrumpintos neaudituotos tarpinės konsoliduotos 

finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės 

atskaitomybės standartus (TFAS), atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Linas“ ir konsoliduotą 

grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną(nuostolius) ir pinigų srautus.  

Taip pat patvirtiname, kad šešių mėnesių pasibaigusių 2021 m birželio 30 d. tarpiniame 

pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtra ir veiklos apžvalga, bendrovės ir įmonių grupės būklė 

kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu. 

 

 
AB „Linas“ direktorė Vilita Skersienė 
  
  
AB „Linas“ finansų vadovas Egidijus Mikeliūnas 
  
  
AB „Linas“ vyriausioji buhalterė Irma Šlekytė 
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas. 

AB „Linas“ šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas parengtas už 2021 metų sausio-
birželio mėnesius. 

2. Įmonių grupę sudarančios bendrovės ir jų kontaktiniai duomenys. 

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę 
Pavadinimas AB „Linas“ (toliau „Bendrovė“) 
Įstatinis (akcinis) kapitalas  6 971 307,10 Eur 
Buveinės adresas S.Kerbedžio g. 23, LT-35114 Panevėžys 
Telefonas  (8-45) 506100 
Elektroninio pašto adresas office@linas.lt 
Interneto tinklapis www.linas.lt 
Teisinė - organizacinė forma Akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 1993 03 08 Panevėžio m. įmonių rejestre 
Įmonės registravimo numeris AB 9329 
Perregistravimo data ir vieta 2004 m. rugsėjo 9 d. Juridinių asmenų registre,  
 registravimo pažymėjimo Nr. 003429 
Įmonės kodas 1476 89083 
PVM mokėtojo kodas LT476 890811 
Juridinio asmens identifikacinis 
(LEI) kodas 52990054JBNAT4BLVY62 
 
Pagrindiniai duomenys apie dukterinę bendrovę 
Pavadinimas UAB „Lino apdaila“  
Įstatinis (akcinis) kapitalas 2 896 Eur 
Buveinės adresas S.Kerbedžio g. 23, LT-35114 Panevėžys 
Telefonas  (8-45) 506111 
Elektroninio pašto adresas office@linas.lt 
Teisinė - organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta 2008 m. gegužės 23 d.  Juridinių asmenų registre,  
 registravimo pažymėjimo Nr. 114552 
Įmonės kodas 3017 33421 
PVM mokėtojo kodas LT100004113316 

3. Pagrindinės veiklos pobūdis. 

Pagrindinės veiklos pobūdis - tekstilės gaminių gamyba ir pardavimas.  
2021 m. birželio 30 d. įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir jos dukterinė bendrovė UAB “Lino 

apdaila”. AB “Linas” priklauso 100% dukterinės bendrovės akcijų. AB „Linas“ veikla - prekyba 
lininiais tekstilės gaminiais; kita AB “Linas” veikla - finansinio turto (akcijų bei suteiktų paskolų) 
valdymas, šiluminės energijos tiekimas. Tekstilės gaminių gamybos veikla vykdoma dukterinėje 
bendrovėje UAB „Lino apdaila“.  

4. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais. 

2018 m. rugpjūčio 24 d. buvo pasirašyta AB „Linas“ aptarnavimo sutartis su Akcine bendrove 
Šiaulių Bankas (įmonės kodas 112025254, Tilžės g. 149, Šiauliai) dėl Bendrovės vertybinių 
popierių apskaitos tvarkymo. 

5. Duomenys apie prekybą Bendrovės vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose. 

24.038.990 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (VP ISIN kodas LT0000100661), kurių bendra 
nominalioji vertė – 6.971.307,10 eurų yra įtraukta į Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos 
papildomąjį prekybos sąrašą (VVPB simbolis – LNS1L).  
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6. Objektyvi Grupės įmonių būklės, veiklos ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir 

neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, apibūdinimas. 

2020 m. prasidėjęs COVID-19 viruso protrūkis, turėjo įtakos ir emitento veiklai, todėl šiuo 
metu pagrindinė rizika yra veiklos tęstinumo rizika: 

Veiklos tęstinumo arba likvidumo rizika susijusi su organizacijos gebėjimu tęsti veiklą dabar 
ir artimiausioje ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbta pasaulinė pandemija, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremali padėtis bei karantinas 2021 m. pirmą pusmetį 
reikšmingos įtakos neturėjo. Netiesiogiai COVID-19 viruso protrūkis turėjo teigiamos įtakos, nes 
išaugo natūralių pluoštų paklausa, buvo trumpinamos tiekimo grandinės. 

2021 m. pirmą pusmetį pagrindinių žaliavų tiekimo sutrikimai buvo neženklūs. Grupei 
pavyko suderinti nenutrūkstamą žaliavų tiekimą. 

Grupė pastoviai vertina alternatyvius gamybinių paslaugų tiekėjus, todėl esant nepalankiai 
situacijai dėl dabartinių gamybinių paslaugų (audimo ir audinio apdirbimo) tiekėjų veiklos 
tęstinumo, turi parengusi alternatyvių gamybinių tiekėjų galimybes. Galimi gamybinių paslaugų 
tiekėjai vertinti ne tik Lietuvoje, tačiau ir už Lietuvos ribų. 

Grupė neturi finansinių įsipareigojimų, kurie priklauso nuo kreditoriaus poreikio, t.y. iki 
pareikalavimo. Taip pat šiuo metu nevyksta jokie teismo procesai, todėl neigiamų pasekmių dėl 
nepalankių teismo sprendimo atsiradusių finansinių įsipareigojimų nėra. 

Vienintelė įmonė turinti garantiją (laidavimą) Bendrovės įsipareigojimams yra dukterinė 
įmonė UAB „Lino apdaila“. Dukterinės įmonės veiklos tęstinumo rizika yra minimali, todėl 
galimybė dėl garantijos praradimo yra minimali. 

Grupės nuosavo kapitalo dydis yra pastovus. Reikšmingų pokyčių nuosavo kapitalo dydyje 
nėra numatoma. 

2021 m. besitęsiant pandemijai pagal veiklos prognozes Grupei neturėtų padidėti veiklos 
tęstinumo rizika. 

Standartiškai, nevertinant COVID-19 viruso protrūkio, Bendrovė likvidumo riziką valdo 
planuodama piniginius srautus, kurie padeda lengviau valdyti pinigus ir, jei jų trūksta, lengviau 
parinkti finansavimo būdą.  

Bendrovėje konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų 
pinigų kiekį, taip pat bendrovė siekia palaikyti finansavimo lankstumą. Įmonėje likvidumo rizikos 
valdymas apima pinigų srautų prognozavimą. Kuo šis prognozavimas yra išsamesnis ir tikslesnis, 
tuo geriau įmonė valdo likvidumą. Mokėjimų atidėjimai už parduotas prekes yra nuo 14 iki 30 
dienų, retais atvejais iki 60-90 dienų. Su  paslaugų ir prekių  tiekėjais atsiskaitoma  vidutiniškai per 
trisdešimt dienų, o su žaliavų tiekėjais per 15-60 dienų. Ši pinigų srautų prognozė numato 
artimiausius pinigų gavimus ir mokėjimus bei leidžia planuoti pinigų trumpalaikį skolinimąsi bei 
investavimą. Einamųjų metų pabaigoje yra sudaromas kitų metų biudžetas. Ilgalaikė prognozė (virš 
metų) yra strateginio verslo planavimo dalis. Šios pinigų srautų prognozės pateikia informaciją apie 
pinigų pertekliaus ir poreikio dydį, kada atsiras pinigų perteklius ar jo poreikis, kiek ilgai tęsis 
pinigų pertekliaus ar papildomo poreikio laikotarpis, kaip pinigų perteklius bus panaudotas arba 
poreikis finansuotas. 

 
Kiti rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla: 
Verslo rizika. Tai rizikų grupė susijusi su aplinka, kurioje Bendrovė vykdo veiklą ir daro 

įtaką Bendrovės finansiniams rezultatams: Bendrovei konkurencingumas lyginant su kitais gaminių 
gamintojais. 

Bendrovė savo aplinkoje susiduria su verslo rizika. Verslo rizika labiau susijusi su aplinka, 
kurioje Bendrovė vykdo savo veiklą ir daro poveikį Bendrovės finansiniams rezultatams, tai  
Bendrovės konkurencingumas; didžiausių Bendrovės klientų ekonominis gyvybingumas; politinė ir 
ekonominė aplinka Europos Sąjungoje; teisiniai reguliavimai pagrindinės žaliavos supirkime. 

Bendrovės pardavimai glaudžiai susiję su mada, gamybos lyginimo atveju įmonė susiduria su 
kita rizika, kai atsiranda galimybė gaminti nepaklausią produkciją. 
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Energijos (dujų ir elektros) brangimas, darbo užmokesčio augimas turi įtakos Bendrovei, nes 
didėja gamybos kaštai, taip pat brangstant kurui didėja žaliavų atsivežimo bei produkcijos 
transportavimo kaštai. 

