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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengtas met prospektas-ataskaita
Met prospektas - ataskaita parengta už 2003 metus.
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent
Bendrov s pavadinimas
statinis kapitalas

Akcin bendrov „Utenos trikotažas”
19 834 442 Lt

Adresas

J. Basanavi iaus g. 122, Utena

Telefonas

(389) 51 445

Faksas

(389) 69 358

Elektroninis paštas

utenos.trikotazas@ut.lt

Interneto tinklapis

www.utenostrikotazas.lt

Teisin -organizacin forma

juridinis asmuo, akcin bendrov

registravimo data ir vieta

Registracijos kodas
moni rejestro kodas

1994 m. gruodžio 6 d. registruota Utenos rajono moni
rejestre, perregistruota 1998 m. rugs jo 18 d. Lietuvos
Respublikos kio ministerijoje.
B 98-257
8370946

3. Emitento pagrindin s veiklos pob dis
kio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas” yra lengvoji pramon . Pagrindin veiklos sritis yra
trikotažo ir tekstil s gamini gamyba.
AB „Utenos trikotažas” veiklos r šys:
trikotažo ir tekstil s gamini gamyba;
plataus vartojimo gamini gamyba, artima pagrindin s veiklos kryp iai;
mažmenin , didmenin prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose;
užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos;
paslaug atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims;
transporto veikla;
viešbu iai.
Veikl , kuriai vykdyti reikalingi atitinkami leidimai ar licencijos, bendrov vykdo tik juos gavusi. Bendrov s
produkcija ir paslaugos gali b ti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje..
4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais
naudojantis ji buvo parengta, ir visuomen s informavimo priemon s pavadinimas
Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansin mis ataskaitomis,
auditori ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti Bendrov s buvein je, J. Basanavi iaus g. 122, Utenoje,
darbo dienomis ir valandomis. Informacija teikiama telefonu (389) 63093.
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AB „Utenos trikotažas” visuomen s informavimo priemon s - dienraštis „Lietuvos rytas”, Lietuvos
telegram agent ra ELTA bei naujien agent ra BNS.
5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt informacij
5.1. Už ataskait atsakingi emitento valdymo organ nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas
Nijol Dumbliauskien , gen. direktor , tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358
Valda Gylien , vyr. buhalter , tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358
Aldona Šimk nien , buhalter , tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358
5.2. Rengiant ataskait , emitent konsultavo AB FM „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius,
tel. (5) 278 68 44, faksas (5) 278 68 38), atstovaujama finans maklerio Audriaus Leitono.
6. Už ataskaitos parengim atsaking emitento valdymo organ nari , darbuotoj ir administracijos
vadovo bei emitento konsultant patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov
ir n ra nutyl t fakt , galin i tur ti takos investuotoj sprendimams pirkti ar parduoti emitento
vertybinius popierius, t vertybini popieri rinkos kainai bei j vertinimui
Gen. direktor Nijol Dumbliauskien

Vyr. buhalter Valda Gylien

Buhalter Aldona Šimk nien

AB FM „Finasta” finans makleris Audrius Leitonas

Ataskaita parengta 2004 m. geguž s 20 d., AB FM „Finasta”, Vilnius
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO STATIN KAPITAL
POPIERIUS

IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS

7. Emitento statinis kapitalas
7.1. moni rejestre registruotas statinis kapitalas
statinio kapitalo strukt ra.

7.1.1. lentel .

Akcij r šis
Paprastosios vardin s akcijos

Akcij skai ius, vnt.

Nominali vert , Lt

Bendra nominali vert , Lt

19 834 442

1

19 834 442

Visos AB „Utenos trikotažas” akcijos yra apmok tos.
7.2. Informacija apie numatom statinio kapitalo didinim konvertuojant ar kei iant
skolos ar išvestinius vertybinius popierius
Konvertuojam ar kei iam
emitento akcijas n ra.

akcijas išleistus

akcijas skolos ar išvestini vertybini popieri , suteikian i teis pasirašyti

8. Akcininkai
AB „Utenos trikotažas” eilinis visuotinis akcinink susirinkimas vyko 2004 m. balandžio 20 d.
Visuotinio akcinink susirinkimo apskaitos diena 2004 m. balandžio 13 d.
Akcinink skai ius - 1251.
8.1. lentel . Akcininkai, eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dien nuosavyb s teise tur j ar vald daugiau kaip
5 proc. emitento statinio kapitalo1.
Akcinink pavadinimai, r šys,
b stini adresai, moni kodai

Turim paprast j
vardini akcij skai ius,
vnt.

Turima statinio kapitalo
dalis, proc.

Turima bals dalis, proc

10 678 650

53.84

53.84

4 220 385

21,28

21,28

1 221 686

6,16

6,16

UAB koncernas ,,SBA”
Donelai io g. 62, Kaunas
/k 3220673

Nordea Bank Finland PLC. –
klient VP
513752, Fabianinkatu 29 b, FIN00020, Merita Helsinki
Hansabank Clients, 10060701,
Liivalaia 8, Tallinn 15040,
Estonia

9. Akcij , išleist

vieš j vertybini popieri apyvart , pagrindin s charakteristikos

Šiuo metu AB ,,Utenos trikotažas” statin kapital sudaro 19 834 442 lit . Jis yra padalintas 19 834 442
vnt. paprast j vardini akcij . Vienos akcijos nominali vert – 1 litas.
1

Kartu susijusi asmen n ra.
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AB ,,Utenos trikotažas” buvo registruota Utenos rajono valdybos moni rejestre 1994 m. gruodžio 6 d.,
reorganizavus UAB ,,Utenos trikotažas”. registruotos AB ,,Utenos trikotažas” statinis kapitalas sudar
18 877 021 lit ir buvo padalintas 18 877 021 vnt. paprast j vardini 1 Lt nominalios vert s akcij .
1997 m. kovo 21 d. visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu statinis kapitalas buvo sumažintas 556 384
Lt, perduodant valstybei administracin korpus bei civilin s saugos objekto vadaviet . statinis kapitalas
mažinamas iki 18 320 637 Lt, panaikinant Lietuvos Vertybini popieri fondui priklausan ias 556 384
akcijas. Šis statinio kapitalo sumažinimas registruotas LR moni rejestre 1997 m. balandžio 16 d.
1998 m. AB ,,Utenos trikotažas” išleido nauj 4 939 854 vnt. akcij emisij ir padidino statin kapital
papildomais turtiniais našais iki 23 260 491 Lt. Dal naujai išleist akcij (3 489 074 vnt.) sigijo Europos
rekonstrukcijos ir pl tros bankas, kit dal – 1 450 780 akcij sigijo UAB ,,Utenos trikotažo prekyba"
akcininkai, kuri turtiniais našais buvo padidintas bendrov s statinis kapitalas. Išplatinus vis akcij
emisij , bendrov s statinis kapitalas tapo 23 260 491 Lt, jis buvo padalintas 23 260 491 paprast j vardin
1 Lt nominalios vert s akcij .
2001 m. gruodžio 17 d. visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu buvo bendrov s statinis kapitalas
padidintas 16 000 000 Lt iš nepaskirstytinojo rezervo l š pagal Akcini bendrovi 53 str., išleidžiant
16 000 000 vnt. paprast j vardini vieno lito nominalios vert s akcij emisij . statinio kapitalo
padidinimas LR moni rejestre registruotas 2002 m. sausio 9 d. Bendrov s statin kapital sudar
39 260 491 Lt. Jis padalintas 39 260 491 paprast j vardin 1 Lt nominalios vert s akcij .
2002 m. balandžio 4 d. vykusiame visuotiniame akcinink susirinkime buvo nutarta sumažinti bendrov s
statin kapital 3 926 049 Lt suma, anuliuojant bendrov s sigytas savas akcijas. AB ,,Utenos trikotažas”
statinis kapitalas buvo 35 334 442 Lt. Bendrov s stat pakeitimai registruoti 2002 m. rugpj io 6 d.
2002 m. lapkri io 21 d. akcinink susirinkimas, vadovaujantis LR akcini bendrovi statymo 54 str. 1.1. ir
2.2 punktais, nusprend sumažinti bendrov s statin kapital 15 500 000 lit , anuliuojant 15 500 000 vnt.
bendrov s akcininkams priklausan i akcij . Kiekvieno akcininko akcij skai ius buvo sumažintas
proporcingai jo turim akcij skai iui. stat pakeitimai registruoti 2003 m. vasario 25 d. Žem s ir kito
nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstyb s mon je. Sumažinto statinio kapitalo vert 19 834 442 Lt.
10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas
Neviešajai apyvartai registruot akcij n ra.
11. Informacija apie akcij pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus
Deponuot akcij , kuri pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, n ra.
12. Skolos vertybini
charakteristikos

popieri , išleist

Skolos vertybini popieri , išleist

vieš j

vertybini

popieri

apyvart , pagrindin s

vieš j vertybini popieri apyvart , n ra.

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius
Skolos vertybini popieri , išleist

vieš j vertybini popieri apyvart , n ra.

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo statiniame kapitale, bet kuri
reglamentuoja Vertybini popieri rinkos statymas, išskyrus skolos vertybinius popierius
Vertybini popieri , nepažymin i dalyvavimo statiniame kapitale, bet kuri
Vertybini popieri rinkos statymas, n ra.
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEIST VERTYBINI POPIERI ANTRIN APYVART
15. Vertybiniai popieriai, traukti birž prekybos s rašus
1997 m. rugs jo 29 d. AB „Utenos trikotažas” vertybiniai popieriai (VP kodas 10932) traukti Nacionalin s
vertybini popieri biržos Einam j prekybos s raše.
Nuo 1999 m. birželio 1 d. bendrov s akcijos trauktos Oficial j prekybos s raš . Tais pa iais metais
AB „Utenos trikotažas” akcijos trauktos Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybini popieri rinkos s raš
„Baltic List".
16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose
16.1. Prekyba Nacionalin je vertybini popieri biržoje
16.1.1. lentel .

rinkoje.

