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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

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

2006 metai. 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą. 

Emitento pavadinimas  AB „Linas“ 
Įstatinis (akcinis) kapitalas  24 038 990 Lt. 
Buveinės adresas   S.Kerbedžio 23, LT 35114 Panevėžys 
Telefonas     (8-45) 506100 
Faksas      (8-45) 506345 
Elektroninio pašto adresas  linas@mail.linas.lt 
Interneto tinklapis   www.linas.lt 
Teisinė - organizacinė forma  akcinė bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta  1993 03 08 Panevėžio m. įmonių rejestre 
Juridinio asmens kodas  1476 89083 
Įmonės registravimo numeris  AB 9329 
Perregistravimas  2004 metų rugsėjo 9 d. Juridinių asmenų registre, 

registravimo pažymėjimo Nr. 003429. 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis. 

Pagrindinė AB „Linas“ grupės veikla – lininių tekstilės gaminių gamyba, kurią vykdo 
bendrovė UAB „Linas Nordic“. AB „Linas“ tiesioginė veikla yra finansinio turto valdymas. 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei kitais 
dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių 
ataskaitomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas. 

 
Su dokumentais, kuriais remiantis buvo parengta ataskaita galima susipažinti akcinėje 

bendrovėje „Linas“, adresu: S.Kerbedžio 23, Panevėžys, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val. pas 
direktorę Lilijaną Pūrienę (tel. 8 45 506157). 

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

 

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

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

Lilijana Pūrienė – AB „Linas“ direktorė, tel. (8 45) 506 157, faksas (8 45) 506 345; 

Bendrovei apskaitos paslaugas teikiančios įmonės atstovas: 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR 
IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS 

 

7.  Emitento įstatinis kapitalas. 

7.1.  Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas: 
Įmonių rejestre įregistruotas AB „Linas“ įstatinis kapitalas yra 24 038 990 Lt. 
AB „Linas“ įstatinio kapitalo struktūra pagal akcijų rūšis: 
 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius Nominali vertė 
(Lt) 

Bendra nominali 
vertė 

Dalis įstatiniame 
kapitale (%) 

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

Visos AB „Linas“ akcijos yra apmokėtos. 

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

Nėra numatoma. 

8. Akcininkai. 

 
Bendras AB „Linas“ akcininkų skaičius pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

apskaitos dieną (2007 m. gegužės 17 d.) – 1269.  

Akcininkai, 2007 m. gegužės 17 d. turėję daugiau kaip 5 % Bendrovės įstatinio kapitalo: 
 

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

pavardė 
(įmonės, 
savivaldybės pavadinimas, 
rejestro kodas) 

Iš viso tarp jų 
priklausančių 
akcininkui 
nuosavybės 
teise 

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

Lionė Lenčiauskienė,  
Pakraščio g. 22 – 19, Kaunas 9 642 042 9 642 042 40,11 40,11 

UAB „Nordic investicija” 
Įm. kodas 135442762 
Savanorių pr. 192, Kaunas 

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

 
Likusios 10 240 363 akcijos (42,60 procentai balsų) priklauso 1266 akcininkams. 
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9. Akcijų išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės 
charakteristikos. 

Akcijų rūšis Akcijų 
skaičius 

Nominali 
vertė (Lt) 

Bendra nominali 
vertė (Lt) Išleistos į apyvartą  

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

akcinę bendrovę 

Paprastosios 
vardinės akcijos 1 216 009 1 1 216 009 

Įstatinio kapitalo didinimas 
nesumokėtų skolų biudžetui 

suma 

Paprastosios 
vardinės akcijos 462 246 1 462 246 

Įstatinio kapitalo didinimas  
papildomais įnašais 
(įskaitant bendrovės 

įsiskolinimą VSDF biudžetui) 

Viso: 24 038 990 - 24 038 990 - 

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas. 

Nebuvo platinama. 

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus. 

Nebuvo išleista. 

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, 
pagrindinės charakteristikos. 

Nebuvo išleista. 

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos 
vertybinius popierius. 

Nebuvo išleista.  

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių 
apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus 
skolos vertybinius popierius. 

Nebuvo išleista. 
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III.  DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ 
POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ 

 15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus. 

24 038 990 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (VP ISIN kodas LT0000100661), kurių bendra 
nominalioji vertė - 24 038 990 litų yra įtraukta į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos 
Einamąjį vertybinių popierių sąrašą. 

 16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose. 

Informacija apie akcijų kainas ir apyvartas per 2005.01.01 – 2006.12.31 laikotarpį pateikiama 
lentelėje: 
 

Automatinio įvykdymo sandoriai Ataskaitinis 
laikotarpis Kaina Apyvarta (Lt) Bendra apyvarta 

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

Ses. 

Data 
Pask. 

Sesijos (vnt.) (Lt) 

2005 01 01 2005 03 31 1,41 0,90 1,02 304 317 303 3 315 2005 03 31 1 933 738 2 160 231 
2005 04 01 2005 06 30 1,02 0,86 0,93 40 501 0,00 14 644 2005 06 30 600 374 577 946 
2005 07 01 2005 09 30 1,36 0,93 1,23 411 851 0,00 47 542 2005 09 30 1 675 198 1 981 438 
2005 10 01 2005 12 31 1,70 0,97 0,99 615 734 0,00 48 016 2005 12 30 6 029 648 8 169 527 
2006 01 01 2006 03 31 1,04 0,70 0,78 220 188 0,00 40 370 2006 03 31 2 787 030 2 522 287 
2006 04 01 2006 06 30 0,88 0,35 0,40 176 791 0,00 0,00 2006 06 30 3 077 874 1 670 737 
2006 07 01 2006 09 30 0,41 0,24 0,28 95 905 0,00 95 905 2006 09 29 3 703 370 1 099 943 
2006 10 01 2006 12 31 0,30 0,26 0,27 60 089 0,00 60 089 2006 12 29 1 985 984 550 742 

Be VVPB jokioje kitoje vertybinių popierių biržoje Bendrovės akcijomis neprekiaujama. 

17.Vertybinių popierių kapitalizacija. 

Data Kapitalizacija, Lt Akcijos kaina, Lt 
2005 03 31 24 519 770 1,02 
2005 06 30 22 356 261 0,93 
2005 09 30 29 567 958 1,23 
2005 12 30 23 798 600 0,99 
2006 03 31 18 750 412 0,78 
2006 06 30 9 615 596 0,40 
2006 09 29 6 730 917 0,28 
2006 12 29 6 490 527 0,27 

 18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų. 

Atsiskaitymas pinigais Atsiskaitymas ne 
pinigais Ataskaitinis 

periodas Kaina( Lt) 
nuo iki maks. min. vid. 

Kiekis 
vnt. 

Suma 
vnt. 

Sandorių 
skaičius 

Kiekis 
vnt. 

Sandorių 
skaičius 

Bendras 
kiekis 

 

2005.01.01 2005.03.31 0,91 0,44 0,77 2 068 760  1 600 298  13 8 031  7  2 076 791 
2005.04.01 2005.06.30 0,87 0,60 0,73 2 189 268 1 595 833 10 - - 2 189 268 
2005.07.01 2005.09.30 0,88 0,61 0,67 720 614 484 145 4 280  1 720 894 
2005.10.01 2005.12.31 1,19 0,60 0,87 1 366 244 1 182 937 37 280 1 1 366 524 
2006.01.01 2006.03.31 - - - - - - - - - 
2006.04.01 2006.06.30 - - - - - - - - - 
2006.07.01 2006.09.30 0,33 0,18 0,23 549 100 125 038 13 9 482 533 4 10 031 633 
2006.10.01 2006.12.31 0,21 0,20 0,21 198 020 40 620 4 988 394 5 1 186 414 
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19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą. 

Nebuvo superkamos. 

 20. Oficialaus pasiūlymo paskelbimas. 

Nebuvo skelbiamas. 