Bendrovė, mažindama aukščiau paminėtą riziką, efektyvina gamybą skaitmenizuodama ir 
standartizuodama darbo vietas; tobulina planavimo procesus; optimizuoja logistikos maršrutus. 

 
Konkurencinė rizika. Bendrovė susiduria su konkurencine rizika vietinėje ir eksporto 

rinkose, todėl Bendrovės pagrindinis tikslas – padidinti pardavimus dideliems tarpininkams, 
prekybos centrams, kad būtų galima gaminti dideles partijas pasikartojančių gaminių ir taip 
sumažinti gamybos kaštus.  

 
Bendrovė susiduria su pagrindinėmis finansinėmis rizikomis, tai – rinkos rizika, kurią galima 

išskirti į tris dalis, tai palūkanų normos rizika, valiutų keitimo kursų rizika ir žaliavinių prekių 
kainos rizika, taip pat likvidumo rizika bei kredito rizika. 

Valiutų kursų svyravimo rizika. Bendrovė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, todėl jai yra 
iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika. Vykdant tarptautinį verslą įmonė atsiskaito užsienio 
valiutomis, todėl kyla valiutų kursų svyravimo rizika, kuri, daugiausia, yra susijusi su JAV 
doleriais. Valiutų kursų svyravimo rizika kyla dėl žaliavų pirkimo iš Kinijos, tai pat gaminių 
eksporto į JAV ir kitas šalis, atsiskaitančias už prekes kita valiuta, kuri nėra Bendrovės funkcinė 
valiuta. Pagrindinė valiuta, kuria atsiskaito Bendrovė yra Euras.  

Bendrovės pajamos ir išlaidos iš pagrindinės veiklos iš esmės yra nepriklausomos nuo rinkos 
palūkanų normų pokyčių. Tačiau Bendrovė susiduria su palūkanų normų pasikeitimo rizika dėl 
ilgalaikių paskolų. Siekiant nustatyti palūkanų normų įtaką Bendrovės veiklos rezultatams, yra 
būtina nustatyti pozicijas, kurios sukelia palūkanų normos riziką. Turtas ir įsipareigojimai, kurie yra 
jautrūs palūkanų normų pasikeitimams, apima faktinius Bendrovės sandorius, tokius kaip: 
investicijos, suteiktos paskolos ir bet kurie kiti balansiniai ir nebalansiniai sandoriai, kurių vertė 
priklauso nuo fiksuotų arba kintamų palūkanų normų ir teigiamai koreliuoja su palūkanų normų 
svyravimais. Bendrovė nesinaudoja jokiomis finansinėmis priemonėmis, kad apsisaugotų nuo 
palūkanų normos kitimo rizikos. 

 
Kredito rizika. Kad išvengti klientų/pirkėjų neatsiskaitymo atvejų, prieš pasirašant pirkimo-

pardavimo sutartį atsakingas vadybininkas ar rinkos vadovas  minimaliai patikrina Pirkėjo finansinę 
– ekonominę padėtį viešuose šaltiniuose (įvairiose bazėse, registruose ir t.t.). Pirkėjų koncentracija 
gali paveikti Bendrovės iškylančią bendrą kredito riziką, kadangi šie pirkėjai gali būti panašiai 
veikiami ekonominių sąlygų pokyčių. Bendrovė turi parengusi procedūras, nuolat užtikrinančias, 
kad pardavimai būtų atliekami taip, kad neviršytų priimtos kredito rizikos ribos, t.y bendrovė tiek 
parduodama, tiek pirkdama prekes ar paslaugas, įvertina kiekvieno kliento patikimumą, analizę. 
Produktų pardavimas (prekių atkrovimas ) bendrovėje pradedamas, jei yra 90-100 % apmokėjimo 
garantija. Bendrovėje yra taikomi įvairūs apmokėjimo būdai/garantai, tokie kaip: 100 % išankstinis 
apmokėjimas; prekinis kreditų draudimas; likvidaus nekilnojamo turto įkeitimas (vertę nustato turto 
vertintojai); banko garantas (Banko garantas – atsiskaitymo užtikrinimas, bet ne atsiskaitymo 
instrumentas. Jis suveikia, kai yra nevykdomas apmokėjimas); dokumentinis akredityvas (L/C);  
dažniausiai naudojamas prekinio kredito limito draudimas; dokumentų inkaso. 

Bendrovė laiku atsiskaito už pirktas prekes ir paslaugas, o savo klientus vertina, reitinguoja, 
nustato jų patikimumą, t.y kokio apsidraudimo iš jų galima reikalauti, kokį suteikti kredito limitą 
bei mokėjimo atidėjimą dienomis ir pastoviai stebi klientų atsiskaitymus. Kadangi ši rizikos rūšis 
yra ypač gerai valdoma, bendrovė neturi naujų didelių „blogų“ skolų, todėl gali lengviau planuoti 
savo piniginius srautus.  

 
Pirkimo ir tiekėjų rizikos. Prekių (pagrindinių, pagalbinių medžiagų, detalių, įrangos ir kt.) 

bei paslaugų pirkimai bendrovėje vykdomi skelbiant viešus ir uždarus konkursus arba paslaugų ar 
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prekių tiekėjams siunčiant užklausimus/paklausimus. Prekių ar paslaugų tiekėjas dažniausiai 
renkamas bent iš dviejų pateiktų pasiūlymų. Bendrovėje veikia pirkimo ir tiekėjų rizikos veiksnių 
indentifikavimo bei analizės procedūros.  

 
Likvidumo rizika. Bendrovės politika – palaikyti grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų 

ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą, siekiant įvykdyti savo strateginius planus bei 
įsipareigojimus. Bendrovės likvidumą apsprendžia turto ir įsipareigojimų santykis. 

Bendrovė likvidumo riziką valdo planuodama piniginius srautus, kurie padeda lengviau 
valdyti pinigus ir, jei jų trūksta, lengviau parinkti finansavimo būdą.  

Bendrovėje konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą apyvartinių 
lėšų kiekį, taip pat bendrovė siekia palaikyti finansavimo lankstumą. Įmonėje likvidumo rizikos 
valdymas apima pinigų srautų prognozavimą. Kuo šis prognozavimas yra išsamesnis ir tikslesnis, 
tuo geriau įmonė valdo likvidumą. Mokėjimų atidėjimai už parduotas prekes yra nuo 14 iki 30 
dienų, retais atvejais iki 60-90 dienų. Su  paslaugų ir prekių  tiekėjais atsiskaitoma  vidutiniškai per 
trisdešimt dienų, o su žaliavų tiekėjais per 15-60 dienų. Ši pinigų srautų prognozė numato 
artimiausius pinigų gavimus ir mokėjimus bei leidžia planuoti pinigų trumpalaikį skolinimąsi bei 
investavimą. Einamųjų metų pabaigoje yra sudaromas kitų metų biudžetas. Ilgalaikė prognozė (virš 
metų) yra strateginio verslo planavimo dalis. Šios pinigų srautų prognozės pateikia informaciją apie 
pinigų pertekliaus ir poreikio dydį, kada atsiras pinigų perteklius ar jo poreikis, kiek ilgai tęsis 
pinigų pertekliaus ar papildomo poreikio laikotarpis, kaip pinigų perteklius bus panaudotas arba 
poreikis finansuotas.  

 
Reputacijos rizika. Tai rizika susijusi su Bendrovės priimamais sprendimais bei darbuotojų 

elgesiu. 
Bendrovei yra svarbi reputacijos rizika. Bendrovė vertina savo reputaciją bei gerą vardą ir 

imasi reputacijos rizikos mažinimo priemonių. Bendrovėje priimtas Etikos kodeksas. Etikos 
kodeksas nustato elgesio standartus, skirtus visiems Grupės darbuotojams, neatsižvelgiant į 
darbuotojų užimamas pareigas, etato apimtį ir kt.  

 
Operacinė rizika. Tai plačiausia rizikų grupė apimanti rizikas susijusias su veikla Bendrovės 

viduje, tai vidinių procesų ir vykdomų veiklos operacijų saugumas, patikimumas, teisinė bazė, 
darbuotojų-specialistų saugumas. 

Operacinė rizika yra nuostolių padidėjimo, prestižo praradimo, pasitikėjimo sumažėjimo 
rizika, kurią gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pvz.: stichinės nelaimės, nusikalstami trečiųjų 
asmenų veiksmai ir pan.) arba vidaus veiksniai (pvz.: neefektyvi veikla ir valdymas, netinkamas ir 
neefektyvus lėšų naudojimas, vidaus kontrolės trūkumai, neefektyvios procedūros, informacinių 
sistemų sutrikimai, netinkamas funkcijų ar atsakomybių pasiskirstymas ir pan.). 