Prekyba AB „Utenos trikotažas” paprastosiomis vardin mis akcijomis NVPB centrin je

Ataskaitinis periodas
2002 m. I ketvirtis
2002 m. II ketvirtis
2002 m. III ketv.
2002 m. IV ketv.
2003 m. I ketvirtis
2003 m. II ketvirtis
2003 m. III ketv.
2003 m. IV ketv.
16.1.2. lentel .

Kaina, Lt

Apyvarta, Lt

didž.

maž.

pask.
sesijos

3,90
2,80
2,90
3,04

2,10
2,35
2,40
2,65

2,75
2,40
2,82
2,65

9 557 023
14 093
17 186
62 605

4,60
6,25
6,60
7,00

2,60
4,10
5,60
6,00

4,10
5,60
6,50
6,25

100 063
114 894
51 626
16 720

didž.

maž.
-

Bendra apyvarta

Data pask.
sesijos

vnt.

Lt

7 563
1 410
15 929

2002.03.29
2002.06.28
2002.09.30
2002.12.31

3 954 506
25 056
49 316
104 232

11 745 937
65 187
132 465
296 724

2 973
5 309
14 000

2003.03.31
2003.06.30
2003.09.30
2003.12.31

115 247
84 909
64 286
29 692

348 432
454 404
397 612
188 274

pask.
sesijos

Prekyba AB „Utenos trikotažas” paprastosiomis vardin mis akcijomis tiesioginiais sandoriais.

Ataskaitinis periodas
2002 m. I ketv.
2002 m. II ketv.
2002 m. III ketv.
2002 m. IV ketv.
2003 m. I ketv.
2003 m. II ketv.
2003 m. III ketv.
2003 m. IV ketv.

Kaina vid.,
Lt
2,96
4,50
-

Apyvarta
vnt.

Lt

3.046.110
289.900
-

9.028.000
1.304.550
-

16.2. Prekyba kitose biržose
--------16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose
---------
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17. Vertybini popieri kapitalizacija
17.1. lentel .

AB „Utenos trikotažas” paprast j vardini akcij kapitalizacija.

Data pask. sesijos

Kapitalizacija (Lt)

2002.03.29
2002.06.28
2002.09.30
2002.12.31
2003.03.31
2003.06.30
2003.09.30
2003.12.31

47 602 661
55 933 126
52 561 271
67 455 424
81 321 212
111 072 875
128 923 873
123 965 263

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib
AB „Utenos trikotažas” vertybiniai popieriai yra biržos Oficialiajame prekybos s raše, tod l užbiržiniai
sandoriai galimi tik atsiskaitant ne pinigais (dovanojimas, paveld jimas ir pan.)
18.1.lentel .

AB „Utenos trikotažas” vertybini popieri prekybos rezultatai užbiržiniais sandoriais.

Ataskaitinis
periodas
2002 m. I ketv.
2002 m. II ketv.
2002 m. III ketv.
2002 m. IV ketv.
2003 m. I ketv.
2003 m. II ketv.
2003 m. III ketv.
2003 m. IV ketv.

VP kiekis, vnt.

Sandori skai ius

15 343 000
3 604
80
1595

2
1
1
1

19. Duomenys apie emitento sav akcij supirkim
2003 metais bendrov sav akcij nesupirkin jo.
20.Oficialaus pasi lymo paskelbimas
Oficialus pasi lymas sigyti AB „Utenos trikotažas” akcij per ataskaitin laikotarp neskelbtas.
21. Emitento mok jimo agentai
Sutar i su mok jimo agentais AB „Utenos trikotažas” n ra sudariusi
22. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais
Emitentas yra sudar s aptarnavimo sutart su AB FM "Finasta", esan ia Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.
Pagal ši sutart AB FM "Finasta" tvarko emitento vertybini popieri apskait , bei rengia periodines
ataskaitas.
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKL
23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai
AB „Utenos trikotažas” savo veikloje vadovaujasi LR akcini bendrovi , vertybini rinkos, moni
statymais, kitais jos veikl reglamentuojan iais Lietuvos Respublikos statymais bei norminiais aktais,
bendrov s statais.
24. Priklausymas asocijuotoms strukt roms
AB „Utenos trikotažas” yra ši asociacij nar :
Pramon s marketingo ir biznio centras
Lietuvos prekybos, pramon s ir amat r m asociacija (Algirdo g. 31, Vilnius)
Lietuvos lengvosios pramon s moni asociacijai (Saltoniški g. 29/3, Vilnius)
Lietuvos pramoninink konfederacija (Vienuolio g. 8, Vilnius)
25. Trumpa emitento istorija
AB „Utenos trikotažas” kurta 1967 m. liepos 25 d. Fabrikas buvo suprojektuotas ir pastatytas eksporto
Taryb S jung gamybai. Tuo metu tai buvo viena didžiausi moni Baltijos šalyse - jos projektinis
paj gumas siek 17,7 mln. vienet trikotažo gamini per metus.
Iki 1989 m. mon s gamyba nuolat did jo. 1989 m. AB „Utenos trikotažas” gamino jau 19,4 mln. vienet
trikotažo gamini , iš kuri 30 proc. buvo parduodama Lietuvoje, likusieji paskirstomi po Taryb S jung .
Tuo metu mon je dirbo 3 000 darbuotoj .
Atk rus nepriklausomyb , AB „Utenos trikotažas” tapo savarankiška mone ir prad jo nauj j savo
gyvavimo etap . 1990 m. kovo 11 d. Lengvosios pramon s ministro sakymu Nr. 20-k valstybin s mon s
“Utenos trikotažas” generaline direktore paskiriama Nijol Dumbliauskien , kuri iki šiol s kmingai
vadovauja bendrovei.
1993 m. bendrov tapo privataus kapitalo mone.
1994 m. gruodžio 6 d. AB „Utenos trikotažas” registruota Utenos rajono valdybos moni
registruotasis statinis bendrov s kapitalas sudar 18 877 021 Lt.

rejestre.

1995 m. steigta antrin mon UAB „Utenos trikotažo prekyba”.
1998 m. AB „Utenos trikotažas” akcinis kapitalas padidintas iki 23 260 491 Lt. D l naujosios akcij
emisijos bendrov pasiraš sutart su Europos rekonstrukcijos ir pl tros banku.
Tais pa iais metais Lietuvos Respublikos kio ministerija ir Kokyb s taryba apdovanojo AB „Utenos
trikotažas” Nacionaliniu kokyb s prizu, kurio tuo metu siek dauguma didži j Lietuvos moni .
Ypa s kmingi bendrovei buvo 1999 m. Šiais metais AB „Utenos trikotažas” sigijo 49,5 proc. AB „Šatrija”
akcij . (2000 m. bendrov nupirko valstybei priklausan ias AB „Šatrija” akcijas ir šiuo metu valdo 88,7
proc. AB “Šatrija” akcij paket ).
1999 m. birželio 1 d. AB „Utenos trikotažas” akcijos buvo trauktos
biržos Oficial j prekybos s raš .

Nacionalin s vertybini popieri

Bet to, 1999 m. gruodžio m n. bendrov gavo BS EN ISO 9001:1994 sertifikat . Toks mon s veiklos
vertinimas, kur atliko Brit standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinkt šios mon s
kokyb s valdymo sistem , kuri yra tolimesn s verslo s km s garantas. Tai dar kart parodo AB „Utenos
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trikotažas” vadovyb s sipareigojim
vartotoj poreikiams..

nuolat gaminti kokybišk

produkt , pagrindin d mes kreipiant

2001 m. spalio m n. monei teiktas tarptautinis standarto ISO 1400:1996 aplinkos apsaugos vadybos
sistemos (AVS) sertifikatas. Pasirengim gauti AVS sertifikat finansavo Danijos vyriausyb , suk rimo
projekt pad jo gyvendinti Danijos technologijos instituto ir KTU Aplinkos inžinerijos instituto
specialistai.
26. Gamybos (paslaug ) charakteristika
Gamybos strategija
AB „Utenos trikotažas” tikslas – gaminti aukš iausios kokyb s trikotažo gaminius konkurencingomis
kainomis ir kuo trumpesniais terminais. Tai pasiekti padeda vientisas gamybos ciklas, kur sudaro mezgimas,
medžiag apdaila, sukirpimas, siuvimas, kokyb s patikrinimas ir logistika.
Nuolatinis tobul jimas yra mon s darbo koncepcija. Tai liudija monei suteiktas ISO 9001,ISO 14001
sertifikatai, Nacionalinis kokyb s prizas, diegtas standartas OEKO – TEX 100, 2003 metais bendrovei
suteiktas ISO 9001:2000
Bendrov s technologinis gamybos ciklas:
Iš pirkt verpal mezgimo ceche numezgama medžiaga, kuri sur šiuojama pagal firm užsakymus ir
priduodama apdailos cech . ia ji išbalinama arba nudažoma reikiama spalva pagal užsakovo užsakym ,
išdžiovinama, jeigu numatyta technologiniame procese, pašiaušiama, išmarginama.
Iš apdailos cecho medžiaga atiduodama paruošimo sand l , iš kurio patenka sukirpimo cech . Kirpiniai
vežami siuvimo cech arba pas subrangovus.
Iš siuvimo cecho gaminiai patenka Logistikos skyri , kuriame supakuojami pagal firm reikalavimus. Iš
subrangov gaminiai logistikos skyri patenka jau supakuoti. Logistikos skyrius organizuoja gamini
išsiuntim pirk jams.
Bendrov je gaminamiems gaminiams daromi vair s papuošimai: siuvin jimas, vienetinis marginimas,
statomos akut s, akmenukai, spraud s, lipdukai ir t.t.
Apdailos ceche yra vienetinio marginimo baras, kuriame uždedamas gaminiui vienas arba net keli piešiniai
pagal užsakovo pateiktus pavyzdžius. Sukirpimas turi siuvin jimo bar , kuriame yra siuvin jimo ir
akmenuk priklijavimo rengimai.
26.1. lentel .

AB „Utenos trikotažas” gamybini cech veikla.

Cechas

Mato vnt.