 21. Emitento mokėjimo agentas. 

Nėra. 

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais. 

2003 m. gruodžio 4 d. buvo pasirašyta Emitento aptarnavimo sutartis su Akcine bendrove 
SEB Vilniaus banku (įmonės kodas 112021238, Gedimino pr. 12, Vilnius) atstovaujama Finansų 
rinkų departamento. 
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 IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 
 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai. 

 AB „Linas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 
LR vertybinių popierių įstatymu, LR finansinių priemonių rinkų įstatymu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais įmonių veiklą, taip pat AB „Linas“ įstatais. 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. 

AB „Linas“ dukterinė bendrovė AB “Linas Nordic” priklauso šioms asocijuotoms 
struktūroms: 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai; Panevėžio pramonininkų asociacijai; 
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams, 21 technikos komitetui – TK 21 “Tekstilė” prie 
Lietuvos standartizacijos departamento, prekių numerių ir brūkšninių kodų asociacijai GS1 
LIETUVA prie Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Europos linų ir kanapių 
konfederacijai C.E.L.C MASTERS OF LINEN. 

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

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

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra savanoriškas juridinių bei fizinių 
asmenų, užsiimančių Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama ekonomine veikla, 
susivienijimas, ne pelno organizacija, įgyvendinanti verslo savivaldos principus Panevėžio ir 
Utenos apskrityse. Rūmų narystė padeda plėsti savo verslą į užsienio rinkas, reguliariai atnaujina 
informaciją apie įstatymus, verslo galimybes ir kontaktus, atstovauja mūsų interesus vietos, 
regioninėse ir nacionalinėse institucijose, organizuoja praktinius seminarus ir mokymų programas. 
UAB „Linas Nordic“ yra Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, mokanti nario 
mokestį. 

Prekių numerių ir brūkšninių kodų asociacija GS1 LIETUVA (toliau Asociacija) jungia 
Lietuvos gamybos, prekybos ir paslaugų įmones, naudojančias tarptautinės organizacijos EAN 
INTERNATIONAL (EAN – European Article Numbering – Europos prekių numeravimas) prekių ir 
paslaugų numeravimo sistemas ir brūkšninį kodavimą. Asociacija EAN LIETUVA buvo priimta į 
EAN INTERNATIONAL, kuri yra įgaliota Lietuvos verslininkams suteikti gamintojų numerius, 
registruoti numeruojamas prekes, kontroliuoti, kaip laikomasi EAN techninių reikalavimų 
brūkšninių kodų simbolių kokybei bei visokeriopai skatinti sistemos plėtojimą. Asociacijos 
iniciatyva paruošti ir išleisti valstybiniai standartai, reglamentuojantys pagrindines brūkšninių 
kodų charakteristikas. EAN „International“ – 30 metų turinti tarptautinė organizacija, diegusi ir 
administravusi standartizuotus sprendimus produkcijos identifikavimo, elektroninių duomenų 
mainų ir radijo dažninio atpažinimo srityse, apjungė savo veiklą su UCC ( Uniforin Code Council) 
iš JAV  ir pasivadino GS1 (GLOBAL SISTEM). GS1 LIETUVA nuo 2006 metų pradeda naują veiklos 
etapą siūlydama naują globalinį duomenų sinchronizacijos tinklą, elektroninį prekių kodavimą, 
sprendimus prekių atsekamumo srityje, ir toliau administruodama EAN/UCC sistemos standartus, 
plėsdama ( ES ir JAV ) savo veiklą naujų technologijų ir naujų taikymo sferų įsisavinimui. UAB 
“Linas Nordic” yra asociacijos GS1 LIETUVA narė, mokanti nario mokestį. 
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Esame 21 technikos komiteto – TK 21 “Tekstilė”, įsteigto prie Lietuvos standartizacijos 
departamento, nariais, mokančiais nario mokestį. TK 21 “Tekstilė” rūpinasi tekstilės srities 
standartizavimu: perimant Lietuvos standartais tarptautinius, Europos bei užsienio valstybių 
standartus, kuriant Lietuvos nacionalinius bei, taikant jos gamyboje, siekiant ekonominės naudos ir 
paradavimų techninių kliūčių mažinimo. 

UAB „Linas Nordic“ yra Europos linų ir kanapių C.E.L.C MASTERS OF LINEN 
konfederacijos nare, mokanti nario mokestį. 2005 02 25 – 26d.d. Italijos CENTROCOT laboratorijos 
auditoriai atliko auditą C.E.L.C „MASTERS OF LINEN“ prekybos ženklui gauti. Tarptautinis 
auditas įvertino atitikimą C.E.L.C reglamentams. UAB „ Linas Nordic“ 2005 10 05 gavo sertifikatą ir 
įgijo teisę naudoti „MASTERS OF LINEN“ prekybos ženklą gaminiams, įtrauktiems į C.E.L.C 
MASTERS OF LINEN katalogą. „MASTERS OF LINEN“ prekybos ženklas pridedamas prie 
gaminių, naudojant „MASTERS OF LINEN“ etiketes, gaminamas ir platinamas C.E.L.C  MASTERS 
OF LINEN“. C.E.L.C MASTERS OF LINEN yra „MASTERS OF LINEN“ prekybos ženklo 
savininkas ir valdo visas teises, priklausančias pagal šio prekybos ženklo registraciją visomis 
įvairiomis formomis. Šio prekybos ženklo naudojimas užtikrina pirkėjui Europinę lino kokybę, 
atveria bendrovei kelius į naujas rinkas, stiprina UAB „ Linas Nordic“ brendą. 

AB „Linas“ jokioms asocijuotoms struktūroms nepriklauso. 
AB „Linas“ įmonių grupė nepriklauso jokioms finansinėms – pramoninėms grupėms, 

koncernams, konsorciumams, nedalyvauja jų narių kapitale. 

25. Trumpa emitento istorija. 

AB „Linas“ savo veiklą pradėjo 1957 metais kaip Panevėžio linų kombinatas. Pirmaisiais 
veiklos metais buvo išausta 481 tūkst. metrų pakavimo medžiagos ir balintos drobės. 
 1962 metais buvo galutinai baigta kombinato statyba. Kombinato gamybiniai pajėgumai 10 
mln. metrų audinių per metus. 
 1975 metais buvo įkurtas Panevėžio linų gamybinis susivienijimas, prijungiant prie 
Panevėžio linų kombinato Biržų ir Plungės linų audinių fabrikus.  
 1990 metais susivienijimas vėl susiskaidė į atskiras įmones. Mūsų įmonė tapo Panevėžio 
valstybine įmone „Linas“. 
 1993 metais įmonė perorganizuota į akcinę bendrovę „Linas“, o 1996 metais perregistruota į 
BĮ, kurioje investuotas užsienio kilmės kapitalas. 
 2003 metais AB „Linas“ įsteigė dukterinę įmonę UAB „Lino gamybinė grupė”, kuri 2005 
metais pervadinta į UAB „Linas Nordic“. 
 2004 metais AB „Linas“ įsteigė dukterinę įmonę UAB „Lino linija”, kuri 2004 metais buvo 
pervardinta į UAB „Lino investicinis fondas”, o 2005 metais – į UAB „Nordic investicija“. 
 AB „Linas“, didžiausia lininių tekstilės gaminių gamintoja ir eksportuotoja Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse, 2005 m. rugsėjo 1 d. atskyrė dvi pagrindines savo veiklos dalis – lininių tekstilės 
gaminių gamybą ir nekilnojamojo turto valdymą bei jas perleido dviems antrinėms bendrovėms – 
UAB „Linas Nordic“ ir UAB „Nordic investicija“. Visas AB „Linas“ teises ir įsipareigojimus, 
susijusius su lininių tekstilės gaminių gamyba, perėmė UAB „Linas Nordic“, o su nekilnojamuoju 
turtu – UAB „Nordic investicija“. AB „Linas“ veikla po verslo dalių perleidimo antrinėms 
bendrovėms – finansinio turto valdymas.  