Siekdama valdyti operacinę riziką, Bendrovė įgyvendina atitinkamas organizacines 
priemones, diegia procedūras ir verslo procesus palaikančias informacines sistemas, kurių visuma 
turi užtikrinti tinkamos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir tinkamą bendradarbiavimą su 
susijusiomis trečiosiosmis šalimis. Bendrovė taiko šiuos pagrindinius vidaus kontrolės elementus: 
verslo sprendimus priimančių bei kontroliuojančių funkcijų atskyrimas, operacijų atlikimo 
apskaitos kontrolės procedūros, įgaliojimų priimti sprendimus limitai ir jų kontrolė, kolegialių 
sprendimų priėmimas verslo procesuose ir pan. 

Bendrovėje lankėsi potencialių ir esamų klientų atstovai atliko nepriklausomus auditus ir 
teigiamai įvertino esamos infrastruktūros būklę, pagrindinių veiklos ir saugos procesų 
organizavimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis bei sukurtą kontrolės 
sistemą. 

Bendrovės finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansinės rizikos valdymo  
sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito 
komitetas. Bendrovė yra atsakinga už finansinių ataskaitų rengimo priežiūrą. 
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7. Informacija apie Grupės veiklos rezultatus. 

AB “Linas” įmonių grupė per 2021 metų I pusmetį pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 
8,55 milijonus eurų. Lyginant su 2020 metų I pusmečiu, pardavimų pajamos padidėjo 2,47 mln. 
eurų arba 40,7 %.  

Rodiklis 
 2021 m.  

I pusmetis 
2020 m.  

I pusmetis 
    
Pardavimai  8.548 6.074 
Pelnas prieš apmokestinimą 753 67 

 

2021 m. I pusmečio Grupės pardavimų bei gamybos apimtys, lyginant su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu, padidėjo dėl COVID-19 pasaulyje išaugusios natūralių pluoštų paklausos bei 
trumpinamų tiekimo grandinių..  

2021 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,75 mln. eurų, kai 2020 m. sausį-
birželį pelnas prieš apmokestinimą buvo  0,07 mln. eurų.  

Daugiau informacijos apie Grupės 2021 m. I pusmečio veiklos ir finansinius rezultatus yra 
pateikta AB „Linas“ 2021 m. šešių mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje. 

8. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai. 

2021 m. sausio 18 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą pardavinėti įsigytas Bendrovės 
savas akcijas. Per laikotarpį nuo 2020 sausio 20 d. iki 2021 m. kovo 9 d. Bendrovė per AB “Nasdaq 
Vilnius” vertybinių popierių biržą pardavė 1.385.833 vienetų vardinių akcijų už 156,7 tūkst. Eur. 
Vidutinė vienos vardinės akcijos pardavimo kaina buvo 0,113 Eur, visų akcijų pirkimo kaina buvo 
0,10 Eur. 

2021 m. vasario 3 d. šalių susitarimu buvo sudarytas susitarimas dėl 2020 m. įsigyto ilgalaikio 
turto, skirto perparduoti, sandorio atšaukimo. 

2021 m. kovo 16 d. dukterinei įmonei UAB „Lino apdaila“ patvirtinta lengvatinė mokestinė 
paskola 139.032,77 eur sumai. Grąžinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

2021 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino: 
- audituotas AB „Linas“ 2020 metų konsoliduotas metines finansines ataskaitas, parengtas 

pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir pritarė 2020 m. 
konsoliduotam metiniam pranešimui. 

- 2020 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą: 
-  Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaita. Perrinko stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narius, 

bei patvirtino Audito komiteto nuostatų naują redakciją. 
2021 m gegužės 25 d neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta : 
- Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos 

ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai. 
- Įgalioti Bendrovės vadovą – direktorių su teise perįgalioti kitą asmenį, įgyvendinus oficialų 

siūlymą, pateikti priežiūros institucijai prašymą ir kitus dokumentus, būtinus sprendimui dėl 
Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimui.  

- Patvirtinti akcinę bendrovę UAB „Verslo dizainas“ (juridinio asmens kodas 302529076) 
asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas. 

2021 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ gavo akcininko UAB „Verslo dizainas“ pranešimą. 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių 
įstatymas) 33 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 26 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į AB „LINAS“ 
visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. gegužės 25 d. priimtą sprendimą, informuoja, kad įmonė 
UAB „Verslo dizainas“ (juridinio asmens kodas 302529076), atstovaujama direktorės Laimos 
Žemaitienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ketina teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti 
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AB „LINAS“ akcininkų, kurie nebalsavo už sprendimą išbraukti AB „LINAS“ akcijas iš prekybos 
vertybinių popierių biržoje Nasdaq OMX Vilnius, akcijas. 

9. Svarbiausi poataskaitiniai laikotarpio įvykiai 

2021 m liepos 9 d išrinkta AB “Linas “ valdyba ir valdybos pirmininkas. 
2021 m. liepos 30 d. AB „Linas“ gavo pranešimą iš akcininko UAB „Verslo dizainas“ apie 

Lietuvos banko sprendimą atidėti sprendimų dėl UAB „Verslo dizainas“ pateiktų oficialių siūlymų 
cirkuliarų tvirtinimo priėmimą. 

2021 m rugsėjo 15 d baigiasi kreditavimo sutartis su Luminor banku (2016-09-26) 840 tūkst. 
EUR suma. 

10. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansinėse ataskaitose 

pateiktus duomenis. 

Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 
Šešių mėnesių tarpinėje  konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti 
duomenys yra pakankami ir išsamūs.  

11. Grupės įmonių veiklos planai ir prognozės. 

2021 metais AB „Linas“ įmonių grupė planuoja gaminti lino produktus, natūralumo ir 
modernumo derinį vertinantiems pirkėjams. Grupės įmonės ir toliau užtikrins patikimą partnerystę 
su pirkėjais ir tiekėjais, saugią aplinką darbuotojams. Įmonių grupės pagrindinis tikslas – didinti 
pardavimų apimtis, plečiant prekybą užsienyje ir Lietuvoje, bei mažinti produkcijos savikainą, 
optimizuojant gamybos sąnaudas ir įsigyjant pigesnių žaliavų. 

12. Informacija apie Grupės įmonių tyrimų ir plėtros veiklą. 

Grupės įmonės tyrimų bei plėtros veiklos nevykdė. 

13. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių 

pagrindinių grupių apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, 

ir įmonių grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, 

kai Grupė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant Grupės turtą, nuosavą 

kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus. 

Grupė įmonių finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant Grupės turtą, 
įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo. 

14.  Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes. 

AB „Linas“ neturi filialų ir atstovybių. 

15. Bendrovės įstatinio kapitalo struktūra ir vertybinių popierių perleidimo apribojimai. 

Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruotas AB „Linas“ įstatinis kapitalas yra              
6 971 307,10 Eur. 

AB „Linas“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 

Akcijų rūšis 
Akcijų 

skaičius, vnt. 
Nominali 
vertė, Eur 

Bendra 
nominali vertė, 

Eur 

Įstatinio 
kapitalo dalis, 

% 
     
Paprastosios vardinės 
akcijos 

24 038 990 0,29 6 971 307,10 100,00 

Iš viso: 24 038 990 - 6 971 307,10 100,00 
 
Visos AB „Linas“ akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių 

perleidimo apribojimai. 
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Bendrovės akcijos visiems jų turėtojams suteikia vienodas Akcinių bendrovių įstatymo 
nustatytas turtines ir neturtines teises bei pareigas.  

16. Informacija apie Bendrovės ir Grupės įsigytas ir turimas savas akcijas bei per 

ataskaitinį laikotarpį įsigytas ir perleistas savas akcijas. 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje AB „Linas“ turėjo 1.835.833 vnt. arba 7,64 % savų akcijų. 
Per ataskaitinį laikotarpį AB „Linas“ pardavė 1.385.833 arba 5,76 % savų akcijų. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje AB „Linas“ valdė 450.000 vnt. arba 1,87 % savų akcijų. 

17. Akcininkai. 

Bendras AB „Linas“ akcininkų skaičius 2021 m. birželio 30 d. dienai buvo 1.083.  
Akcininkai, 2021 m. birželio 30 d. duomenimis, nuosavybės teise turintys ar valdantys 

daugiau kaip 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo: 
 

Akcininko vardas, 
pavardė; 

įm. pavadinimas, rūšis, buveinės 
adresas, įmonių 
rejestro kodas 

Akcininkui 
nuosavybės teise 

priklausančių 
akcijų skaičius, 

vnt. 