2001

2002

2003

Mezgimo cechas

Išmegzta trikotažo medžiagos, t

2 717

2 803

2992

Apdailos cechas

Nudažyta medžiaga, t

2462

2440

2689

Sukirpimo cechas

Sukirpta medžiaga, t

2 189

2 489

2689

Siuvimo cechas

Pasi ta trikotažo gamini , t kst. vnt.

10 350

9 268

9086

Asortimentas
gyvendindami visuotin s kokyb s vadybos principus, lanks iai diegdami naujoves, prognozuodami mados
kryptis, tobulindami dizain ir spartindami gamini paruošimo proces savo klientui bendrov šiandien si lo
ger kain , aukš iausi kokyb ir palankius terminus.
Eksportui gaminama produkcija pagal užsienio firm užsakymus iš bendrov s žaliav ir iš užsienio firm
kirpini .
Lietuvos rinkai gaminami gaminiai su originaliu UT ir UTP prekiniu ženklu, kuriais prekiauja UAB „Utenos
trikotažo prekyba” organizuodama didmenin ir mažmenin prekyb firmin se parduotuv se. Si lom
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gamini asortimentas met eigoje atnaujinamas kelis kartus. Naujiems sezonams dizaineriai kuria pasaulines
mados tendencijas atitinkan ias kolekcijas.
Prekinis ženklas “UT linija” – tai modern s, elegantiški drabužiai, atspindintys paskutines mados kryptis.
Moderni klasik si lo kolekcija “Tema”. Jaunimui sukurta kolekcija “Karta”. Patogius ir praktiškus
sportinio stiliaus drabužius, skirtus sportui ir aktyviam laisvalaikiui, galima rasti kolekcijoje “UT Sportas”.
Tai drabužiai, skirti visai šeimai ir jos laisvalaikiui. Nat ral s, praktiški, patog s, žaismingi drabužiai
ikimokyklinukams kolekcijoje “Vaikai”. Mokyklinio amžiaus vaikams prekinis ženklas “Mes”, si lantis
stilingus ir universalius drabužius paaugliams. Apatinio trikotažo kolekcijos “Gunda” ir “Rokas” jau gerai
žinomos ir vertintos Lietuvos pirk j .

Trikotažo gam yba , t kst. vnt.
2003m

12.2 13.5

1.3

2002m

11.7

1.6

2001m

11.6

1.9

2000m
1999m
1998m

2

4

Lietuva

10.1

6.8

3.3
0

10.3

7.3

3.0

1996m

11.1

8.7

2.4

1997m

10.8

8.8

2.0

6

13.5

12.2

10.6

1.6

13.3

8
Eksportas

10

12

14

16

Iš viso

AB „Utenos trikotažas” gamini , parduodam UAB “Utenos trikotažo prekyba”, vidutin gaminio kaina
2003m.-8,98Lt,(2002m – 9,29 Lt ,2001 m. –7,84 Lt) užsienio rinkose – 9,99Lt. (2002-10,45 Lt ,2001 m. –
10,75 Lt).
AB „Utenos trikotažas” sertifikatai
Sertifikatas ISO 9001. AB „Utenos trikotažas” 1999 m. gruodžio m nes gavo BS EN
ISO 9001: 1994 sertifikat . Toks mon s veiklos vertinimas, kur atliko Brit
standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinkt šios mon s kokyb s
valdymo sistem , kuri yra tolimesn s verslo s km s garantas. 2001 m. spalio m n.
bendrovei suteiktas aplinkosaugos sertifikatas pagal ISO 14 001 standart .
Nepriklausoma sertifikavimo organizacija BSI yra patvirtinusi integruotos bendrov s kokyb s ie
aplinkos apsaugos vadybos sistem atitikti tarptautini standart reikalavimams. 2003m. sausio m n.
Bendrovei teiktas BS EN ISO 9001 : 2000 sertifikatas.
Sistema funkcionuoja, jos prieži r atlieka BSI.
Nacionalinis kokyb s prizas. AB „Utenos trikotažas” laim jo 2003m. Nacionalinio
kokyb s prizo konkurs Lietuvos didži j
moni grup je. Bendrov -pirmoji Lietuvos
mon apdovanota Nacionaliniu kokyb s prizu 1998 metais.Kartu su prizu teiktas
pažym jimas ir ženklas. Prizu mon apdovanota už reikšmingus verslo rezultatus,
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pasiektus gyvendinant visuotin kokyb s vadyb . Nacionalinio kokyb s prizo steig ja ir konkurso
vykdytoja - Lietuvos Respublikos kio ministerija. Konkurso tikslas - skatinti efektyvi kokyb s vadybos
metod gyvendinim mon se, didinti lietuvišk gamini konkurencingum integruojant Europos bei
pasaulio ekonomik , sukurti s lygas geros kokyb s vadybos praktikos pl trai skleidžiant moni , laim jusi
priz , patirt .
OEKO-TEX 100 standarto sertifikatas. AB „Utenos trikotažas” - viena pirm j
tekstil s pramon s moni Lietuvoje, gavusi OEKO-TEX 100 standarto sertifikat . Gautas
sertifikatas patvirtina, kad gaminiai neturi kenksming medžiag ir yra saug s vilk ti.
Du tarptautinius kokyb s sertifikatus - apatinio trikotažo, miego ir sporto r b - „Utenos
trikotažas” gavo 1999 m. balandžio 6 d. Juos suteik Danijos technologijos institutas, vienas
iš 12 tarptautini tyrim ir bandym asociacijos nari tekstil s ekologijos srityje, turintis OEKO-TEX 100
galiojim suteikti gaminiams kokyb s sertifikatus. OEKO-TEX sertifikat galiojimo trukm - 1 metai.
AB „Utenos trikotažas” vykdo gamybos kokyb s kontrol - visa gaminama ir realizuojama produkcija,
kuriai suteikti kokyb s sertifikatai pagal standart OEKO-TEX 100, turi atitikti šio standarto reikalavimus,
t.y. turi b ti pripažinta ekologiškai švaria. Bendrov s laboratorijoje nuolat kontroliuojami medžiag
rodikliai - daž atsparumas, susitraukimas po skalbimo, formaldehido kiekis, pH pusiausvyra. Saug s,
ekologiškai švar s, be kenksming medžiag ne tik bendrov s gaminiai, bet ir visas gamybos ciklas neturi
neigiamo poveikio aplinkai bei dirbantiesiems.
26.2.lentel .

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas” veiklos rodikliai.*
GRUP
BENDROV
2003 2002 2001 2003 2002 2001

Rodiklis
Bendrojo
trumpalaikio
koeficientas
Greitojo
trumpalaikio
koeficientas

mokumo
mokumo

Grynasis apyvartinis kapitalas (Lt)
Bendrojo mokumo koeficientas
Bendrasis skolos rodiklis
Skolos - akcinio kapitalo rodiklis
Nuosavo kapitalo pelningumas
Turto pelningumas
Bendrasis pardavim pelningumas
Grynasis pardavim pelningumas
Viso turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas kartais
Parduot preki ir paslaug savikaina
1 pardavim litui
Skolos – nuosavyb s koeficientas
Akcijos buhalterin vert
Grynasis pelnas akcijai

2.11 2.31

2,16

2.31

1.32 1.43

1,06

1.70

24.82 32.45 21.76 21.26
0.98 1.63

3,92

1.13

0.50 0.36

0,20

0.47

2.31 1.04

0,82

2.00

0.29 0.18

0,17

0.29

0.14 0.11

0,12

0.16

24.94 27.30 25,55 24.91
7.28 6.77

7,20

9.81

1.95 1.60

1,70

1.59

3.97 23.51 2,99

2.85

0.75 0.73

0.75 0.74 0,76

0,74

Formul

Trumpalaikis
turtas
/
Trumpalaikiai
2.43 1,92
sipareigojimai
(Trump. turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai
1.77 0,93
sipareigojimai
22.73 13.63
Trump. turtas-trump. sipareigojimai
2.00 4,65
Nuosavas kapitalas / Visi sipareigojimai
0.33 0,18
Visi sipareigojimai / Visas turtas
0.84 0,64
Visi sipareigojimai/ Akcinis kapitalas
0.18 0,17
Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavas kapitalas
0.12 0,14
Grynasis pelnas (nuostolis) / Visas turtas
25.72 22,96
Bendrasis pelnas x 100 / Pardavimai
8.58 9,07
Grynasis pelnas x 100 / Pardavimai
1.44 1,51
Pardavimai / Visas turtas
2.53 2,28
Pardavimai / Ilgalaikis turtas

1,07

0,61

0,20 0,89 0,50 0,22

2,36

1,69

2,98 2,26 1,69 2,98

0,66

0,35

0,50 0,66 0,35 0,50

Savikaina / Pardavimai

*Pastaba: rodikliai paskai iuoti remiantis konsoliduota finansine atskaitomybe, parengta pagal Tarptautinius
apskaitos standartus.

Pareng FM „Finasta”

psl. 12

2003 m. veiklos metinis prospektas-ataskaita

27. Realizavimo rinkos

Pardavim ai, t kst. Lt
2003 m

134,191
130,297

2002m
2001m

127,682
122,447

2000m
1999m

109,001

1998m

100,972

1997m

80,307

1996m

77,507
0

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Lietuvos rinka
2003 m. AB „Utenos trikotažas” Lietuvos pirk jams pardav 1,25 mln. vnt. trikotažo gamini už 11,4 mln.
Lt.
AB „Utenos trikotažas” dukterin mon UAB „Utenos trikotažo prekyba”, prekiaujanti Lietuvoje, Rusijoje,
Ukrainoje ir Latvijoje „Utenos trikotažo” ir „Šatrijos” gaminiais, per 2003 m pardav produkcijos už 22,65
mln. Lt, arba 19,6 proc. mažiau nei 2002 m. Lietuvoje pardav 78 proc. produkcijos.
AB „Utenos trikotažas” dukterin mon UAB „Gotija” 2003 m. pardav produkcijos už 719 t kst.Lt
AB „Utenos trikotažo” kontroliuojama AB „Šatrija”, per 2003 m. pardav produkcijos už 35,85 mln. Lt,
arba 43 proc. daugiau nei 2002 m., iš j Lietuvoje – 12 proc.
27.1. lentel .