Įvertinus savo galimybes ir siekiant kryptingiau bei pelningiau organizuoti verslą, 2005 m. 
lapkričio 29 d. buvo parduotas dukterinės bendrovės UAB „Nordic investicija“ 100 proc. akcijų 
paketas. Nuspręsta koncentruotis į vieną sritį - gautas lėšas skirti tekstilės verslo vystymui ir 
dukterinės bendrovės „Linas Nordic“, kurios 100 proc. akcijų valdo AB „Linas“, plėtrai. 

2005 m. gruodžio 2 d. Bendrovė paskelbė, kad AB „Linas“, valdybos nutarimu, už 2,6 mln. 
litų (0,8 mln. eurų) pardavė savo dukterinės bendrovės UAB „Domus Palanga“ 100 proc. akcijų 
paketą UAB „Rentija“ (dabar UAB „Nordic investicija“). 
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26. Gamybos (paslaugų) charakteristika. 

2006 m. gruodžio 31 d. AB „Linas“ įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir jos dukterinė 
bendrovė UAB “Linas Nordic”(įmonės kodas 148532327). AB “Linas” valdė finansinį turtą (akcijas 
bei suteiktas paskolas). Tekstilės gaminių gamybos veikla vykdoma dukterinėje bendrovėje UAB 
„Linas Nordic“. UAB „Linas Nordic“ gaminami aukštos kokybės lininiai balti, dažyti, marginti, 
juostuoti, žakardiniai audiniai, skirti patalynei, portjeroms, staltiesėms, servetėlėms, 
rankšluosčiams, rūbams. 
 Pirkėjų poreikiams tenkinti 2006 metais buvo sukurta 162 naujų piešinių ir struktūrų 
audiniai, 28 autoriniai darbai ir 73 nauji kolekcijoms skirti piešiniai. 

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

Gamyba* 

 Mato  
vnt. 

2004 
metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2005 
Metai 

Lyg. 
svoris 

% 

2006 
Metai 

Lyg. 
svoris 

% 
Gatavi lininiai audiniai tūkst. m. 6206  5542  4870  
Vertine išraiška tūkst. Lt 34985 69,3 28094 56,5 31148 65,1 
Siūti gaminiai tūkst.vnt. 1869  2731  1917  
Vertine išraiška tūkst. Lt 15515 30,7 21631 43,5 16726 34,9 
Viso vertine išraiška tūkst. Lt 50500 100,0 49725 100,0 47875 100,0 

Kainų dinamika* 

 Mato vnt. 2004 metai 2005 metai 2006 metai 

Gatavi lininiai audiniai    Lt/m 10,21 9,94 10,10 
Siūti gaminiai    Lt /vnt. 14,09 13,77 12,41 
 

Pagrindiniai AB „Linas“ grupės įmonių veiklą apibūdinantys rodikliai bei jų dinamika per 
pastaruosius 3 finansinius (ūkinius) metus: 

Apyvartumo rodikliai* 

 
Eil. Rodiklio pavadinimas Rodiklio  skaitmeninė  reikšmė (Lt) 
Nr.  2004 metai 2005 metai 2006 metai 
1 Pardavimai ir paslaugos 74 238 125 73 290 024 60 077 511 
2 Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 51 565 855 51 424 251 47 792 438 
3 Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 178 144 15 941 204 14 798 659 
4 Turtas iš viso 51 822 134 54  059 117 40 351 847 
5 Kapitalas ir rezervai 32 707 008 35  563 607 31 624 028 

 

Pelningumo rodikliai* 

 
Eil. Rodiklio pavadinimas Rodiklio skaitmeninė reikšmė (Lt) 
Nr.  2004 metai 2005 metai 2006 metai 
1 Pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) 283 371 3 660 020 -4 487 691 
2 Pelno mokestis 374 412 938 797 -539 541 
3 Grynasis ataskaitinių metų pelnas 

paskirstymui 
-91 041 2 721 223 -3 948 150 
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Finansiniai rodikliai* 
 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 2004 metai 2005 metai  2006 metai 
1. Grynasis pelningumas -0,001 0,038 -0,066 
2. Vidutinė turto grąža -0,000 0,052 -0,084 
3. Skolos koeficientas 0,366 0,343 0,216 
4. Skolos- nuosavybės koeficientas 0,584 0,521 0,276 
5. Bendrasis likvidumo koeficientas 2,753 2,558 3,445 
6. Turto apyvartumas 1,433 1,357 1,489 
7. Akcijos buhalterinė vertė 1,370 1,477 1,316 
8. Grynasis pelnas akcijai -0,001 0,116 -0,164 

* - 2004 metai - AB „Linas“ rodikliai, 2005 - 2006 metai – AB „Linas“ grupės įmonių rodikliai. 
 

AB „Linas“ dukterinėje įmonėje UAB „Linas Nordic“ planuojamos organizacinės  priemonės: 
 

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

• 2. Darbuotojų darbo atlikimo vertinimo pagal DAV kriterijus organizavimas bei vykdymas. 
• 3.Vidiniai teisingos motyvacinės sistemos sukūrimas. 
• 4. Darbuotojų mokymas ir antrinių profesijų suteikimas. 
• 5. Teritorijos vaizdo stebėjimo ir fiksavimo sistemos modernizacija. 
• 6. Transportavimo vežimėlių įsigyjimas. 
• 7. Sudėtingų gaminių pralaidumo didinimas. 
• 8. Kokybės vadybos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus priežiūros ir 

sertifikacinis auditai. 
• 9. Kokybės vadybos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus vidaus auditai. 
• 10. Gaminių pagal EKO-TEX Standart 100 standartą sertifikato pratęsimas. 
• 11. Gaminių bandymų atlikimas akredituotose laboratorijose.  
• 12. Normatyvinės - techninės literatūros ir standartų įsigijimas 
• 13.Gaminių brūkšninių kodų gavimas.  
• 14. Naujo  UAB “Linas Nordic” prekių ženklo įforminimas. 
• 15. Į Rusijos federaciją eksportuojamų gaminių sertifikavimas. 

 
AB „Linas“ dukterinėje įmonėje UAB „Linas Nordic“ planuojamos techninės priemonės: 

 
Priemonės pavadinimas Tikslingumas 

                   AUDIMO GAMYBA 
1. Ataudų kaupikliai “Stela” Audinių kokybės gerinimas 
2. Rekonstruoti partijines metimo mašinas Metimo velenų kokybės gerinimas 
3. Juostinė metimo mašina tipo “Beninger” (padėvėta)  Audinių kokybės gerinimas 

 
       APDAILOS GAMYBA 
1. Džiovinimo –plėtimo agregatas “Textima” oro 
pašildytojai (kaloriferiai) 

Džiovinimo kokybės pagerėjimas 

2. Balinimo linija “Benninger” elektroninės atsarginės 
dalys  

Užtikrintas gamybos tęstinumas 

3. Balinimo linija “Benninger” elektromagnetinis 
dozavimo siurblys LMI C933-312ST 

Cheminių medžiagų dozavimo kokybės 
pagerėjimas 

4.Susėsdinimo linija “Cibitex” elektroninė pavara Užtikrintas gamybos tęstinumas 
5. Marginimo mašina “Buser” džiovyklos transporterio 
juosta 

Džiovinimo kokybės pagerėjimas 

6. Balinimo linija “Benninger” veleninės dažymo mašinos 
pneumatinės garų sklendės 

Užtikrintas gamybos tęstinumas 

7. Balinimo linija “Benninger” veleninės dažymo mašinos Užtikrintas gamybos tęstinumas 
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pneumatinės garų sklendės 
8. Dažymo pliusuotė “Klusters” varančioji grandinė ir 
žvaigždutės 