Turima įstatinio 
kapitalo dalis 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų suteikiama 
balsų dalis 

    
Asociacija „EEEE“, Savanorių pr. 192, 
Kaunas, įmonės kodas 302572729 

5.564.579 23,15% 23,59% 

UAB „Verslo dizainas“, Savanorių pr. 
192, Kaunas, įmonės kodas 
302529076 

4.807.800 20,00% 20,38% 

UAB „Vasana“, Partizanų g. 216-77, 
Kaunas, įmonės kodas 305457041 

4.755.318 19,78% 20,16% 

„Rivena“, UAB, P.Žadeikos g. 13-35, 
Vilnius, įmonės kodas 302521510 

2.423.030 10,08% 10,27% 

 
Nei vienas Bendrovės akcininkas neturi specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra 

vienodos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių AB „Linas“ akcijų skaičius 2021 
m. birželio 30 d. yra 23.588.990 (savos akcijos balsavimo teisės neturi). 

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus dėl kurių 
akcininkai galėtų būti laikomi kartu veikiančiais arba dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių 
popierių perleidimas ir/arba balsavimo teisės. 

18. Darbuotojai. 

2021 m. I pusmetį AB „Linas“ įmonių grupėje vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius  buvo 
120 darbuotojas. 2020 m. I pusmetį - 122. Per metus vidutiniškai darbuotojų skaičius sumažėjo 2 
darbuotojais arba 1,64 %.  

 
Darbuotojai 2021 m. I pusmetis 2020 m. I pusmetis 

Vidutinis 
sąrašinis 

darbuotojų 
skaičius, vnt. 

Vidutinis 
darbo 

užmokestis, 
Eur 

Vidutinis  
sąrašinis 

darbuotojų 
skaičius, vnt. 

Vidutinis 
darbo 

užmokestis, 
Eur 

Vadovaujantis personalas 8 2.686  5 2.746  
Specialistai ir tarnautojai 36 1.286 37 1.146 
Darbininkai 76 871 80 802 
Iš viso 120 1.113 122 986 
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Darbo užmokestis Grupės darbuotojams buvo mokamas vadovaujantis patvirtintais darbo 

apmokėjimo nuostatais, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įstatymais ir nutarimais. Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2021 metų I pusmetį buvo 1.113 
Eur ir, lyginant su 2020 metų I pusmečiu, išaugo 12,88 %. (2020 m. I pusmetį buvo 986 Eur). 

 
AB „Linas“ įmonių Grupės kolektyvinėje sutartyje numatyta: 

 
1. Skiriamos vienkartinės negrąžinamos pašalpos: 
- mirus darbuotojui, jei darbuotojo šeima augina vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat 

vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų 
dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems 
sukanka 24 metai -  6 bazinės socialinės išmokos; 

- mirus darbuotojo sutuoktiniui, jei darbuotojo šeima augina vaikus (įvaikius) iki 18 metų, 
taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų 
mokyklų dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki 
jiems sukanka 24 metai -  6 bazinės socialinės išmokos; 

 
2. 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.  
 
3. 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. 

19. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad įstatų keitimas yra išimtinė 
visuotinio akcininkų susirinkimo teisė. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio 
akcininkų susirinkimo 2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, 
dauguma. 

20. Bendrovės organai. 

Pagal AB “Linas” įstatus, Bendrovės valdymo organai yra: 
- Visuotinis akcininkų susirinkimas; 
- AB „Linas“ stebėtojų taryba; 
- AB “Linas” valdyba; 
- AB “Linas” vadovas (direktorius). 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. 
Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę: 

- keisti bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme 
numatytas išimtis; 

- rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius; 
- rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio 

auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 
- tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 
- tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl 

dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpio skyrimą; 
- priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo; 
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- priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; 
- nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią 

emisijos kainą; 
- priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios 

emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 
- priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme; 
- priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 
- priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų 

konvertavimo tvarką; 
- priimti sprendimą bendrovei įsigyti savo akcijų; 
- priimti nutarimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytus atvejus; 
- rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatyme nustatytus atvejus; 
- priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti 

reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;  
- priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę; 
- priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę; 
- priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo; 
- priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus pagal Lietuvos Respublikos  
akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai 
nėra valdymo organų funkcijos. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, nustatytos 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų 
tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų tarybos narių skaičius - 3 nariai. Stebėtojų tarybą 
renka ir atšaukia visuotinis akcininkų  susirinkimas. Stebėtojų tarybos rinkimo bei atšaukimo tvarka 
nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.  

Stebėtojų taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų  taryba savo funkcijas atlieka 
įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų  
tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio  eilinio   visuotinio akcininkų susirinkimo. Stebėtojų 
tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų  taryba  iš savo narių renka  stebėtojų   
tarybos pirmininką. 

Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių 
įsatymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka. Stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimas 
nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.  

Stebėtojų tarybos posėdžių sušaukimo tvarka, balsavimas stebėtojų tarybos pasėdyje ir 
sprendimų priėmimas nesiskiria nuo nustatytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 

Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. 
Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų   tarybos priimtas jos darbo reglamentas. 

 

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Ją renka stebėtojų taryba Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, 
jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Bendrovės valdyba sudaroma 4 
metams iš 3 narių. Valdybos pirmininką iš savo narių renka valdyba. Valdybos darbo tvarką nustato 
jos priimtas valdybos darbo reglamentas. 

Stebėtojų taryba gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. 
Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 
dienų raštu įspėjęs bendrovę. 
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 Bendrovės valdybos kompetencija, jos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, 
nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.  

 Valdyba svarsto ir tvirtina: 
- bendrovės veiklos strategiją; 
- bendrovės veiklos ataskaitą; 
- bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; 
- pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; 
- bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. 

Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties 
sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. 

Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. 
 Valdyba priima: 

- sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; 
- sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes; 
- sprendimus dėl ilgalaikio turto pirkimo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, 

hipotekos; 
- sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo; 
- sprendimus dėl paramos teikimo; 
- įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti 

bendrovę; 
- kitus bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos 

kompetencijai priskirtus sprendimus; 
Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi 

apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu 
bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo. 

 Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie: 
- bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą; 
- bendrovės veiklos organizavimą; 
- bendrovės finansinę būklę; 
- ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto 

pasikeitimo apskaitos duomenis; 
- bendrovės metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio projektą bei pelno 

(nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei 
bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų 
susirinkimui. 

- dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam 
priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir 
pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir 
visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

 
Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos, 

nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. 
Bendrovės direktorius: 

- organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, 
sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas; 

- veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius; 
- privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas 

šias pareigas; 
- atstovauja bendrovei teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 
- suteikia įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo 

kompetencijoje; 
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- vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat bendrovės 
įstatuose ir pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas. 

 
Bendrovės direktorius atsako už: 

- bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 
- metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo 

parengimą; 
- sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo 

projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio 
pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai 
laikotarpį skyrimo priimti; 

- sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą; 
- informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų 

tarybai, valdybai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais 
atvejais ar jų prašymu; 

- bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 
- bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam 

vertybinių popierių depozitoriumui; 
- akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje 

“Lietuvos rytas”; 
- informacijos pateikimą akcininkams; 
- visų sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų 

dokumentų pateikimą; 
- kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės 

aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose 
nustatytų pareigų vykdymą. 

 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu AB „Linas“ yra sudaromas Audito komitetas. 

Bendrovės Audito komitetą sudaro trys nariai, iš kurių du turi būti nepriklausomi. Audito komiteto 
narius Bendrovės Valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Audito komiteto kadencijos laikotarpis – keturi metai. Audito komiteto nario nepertraukiamos 
kadencijos laikas negali būti ilgesnis kaip dvylika metų.  

Pagrindinės Audito komiteto pareigos: 
- teikti Bendrovės Stebėtojų tarybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės 

parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutartis su audito įmone 
sąlygomis; 

- stebėti išorės audito atlikimo procesą; 
- stebėti, kaip išorės auditorius laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų; 
- stebėti Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo procesą; 
- stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis 

bendrovėje veikia, sistemų veiksmingumą; 
- vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Vilniaus vertybinių popierių biržoje 

listinguojamų bendrovių valdymo kodekso rekomendacijų numatytas funkcijas. 

21. Duomenys apie Bendrovės Stebėtojų tarybos, valdybos bei Audito komiteto narius ir 

administraciją. 

VIRGINIJUS KUNDROTAS – nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys. UAB „Integralios 
lyderystės iniciatyvos“(įmonės kodas 302339130, M. Sederavičiaus g. 11, Kaunas) direktorius. 
Baltijos Vadybos Plėtros Asociacijos (įmonės kodas 135963288, E.Ožeškienės g. 18, Kaunas) 
vadovas. Bendrovės akcijų neturi. 
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DARIUS KAZLAUSKAS – nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys. UAB „Parnidis“(įmonės 
kodas 300080024, Kampo g. 25-40, Kaunas) komercijos direktorius. Bendrovės akcijų neturi. 