Pardavimai Lietuvoje, t kst. Lt.

Pardavimai

1999

2000

2001

2002

2003

15 958

14 068

15 601

15 475

11 417

Eksportas
2003 m. Bendrov eksportavo 12,2 mln. vnt. trikotažo gamini už 122,3 mln. Lt, Eksporto apimtys padid jo
9,2 mln. Lt, arba 8,1 proc. Pagrindiniai pirk jai – tai stamb s Vakar Europos mažmenin s prekybos tinklai.
2003 metais išaugo prekyba su Švedija, Suomija, Danija. Prad ta prekiauti Pranc zijoje ir Portugalijoje.
Vakar Europos šalis eksportuojama produkcija, pagaminta pagal pirk j užsakymus, panaudojant piln
gamybos cikl nuo mezgimo iki pakavimo. Atlieka papildomas gaminio apdailos operacijas : vienetin
marginim , siuvin jim , aku i priklijavim ir kt.
AB "Utenos trikotažas" eksportuoja moteriškas palaidines, palaidinukes mergait ms, marškin lius vyrams,
apatinius marškin lius moterims ir vyrams, sportinius marškin lius vaikams, džemperius vyrams, moterims
ir vaikams bei kt.
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Pagrindinis bendrov s klientas Vakar Europoje - Hennes Mauritz AB, kurio pajam dalis nuo bendr j
pajam bendrov je, 2003 metais sudar 38,74 procentai.
Su Vakar Europos pirk jais bendradarbiaujama ilgalaiki užsakym gamybai pagrindu. Trikotažo gamini
eksportui
Vakar Europos šalis muit bei kvot n ra. Numatoma ir ateityje ieškoti firm
bendradarbiavimui naujose rinkose, nauj firm esamose rinkose.

27.2. lentel .

Eksportas, t kst.Lt.

Pardavimai

1999

2000

2001

2002

2003

91 285

106 609

110 344

113 131

122 320

28. Tiekimas
AB „,Utenos trikotažas” pagrindines žaliavas, naudojamas trikotažo gamyboje importuoja iš Azijos šali
(Indijos, Pakistano) - apie 84 proc. vis žaliav , iš Vakar Europos - 10 proc., vidaus rinkoje perkama – 6
proc.
Su žaliavos tiek jais sudaromos ilgalaik s i r vienkartin s sutartys. Sutartyse numatoma fiksuotos kainos,
mok jimo ir pristatymo terminai, atsakomyb . Tiek jai žaliavas pristato vidaus rinkoje - per 1-6 sav., iš
Europos šali - per 2-6 sav., iš Azijos šali - per 6 - 8 sav.
Pagrindin s žaliavos, naudojamos trikotažo gamyboje n ra apmokestinamos muito mokes iais.
Elektros energij tiekia AB ,,Lietuvos energija”. Per metus bendrov vidutiniškai sunaudojo 8,6 mln. Kwh ir
sumoka 1,43 mln. Lt.
Geriam vanden tiekia UAB ,,Utenos vandenys”, vidutinis metinis sunaudojimas – 17,538 kub. m.
Pramoniniam naudojimui vanden tiekia pati bendrov , sunaudojimas 582,793 kub. m.
Duj per metus bendrov vidutiniškai sunaudojo 148 kub. m. už 67 t kst Lt.
Šilumin s energijos vidutinis metinis sunaudojimas 28 t kst. G/kal, kuri pagamina bendrov s katilin .
29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindin s priemon s
AB „Utenos trikotažas” nuomoja iš Utenos apskrities viršininko administracijos 114 327 kv.m žem s sklyp ,
esant J. Basanavi iaus g. 122, Utenoje. AB „Utenos trikotažas” pagrindinius pastatus sudaro gamybiniai
pastatai, administraciniai, pagalbiniai pastatai ir firmini parduotuvi pastatai.
AB „Utenos trikotažas” transporto priemoni park sudaro lengvieji automobiliai
29.1.lentel . AB „Utenos trikotažas” ilgalaikis materialus turtas
Pagrindini priemoni pavadinimai
Žem
Pastatai
Statiniai ir mašinos
Transporto priemon s
Kiti renginiai ir rankiai
Išperkamosios nuomos ir panašios teis s
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai
Viso:

Likutin vert (Lt)
2001 m. gruodžio 31 d.
12 333
10 998 069
21 921 407
584 115
7 329 887
67 771
729 667
41 643 249

Likutin vert (Lt)
2002 m. gruodžio 31 d.
15 660
10 747 876
20 710 689
550 001
7 898 877
35 931
318 599
40 277 633

Likutin vert (Lt)
2003 m. gruodžio 31 d.
15 660
10 228 208
346 369
345 243
18 850 770
6 979 865
1 134 077
37 900 192

Visi Bendrov s pastatai inventorizuoti ir teisiškai registruoti Kadastro mon je.

Pareng FM „Finasta”

psl. 14

2003 m. veiklos metinis prospektas-ataskaita

Gamybos paruošimo skyriuje diegta “Gerber Technology” programin ranga gamini konstravimui ir
medžiagos normavimui “Gerber AccuMark 200 Profesional” bei pasiuvimo laik normatyv nustatymui
“GGT” Impact. Marginimo rašt k rimui sisavinta Art Workt programa, kuri leidžia greitai ir kokybiškai
kurti sud tingus marginimo raštus. diegta “Web PDM” informacin sistema, skirta gaminio technini ir
technologini duomen aprašymui bei j valdymui. Šios sistemos pagalba buvo pakeistas gaminio
savikainos paskai iavimo metodas, kas leidžia tiksliau nustatyti pagrindini ir pagalbini medžiag tak
gaminio savikainai bei sudaro s lygas ieškoti nauj b d jos sumažinimui.
Mezgimo ceche yra 84 apvalios mezgimo mašinos, kuri paj gumas 350 ton medžiagos per m nes ir 4
metmenines mezgimo mašinas, kuri paj gumas 4 t. medžiagos per m nes , dirbant dvejomis pamainomis.
Taip pat mezgimo ceche yra penkios Comez gumos mezgimo mašinos, ir trys fangin s mezgimo mašinos.
2003 m. už 819 t kst. Lt rengtos 5 naujos mezgimo mašinos.
Apdailos ceche veikia saus daž ir chemikal skiedimo-paskirstymo automatine sistema “Colorservice”.
Specializuotos “ORGATEX” dažymo proceso kontrol s, “ITM” recept paruošimo, bei min ta
“COLORSERVICE” sistema leido automatizuoti taurinimo proces . “ORGATEX” dažymo proceso
kontrol s sistema papildyta diegiant dažymo mašin automatin grei io valdymo ir vandens pildymo pagal
paskai iuot kiek funkcijas.
Apdailos cechas yra apr pintas “DATACOLOR” firmos bandom ja dažymo ranga bei spektofotometru,
leidžian iu patikrinti ir vertinti dažymo kokyb . Apdailos ceche yra 15 firmos ”THIES” dažymo rengim
(2 vnt. ECO-SOFT, 4 vnt ECO-SOFT PLUS HT, 3 vnt. SOFT-STREAM, 2 vnt RING-SOFT ir 4 vnt MINISOFT HT), kuri bendras paj gumas 230 t medžiagos per m nes . Šlapios medžiagos išilginiam pjovimui
naudojama “CORINO” firmos mašina.
2003 m. už 1 020 t kst. Lt sumontuoti nauji dažymo aparatai.
Vienetiniam marginimui atlikti yra “VARIPRINT”, HEBBECKER ir “MHM” marginimo mašinos. Bendras
vienetinio marginimo mašin paj gumas vidutiniškai 300 000 vnt. per m nes . Ištisiniam marginimui atlikti
naudojama “BUSSER” firmos mašina.
Apvali medžiag džiovinimui naudojamos “SANTEX” bei “MONTI”džiovinimo mašinos, “MONTI”
Compact ir 2 “FERRARO” kalandrai. Skleist medžiag džiovinimui naudojamas “Bruckner” firmos didelio
paj gumo džiovinimo-pl timo renginys skeltai medžiagai.
Naudojamas “Lafer” firmos kompaktorius skeltai medžiagai ir “ATF” firmos r šiavimo mašina. Šiauštos
medžiagos gamybai (šiaušimui) naudojami “TEXTIMA” ir “TOMLINSON” rengimai. Taipogi yra
“SUCKER-MULLER” zomšavimo mašina..
Sukirpimo ceche dirba firmos “ASSYST/BULLMER” automatin kirpimo sistema, 3 paklojimo – kaupimo
dviaukšt s automatin s linijos apvaliai ir skleistai medžiagai, 2paklojimo mašinos apvaliai ir 1 skleistai
medžiagai. Sukirpimo ceche yra “KURIS” sukirpimo ranga bei “HOFFMAN” sukirpimo ranga skirta
juostos iš medžiagos kirpimui. Ceche sukerpama iki milijono detali per m nes , dirbant dvejomis
pamainomis. Siuvin jimui naudojamos dvi 12 ir viena 8 siuvin jimo galvu i ZSK firmos mašinos.
Siuvin jimo raštai kuriami su “GIS” programa .Bendrov je diegta atliek automatin transportavimo ir
presavimo sistema; bei vienos galvut s siuvin jimo mašina, skirta siuvin jimo rašt tikrinimui ir
bandomininiams pavyzdžiams.
2003 m. sukirpimo ceche diegta automatinio sukirpimo linija už 1 140 t kst. Lt.
Siuvimo ceche yra 20 siuvimo linij , turin i “RIMOLDI”, “YAMATO”, “JUKI” siuvimo mašinas.
Kiekviena linija yra apr pinta gamini lyginimo ranga. Siuvimo ceche pagaminama iki milijono vnt. per
m n. dirbant dvejomis pamainomis.
2003 m. diegta siuvimo rengim ir spec. rangos už 367 t kst. Lt.
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30. Rizikos veiksniai, susij su emitento veikla
Rizikos veiksniai, susij su AB „Utenos trikotažas” veikla yra bendro pob džio ir esmin s takos nedaro. Tai
konkurencija, nestabili mokes i politika, priklausymas nuo monopolini energetini ištekli tiek j .
Bendrov dirba pelningai, laiku atsiskaito su biudžetu, turi išvys iusi pla i realizavimo rink .
Priklausomyb nuo vadovaujan iojo personalo ir specialist . AB „Utenos trikotažas” valdymas ir veikla
priklauso nuo nedidelio kiekio vyriausiojo vadovaujan iojo personalo ir kai kuri specialist . Jeigu d l bet
koki priežas i šie asmenys pasitraukt iš bendrov s, tai neigiamai paveikt bendrov s versl , veiklos
rezultatus, finansin b kl ir perspektyvas. Augant verslui, s km labai priklausys nuo sugeb jimo samdyti
papildomus darbuotojus, kurie tur t reikiam g dži . Bendrov nuolat siekia pritraukti naujus bei išlaikyti
jau esamus pagrindinius darbuotojus. Kvalifikacijos k limui 2003 m. skirta 290 t kst. Lt
Ekonominiai ir politiniai aspektai. AB „Utenos trikotažas” yra steigta pagal Lietuvos statymus, jos
b stin ir iš esm s visas turtas yra Lietuvoje. D l šios priežasties bendrov s veiklai turi takos valdžios
politika ir kiti politiniai bei ekonominiai poky iai Lietuvoje arba poky iai, turintys takos Lietuvai.
Valiutos kursas ir valiutos rizika. Nuo 2002 met vasario m n.2d. Lietuvos litas yra susietas su EURu
kursu 1 EURas = 3,4528 lito. Tod l Lietuvos litas JAV dolerio atžvilgiu svyruoja tai pat kaip ir EURas.
Bendrov siekdama sumažinti valiutos rizikos tak savo pardavimus-pirkimus nuo atsiskaitym JAV
doleriais perved
EURus. Tai pat bendrov pasilieka galimyb taikyti kitus finansinius instrumentus
(forvardai ir pan.). Negali b ti joki garantij , kad ne vyks jokie pasikeitimai užsienio valiut rinkoje,
kurios gali neigiamai paveikti Bendrov s versl bei veiklos rezultatus.
Teisinis reglamentavimas. Kadangi Lietuva gana neseniai per jo rinkos ekonomik , šalies kis ir valdžios
politika kinta ir kis ateityje, o tai gali tur ti takos b simam investuotojui arba bendrovei. Nors Lietuva
suformavo institucijas ir teisin bei prieži ros sistemas, b dingas parlamentin ms demokratijoms, šios
institucijos ir sistemos neturi patirties ir nuolat taikom proced rini saugikli . D l to Vyriausyb s politikos
ir prieži ros poky iai gali b ti mažiau nusp jami nei Vakar šalyse.
Bendrov negali užtikrinti, kad Lietuvos valdžia nesiims gyvendinti taisykli arba ekonomin s ar pinig
politikos ( skaitant taisykles ar politik , susijusi su mokes iais, ar monetarine politika), ar nesiims kitoki
veiksm , kurie gal t neigiamai paveikti Bendrov s versl , finansin b kl , veiklos rezultatus ar
perspektyvas.
Likvidumo rizika. D l Lietuvos kapitalo rinkos ribotumo parduodam akcij kaina gali gana smarkiai kisti
ir, susidarius nepalankioms rinkos s lygoms, investuotojai gali tur ti sunkum parduoti savo akcijas
Lietuvos rinkoje.
Kainas NVPB gali paveikti ir išoriniai faktoriai, tokie kaip pasaulio rink veiklos rezultatai ir kit nauj
rink rezultatai, prekybos mokes i ir/arba kapitalo prieaugio mokes i pasikeitimas.
Akcij kainos nepastovumo rizika. Parduodam akcij kaina gali svyruoti d l Bendrov s veiklos rezultat
poky i , kuriuos, be kita ko, gali sukelti teis s akt pasikeitimai, Vyriausyb s veiksmai, Lietuvos politin s
ar ekonomin s s lygos, ekonomin s s lygos regione arba kitose naujose rinkose ir kiti vykiai ar veiksniai.
Bet kurios iš ši pla i rinkos s lyg gali neigiamai paveikti parduodam akcij rinkos kain .
Ilgalaik s paskolos.
2003 m. gruodžio 31 d. Patronuojan ios mon s ir Grup s paskolas sudar :
Kreditorius