Užtikrintas gamybos tęstinumas 

9. Plovimo linija “Kluster-Feyen” elektroninė pavara Užtikrintas gamybos tęstinumas 
10. Elektroninės svarstyklės  

                   VERPIMO GAMYBA 
1. Dažymo aparato 400 UPMx2P modernizavimas. Sumažės dažytų verpalų atsargos 
2. Įsigyti verpalų džiovyklą iki 120 kg. Padidės džiovyklos 400 DP-T pajėgumas 

       KOKYBĖS TARNYBA 
1. Siuvimo mašina “Overlok”.  
2. Dirbtinių klimatinių sąlygų sudarymo krosnelė ISO standartų reikalavimų laikymasis, atitiktų 

pirkėjo reikalavimams ir užsienio laboratorijų 
atliekamiems testams, pralaidumo didinimas 

3. Prietaisas verpalų stiprumui nustatyti (dinamometras) Tikslesni bandymų rezultatai, greitesnis 
laboratorinių tyrimų atlikimas, pralaidumo 
didinimas 

4. Prietaisas verpalų švarumo klasei nustatyti Būtinas tikslus lininių verpalų švarumo – 
defektų įvertinimas 

 ŽALIŲ AUDINIŲ DEFEKTAVIMO GRUPĖ 
5. Audinio ilgio matavimo skaitliukas su foto davikliu Kokybiškai ir laiku atliksime pirkėjų 

užsakymus, sutrumpinsime gamybos Ciklą 
6. Audinių gabalų galų susiuvimo, overloko siūle, mašina Pagerės audinio gabalų galų susiuvimo 

kokybė, užtikrinsime gamybos testinumą 
 GATAVŲ AUDINIŲ DEFEKTAVIMO 

PAKAVIMO GRUPĖ 
7. Audinių gabalų galų rankinė susiuvimo mašina DL -
7A 

Darbo sąlygų pagerinimas, audinio taupymas, 
geresnis kraštų gaudytuvų eksploatavimas 

            SIUVIMO GAMYBA 
1.Grandininio dygsnio siuvimo mašina Gamybos ciklo trumpinimas, pralaidumo 

didinimas 
2. Zigzaginė siuvimo mašina Gamybos ciklo trumpinimas, pralaidumo 

didinimas 
3. Peltakiavimo mašina Pralaidumo didinimas 
4. Diskinė sukirpimo mašina Darbo našumo didinimas 
5 Pramoninė siuvimo mašina Pralaidumo didinimas 
6. Transportavimo vežimėlių įsigijimas ir įdiegimas į 
gamybą. 

Darbo sąlygų gerinimas 

   MARKETINGO TARNYBA 
1. CAD - programa Patogesnis audimo piešinių raportų 

išdėstymas, pynimų bazė 
   INFOTECHNOLOGIJŲ SK. 

1. Kompiuteriai Našesnis darbas, galimybė dirbti su naujesne 
ir pažangesne programine įranga 

2. Spausdintuvai Kokybiško spausdinimo užtikrinimas 
3. Serveris su programine įranga Turimo serverio pajėgumai netenkina 

padidėjusių poreikių 
4. Įranga interneto priežiūrai Našesnis interneto prieigos panaudojimas 
5. Antivirusinė programinė įranga Apsauga nuo virusų 
6. Kita programinė įranga Būtinai reikalinga naudojimui 
7. Pristatymų įranga Aiškesnis posėdžių vedimas 

             ŪKIO SKYRIUS 
1. Lyginimo volas  Genda po du kartus per mėnesį, susidėvėjęs 

   TRANSPORTO TARNYBA 
1.Automobilio FORD TRANSIT pirkimas Avarinė būklė 
2. Elektrokrautuvo pirkimas Senas, nurašytas 
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AB „Linas“ dukterinėje įmonėje UAB „Linas Nordic“ planuojamos technologinės priemonės: 

• 1. Audinių prieš pumpuravimąsi technologijos įsisavinimas. 
• 2.  Penkių siūlų siuvimo – apmėtymo mašinos panaudojimo galimybių praplėtimas. 
• 3. Juostinės sukirpimo mašinos perkėlimas, naujo sukirpimo stalo pagaminimas. 
• 4. Mažosios mechanizacijos priemonių įdiegimas. 

27. Realizavimo rinkos. 

2005 m. sausio 1 d. ES panaikino tekstilės gaminių ir drabužių importo kvotas iš šalių, 
priklausančių Pasaulio prekybos organizacijai. Dėl to 2005-2006 metais labai ženkliai padidėjo 
Kinijos ir kitų Azijos šalių tekstilės gaminių pasiūla ir importas. Šis ženklus konkurencijos 
padidėjimas įtakojo 2006 metų mažesnius Grupės pardavimus lyginant su 2005 metais. 

2006 m. buvo plečiamas agentų ir agentūrų tinklas Vokietijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje. 
Dalyvauta 7 specializuotose tekstilės parodose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje, Italijoje bei 
Lietuvoje. 

Firminėje parduotuvėje ”Gija” parduota 0,64 % produkcijos. Siekiant padidinti pardavimus 
Lietuvoje, plečiamas firminių parduotuvių tinklas ir 2007 metais atidaryta UAB „Linas Nordic“ 
firminė parduotuvė Kauno „Akropolyje“. 

 
    Realizavimo rinkų geografija, realizavimo apimtis, dalis bendroje produkcijos apimtyje: 
 

2004‐2006 metų faktiniai pardavimai* 
 

2004 metai 2005 metai 2006 metai Šalis 
Suma t.Lt Lyg.sv. 

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

JAV 6780,3 6780,3 2423,2 3,3 4768,6 8,0 
Švedija 28720,9 28720,9 35341,8 48,2 22570,9 37,9 
Vokietija 1438,7 1438,7 514,3 0,7 1152,1 1,9 
Japonija 578,5 578,5 1214,2 1,7 1238,1 2,1 
Suomija 870,8 870,8 1064,7 1,5 1473,0 2,5 
Danija 2038,3 2038,3 2322,5 3,2 2672,9 4,4 
Austrija 22,3 22,3 5,1 0,0 0,0 0,0 
Anglija 2467,8 2467,8 2057,4 2,8 1914,1 3,2 
Kanada 175,7 175,7 117,1 0,2 329,1 0,6 
Belgija 3297,8 3297,8 2853,8 3,9 1846,7 3,1 
Airija 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 
Italija 10428,7 10428,7 5697,0 7,8 3032,6 5,1 
Prancūzija 2386,9 2386,9 2310,1 3,1 2060,6 3,4 
Kitos šalys 5956,4 5956,4 9020,5 12,1 8508,3 14,3 
Viso Vakarų šalys 65163,1 65163,1 64941,7 88,5 51570,0 86,5 
Latvija, Estija 3431,7 3431,7 3904,8 5,3 3623,4 6,1 
Lietuva 5635,1 5635,1 4547,1 6,2 4425,7 7,4 
Iš viso 74229,9 74229,9 73393,6 100,0 59619,1 100,0 
* -2004 metai - AB „Linas“ rodikliai, 2005 – 2006 metai – AB „Linas“ grupės įmonių rodikliai. 
 

Su pirkėjais bendradarbiauta ilgalaikių sutarčių pagrindu. Ateityje numatoma išlaikyti bei 
plėsti esamas bei skverbtis į naujas rinkas. 
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28. Tiekimas. 

AB „Linas“ grupės įmonių pagrindinės žaliavos - klojėtas ilgas bruktas linų pluoštas ir 
medvilniniai verpalai. 2006 metais įmonės nupirko 1658,6 tonas ilgo linų pluošto, iš kurių 38% 
pirkta iš Prancūzijos, 31,7% - iš Lenkijos, 29% - iš Ukrainos ir 2% - iš Olandijos. Perkamo pluošto 
kaina, lyginant su 2005 metais, sumažėjo beveik 8%. 