ARŪNAS KETRYS– nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys, tarybos pirmininkas. UAB 
„Alba“ (įmonės kodas 132713272, Neries kr. 16, Kaunas) direktoriaus pavaduotojas. 

Bendrovės Stebėtojų tarybos nariai 2021 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkime buvo 
išrinkti ketverių metų kadencijai. 

 
EGIDIJUS MIKELIŪNAS – Bendrovės valdybos pirmininkas. Bendrovės finansų vadovas. 

Valdo 0,1 proc. Bendrovės akcijų. 
VILITA SKERSIENĖ –Bendrovės valdybos narė. Bendrovės administracijos vadovė. Bendrovės 

akcijų neturi. 
RENATA RAILIENĖ – Bendrovės valdybos narė. Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Lino 

apdaila“ administracijos vadovė. Bendrovės akcijų neturi. 
2021 m. liepos 9 d. Stebėtojų taryba išrinko Bendrovės valdybos narius ketverių metų 

kadencijai. 
 
INDRĖ GEČIAUSKIENĖ – Bendrovės vyriausioji buhalterė iki 2021-04-16. Bendrovės akcijų 

neturi. 
IRMA ŠLEKYTĖ – Bendrovės vyriausioji buhalterė nuo 2021-04-26. Bendrovės akcijų neturi. 
 
AB „Linas“ valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, 

ūkininkavimo tvarkai, finansams. 
Informacija apie Bendrovės per ataskaitinį laikotarpį Stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir 

administracijos vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno bendras sumas ir 
vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui: 

 

Rodikliai 

2021 metų I 
pusmečio 

atlyginimas, 
Eur 

2021 metų 
tantjemos, Eur 

Kitos išmokos 
iš pelno, 

 Eur 
Iš viso,  

Eur 
     
Vidutiniškai vienam Stebėtojų 
tarybos nariui 

- - - - 

Bendrai visiems Stebėtojų tarybos 
nariams 

- - - - 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui - - - - 
Bendrai visiems valdybos nariams - - - - 
Vidutiniškai vienam  
administracijos nariui 

36.978 - - 36.978 

Bendrai visiems administracijos 
nariams 

73.955 - - 73.955 

     
Audito komiteto nariai 2021 m. balandžio 30 d. akcininkų susirinkime buvo išrinkti ketverių 

metų kadencijai. Audito komiteto nariams suteikiami įgaliojimai ir jų atliekamos funkcijos yra 
pagal Audito komiteto nuostatus.   

ANA SIRIENĖ – nepriklausoma Audito komiteto narė, komiteto pirmininkė. Atestuota vidaus 
auditorė. MB "ELSAN" savininkė. Bendrovės akcijų neturi. 

LINA BELICKIENĖ – nepriklausoma Audito komiteto narė. VšĮ „Panevėžio miesto greitosios 
medicinos pagalbos stotis“ vyriausioji buhalterė nuo 2008 m. Bendrovės akcijų neturi. 

LINA LIESYTĖ – Audito komiteto narė. AB „Linas“ vyresn. buhalterė nuo 2008 m. Bendrovės 
akcijų neturi.  
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22. Visi reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar 

nutrūktų pasikeitus Bendrovės kontrolei, taip pat jų poveikis, išskyrus atvejus, kai dėl susitarimų 

pobūdžio jų atskleidimas padarytų Bendrovei didelę žalą. 

Tokių susitarimų nėra. 

23. Visi Bendrovės ir jos organų narių ar darbuotojų susitarimai, numatantys 

kompensaciją,  jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas 

baigtųsi dėl Bendrovės valdymo kontrolės pasikeitimo.  

Tokių susitarimų nėra. 

24. Informacija apie didesnius susijusių šalių sandorius.  

Per 2021 m. šešis mėnesius susijusių šalių sandorių, kurie padarytų didelį poveikį Grupės 
finansinei padėčiai ar veiklai, nebuvo. Visa informacija apie susijusių šalių sandorius bus pateikta 
metinės finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastabose. 

25. Informacija apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi. 

Bendrovės pranešimas apie AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių 
valdymo kodekso laikymąsi buvo viešai paskelbtas bei pateiktas kartu su 2020 metų konsoliduotu 
metiniu pranešimu. Jokių pasikeitimų informacijoje apie bendrovių valdymo kodekso laikymąsi per 
2021 m. I pusmetį neįvyko. 

26. Duomenys apie  viešai skelbtą informaciją. 

Per 2021 m. sausį – birželį Bendrovė skelbė šiuos pranešimus apie esminius įvykius: 
 

2021.05.31 
AB „Linas“ įmonių Grupės 2021 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB 
„Linas“ 2021 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija 

2021.05.31 Dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą 
2021.05.25 Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 
2021.04.30 AB „Linas“ įmonių Grupės ir Bendrovės 2020 metų metinė informacija 
2021.04.30 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 

2021.04.26 
Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Linas“ akcijas iš vertybinių popierių 
biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos ir nebesiūlyti akcijų viešai 

2021.04.26 AB „Linas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas 
2021.04.16 Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą 
2021.04.16 Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą 
2021.04.09 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 
2021.03.31 AB „Linas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas 

2021.02.26 
AB „Linas“ įmonių Grupės 2020 metų dvylikos mėnesių veiklos rezultatai. AB 
„Linas“ 2020 metų dvylikos mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė 
informacija 

2021.01.19 Dėl AB „Linas“ savų akcijų pardavimo 
 
  
Su visa informacija apie per 2021 metų sausį - birželį viešai skelbtus esminius įvykius galima 

susipažinti AB „Linas“  interneto svetainėje www.linas.lt. 
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 Konsoliduota finansinės būklės ataskaita 

   Pastabos   
 2021 m. 

birželio 30 d. 
 2020 m. 

gruodžio31 d. 
TURTAS     

Ilgalaikis turtas     

Nematerialusis turtas 4  81.904 77.384 
Ilgalaikis materialusis turtas 5    
  Pastatai,statiniai   1.114.931 1.168.026 
  Mašinos ir įrengimai   9.603 8.319 
  Transporto priemonės   55.809 63.645 
  Kitas ilgalaikis materialusis turtas   13.541 13.598 
  Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai   63.800 1.443 
Ilgalaikio materialiojo turto iš viso   1.257.684 1.255.031 
Investicinis turtas 6  373.901 373.901 
Ilgalaikės investicijos   290 290 
Ilgalaikės gautinos paskolos iš susijusių įmonių 13  1.405.896 1.388.234 
Ilgalaikės gautinos sumos   - 10.760 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas   2.907 11 
Ilgalaikio turto iš viso   3.122.582 3.105.611 
     

Trumpalaikis turtas     

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai     

  Atsargos 7  4.872.664 4.203.630 
Ilgalaikis turas , skirtas pardavimui   - 60.000 
  Išankstiniai apmokėjimai   358.456 267.766 
Atsargų ir išankstinių apmokėjimų iš viso   5.231.120 4.531.396 
Per vienerius metus gautinos sumos     
Iš pirkėjų gautinos sumos   1.332.897 1.041.291 
Kitos gautinos sumos   124.274 116.826 
Per vienerius metus gautinų sumų iš viso   1.457.171 1.158.117 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai   2.708.352 2.872.683 
Trumpalaikio turto iš viso   9.396.643 8.562.196 
     
Turto iš viso   12.519.225 11.607.807 

     

(tęsinys kitame puslapyje) 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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 Konsoliduota finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 

 

 Pastabos   
 2021 m. 

 birželio 30 d. 
 2020 m. 

gruodžio31d  
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI     

Nuosavas kapitalas     

Įstatinis kapitalas 1  6.971.307 6.971.307 
Privalomasis rezervas ir kiti rezervai   356.934 317.709 
Savos akcijos (-)   (45.000) (183.583) 
Nepaskirstytasis pelnas   2.202.015 1.585.682 
Nuosavo kapitalo iš viso   9.485.256 8.691.115 
     

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai     

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

 
   

Ilgalaikės paskolos 8  1.080.000 1.330.000 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   - 49.655 

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų 
iš viso 

 

 1.080.000 1.379.655 
     

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

 
   

Trumpalaikės paskolos  8  44.211 132.632 
Prekybos skolos   1.313.785 1.042.546 
Gauti avansai   65.585 65.993 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   202.955 129.082 
Sukauptos sąnaudos   6.826 10.181 
Mokėtinas pelno mokestis   119.031 47.804 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   201.576 168.799 
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
iš viso 

 
 1.953.969 1.597.037 

     
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso   12.519.225 11.667.807 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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 Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita 

   Pastabos   
 2021 m. 