Paskolos suma ir
valiuta

AB “Hansabankas”

9.274 t kst. EUR

AB “Hansabankas”

1.158 t kst. EUR

Pareng FM „Finasta”

Pal kan norma
LIBOR 6 m n. EUR+1,
05%
LIBOR 6 m n. EUR+1,
05%

Gr žinimo
data

Likutis met
pabaigoje
(t kst. Lt.)

2008 12 31

27.566

2006 01 17

-
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Paskolos iš viso
Einam j met
dalis

27.566
(4.009)

Ilgalaik s paskolos
iš viso

23.557

2002 m. sausio 17 d. Patronuojanti mon kredito sutart su AB “Hansabankas”. Kreditas susid jo iš dviej
dali : ilgalaik s paskolos, siekian ios 9.274 t kst. eur , ir 1.158 t kst. eur kredito linijos. Ilgalaik paskola
buvo suteikta Patronuojan ios mon s nuosav akcij supirkimui, dividend išmok jimui bei statinio
kapitalo sumažinimui. Kredito linija buvo skirta ankstesn ms paskoloms gr žinti ir apyvartin ms l šoms
papildyti.
Už suteikt kredit Patronuojanti mon keit bankui ilgalaik material turt , kurio likutin vert 2003 m.
gruodžio 31 d. buvo 23.858 t kst. Lt. (2002 m. - 27.950 t kst. Lt.), visas atsargas ir esamas bei b simas l šas
Patronuojan ios mon s AB “Hansabankas” s skaitose.
2003 m. gruodžio 31 d. Patronuojanti mon kredito linijos nebuvo panaudojusi.
Pagal po balanso sudarymo dienos pasirašyt 2004 m. sausio 16 d. paskolos sutarties pakeitim kredito
linijos gr žinimo terminas nukeltas iki 2006 m. sausio 17 d.
Pagal paskolos sutart Patronuojanti mon privalo vis paskolos galiojimo laikotarp ne mažiau kaip 70%
nuo vis kiekvien m nes s skaitose bankuose vykdom atsiskaitym sumos vykdyti per AB
“Hansabankas” atidarytas s skaitas. Patronuojanti mon negal jo vertinti šios sutarties s lygos vykdymo,
ta iau Patronuojan ios mon s vadovyb mano, kad sutarties s lyga yra tenkinama.
Patronuojan ios mon s paskol gr žinimo grafikas pateikiamas žemiau esan ioje lentel je (t kst. Lt.):
Metai

AB “Hansabankas”

2004
2005
2006
2007
2008

4.009
5.345
5.345
6.434
6.433

Iš viso

27.566

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur j s ar turintis esmin s takos emitento veiklos
rezultatams per 2 pastaruosius finansinius ( kinius) metus
Per 2 pastaruosius kinius metus veiklos nutraukimo ar sumažinimo nebuvo.
32. Patentai, licencijos, kontraktai
Bendrov nepriklauso nuo patent , licencij , pramonini , komercini ir finansini kontrakt .
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33.Teismo ir tre i j teismo (arbitražo) procesai
Per atskaitin laikotarp teismini ar arbitražo proces , galin i tur ti esmin poveik bendrov s finansinei
b klei, nebuvo.
34. Darbuotojai
34.1. lentel .

atlyginimas.

AB „Utenos trikotažas” darbuotoj

Darbuotoj grup

skai ius pagal atskiras grupes ir vidutinis m nesinis

Vidutinis s rašinis skai ius
2001
2002
2003
141
126
125
6
6
6
1 292
1213
1171
1 433
1339
1296

Vadovai ir specialistai
Iš j vadovai
Darbininkai
Iš viso:

Vidutinis atlyginimas, Lt
2001
2002
2003
3936
4487
4444
1 195
1 465

1 269
1 572

1 329
1 629

2003 m. pabaigoje bendrov je dirbo 1296 darbuotoj .
Darbuotoj grupavimas pagal išsilavinim

34.2. lentel .

Darbuotoj grupavimas pagal išsilavinim
Aukštasis
Aukštesnysis
Profesinis
Vidurinis

Darbuotoj grup
Vadovai
Specialistai
Darbininkai
Iš viso:

6
113
25
137

20
360
380

203
203

458
458

Pagrindinis
129
129

Pradinis
1
1

35. Investicij politika ( veiklos ataskaitoje)
35.1 lentel .

AB ,,Utenos trikotažas” investicijos mln. Lt

Investuota

1999

2000

2001

2002

2003

11,9

13,7

10,6

5,5

5,8

AB ,,Utenos trikotažas” valdo trij dukterini

moni kontrolinius paketus:

UAB ,,Utenos trikotažo prekyba” – 100 proc.
UAB ,,Gotija” – 90,5 proc.
AB ,,Šatrija” – 88,7 proc.
AB ,,Utenos trikotažas” ir dukterini moni bendra veikla 2003 m. suteik galimybes gyvendinti naujus
sumanymus, pl sti prekybos tinkl Lietuvoje ir užsienyje, lanks iai ir greitai reaguoti rinkos poky ius.
AB “Šatrija”
AB “Šatrija” kurta 1992 metais. Adresas: Vilniaus 5, 4400 Raseiniai, fax: 8 (428) 70611, E-paštas:
raseiniai@satrija.lt.
Generalin direktor – Aida Zigmantavi ien
Bendrov s statinis kapitalas – 10 420 551 Lt. 88,7 proc. statinio kapitalo valdo AB “Utenos trikotažas”.
Pagrindin veikla – gamini siuvimas. Gaminama produkcija: keln s, kostiumai, kombinezonai, striuk s,
apsiaustai, švarkai, ir kt. 2003 m. AB “Šatrija” dirbo vidutiniškai 731 žm.
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2003 m. bendrov pardav produkcijos už 35,85 mln.Lt, arba 43 proc.daugiau nei 2002 m. Vakar Europos
šalis pardav 88 proc. produkcijos, Lietuvoje –12 proc. 2003 m. uždirbo 1 037 t kst. Lt grynojo pelno.
UAB “Utenos trikotažo prekyba”
UAB ”Utenos trikotažo prekyba” kurta 1995 metais. Adresas: J. Basanavi iaus 122, 4910 Utena, fax: 8
(386) 63070, E-paštas: utena@utp.lt .
Generalinis direktorius – Ar nas Užupis
statinis kapitalas - 1 176 200 Lt, 100 proc. priklauso AB “Utenos trikotažas”.
Pagrindin veikla – didmenin ir mažmenin prekyba. UAB “Utenos trikotažo prekyba” valdo 14 firmini
parduotuvi Lietuvoje ir filialus Ukrainoje ir Latvijoje. 2003 m. bendrov je dirbo vidutiniškai 111
darbuotojai.
2003 metais UAB “Utenos trikotažo prekyba” grup pardav produkcijos už 22,65 mln. Lt, arba 19,6
proc.mažiau nei 2002m. UAB “Utenos trikotažo prekyba” Lietuvoje pardav 78 proc. produkcijos, 22
proc.produkcijos eksportavo Baltijos ir NVS šalis. 2003 m. patyr 5 626 t kst. Lt nuostolio.
UAB “Gotija”
UAB “Gotija” kurta 1994 metais. Adresas: Laisv s al. 33, Kaunas, tel.: 8 (37) 205879.
Direktor – Zita Davtartien
statinis kapitalas –190 000 Lt, iš jo 90,5 proc. priklauso AB “Utenos trikotažas”.
Veikla – mažmenin prekyba drabužiais. Bendrov je dirba 5 žmon s.
2003 metais pardav produkcijos už 719 t kst. Lt, grynojo pelno uždirbo 20 t kst. Lt.
36. Konkurentai
R b paklausa ES ir JAV paskutiniais metais did ja, kylant pragyvenimo standartams ir gyventoj skai iui.
Manome, kad tekstil s ir trikotažo r b paklausa išliks stabili ir artimiausiu laikotarpiu. Kadangi gyventojai
vis daugiau savo pajam skiria nam apyvokos reikm ms bei mobiliojo ryšio ir informacini technologij
priemon ms, manome, kad konkurencija tarp gamintoj stipr s.
Paklausa ES, JAV šalyse did ja pigiems gaminiams ir aukštos mados geros kokyb s brangiems gaminiams.
Tai rodo HM, WaltMart, Matalan tinkl , prekiaujan i vidutin s ir žemesn s kainos gaminiais, s km . Tuo
tarpu prekybos tinklai CA, Marks Spencer, parduodantys aukštesnio kain lygio gaminius, patiria
nuostolius. Po Pietry i Azijos ir Rusijos krizi konkurencija tarp gamintoj dar labiau sustipr jo, dauguma
Europos gamintoj jau išk l gamyb pigesnes šalis.
Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas” konkurentai vidaus rinkoje yra Lietuvos gamintojai, gaminantys
panaši produkcij , užsienio gamintoj trikotažo gamini importuotojai, parduotuvi tinklai, prekiaujantys
drabužiais ir trikotažo gaminiais, turgaus prekeiviai.
Konkurentai tarp Lietuvos gamintoj yra AB „Sparta”, AB „Audimas”, AB „Trys sezonai”, gaminan ios
apatinius ir viršutinius trikotažo gaminius, AB „Vilniaus aušra”, siuvanti lengvus viršutinius bei apatinius
drabužius, AB „Lorita”, užsiimanti drabuži k dikiams gamyba.
AB „Utenos trikotažas” konkurentai šiuo metu nepaj g s konkuruoti savo trikotažo gaminiais nei
kiekybiškai, nei kokybiškai. Dauguma moni specializuojasi ir kitos produkcijos gamyboje.
Tarp šali importuotoj ypa stiprias pozicijas užima Danija, Kinija, Turkija, Lenkija.
Bendrov s konkurentai gaminant ir parduodant produkcij Vakar Europos šalyse yra Estija, Latvija,
Portugalija, Graikija, Rumunija, Vengrija, Turkija, Kinija, Bulgarija. Stipriosios pus s konkurent - trumpi
gamybos terminai, maža kaina.
AB „Utenos trikotažas” pranašumai:
pilnas gamybos ciklas/lankstumas;
pilnas gamybos ciklas/lankstumas;
dideli gamybiniai paj gumai;
Pareng FM „Finasta”
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nepriklausomumas nuo išorini šilumin s energijos tiek j (nuosava katilin );
galimyb užsakymus atlikti per minimaliai trump laik , žinomas bendrov s vardas
pirk j ir vartotoj tarpe;
aukštos kvalifikacijos personalas;
nuosavas firmin s prekybos tinklas Lietuvos rinkoje;
geografin pad tis/pristatym trukm ;
bendrov je funkcionuojanti kokyb s sistema atitinkanti tarptautinius standart
9001:2000, OEKO-TEX 100, ISO-14 001 reikalavimus;
naujovi diegimas;
kainos/kokyb s santykio augimas.
37. Išmok ti dividendai
37.1. lentel .

*

AB „Utenos trikotažas” akcininkams priskai iuoti dividendai.

Metai

Bendra dividend
suma, t kst. Lt

Dividendai vienai akcijai, Lt

Procentas nuo nominalios
akcijos vert s

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*

4 030,5
11 630 ,2
11 630,2
8 833,6
12 297,4
12 297,4
11 900,7

0,22
0,50
0,50
0,25
0,62
0,62
0,60

22
50
50
25
62
62
60

Patvirtinta 2004 m. balandžio 20 d. vykusiame AB “Utenos trikotažas” akcinink susirinkime.
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V. FINANSIN PAD TIS
38. Finansin s ataskaitos
Finansin s ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS) 2.
Balansas,t kst. Lt

Grup

Patronuojanti mon

2003 m.

2002 m.

2001 m.

480
(2,626)
1,183
44,169

352
(511)
1,088
47,241

529
(931)
649
49,486

114

243

463

1,200
-

60
-

196
1,300
-

1,033

1,006

1,818

45,553

49,479

17,684
534
137
22,036
3,073
629
3,066
47,159
92,712

2

19,924
2,334
120
17,244
3,599
670
8,480
52,371
101,850

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis nematerialus turtas
Prestižas
Investicinis turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Išankstiniai apmok jimai už ilgalaik
material turt
Investicijos dukterines bei susijusias
mones
Ilgalaik s gautinos sumos
Suteikta ilgalaik paskola
Investicijos skirtos pardavimui
Atid to pelno mokes io turtas, gryn ja
verte

2003 m.

53,510 Ilgalaikis turtas iš viso
20,711
2,212
70
14,667
400
2,524
40,584
94,094

TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Suteiktos trumpalaik s paskolos
Išankstiniai apmok jimai
Iš pirk j bei kitos gautinos sumos
Iš dukterini moni gautinos sumos
Gautini mokes iai
Ateinan i laikotarpi s naudos
Pinigai ir pinig ekvivalentai
Trumpalaikis turtas iš viso
TURTAS IŠ VISO

2002 m. 2001 m.

217
6,178
31,608

205

382

6,366
33,691

6,102
35,304

114

220

238

8,414
-

9,915
-

13,064
-

635

574

636

47,166

50,971

55,726

10,011
522
61
17,453
6,195
1,750
91
1,343
37,426
84,592

10,528
1,034
66
12,693
5,205
2,392
68
6,647
38,633
89,604

14,640
2,212
24
10,698
604
22
181
28,381
84,107

AB “Utenos trikotažas” ataskaitos pagal TAS parengtos Ernst & Young Baltic UAB
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Grup
2003 m. 2002 m.

2001 m.

19,834

35,334
-

23,260
7,410

175
4,507
20,348
44,864
1,951

(41)
4,507
19,954
59,754
5,427

20,535
18,015
69,220
5,763

23,558
23,558

13,951
13,951

153
133
286

4,009
9,473
3,207

3,248
9,101
3,191

2,222
11,243
-

5,650

7,178

5,360

22,339

22,718

18,825

92,712

101,850

94,094
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SIPAREIGOJIMAI IR AKCININK
NUOSAVYB
AKCININK NUOSAVYB
statinis kapitalas
Akcij priedai
Užsienio
valiutos
perskai iavimo
rezervas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas
Akcinink nuosavyb iš viso
MAŽUMOS DALIS
ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Atid to pelno mokes io sipareigojimas
Ilgalaik s paskolos
Ilgalaikiai sipareigojimai iš viso
TRUMPALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaiki paskol einam j met dalis
Prekybos bei kitos mok tinos sumos
Dukterin ms mon ms mok tinos sumos
Mok tini mokes iai
Sukauptos
s naudos
bei
kiti
trumpalaikiai
sipareigojimai
Trumpalaikiai sipareigojimai iš viso
SIPAREIGOJIMAI IR AKCININK
NUOSAVYB IŠ VISO

Patronuojanti mon
2003 m. 2002 m. 2001 m.

19,834 35,334
-

23,260
7,410

175
4,507
4,507 20,535
20,348 19,913 18,015
44,864 59,754 69,220
23,558 13,951
23,558 13,951

133
133

4,009
5,285
2,710

3,248
4,402
2,859

2,222
8,253
343

4,166

5,390

3,936

16,170

15,899 14,754

84,592

89,604

84,107
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Pelno (nuostolio) ataskaita.
Grup
2003 m.
180,855

Patronuojanti mon

2002 m.

2001 m.

163,212

2003 m. 2002 m. 2001 m.