Per 2006 metus pirkta 200 tonos medvilninių verpalų: iš Lietuvos – 33,5%, iš Latvijos – 
66,5%. Medvilninių verpalų tonos kaina, lyginant su 2006 metais nepakito. 

Padidėjus aukštesnio kokybės lygio produkcijos poreikiui per 2006 metus buvo nupirktos 88 
tonos lininių verpalų, iš kurių didžioji dalis pirkta iš Lenkijos tiekėjų. 

Didžioji dalis cheminių medžiagų, dažų buvo perkama iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Skandinavijos šalių. 

 
Linų pluošto tiekėjai 2004 – 2006 metais* 

 
Šalis Mato 

Vnt. 
2004 m. 

t 
2004 m. 

% 
2005 m. 

t 
2005 m. 

% 
2006 m. 

t 
2006 m. 

% 
Lietuva t. 690,6 29,1 194,2 14,0 - - 
Ukraina “ 322,6 13,6 224 16,0 480,3 29,0 
Baltarusija “ - - - - - - 
Latvija “ - - - - - - 
Rusija “ -  - - - - 
Belgija “ 47,6 2,0 41,8 3,0 - - 
Olandija “ 65,9 2,8 27,9 2,0 21,1 1,3 
Prancūzija “ 626,1 26,3 529,7 38,0 631,0 38,0 
Lenkija “ 621,9 26,2 376,4 27,0 526,2 31,7 
           Viso: “ 2374,7 100 1394 100 1658,6 100 

 
Cheminių medžiagų tiekimas 2004 –2006 metais* 

 
2004 

metai 
2005 

metai 
2006 

metai Medžiagos Tiekėjas Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kiekis 
t 

Kaina 
Lt/t 

Kalcinuota  
soda 

UAB “Margūnas” 
 220,1 454 190,5 566 43,34 660 

Kalcinuota  
soda 

UAB „Petrochema“ - - - - 60,0 615 

Kalcinuota  
soda 

UAB „Riposantas“ - - - - 35,9 542 

Kaustikinė soda UAB “Imlitex” 113,5 380 98,9 467 30 5200 
Na silikatas UAB 

„Bang&Bonsomer - - - - 58,2 3070 

Na silikatas SIA „BC Serviss“ 
- - - - 80,0 530,9 

Skystas stiklas SIA “Viva Color” 
Latvija 120 425 140,0 470 - - 

Sieros rūgštis E. Stričkienės IĮ 51,8 320 47,2 319 44,45 315 

Natrio chloritas Vokietija “Clariant” 56 9220 48,5 9676 - - 
Vandenilio  
peroksidas 

UAB “Margūnas” 131,1 1212 142,7 1153 114,7 1194 

Druska UAB “Imlitex” 752,7 156,9 600,0 160 332 180 

Druska E. Vilkončiaus įm. - - - - 268 179 

* - 2004 metai - AB „Linas“ rodikliai, 2005 – 2006 metai – AB „Linas“ grupės įmonių rodikliai. 
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29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės. 

AB „Linas“ įsikūrusi Šiaurės rytiniame Panevėžio m. pramoniniame rajone. Panevėžys - 
vidurio Lietuvos miestas: 130 km. nutolęs nuo Vilniaus, 240 km - nuo Klaipėdos, Baltijos uosto, prie 
geležinkelio Klaipėda – Daugpilis – Maskva, autokelio M-12. Tekstilės gaminių gamybos veikla 
vykdoma UAB „Linas Nordic“ išnuomotame pastatų ir statinių komplekse, esančiame S. Kerbedžio 
g. 23, Panevėžyje. 

AB „Linas“ įmonių grupės ilgalaikis materialus turtas 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Likutinė vertė  

2006 12 31, litais 
1. Žemė - 
2. Pastatai ir statiniai: - 
3. Mašinos ir įrengimai 3 529 984 
4. Transporto priemonės 266 124 
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 986 186 
6. Kitas materialusis turtas 148 776 
7. Nebaigta statyba - 
 Iš viso: 4 931 070 

 
 

UAB „Linas Nordic“ išsinuomotų pastatų ir statinių funkcinė 
paskirtis 

Bendras 
plotas, kv. m 

Metai 

Pagrindinis korpusas 25 666 1958 
Cheminė stotis, chemikalų ir vandens 
paruošimas gamybai 1 157 1964 

Žaliavų sandėlys ir kiti sandėliai 9 165 1956 - 1990 
Materialinių vertybių sandėlis 1 943 1999 
Žaliavų sandėlys su spec. patalpa civilinei gynybai 2 305 1977 
Katilinė(pastatų šildymui, garas technologijai) 2 330 1960 
Mechaninis cechas ir stalių dirbtuvės 1 009 1956 
Kompresorinė(suspausto oro technologijai paruošti) 404 1975 
Administracinis pastatas 2 586 1962 - 1980 
Kiti statiniai 5 446  
Viso 52 011  

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla. 

Ekonominiai-socialiniai: 
1. Azijos šalių ir Rusijos tekstilės gaminių pasiūlos didėjimas ir dempingas. 
2. Lininių produktų rinkos paklausos ciklo perėjimas į vartojimo sumažėjimo fazę. 
3. Sezoniškumas: mažesnė paklausa vasarą ir žiemą. 
4. Energetinių resursų kainų kilimas. 
5. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas bei migracija. 
6. Darbo jėgos kainos kilimas, minimalios mėnesio algos didėjimas. 
7. Nemažėjanti mokesčių našta. 
 
 
AB “Linas” darbo užmokestis mokamas pagal nustatytą mokėjimų grafiką, vėlavimų nėra. AB 

“Linas” laikomasi Vyriausybės priimtų įstatymų ir bendrovės kolektyvinėje sutartyje patvirtintų 
darbo apmokėjimo ir kt. nuostatų. “Lino” darbuotojai, priklausantys profesinei sąjungai, sudaro 47 
% nuo visų dirbančiųjų. 

AB “Linas” nuolat trūksta specifinių profesijų darbuotojų, kurių dabar neruošia mokymo 
įstaigos. Norėdami turėti kvalifikuotų darbuotojų turime investuoti į jų mokymą tiek išorėje, tiek 
darbo vietoje, taip patiriame papildomas išlaidas. Susiklosčiusi demografinė situacija Lietuvoje 
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(gimstamumo mažėjimas, emigracija iš šalies) leidžia prognozuoti, kad ir toliau mažės ekonomiškai 
aktyviausio amžiaus gyventojų, o tai lems aktyvumo lygio ir darbo jėgos mažėjimą. 
 

Politiniai: 
1. Nuolat tobulinama įstatyminė bazė, besikeičiantys mokestinę ir finansinę apskaitą 

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

 
      Techniniai – technologiniai:  

Standartizacija yra vienas iš veiksnių gaminiams nekliudomai patekti į rinką. Europoje 
standartizacijos uždavinys yra užtikrinti, kad techninės kliūtys nevaržytų prekybos, o produktai 
būtų nekenksmingi žmonių sveikatai ir aplinkai. Standartai Europoje taikomi savanoriškai, išskyrus 
teisės aktuose arba techniniuose reglamentuose paminėtus standartus, kurie tampa privalomais. 
Lietuvoje galioja ta pati standartizacijos veiklos tvarka.  

Žinodami standartizacijos svarbą, siekiant ekonomiškų ir ekologiškų sąlygų, gaminant 
konkurencingą produktą, AB “Linas” dukterinė įmonė UAB “Linas Nordic” gamina 
standartizuotus produktus.  