birželio 30 d. 
 2020 m. 

birželio 30 d. 
Pardavimo pajamos   8.548.260       6.073.788    
Pardavimo savikaina         (6.778.889) (5.171.405) 
Bendrasis pelnas   1.769.371 902.383 
Veiklos ir pardavimo sąnaudos 9  (1.085.396) (983.668) 
Kitos veiklos pajamos 10  385.355 509.531 
Kitos veiklos sąnaudos 10  (312.204) (367.340) 
Veiklos pelnas(nuostolis)   757.126 60.906 
Finansinės veiklos pajamos 11  20.953 20.885 
Finansinės veiklos sąnaudos 11  (24.539) (14.523) 
Pelnas prieš apmokestinimą   753.540 67.268 
Pelno mokestis      (116.135) - 
Grynasis pelnas   637.405 67.268 
     

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), eurais*                0,027 0,003 
     
Grynasis pelnas   637.405 67.268 
Kitos bendrosios pajamos     18.154 - 

Viso bendrųjų pajamų         655.559 67.268 
 
     
 
 

*Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius) iš per 
laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų 
akcijų, todėl sumažintasis vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka pagrindinį vienai akcijai tenkantį pelną. 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AB „Linas“, įmonės kodas 147689083, S. Kerbedžio g 23, Panevėžys 
Už 2021 m šešius mėnesius sutrumpintos neaudituotos tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos 
(eurais, jei nenurodyta kitaip) 

5 

 

 

 Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita(tęsinys) 

 

   Pastabos   
 2021 m. II 

ketv. 
 2020 m. II 

ketv. 
Pardavimo pajamos   4.670.211       2.758.569    
Pardavimo savikaina         (3.688.538) (2.337.593) 
Bendrasis pelnas   981.673 420.976 
Veiklos ir pardavimo sąnaudos   (533.591) (374.074) 
Kitos veiklos pajamos   189.130 172.795 
Kitos veiklos sąnaudos   (151.230) (113.382) 
Veiklos pelnas(nuostolis)   485.982 106.315 
Finansinės veikos pajamos   15.534 13.373 
Finansinės veiklos sąnaudos   (18.040) (14.514) 
Pelnas prieš apmokestinimą   483.476 105.174 
Pelno mokestis   (116.135) - 

Grynasis pelnas   367.341 105.174 
     

Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai), eurais*             0,015           0,004 

     
Grynasis pelnas               367.341 105.174 
Kitos bendrosios pajamos     - - 

Viso bendrųjų pajamų    367.341 105.174 
 
     
 

*Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius) iš per 
laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų 
akcijų, todėl sumažintasis vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka pagrindinį vienai akcijai tenkantį pelną. 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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 Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 

      

 
 Pas
taba 

 Įstatinis 
kapitalas 

 Nuosavos 
akcijos 

 Privalom
asis ir kiti 
rezervai 

 Rezervas 
savų 

akcijų 
įsigijimui 

 Nepaskirst
ytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

 Iš viso 

        

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  6.971.307 - 214.890 264.429 909.495 8.360.121 
Grynasis pelnas  - - -  437.269 437.269 
Dividendai  - - - - (370.000) (370.000) 
Nuosavos akcijos   - (55.187) - - - (55.187) 
Pervedimai į rezervus  - - (161.610)  161.610 - 

2020 m. birželio 30 d. likutis   6.971.307 (55.187) 53.280 264.429 1.138.374 8.372.203 

        
Grynasis pelnas  - - - - 447.307 447.307 
Nuosavos akcijos   - (128.396) - - - (128.396) 

2020 m. gruodžio 31 d. likutis  6.971.307 (183.583) 53.280 264.429 1.585.681 8.691.114 

        

Grynasis pelnas  - - - - 637.405 637.405 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje 
nepripažintas pelnas 
(nuostoliai) 

 - - - - 18.154 18.154 

Viso bendrųjų pajamų  - - - - 655.559 655.559 
Nuosavos akcijos   - 138.583 - - - 138.583 
Pervedimai į rezervus  - - 39.225 - (39.225) - 

2021 m. birželio 30 d. likutis  6.971.307 (45.000) 92.505 264.429 2.202.015 9.485.256 

 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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 Konsoliduota pinigų srautų ataskaita 

  
 Pastabos   

 2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020m. 
birželio 30 d. 

 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai    

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (suPVM):  10.623.116 9.810.708 
Pinigų įplaukos iš klientų  10.570.755 9.604.085 
Kitos įplaukos  52.361 206.623 
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos :  (10.492.203) (8.902.695) 
Pinigai sumokėti prekių ir paslaugų tiekėjams  (9.586.768) (8.222.530) 
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais  (742.050) (597.633) 
Sumokėti į biudžetą mokesčiai  (140.679) (36) 
Kitos išmokos  (22.706) (82.496) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  130.913 908.013 

    

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)  (75.902) (31.399) 
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas  - 303.105 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (75.902) 271.706 

    

Finansinės veiklos pinigų srautai    

Pinigų srautai , susiję su įmonės savininkais  156.736 (425.187) 
Savų akcijų supirkimas  156.736 (55.187) 
Sumokėta dividendų  - (370.000) 
Pinigų srautai , susiję su kitais finansavimo šaltiniais  (376.542) 1.234.757 
Paskolų gavimas   1.330.000 
Paskolų (grąžinimas)  (338.421) (88.421) 
(Sumokėtos) palūkanos  (38.667) (6.980) 
Kitos finansinės veiklos pinigų srautų įplaukos  567 167 
Kitos finansinės veiklos pinigų srautų išmokos  (21) (9) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (219.806) 809.570 

    

Valiutų kursų pokyčio poveikis grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų 
likučiui 

462 435 

      

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  (164.333) 1.989.724 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  2.872.683 381.447 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  2.708.350 2.371.171 

 
 
 
 
 
 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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 Aiškinamojo rašto pastabos 

1. Bendroji informacija 

 Akcinė bendrovė „Linas” (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1993 metų kovo 8 dieną, registravimo 

Nr.003429, įmonės kodas – 147689083, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Bendrovė yra 

ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Adresas: S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys; LT-35114. Telefonas (370-45) 

506100, faksas (370-45) 506345. Elektroninio pašto adresas: office@linas.lt; interneto tinklalapis: www.linas.lt 

. Bendrovė savo veiklą pradėjo 1957 metais. 

2021 m. birželio 30d. AB „Linas“ įmonių grupę (toliau – Grupė) sudarė patronuojančioji įmonė – AB 

„Linas“ ir jos patronuojamoji bendrovė UAB „Lino apdaila”.  

UAB „Lino apdaila“ įregistruota 2008 m. gegužės mėn. 23 d. Juridinių asmenų registre, registravimo 

Nr.114552, įmonės kodas 301733421. Patronuojamosios įmonės buveinė įsikūrusi S. Kerbedžio g. 23, 

Panevėžys. AB „Linas“ priklauso 100 % patronuojamosios bendrovės akcijų. 

AB „Linas”  akcijos yra įtrauktos į AB NASDAQ OMX Vilnius Baltijos papildomąjį sąrašą. 

AB „Linas“ įstatinis kapitalas 6.971.307,10 Eur, jis padalytas į 24.038.990 paprastąsias vardines akcijas, 

kurių nominalioji vertė 0,29 Eur; išleistų ir dar neapmokėtų akcijų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės 

įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo. 

Filialų ir atstovybių Bendrovė ir jos patronuojamoji įmonė neturi.  

2021m. birželio 30 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 119 (2020 m. birželio 30 d. – 105). 

Pagrindinė Grupės veikla – tekstilės gaminių gamyba ir pardavimas. Akcinės bendrovės „Linas“ 

pagrindinė veikla – prekyba lininiais tekstilės gaminiais ir paslaugų teikimas; kita bendrovės vykdoma veikla – 

finansinio turto (akcijų bei suteiktų paskolų) valdymas, šiluminės energijos tiekimas, turto nuoma, apskaitos ir 

administravimo paslaugų pajamos. UAB „Lino apdaila“ vykdoma veikla – tekstilės gamybinių paslaugų teikimas 

t.y. tekstilės produkcijos siuvimo paslaugos.  

AB „Linas” įmonių grupė  teikia paslaugas nuo verpalų paruošimo audimui iki galutinio produkto 

pateikimo pirkėjui.  

AB „Linas“ įmonių grupėje audžiami natūralūs, dažyti, marginti, dvisluoksniai bei žakardiniai lininiai ir 

puslininiai audiniai, siuvami namų tekstilės gaminiai bei drabužiai.  

Įmonių grupės išskirtinumas yra tas, kad pagaminti lininiai gaminiai yra natūralūs, ekologiški bei 

ilgaamžiai. Klientų poreikiams tenkinti priimami individualūs užsakymai, pageidaujantiems išskirtinumo. 