158,245 PARDAVIMAI

(135,744) (123,490) (117,808) Parduot preki savikaina
45,111

39,722

(11,360)
(16,891)

(10,896)
(15,023)

(7,724) Pardavim s naudos
(22,028) Bendrosios ir administracin s s naudos

(24)

411

2,003 Kitos pajamos (s naudos), gryn ja verte

16,836

14,214

(1,186)

(1,156)

15,650

13,058
-

15,650

13,058

(2,002)

(2,340)

13,648

10,718

(486)

336

13,162

11,054

0.66

0.55

Pareng FM „Finasta”

40,437 BENDRASIS PELNAS

12,688 VEIKLOS PELNAS
(793) Finansin s (s naudos), gryn ja verte
11,895

PELNAS PRIEŠ DUKTERINI
MONI REZULTAT

- Dukterini

moni rezultatas

11,895 PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIM
(493) Pelno mokestis
11,402 PELNAS PRIEŠ MAŽUMOS DAL
140 Mažumos dalis
11,542 GRYNASIS PELNAS

Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai
0.29 (Litais)

134,191 128,798 126,036
(100,759) (99,646)
33,432

(97,092)

29,152

28,944

(3,693) (3,804)
(10,295) (9,095)

(3,244)
(15,453)

445

668

1,199

19,889

16,921

11,446

(506)

(731)

(723)

19,383

16,190

10,723

(4,256) (3,396)

578

15,127

12,794

11,301

(1,965) (1,740)

241

13,162

11,054

11,542

-

-

13,162

11,054

11,542

0.66

0.55

0,29
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Pasikeitim akcinink nuosavyb je ataskaita (t kst. Lt)
Patronuojanti mon ir Grup
Rezervai

Pastaba

Akcinis

Akcij

statym
numatytas

Kiti

Užsienio
valiutos
perskaiiavimo

kapitalas

priedai

rezervas

rezervai

rezervas

Nepaskirstytas
pelnas

Akcinink
nuosavyb
iš viso

2001 m. gruodžio 31 d.
likutis

23,260

7,410

1,162

19,373

-

18,015

69,220

16,000

-

-

(16,000)

-

-

-

-

-

2,371

-

-

(2,371)

-

-

-

-

-

(8,834)

(7,410)

-

9,300

-

(1,890)

-

-

(7,760)

-

-

(11,686)

(3,939)

-

3,939

-

Akcinio kapitalo
padidinimas
Perk limas privalom
rezerv

14 c)

-

Dividendai išmok ti už
2001 m.
Perk limas kitus rezervus

-

Nuosav akcij anuliavimas
Perk limas
peln

(3,926)

nepaskirstyt

Grynasis pelnas

(8,834)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,054

11,054

35,334

-

3,533

974

-

19,913

59,754

(15,500)

-

-

-

-

-

2002 m. gruodžio 31 d.
likutis
Akcinio kapitalo mažinimas

14 a)

(15,500)

Dividendai išmok ti už
2002 m.

14 b)

-

-

-

-

-

(12,367)

(12,367)

14 b)

-

-

-

-

-

(360)

(360)

14 d)

-

-

-

-

175

-

175

-

-

-

-

-

13,162

13,162

19,834

-

3,533

974

175

20,348

44,864

Premijos išmok tos už
2002 m.
Perk limas
valiutos
rezerv

užsienio
perskai iavimo

Grynasis pelnas

2003 m. gruodžio 31 d.
likutis
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Pinig sraut ataskaita (t kst. Lt)
Grup
2003 m.
2002 m.

Patronuojanti mon
2003 m.
2002 m. 2001 m.

Pinig srautai iš prastin s veiklos (veiklai):
15,650

13,058 Pelnas prieš apmokestinim ir mažumos dal

15,127

12,794

11,301

(615)
4,256
5,962
390
-

(567)
3,396
6,220
-

(1,670)
(578)
5,690
434
-

(46)
28
(318)
(316)
963
25,431

(1)
120
585
(144)
876
23,179

(8)
129
(22)
(177)
120
260
15,479

458

3,666

(3,431)

(18)

(88)

1,351

(2,094)

(4,601)

831

(3,734)

(4,304)

2,445

883

(3,851)

2,717

Pataisos, suderinan ios gryn j peln su grynaisiais
pinig srautais iš prastin s veiklos:
(638)
8,546
2
(511)

(626)
9,058
(420)

(36)
150
(58)
(138)
963
23,930

5
451
747
(250)
919
22,942

60
1,855

136
284

24

(320)

-

-

(3,846)

(5,951)

372

(2,142)

-

-

(4,136)

2,980

18,259

17,929

Sumok tas pelno mokestis
Dukterini moni rezultatas
Nusid v jimas ir nematerialaus turto amortizacija
Vert s sumaž jimo nuostolis
Kiti ne piniginiai srautai
Prestižo amortizacija
Nuostolis (pelnas) iš ilgalaikio materialaus turto
pardavimo
Ilgalaikio materialaus turto nurašymas
Realizacin s vert s koregavimai bei nurašymai
Pal kan pajamos
Pal kan s naudos
Pardavimui skirt investicij perleidimo nuostolis
Trumpalaikio turto ir trumpalaiki
pasikeitimas:

Pareng FM „Finasta”

sipareigojim

Ilgalaiki
gautin
sum
sumaž jimas/
(padid jimas)
Atsarg sumaž jimas/(padid jimas)
Išankstini apmok jim ir ateinan i laikotarpi
s naud sumaž jimas / (padid jimas)
Iš dukterini moni gautin sum (padid jimas)
/sumaž jimas
Iš pirk j bei kit gautin sum (padid jimas)
/sumaž jimas
Prekybos bei kit mok tin sum padid jimas/
(sumaž jimas)
Dukterin ms
mon ms
mok tin
sum
padid jimas/
(sumaž jimas)
Sukaupt
s naud
ir
kit
trumpalaiki
sipareigojim
padid jimas/ (sumaž jimas)

-

(343)

324

(4,017)

2,228

163

Grynieji pinig srautai, gauti iš prastin s veiklos

16,909

15,986

19,879
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Pinig srautai iš investicin s veiklos (veiklai):
(5,879)
195
-

(7,498)
187
-

(1,028)
138
490

250
709

(6,084)

(6,352)

(4,454)
14,822
(963)
(15,500)

(2,222)
17,066
(919)
(11,686)

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto
( sigijimas)
Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo
Ilgalaiki investicij ( sigijimas)
Dukterin s mon s ( sigijimo) vert at mus sigyt
gryn j pinig tenkan i dal
Gautos pal kanos
(Suteiktos) trumpalaik s ir ilgalaik s paskolos
Grynieji pinig
veiklai

srautai, (panaudoti) investicinei

(11,494)

Pinig srautai iš finansin s veiklos (veiklai):
Ilgalaiki paskol (gr žinimas)
Gautos ilgalaik s paskolos
Sumok tos pal kanos
Akcinio kapitalo sumažinimas
Sumok ti dividendai, at mus mokest prie pajam
(7,860)
šaltinio

(17,589)

(5,621)

(5,414)

Grynieji pinig
veiklai

srautai, (panaudoti) finansinei

Grynasis
pinig
(sumaž jimas)/
5,956
padid jimas

8,480

Pinigai ir
2,524 pradžioje

3,066

8,480

pinig

ir

pinig

ekvivalentai

(4,882)
87
-

(10,828)
71
216

(1,373)
316
402

144
709

177
(1,256)

(4,624)

(3,942)

(11,620)

(4,454)
14,822
(963)
(15,500)

(2,222)
17,066
(876)
(11,686)

(481)
2,222
(120)
-

(11,494)

(7,860) (10,140)

(17,589)

(5,578)

(8,519)

(5,304)

6,466

(260)

6,647

181

441

1,343

6,647

181

ekvivalent

laikotarpio

Pinigai ir j ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
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39. Finansini ataskait komentarai
Finansini ataskait komentarai pateikiami auditoriaus ataskaitoje.
40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekan io valdymo organo parengta ataskaita
AB „Utenos trikotažas” valdybos ataskaita apie bendrov s veikl 2003 m. pridedama prie metinio prospekto
– ataskaitos.
41. Informacija apie audit
2003 m. finansini ataskait (balans , pelno (nuostolio), nuosavyb s poky i bei pinig sraut )audit atliko
UAB “Ernst & Young Baltic”.
Audito atlikimo data – 2003 m. sausio 31 d.
Auditoriaus išvada ir ataskaita pateikiama prie metinio prospekto – ataskaitos.
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS
42. Valdymo organ nariai
42.1. Pareigos, vardai ir pavard s, asmens kodai, duomenys apie dalyvavim emitento statiniame kapitale
Vardas, pavard , asmens kodas

Pareigos

Turima statinio
kapitalo dalis, proc.

Bals dalis,
proc.

-

-

0,003

0,003

-

-

-

-

0.008

0.008

-

-

-

-

0,003

0,003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VALDYBA
Ar nas Martinkevi ius

Valdybos pirmininkas

Nijol Dumbliauskien

Valdybos nar
Generalin direktor

Regina Sajien

Valdybos nar

Bjorn Gillberg*

Valdybos narys

Arvydas Strumskis*

Valdybos narys

Antanas Vainauskas

Valdybos narys

Martynas esnavi ius*

Valdybos narys

Nijol Dumbliauskien

Generalin direktor

Nerijus Datk nas

Finans direktorius

N. Vil nas

Rinkodaros direktorius

L. Žurauskas

Technikos direktorius

M.Ramonien

Gamybos direktor

Valda Gylien

Vyr. Buhalter

ADMINISTRACIJA

*PASTABA - 2004 m. balandžio 20 d. visuotiniame akcinink susirinkime iš valdybos atšaukti: Bjorn
G.Gillberg ir Arvydas Strumskis. Iki valdybos kadencijos pabaigos bendrov s valdyb išrinktas Martynas
esnavi ius.
42.2. Duomenys apie valdybos pirminink , administracijos vadov ir vyriausi j finansinink .
Ar nas Martinkevi ius – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, Kauno Technologijos
Universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Nuo 1992 m. UAB koncernas ,,SBA” prezidentas.
Nijol Dumbliauskien – generalin direktor , valdybos nar . Išsilavinimas – aukštasis, profesija –
inžinier – technolog , siuvimo gamini konstravimo specialyb .
Darboviet s per paskutinius 10 met :
1984 –1987 m. – bendrov s siuvimo cecho viršinink ;
1987 – 1990 m. - bendrov s vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoja;
nuo 1990 m. kovo 12 d. – AB „Utenos trikotažas” generalin direktor .
Valda Gylien - vyr. buhalter . Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – ekonomist , specialyb – buhalterin
apskaita.
Darboviet s per paskutinius 10 met :
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1979 -1991 m. – bendrov s ekonomist -pretenzionist , juriskonsult ;
1991-1996 m. – bendrov s buhalter – revizor ;
nuo 1996 m. kovo 1 d. – AB „Utenos trikotažas” vyr.buhalter .
42.3. Duomenys apie dalyvavim kit moni , staig ir organizacij veikloje ( mon s, staigos ar
organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesn kaip 5 proc. moni kapitalo ir bals dalis, proc.)