Pagal strateginį UAB “Linas Nordic” sprendimą įdiegta sertifikuota, prižiūrima tiek vidaus 
kokybės auditorių, tiek išorės kokybės auditorių nuo 2003 metų veikianti kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti  ISO 9000 serijos standartų reikalavimus;  

UAB “Linas Nordic“ vadovybė domisi: 
- ISO 14000 serijos standartų diegimu,  
- Darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo valdymo sistema pagal ISO 18000 standartus; 
- dalyvauja tarptautinių ir Europos standartų, susietų su tekstilės produktų perėmimo 

Lietuvos  standartais, darbuose, sudarant su mūsų srities nacionaline standartizacijos institucija – 
technikos komitetu – 21 TK “Tekstilė”, perėmimo darbų programas, dalinai finansuojant standartų 
sukūrimą. 

Standartizacijos darbe susiduriame su problemomis: 
ES standartai yra perimami “viršelio” būdu ne valstybine kalba. Visi standartai turėtų būti 

išversti į lietuvių kalbą. 
 
Technologinės problemos: 
1.Nepilnas lininių verpalų pakuotėse nusidažymas. 
2.Verpalų, dažomų kubiniais dažais tamsiomis spalvomis, neprasidažymas susikryžiavimo 

vietose (balti taškeliai) 
3.Nėra termofiksacijos naujoms apdailoms atlikti apdailos gamyboje. 
4.Audinio įstrižumo reguliavimas vyksta rankiniu būdu, turėtų būti automatinis. 
5.Beningerio linijoje neįmontuota dozavimo sistema audinio neutralizacijai vykdyti. 
6.Pagal priimtiną kainą perkamo ilgo linų pluošto spalvų nevienodumas duoda natūralių 

lininių audinių atspalvių įvairovę. 
7.Pusverpalio balinime dar naudojame chloritą, audinių balinime - natrio hipochloritą. Dirbama 

su įvairių užsienio firmų specialistais dėl pusverpalio bechloritinio balinimo technologijos taikymo.  
8.Trūksta  kvalifikuotų darbininkų. 

 
Ekologiniai: 
2004 m. AB „Linas“ gautas TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimas Nr. 1 – 

1/002. Taikomi GPGB (geriausiai prieinamų gamybos būdų) reikalavimai. Nuo 2005 metų gruodžio 
29 dienos leidimas atnaujintas AB „Linas“ dukterinei bendrovei UAB „Linas Nordic“, įsigalioja nuo 
2006 m. sausio 1 dienos. 2006 03 09 buvo anaujinta paraiška dėl leidimo išmesti šiltnamio dujas ir 
2006 – 2007 metų CO2 emisijų monitoringo planas. 
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Taršos pobūdis  
Pavadinimas Mato vnt. Grupė Bendrovė 

1. Atmosferos tarša (stacionarūs šaltiniai) t 67,207 - 
2. Vandens tarša (lietaus nuotekos) t 0,497 (teršalų) 29,718 

(H2O) - 

3. Atmosferos tarša (mobilūs šaltiniai)  t 22,086 0,155 
4. Atliekos   t 677,643 - 

5. Kanalizacijos vanduo tūkst. m3 
 566 - 

 
Išlaidos aplinkosaugai 

Pavadinimas Mato vnt. Grupė Bendrovė 
1. Mokesčiai už atmosferos ir vandens teršimą (stacionarūs ir 
mobilūs šaltiniai) 

Lt 14 781,00 4 

2. Mokesčiai už atliekas (pakuočių atliekų tvarkymas, 
pavojingų atliekų išvežimas) 

Lt 27 356,44 - 

3. Mokestis už kanalizuojamą vandenį  Lt 1 024 460,00 - 
4. Baudos    Lt - - 
5. Mokesčiai už gamtos išteklius Lt 5680,12 - 

 
Banko paskolų grąžinimas 

 
AB „Linas“ įmonių grupė 2006 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimo bankams neturėjo. 

Eil 
Nr Bankas Paskolos suma 

EUR 
Paskolos suma 

LTL 
Kredito limitas Sutarties Nr. 

ir data 
Grąžinimo 

data 
1. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 1.459.445,66 

EUR 
0749914053-02 

2005 05 31 
2006 05 30 

2. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 1.465.416,18 
EUR 

0720204090420-02 
2004 06 21 

2006 06 20 

3. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 703.399,77 
EUR 

0720204090419-02 
2004 06 21 

2006 06 20 

4. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 1.000.000,00 
LTL 

0740504090799-06 
2005 06 30 

2006 07 14 

5. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 550.000,00 
EUR 

0740604090222-06 
2006 07 01 

2007 06 30 

6. AB SEB Vilniaus bankas 0,00 0,00 1.000.000,00 
LTL 

0740604090221-06 
2006 07 01 

2007 07 14 

 VISO : 0,00  0,00      

 
 2006 m. birželio mėn. AB „Linas“ suteikė 12 mln. Lt paskolą dukterinei bendrovei UAB 
„Linas Nordic“, o dukterinė bendrovė padengė bankui 11,7 mln. Lt paskolą. Viso AB „Linas“ savo 
dukterinei bendrovei 2006 m. pabaigoje suteikusi 18 819 606,00 Lt paskolų. 

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

Nebuvo. 

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

Nr.33839, kuris galioja iki 2007 07 09; 
Pagal 1997 12 22 pateiktą paraišką gautas prekių (paslaugų) ženklo (LLL) liudijimas–

Nr.36431, kuris galioja iki 2007 12 22 
1993 03 08 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota akcinė bendrovė 

„Linas“.  Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas AB „Linas“ išdavė registravimo 
pažymėjimą Nr. 003429, kuris galioja pastoviai iki vardo pakeitimo. 

AB „Linas“ Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2000 10 30 
išdavė, o 2002 10 30 perregistravo licenciją Nr.1750, leidžiančią užsiimti bendrosios praktikos 
slauga, bendruomenės slauga. 
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2003 11 11 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota uždaroji akcinė 
bendrovė – UAB „Linas Nordic“. 2005 05 17 Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas 
UAB „Linas Nordic“ išdavė registravimo pažymėjimą Nr. 054596, kuris galioja pastoviai iki vardo 
pakeitimo. 

2005 09 14 Lietuvos Respublikos Valstybiniame patentų biure užregistruota UAB „Linas 
Nordic“ paraiška Nr.2005 1589 „linas nordic“ prekės ženklui išduoti.  Pagal ją 2007 02 19 suteiktas 
prekės ženklo registracijos Nr.53903 ir šių metų antrame pusmetyje bus išduotas prekių ženklo 
liudijimas, kuris galios iki 2015 09 14 

Kas antri metai Rusijos valstybiniam standartizacijos centrui teikiama paraiška gaminių 
sertifikavimui. Nuo 2002 03 05 ši veikla atliekama sistemingai ir šiuo metu turime dokumentus 
liudijančius apie UAB „Linas Nordic“ gaminių atitikimą Rusijos Valstybinių standartų GOST bei 
sanitarinių - epidemiologinių taisyklių ir normatyvų reikalavimams. Tai Rusijos valstybinės 
sertifikacijos sistemos GOST P 2006 02 28  išduotas atitikties sertifikatas Nr. POCC LT.AЯ 
58.H04090, kuris galioja iki 2008 02 28 bei sanitarinio – epidemiologinio įvertinimo pažymėjimas 
Nr.77.99.78.833.Д.001105.02.06 galiojantis iki 2011 02 20. 

2003 12 03 į Vokietijos bandymų laboratoriją buvo pateikta paraiška dėl lininių audinių 
atitikimo įvertinimo OEKO-TEX STANDART 100 standarto reikalavimams. 2004 04 16 gautas 
sertifikatas Test No. 03.0.4362 lininiams audiniams . Kas met lininiai ir puslininiai audiniai 
testuojami Vokietijos bandymų laboratorijoje tam , kad patikrinti audinių atitikimą šio standarto 
reikalavimams ir užtikrinti minėto sertifikato galiojimo laiko pratęsimą. Sertifikato galiojimo laikas 
pratęstas iki 08 04 30. 