Pagrindinės 2021 m. 6 mėnesių įmonių grupės pajamos buvo gautos iš tekstilės gaminių pardavimo ir 

tekstilės gaminių gamybinių paslaugų  veiklos.  

Per 2021 m. 6 mėnesius Grupė užsakė pagaminti ar technologiškai apdirbti: lininių ir pašukinių verpalų – 

44 t (2020 m. 6 mėnesius – 27 t); žaliavinių audinių –425 tūkst. m (2020 m. 6 mėnesius – 822 tūkst. m); gatavų 

audinių –1.335 tūkst. m (2020 m. 6 mėnesius – 1.039 tūkst. m). Siūtiems gaminiams per 2021 m. 6 mėnesius 

panaudota 19 % visų pagamintų audinių (2020 m. 6 mėnesius – 20,4 %). 

Per 2021m. 6 mėnesius Grupė pagamino 460,5 tūkst. vnt. siuvinių (2020 m. 6 mėnesius – 509 tūkst. vnt.), 

panaudojant 249 tūkst. m gatavų audinių (2020 m. 6 mėnesius – 208 tūkst. m).  

Eksporto apimtys per 2021 metų 6 mėnesius sudarė 72,87%. visos realizuotos produkcijos 
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AB „Linas” įmonių grupė per 2021 metų 6 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų 

už 8.548 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metų 6 mėnesių pardavimų pajamos padidėjo 2.474 tūkst. Eur arba apie 

1,4%.  

Per 2021 m. šešis mėnesius Grupė uždirbo 754 tūkst Eur pelną prieš apmokestinimą, 2020 m. to paties 

laikotarpio rezultatas buvo 67.tūkst. Eur. 

Dėl Covid -19 plitimo grėsmės Grupėje peržiūrėtos ir įgyvendintos veiklos tęstinumo užtikrinimo bei 

prevencinės priemonės., nuolat vertinama susijusių veiksnių įtaka  Grupės veiklai ir rezultatams. 

2. Apskaitos principai 

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės ataskaitomybės standartus (TFAS), 

priimtus taikyti  Europos Sąjungoje ( toliau- ES), tarp jų –pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS) . 

Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų , kaip rengiantt 2020 m finansines 

ataskaitas. 

Ataskaitos pateikimo valiuta yra euras (Eur) . 

Konsoliduota tarpinė Grupės finansinė informacija už 6 mėn laikotarpį, pasibaigusį 2021 m birželio 30 d 

ir 2020 m birželio 30 d audituota nebuvo. 

3. Informacija pagal segmentus  

Valdymo tikslais tekstilės gaminių gamybos veiklos segmentai skirstomi pagal produktus ir paslaugas , 

audiniai, siūti gaminiai, verpalai ir gamybinės paslaugos. Jie vertinami remiantis pelnu arba nuostoliais.  

Toliau pateikiama informacija apie tekstilės gaminių gamybos verslo segmentus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tęsinys kitame puslapyje) 

 Informacija pagal segmentus (tęsinys) 

Grupė  Audiniai 
 Siūti 

gaminiai  Verpalai 
 Gamybinės 
paslaugos  Iš viso 

      

2021 m. birželio 30 d.      
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Pajamos (trečiosios šalys)  6.139.870 2.226.646 20.845 160.899 8.548.260 
Savikaina (trečiosios šalys) (4.896.072) (1.766.000) (29.438) (87.379) 6.778.889 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 1.243.798 460.646 (8.593) 73.520 1.769.371 
Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos - - - - 1.085.396 

Segmento veiklos pelnas 
(nuostoliai) 1.243.798 460.646 (8.593) 73.520 683.975 

      

Grupė  Audiniai 
 Siūti 

gaminiai  Verpalai 
 Gamybinės 
paslaugos  Iš viso 

      

2020 m. birželio 30 d.      

      

Pajamos (trečiosios šalys) 4.090.034 1.815.359 21.092 147.303 6.073.788 
Savikaina (trečiosios šalys) 3.497.835 1.391.674 33.563 248.333 5.171.405 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 592.199 423.685 (12.471) (101.030) 902.383 
Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos - - - - 983.668 

Segmento veiklos pelnas 
(nuostoliai) 592.199 423.685 (12.471) (101.030) (81.285) 

 

Sandoriai tarp segmentų yra eliminuojami konsoliduojant 
(Tęsinys kitame puslapyje) 
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 Informacija pagal segmentus (tęsinys) 

Žemiau pateikiama informacija susijusi su Grupės geografiniais segmentais : 

Grupė  Lietuva 
 Europos 

šalys 
 Skandinavijos 

šalys  JAV 
 Kitos 
šalys  Iš viso 

       

2021 m. birželio 30 d.       

       

Pajamos  2.319.389 3.493.620 1.576.759 297.586 860.906 8.548.260 
Savikaina 1.793.781 2.885.009 1.125.324 235.387 739.388 6.778.889 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 525.608 608.611 451.435 62.199 121.518 1.769.371 
Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos - - - - - 1.085.396 

Segmento veiklos 
pelnas (nuostoliai) 525.608 608.611 451.435 62.199 121.518 683.975 

       

       

Grupė  Lietuva 
 Europos 

šalys 
 Skandinavijos 

šalys  JAV 
 Kitos 
šalys  Iš viso 

       

2020 m. birželio 30 d.       

       

Pajamos  1.869.241 2.497.905 703.156 187.391 816.095 6.073.788 
Savikaina 1.687.536 2.091.254 564.958 137.008 690.649 5.171.405 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 181.705 406.651 138.198 50.383 125.446 902.383 
Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos - - - - - 983.668 

Segmento veiklos 
pelnas (nuostoliai) 181.705 406.651 138.198 50.383 125.446 (81.285) 
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4. Nematerialusis turtas 

         Programinė 
įranga 

 Iš viso 

Įsigijimo vertė:  

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  104.694 104.694
Įsigijimai per metus  36.940 36.940
2020 m. gruodžio 31 d. likutis  141.634 141.634
Įsigijimai per metus  5.520 5.520
2021 m. birželio 30 d. likutis  147.154 147.154
    

Sukaupta amortizacija:    

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  58.265 58.265
Amortizacija per metus  5.985 5.985
2020 m. gruodžio 31 d. likutis  64.250 64.250
Amortizacija per metus  1.000 1.000
2021 m. birželio 30 d. likutis  65.250 65.250
    

2021 m. birželio 30 d. likutinė vertė  81.904 81.904
2020 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  77.384 77.384
2019 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  46.429 46.429
 

Grupė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos bendrųjų pajamų 
ataskaitoje yra įtrauktos į veiklos sąnaudas (pastaba 9). 
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5. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 Žemė   Pastatai 
 Mašinos ir 
įrengimai 

 Transporto 
priemonės 

 Kitas 
ilgalaikis 

materialusis
turtas 

 Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmokėjimai  Iš viso 

Įsigijimo vertė:        

2019 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 1.585.638 1.323.762 247.678 61.124 - 3.218.202 

Įsigijimai - - - 5.500 4.104 1.443 11.047 
Parduotas ir nurašytas 
turtas     

- - (587.027) (49.840) - - (636.867) 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 1.585.638 736.735 203.338 65.228 1.443 2.592.382 

Įsigijimai - - 4.200 - 1.270 63.800 69.270 
Perklasifikavimai - - - - 1.443 (1.443) - 

2021 m. birželio 30 d. 
likutis 

- 1.585.638 740.935 203.338 67.941 63.800 2.661.652 

Sukauptas nusidėvėjimas:        
2019 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 311.421 1.056.759 159.891 45.327 - 1.573.398 

Nusidėvėjimas per metus - 106.191 26.059 17.588 6.303 - 156.141 
Parduotas ir nurašytas 
turtas 

- - (354.402) (37.786) - - (392.188) 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 417.612 728.416 139.693 51.630 - 1.337.351 

Nusidėvėjimas per metus - 53.095 2.916 7.836 2.770 - 66.617 
2021 m. birželio 30 d. 
likutis 

- 470.707 731.332 147.529 54.400 - 1.403.968 

        
2021 m. birželio 30 d. 
likutinė vertė 

- 1.114.931 9.603 55.809 13.541 63.800 1.257.684 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė 

- 1.168.026 8.319 63.645 13.598 1.443 1.255.031 

2019 m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė 

- 1.274.217 267.003 87.788 15.797 - 1.644.805 

 
Ilgalaikio materialaus turto  nusidėvėjimo sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje  įtrauktos į veiklos ir pardavimo 
sąnaudas (pastaba 10) 
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6. Investicinis turtas 

 

Įsigijimo vertė:    Žemė  Iš viso 

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  415.901 415.901
2020 m. gruodžio 31 d. likutis  415.901 415.901
2021 m. birželio 30 d. likutis  415.901 415.901
    

    

Vertės sumažėjimas:    

2019 m. gruodžio 31 d. likutis  42.000 42.000
2020 m. gruodžio 31 d. likutis  42.000 42.000
2021 m. birželio 30 d. likutis  42.000 42.000
    

2021 m. birželio 30 d. likutinė vertė  373.901 373.901

2020 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  373.901 373.901

2019 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  373.901 373.901
 

Grupės investicinį turtą sudaro žemė , kuris laikomas vertės padidėjimui gauti. 