Vardas, pavard

Ar nas Martinkevi ius

Nijol Dumbliauskien
Regina Sajien

Bjorn Gillberg

Arvydas Strumskis

Antanas Vainauskas
Martynas esnavi ius
Nerijus Datk nas
N. Vil nas
L. Žurauskas
M.Ramonien
Valda Gylien

Pareng FM „Finasta”

Organizacijos pavadinimas, pareigos
UAB koncernas SBA, valdybos pirmininkas
UAB “Utenos trikotažo prekyba”, valdybos pirmininkas
UAB “Pastat d j gyvendinimas”, valdybos pirmininkas
UAB “Klaip dos bald prekyba”, valdybos pirmininkas
UAB “SBA Bald kompanija”, valdybos pirmininkas
AB „Šatrija” valdybos nar
UAB “Utenos trikotažo prekyba”, valdybos nar
AB „Šatrija”, valdybos pirminink
UAB „Utenos trikotažo prekyba”, valdybos nar
AB „Objektas” valdybos nar
UAB „SBA Bald kompanija”, valdybos nar
Asociacija „Pramon s ir marketingo biznio centras”, valdybos
pirminink
AB „Kauno baldai”, steb toj tarybos pirminink
AB „Miestprojektas”, valdybos nar
AB „Akmena”, valdybos nar
UAB koncernas SBA, valdybos nar
AB „Šilut s baldai”, steb toj tarybos pirminink
UAB „Klaip dos bald prekyba”, valdybos nar
AB „Karig ”, steb toj tarybos pirminink
UAB „Justima”, valdybos pirminink
AS Tallinna Kulmhoone valdybos narys
AB „Vilkma” valdybos narys
UAB „Sonex Grup ” valdybos narys
AB „Kauno pieno centras” valdybos pirmininkas
AB „Kauno pieno centras” valdybos narys
UAB „Sonex Grup ” valdybos narys
UAB ,,Narbutas ir Ko” valdybos narys
AS Tallinn Kulmhoone valdybos narys
AB ,,Vilkma” valdybos narys
UAB “Utenos trikotažas prekyba”, valdybos narys
UAB koncernas SBA, valdybos narys
UAB “Pastat d j gyvendinimas”, valdybos narys
UAB “SBA Bald kompanija”, valdybos narys
Amber Trust S.C.A atstovas
AB „Šatrija” valdybos narys
-

Kit moni kapitalo ir
bals dalis, proc.
50,5
-
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42.4. Duomenys apie valdymo organ nari neišnykus teistum už nusikaltimus nuosavybei, kininkavimo
tvarkai, finansams.
Valdymo organ nariai neturi ir niekada netur jo teistumo už nusikaltimus nuosavybei,
tvarkai, finansams.

kininkavimo

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organ nario kadencijos pradži ir pabaig
Vardas, pavard

Kadencijos pradžia

Kadencijos pabaiga

VALDYBA
Ar nas Martinkevi ius
Nijol Dumbliauskien
Regina Sajien
Martynas esnavi ius
Antanas Vainauskas

2001.04.11
2001.04.11
2001.04.11
2004.04.20
2002.04.04

2005.04.11
2005.04.11
2005.04.11
2005.04.11
2005.04.11

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ nariams
43.1. Informacija apie emitento per ataskaitin laikotarp išmok ti atlyginim , tantjem ir kit išmok iš
pelno bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkan ius vienam asmeniui (steb toj tarybos, valdybos,
administracijos nariams)
AB “Utenos trikotažas” tantjemoms ir darbuotoj premijoms skirta 1,193 t kst. Lt. Kit išmok iš pelno
valdybos ir administracijos nariams Bendrov nemok jo.
43.2. Emitento steb toj tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitin laikotarp išmok t
atlyginim , tantjem ir kit išmok iš pelno sumos, gautos iš moni , kuriose emitento dalis statiniame
kapitale sudaro daugiau kaip 20 proc.
AB „Utenos trikotažas” valdybos ir administracijos nariams atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno
per 2003 m. iš moni , kuriose emitento dalis statiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procent , nebuvo
mokamos.
43.3. Per ataskaitin laikotarp valdymo organ nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai,
kuriais užtikrintas j prievoli vykdymas.
AB „Utenos trikotažas” valdybos ir administracijos nariams per 2003 m. nebuvo skirtos paskolos, suteiktos
garantijos ir laidavimai.
44. Sand riai su suinteresuotais asmenimis
AB „Utenos trikotažas” pagrindinei veiklai neb ding sand ri su mon mis, staigomis ir organizacijomis,
kuri veikloje ar kapitale dalyvauja emitentas ar jo valdymo organ nariai, nebuvo.
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI VYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS
45. Naujausi vykiai emitento veikloje
2004 m. balandžio 20 d. Visuotinio akcinink susirinkimo nutarimai:
1.Patvirtino bendrov s veiklos ataskait už 2003 metus.
2.Pritar audito išvadoms.
3.Patvirtino metin finansin atskaitomyb .
4.Patvirtino 2003m pelno paskirstym .Nutar vienai vieno lito nominalios vert s akcijai mok ti 0,60Lt
dividend .Akcinink , kuriems priklauso dividendai apskaitos data - 2004m. balandžio20d.
5.AB,,Utenos trikotažas” auditoriumi 2004m. išrinko audito kompanij ,,Ernst@Young”.
6. Nutar pakeisti bendrov s status pagal 2003m. gruodžio 11d.
Lietuvos respublikos akcini bendrovi statym .
7.Vadovaujantis LR Akcini bendrovi statymo 54 str. nutar sigyti savo akcij ,pateikiant savanorišk
Oficial pasi lym LR vertybini popieri rinkos statymo nustatyta tvarka.
8. Išrinko Martyn esnavi i AB,,Utenos trikotažas” valdybos nariu.
46. Esminiai vykiai emitento veikloje
Pranešimai apie esminius vykius pateikiami Lietuvos Respublikos vertybini popieri komisijai,
Nacionalinei vertybini popieri biržai, dienraš iui “Lietuvos rytas”, Lietuvos telegram agent rai ELTA
bei naujien agent rai BNS.
2003 m. vasario 25 d. Žem s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstyb s mon registravo
AB „Utenos trikotažas” stat pakeitim d l statinio kapitalo sumažinimo, pagal LR akcini bendrovi
statymo 54 str. 1.1. ir 2.2. punktus. Sumažinto statinio kapitalo vert 19 834 442 Lt.
2003 m. kovo 26 d. vyko visuotinis AB „Utenos trikotažas” akcinink susirinkimas.
Susirinkime priimti nutarimai:
1. Patvirtino bendrov s veiklos ataskait už 2002 metus.
2. Patvirtino auditoriaus ataskait .
3. Patvirtino 2002 m. finansin atskaitomyb .
4. Patvirtino 2002 m. pelno paskirstym . Paskelb išmokamo už 2002 metus dividendo dyd - vienai
vieno lito nominalios vert s akcijai mok ti 0,62 Lt. dividend . Akcinink , kuriems priklauso
dividendai, apskaitos data – 2003 m. kovo 26 d.
5. Bendrov s auditoriumi 2003 m. išrinko audito kompanij ,,Ernst @ Yong”.
6. Patvirtino pakeistus bendrov s status pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcini
bendrovi statym Nr.VIII-1835.
47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky iai per artimiausius finansinius ( kinius) metus
Bendrov s tikslai 2004 metams
- Parduoti produkcijos už 140 mln.Lt.
- Parduoti naujiems pirk jams produkcijos už 10 mln. Lt.
- Gauti grynojo pelno 15,9 mln.Lt.
- Perkelti 39 proc. siuvimo apim i subrangovams Lietuvoje ir užsienyje.
- Padidinti darbo našum 12 proc.
- Sumažinti medžiag apdailos technologini proces trukm ir padidinti medžiagos
ištaurinim 200 ton per metus.
Pardavimai
“Utenos trikotažo“ grup numato parduoti produkcijos ir suteikti paslaug už 193 mln. Lt arba 7,1 proc.
daugiau nei 2003 m.
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Planuojama, kad Bendrov s pardavimai pasieks 140 mln. Lt, arba 4,3 proc. daugiau negu 2003 m.
Planuojama, kad Bendrov s eksporto apimtys išaugs iki 127,3 mln. Lt, arba 5 mln. Lt daugiau nei 2003
metais.
Pelnas
2004 m. Grup ir Bendrov planuoja gauti 15,9 mln. Lt konsoliduoto grynojo pelno arba 2,7 mln. Lt
daugiau nei 2003 m.
Investicijos
2004 m. Bendrov numato investuoti 9 mln. Lt, iš j 2,3 mln. Lt informacines technologijas ir
orgtechnik , 5,8 mln. Lt investicijoms technologinius rengimus.
Darb saugai ir darbo s lyg gerinimui numatoma išleisti 370 t kst. Lt.
Personalas
Planuojamas darbuotoj skai ius 2004 met pabaigoje – 1 160 darbuotoj .
Prioritetai:
- Efektyvumo didinimas;
- Lankstus gamybos valdymas, naudojant subrangov paslaugas.
Darbuotoj mokymui planuojama skirti 300 t kst. Lt.
Mokymo kryptys:
- kvalifikacijos k limas bendrov s tiksl gyvendinimui:
- rinkodara, verslo aplinka, klient valdymas, logistika,
- personalo vadyba ir vadovavimo g dži tobulinimas
- nauj gamybos ir informacini technologij sisavinimas
- užsienio kalbos
- darbinink mokymas
Pastaba : 2004 m. Veiklos planas patvirtintas valdybos pos dyje 2003 m. gruodžio 10 d.
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