2003 spalio 01d. AB ”Linas” išduotas sertifikatas Nr.2040048, liudijantis, kad bendrovės 
vadybos sistema ir jos įgyvendinimas atitinka standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Esant 
teigiamiems išorės priežiūros auditų rezultatams, kurie vykdomi kas 9 mėnesius, sertifikatas galiojo 
iki 2006 m. spalio 1 d. 2005 metais išduotas naujas sertifikatas Nr.2040048 UAB „Linas Nordic“ 
vardu. 2006 spalio mėn. atliktas išorės persertifikacinis  auditas, kurį atliko Olandijos sertifikacinę 
organizaciją KEMA B.V. atstovaujanti KEMA R.Q. Polska. Sertifikato Nr.2040048 galiojimo laikas 
pratęstas  iki  2009 10 01, esant teigiamiems išorės priežiūros auditams. Artimiausias išorės 
priežiūros auditas numatytas 2007m. spalio mėn. 

 
33. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai. 
1. 2006 09 08 AB „Linas“ civilinė byla Kauno apygardos teisme su UAB „Pons Possibilitatis 

Prosperae“ dėl 2.900.442,67 LTL skolos priteisimo (ieškinio padavimo data 2005 05 11) baigta taikos 
sutartimi. 

2. 2006 02 28 akcininkas Vidmantas Drizga padavė AB „Linas“ į teismą dėl AB „Linas“ 
valdybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2006 11 02 
sprendimu Vidmanto Drizgos ieškinį atmetė. 2007 02 13 Panevėžio apygardos teismas paliko galioti 
Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 11 02 sprendimą nepakeistą. 

34. Darbuotojai. 

2006 metų gruodžio 31 d. AB „Linas“ įmonių gupėje vidutinis sąraše esantis darbuotojų 
skaičius – 1537 žmonės. 
Darbuotojų  Išsilavinimas 

grupė 
Vidutinis sąrašinis  

skaičius  aukštasis aukštesnysis Vidurinis ir vidurinis 
profesinis 

Pagrindinis 
Vidutinis 

atlyginimas, 
Lt 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Vadovai 88 84 39 63 62 39 24 23 1 1 - - - - - 2999 3370 4559 

Specialistai 121 123 154 80 80 95 40 42 57 1 1 2 - - - 1610 1820 1593 
Tarnautojai 7 7 4 3 3 - 3 3 4 1 1 - - - - 1113 1428 - 
Darbininkai 1455 1420 1340 19 17 16 203 98 136 964 1011 1057 269 294 131 870 829 938 

Iš viso: 1671 1634 1537 165 162 150 270 166 198 967 1013 1059 269 294 131 1044 1050 1104 
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AB „Linas“ dukterinėje bendrovėje UAB „Linas Nordic“ kolektyvinėje sutartyje numatyta: 
1. Darbuotojams, išdirbusiems įmonėje 10, 15, 20, 25, 30, 35, (toliau kas 5 metai) metus, mokėti 
premijas (esant palankiai finansinei situacijai): 
- išdirbusiems 10 metų   - 1    MGL 
- išdirbusiems 15 metų   - 1,5 MGL 
- išdirbusiems 20 metų    - 2   MGL 
 - išdirbusiems 25 metus - 2,5 MGL 
- išdirbusiems 30 metų    - 3   MGL 
- išdirbusiems 35 metus ir daugiau – kas penki metai mokėti - 3 MGL  
2. Skirti papildomą socialinę paramą (esant palankiai finansinei situacijai): 
- darbuotojams, turintiems neįgalų vaiką iki 18 metų mokėti vienkartinę pašalpą - 3 MGL; 
- mirus bendrovės darbuotojui   - mokėti pašalpą -  6 MGL; 
- mirus artimiesiems (tėvams, vaikams ir sutuoktiniams) mokėti pašalpą - 7 MGL; 
- kitu atveju - mokėti pašalpą. Materialinės paramos dydį sprendžia abi šalys. 
3. Suteikti darbuotojams papildomas apmokamas atostogas: 
 - iki 3 kalendorinių dienų mirus šeimos nariui (tėvams, vyrui, žmonai, vaikui, broliui, 

seseriai); 
 - 1 kalendorinę dieną sutuoktuvėms. 
 - už darbo dienas mokėti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.  
4. Darbuotojams, kuriems privalomas sveikatos patikrinimas, už darbo laiką, sugaištą 

tikrinant sveikatą, darbovietėje mokamas jų vidutinis darbo užmokestis. Darbdavys apmoka visas 
su sveikatos patikrinimu susijusias išlaidas. 

35. Investicijų politika. 

Įmonės, kurių įstatiniame kapitale AB „Linas“ dalis sudaro daugiau kaip 30 procentų 2006 
m. gruodžio 31 d. 

 
Įmonės pavadinimas UAB „Linas Nordic”* 

Buveinės adresas S.Kerbedžio G. 23, Panevėžys 
Veiklos pobūdis Tekstilės gaminių gamyba 
Įstatinis kapitalas (Lt) 5 999 000 
Akcijų rūšis PVA  
Nominali vertė (Lt) 1 000 
AB „LINAS“ priklausanti įmonės įstatinio kapitalo ir balsų dalis 5 999 akcijų  100 % 
Neapmokėta AB „LINAS“ dalis įstatiniame kapitale - 
2006 m. grynasis pelnas (nuostolis) (Lt)      (4 029 407) 
Už 2006 m. AB „LINAS“ išmokėti dividendai - 
AB „LINAS“2006 m. suteiktos paskolos    14 042 885 
AB „LINAS“ 2006  m. grąžintos paskolos        200 000 
AB „LINAS“ įsigyti skolos vertybiniai popieriai - 
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis 0,62 
Visų įsipareigojimų ir viso turto santykis 0,91 

 
2005 m. sausio 1 d. įmonių grupę sudarė AB „Linas” ir 3 jos antrinės įmonės: UAB „Lino 

gamybinė grupė”, UAB „Lino investicinis fondas” ir UAB „Domus Palanga”.  
Vadovaujantis AB „Linas”- vienintelio akcininko sprendimu, 2005 metų gegužės 17 d. 

UAB „Lino gamybinė grupė” pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Linas Nordic”, o 2005 metų 
spalio 24 d. – UAB „Lino investicinis fondas” į UAB “Nordic investicija”. 

Nusprendus koncentruotis į vieną sritį, tekstilės verslo vystymą, 2005 metų lapkričio 29 d. 
už 12,3 mln. Lt buvo parduotas UAB „Nordic investicija” 100 proc. akcijų paketas, o gruodžio mėn. 
už 2,6 mln. Lt – 100 proc. UAB „Domus Palanga” akcijų paketas. 
 Po veiklos pertvarkymo AB “Linas” valdo finansinį turtą (akcijas bei suteiktas paskolas), 
vykdo finansinius projektus, teikia konsultacijas finansinės veiklos bei valdymo klausimais. AB 
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„Linas” dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“ veikla – tekstilės gaminių gamyba ir kita 
susijusi veikla. 

36. Konkurentai. 

Pagrindiniai tekstilės gaminių gamybos verslo konkurentai vidaus ir užsienio rinkose: 
 
Lietuvoje – AB „Siūlas“ (Biržai), AB „Linų audiniai“ (Plungė), TŪB „Klasikinė tekstilė“ 

(Kaunas); 
Latvijoje – „Larelini“ (Jelgava); 
Baltarusijoje – Oršos linų kombinatas; 
Rusijoje – Smolensko linų kombinatas, Jakovlevo linų kombinatas, Zvolma linų kombinatas, 

Krasavino linų kombinatas, TDL; 
Ukrainoje – Rovno „Linen Forever“; 
Olandijoje – „Northen Linen“; 
Lenkija – Orzel S.A., Factory of Linen Fabrics Zyrardow Ltd.; 
Čekija – Moravolen a.s., CNM Textil a.s., Ariva Ltd.; 
Italija – Linificio e Canapificio Nazionale S.P.A., Italtex SRL, Miroglio S.P.A. Div. Sublitex; 
Belgija – Libeco-Lagae NV; 
Vengrija – Pannon-Flax Co.; 
Austrija – Tiroler Loden GmbH (Blaas Leinen GmbH); 
Keletas fabrikų Kinijoje. 