7. Atsargos 

   

  2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

      

Žaliavos    2.561.378 2.166.353 

Produkcija    2.283.209 2.020.272 

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai    25.369 16.078 

Pirktos prekės skirtosperparduoti    2.708 927 

Atimti: grynosios realizacinės vertės sumažėjimas    - - 
Viso: 
   

 4.872.664 4.203.630 

8. Gautos paskolos 

 

   

 2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020 m. 
gruodžio 31 d. 

     

Ilgalaikės paskolos   1.080.000 1.330.000 

Kitos paskolos   1.080.000 1.330.000 

     
Trumpalaikės paskolos   44.211 132.632 
Trumpalaikės bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės 
turtu   44.211 132.632 
 

Pagal 2012 04 10 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą sąskaitos kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta  

145 tūkst. Eur kredito suma, už kurią įkeista įmonės atsargos, kurių balansinė vertė pagal įkeitimo lakštus 1.448 

tūkst. Eur. Kredito sumos apdraudimui UAB “Lino apdaila” laiduoja visai kredito sumai ir terminui. Sąskaitos 

kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki 2023 m. kovo 31 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos 

palūkanos, apskaičiuojamos kaip trijų mėnesių termino eurų EURIBOR plius banko marža. 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
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 Gautos paskolos (tęsinys) 

Pagal 2013 10 07 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą finansinių įsipareigojimų limito sutartį yra Bendrovei 

suteikta  290 tūkst. Eur kredito suma, už kurią įkeista paskesniu įkeitimu įmonės atsargos, kurių balansinė vertė 

pagal įkeitimo lakštus 1.448 tūkst. Eur. Kredito sumos apdraudimui yra gautas UAB „Lino apdaila” laidavimas 

visai kredito sumai ir terminui. Finansinių įsipareigojimų limito sutarties galiojimo terminas  iki 2021 m. rugsėjo 

30 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip šešių mėnesių termino eurų 

EURIBOR plius banko marža. 

Pagal 2016 09 26 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta  840 tūkst. 

Eur kredito suma. Bendrovės įsipareigojimų bankui įvykdymo užtikrinimui yra sudaryta maksimaliosios 

hipotekos sutartis, pagal kurią įkeičiamas AB „Linas“ nekilnojamasis turtas ir yra suteiktas UAB „Lino apdaila” 

laidavimas visai kredito sumai ir terminui. Kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki 2021 m. rugsėjo 15 d. Už 

panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip šešių mėnesių termino eurų EURIBOR 

plius banko marža. 

2020-04-17 tarp Bendrovės ir UAB „Verslo dizainas „buvo sudaryta paskolos sutartis, UAB „Verslo 

dizainas“ suteikė 1.330 tūkst. Eur paskolą . 2021-06-16 pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį paskolą 

perėmė UAB „Lidera“ . 

9. Veiklos sąnaudos 

 
 

 2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020 m. 
birželio 30 d. 

   

Pardavimo sąnaudos   

Komisinių sąnaudos (154.110) (117.825) 
Pardavimų skyriaus darbo užmokesčio sąnaudos (139.307) (109.762) 
Pirkėjų kreditnigumo įvertinimo ir prekinių kreditų (10.134) (9.749) 
Produkcijos reklamos ir mugių sąnaudos (5.386) (50.210) 
Parduotos produkcijos ir transportavimo sąnaudos (685) (9.077) 
Nusidėvėjimas (308) (308) 
Kitos pardavimų sąnaudos (32.111) (31.543) 
 (342.041) (328.474) 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos   

Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos (388.337) (348.397) 
Nuomos, eksploatavimo ir remonto sąnaudos (190.554) (130.886) 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (43.303) (65.746) 
Apsaugos paslaugų sąnaudos (19.266) (16.291) 
Infotechnologijų sąnaudos (18.517) (17.385) 
Soc. Garantijų numatytų kolektyvinėje sutartyje sąnaudos (12.085) (5.655) 
Veiklos mokesčių sąnaudos (9.960) (822) 
Bankų paslaugų sąnaudos (8.737) (8.904) 
Juridinių paslaugų sąnaudos (7.058) (3.400) 
Sąnaudos mažaverčio inventoriaus įsigijimui (3.747) (1.706) 
Ryšių sąnaudos (3.304) (6.001) 
Suteiktos paramos sąnaudos (2.676) (1.120) 
Reprezentacinės sąnaudos (986) (2.111) 
Kitos sąnaudos (34.825) (46.770) 
 (743.355) (655.194) 
   
Viso veiklos ir pardavimo sąnaudų (1.085.396) (983.668) 
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10. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 

   

  2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020 m. 
birželio 30 d. 

Kitos veiklos pajamos      

Šiluminės energijos tiekimo pajamos    278.470 211.601 
Kito turto nuomos pajamos    58.856 90.158 
Įvairių atsargų pardavimo pajamos    24.026 160.377 
Apskaitos ir administravimo paslaugų pajamos    24.000 14.700 
Pelnas dėl ilgalaikio turto perleidimo    - 32.279 
Kitos pajamos    3 416 
    385.355 509.531 
Kitos veiklos (sąnaudos)      

Šiluminės energijos tiekimo sąnaudos     (232.058) (196.658) 
Apskaitos ir administravimo paslaugų sąnaudos    (35.629) (14.507) 
Nuomojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas    (24.006) (23.841) 
Parduotų įvairių atsargų savikaina    (20.511) (132.334) 

    (312.204) (367.340) 

11. Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 

   

  2021 m. 
birželio 30 d. 

 2020 m. 
birželio 30 d. 

Finansinės veiklos pajamos      

Palūkanos už paskolas    17.662 17.760 

Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo    - 3.125 

Kitos pajamos    3.291 - 

    20.953 20.885 

Finansinės veiklos (sąnaudos)      

Palūkanų sąnaudos    (23.618) (14.523) 

Nuostolis iš valiutos kurso pasikeitimo    (806) - 

Baudos ir delspinigiai    (115) - 

    (24.539) (14.523) 

12. Nebalansiniai įsipareigojimai 

2021 m. birželio 30 d. Grupė buvo įsipareigojusi nupirkti ilgalaikio materialiojo 330.642 eurų  (2020 m. 

birželio 30 d. – 0 eurų). 
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13. Susijusių šalių sandoriai 

 

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą 

įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. 

Grupės susijusios šalys 2021 m birželio 30 ir 2020 m birželio 30 d yra nurodytos žemiau : 

Bendrovės valdybos nariai: Egidijus Mikeliūnas, Vilita Skersienė, Renata Railienė. 

Dukterinė įmonė UAB „Lino apdaila“ 

 

Sandoriai su susijusiomis šalimis per 6 mėnesius pasibaigusius 2021 m birželio 30 d  buvo šie :  

2021 m. birželio 30 d.  Pirkimai  Pardavimai 
 Gautinos 

sumos 
 Mokėtinos 

sumos 

     

UAB „Rivena“ - 17.662 1.405.896 - 

Iš viso - 17.662 1.405.896 - 
 
 

Sandoriai su susijusiomis šalimis sudaro prekių paslaugų pardavimus pirkimus, įprastinės veiklos 

finansavimo sandorius, kurie atlikti rinkos sąlygomis. Mokėtinos gautinos palūkanos paprastai mokamos 

paskolos sutarties pabaigoje. 

Grupė turi įkeitimą nekilnojamu turtu susieta su gautinomis sumomis už suteiktą paskolą UAB „Rivena“. 

Grupės gautinos ir mokėtinos sumos iš susijusių šalių nebuvo pradelstos ir nuvertėjusios. 

14. Pobalansiniai įvykiai 

Reikšmingi įvykiai po paskutinio tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

2021 m liepos 9 d išrinkta AB “Linas “ valdyba ir valdybos pirmininkas, Egidijus Mikeliūnas, Vilita 

Skersienė, Renata Railienė. 

2021 m. liepos 30 d. AB „Linas“ gavo pranešimą iš akcininko UAB „Verslo dizainas“ apie Lietuvos banko 

sprendimą atidėti sprendimų dėl UAB „Verslo dizainas“ pateiktų oficialių siūlymų cirkuliarų tvirtinimo 

priėmimą. 

2021 m rugsėjo 15 d baigėsi kreditavimo sutartis su Luminor banku (2016-09-26) 840 tūkst eur suma. 

  