37. Išmokėti dividendai. 

2006 12 31 neišmokėti dividendai už 1998, 1999, 2000 metus – 36 057,08 Lt. 
 Dividendai už 2002, 2003, 2004, 2005 ir 2006 metus nebuvo mokami. 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 

 38. Finansinės ataskaitos. 

Finansinių ataskaitų duomenys yra pateikiami nacionaline Lietuvos valiuta – litais. 
Bendrovėje buhalterinė apskaita yra tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma, remiantis 
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Finansiniai metai sutampa su 
kalendoriniais metais. 2005 metais buvo pirmą kartą parengta grupės konsoliduota finansinė 
atskaitomybė. 

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

Eil.Nr. TURTAS 2006 12 31 
GRUPĖ 

2006 12 31 
BENDROVĖ 

2005 12 31 
GRUPĖ 

2005 12 31 
BENDROVĖ 

2004 12 31 
BENDROVĖ 

A. Ilgalaikis turtas 10.735.243  23.353.157  7.202. 715 7.509.313 20.230.964  
I. Nematerialusis turtas 97.133   188.911  334.619  
  I.1. Plėtros darbai       
  I.2. Prestižas       
  I.3. Patentai, licencijos 430   21.261  45.936  
  I.4. Programinė įranga 96.703   167.650  288.683  
  I.5. Kitas nematerialusis turtas       
II. Materialusis turtas 4.931.070  8.146  5.755.344 12.395 18.923.646  
  II.1. Žemė       
  II.2. Pastatai     11.948.499  
  II.3. Statiniai     245.998  
  II.4. Mašinos ir įrengimai 3.529.984   4.032.088  4.894.526  
  II.5. Transporto priemonės 266.124   293.596  392.057  

  II.6. 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir 
įrenginiai 986.186  8.146  

1.114.805 
12.395 1.268.106  

  II.7. Nebaigta statyba     0  
  II.8. Kitas materialusis turtas 148.776   314.855  174.460  
III. Finansinis turtas 5.061.290  23.315.111  1.141.737 7.451.245 972.699  

 III.1. 
Investicijos į dukterines ir asocijuotas 
įmones  6.300.936  

 
6.309.508 9.855  

 III.2. 
Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms 
įmonėms   

 
   

 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos 5.051.290  17.004.175  1.131.737 1.131.737 952.844  
 III.4. Kitas finansinis turtas 10.000  10.000  10.000 10.000 10.000  
IV. Kitas ilgalaikis turtas 645.750  29.900  116.723 45.673  
IV.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 645.750  29.900  116.723 45.673  
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas      
B. Trumpalaikis turtas 29.616.604  12.177.516  46.856.402 28.259.236 31.591.170  

I. 
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir 
nebaigtos vykdyti sutartys 14.798.659  767  15.941.204 2 17.178.144  

 I.1. Atsargos 14.595.499  12  15.656.293  16.373.785  
  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 2.182.305  12  3.353.759  3.209.693  
  I.1.2. Nebaigta gamyba 7.504.254   7.696.046  7.375.490  
  I.1.3. Pagaminta produkcija 4.908.940   4.606.488  5.788.602  
  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti       
 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 203.160  755  284.911 2 804.359  
 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys       
II. Per vienerius metus gautinos sumos 9.223.199  249.766  21.701.335 14.949.699 7.946.043  
 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 8.698.196  354  20.976.084 12.986.422 7.127.191  
 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos       
 II.3. Kitos gautinos sumos 525.003  249.412  725.251 1.963.277 818.852  
III. Kitas trumpalaikis turtas 5.236.707  11.922.297  8.056.132 12.966.132 4.447.858  
 III.1. Trumpalaikės investicijos     1.681.900  
 III.2. Terminuoti indėliai       
 III.3. Kitas trumpalaikis turtas 5.236.707  11.922.297  8.056.132 12.966.132 2.765.958  
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 358.039  4.686  1.157.731 343.403 2.019.125  
  Turto iš viso: 40.351.847 35.530.673 54.059.117 35.768.549 51.822.134  
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Eil. 
Nr. 

NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

2006 12 31 
GRUPĖ 

2006 12 31 
BENDROVĖ 

2005 12 31 
GRUPĖ 

2005 12 31 
BENDROVĖ 

2004 12 31 
BENDROVĖ 

C. Nuosavas kapitalas 31.624.028  35.253.645  35.563.607 35.172.389 32.707.008  
I. Kapitalas 24.038.990  24.038.990  24.038.990 24.038.990 24.038.990  
 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 24.038.990  24.038.990  24.308.990 24.308.990 24.038.990  
 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)       
 I.3. Akcijų priedai       
 I.4. Savos akcijos (-)       
II. Perkainojimo rezervas (rezultatai)       
III. Rezervai 11.469.597  11.069.807  8.378.511 8.378.511 10.363.088  
 III.1. Privalomasis 2.424.243  2.403.898  2.071.473 2.071.473 1.571.473  
 III.2. Savoms akcijoms įsigyti       
 III.3. Kiti rezervai 9.045.354  8.665.909  6.307.038 6.307.038 8.791.615  
IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (3.884.559) 144.848  3.146.106 2.754.888 (1.695.070) 
 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (3.948.150) 81.257  2.965.892 2.567.563 (91.041)  

IV.1.1. 
Pelno (nuost.) ataskaitoje pripažintas 
pelnas (nuost.) (3.948.150) 81.257  2.721.223 2.322.894 14.896 

IV.1.2. 
Pelno (nuost.) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuost.)   244.669 244.669 (105.937) 

 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 63.591  63.591  180.214 187.325 (1.604.029) 
D. Dotacijos, subsidijos 12.529     10.000  
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8.715.290  277.028  18.495.510 596.160 19.105.126  
I. 
  

Po vienerių metų mokėtinos sumos 
ir ilgalaikiai įsipareigojimai 119.104   

 
203.063  7.488.488  

 I.1. Finansinės skolos     7.488.488  

  I.1.1. 
Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs 
įsipareigojimai   

 
   

  I.1.2. Kredito įstaigoms     7.488.488  
  I.1.3. Kitos finansinės skolos       
 I.2. Skolos tiekėjams       
 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai       
 I.4. Atidėjimai     0  

  I.4.1. 
Įsipareigojimų ir reikalavimų 
padengimo   

 
   

  I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų       
  I.4.3.  Kiti atidėjimai       
 I.5. Atidėtieji mokesčiai 119.104   203.063    

 I.6. 
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
įsipareigojimai   

 
   

II. 
  

Per vienerius metus mokėtinos sumos 
ir trumpalaikiai įsipareigojimai 8.596.186  277.028   

 
18.292.447 596.160 11.616.638  

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis   9.491.112  5.119.753  
 II.2. Finansinės skolos     116.987  
  
II.2.1. Kredito įstaigoms   

 
   

  
II.2.2. Kitos finansinės skolos   

 
 116.987  

 II.3. Skolos tiekėjams 4.847.261  29.473  4.475.497 52.170 2.217.607  
 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 378.241  15.108  540.772 229.335 241.731  
 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai   524.470 272.509  139.807 

 II.6. 
Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 2.432.475  4.252  

2.704.863 
4.220 3.208.437  

 II.7. Atidėjimai       

 II.8. 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 938.209  228.195  555.733 37.296 572.316  

  
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš 
viso: 40.351.847 35.530.673  54.059.117 35.768.549 51.822.134  
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38.2. Paskutinių 3 finansinių (ūkinių) metų pelno (nuostolio) ataskaitos (litais) 
 

Eil.Nr. STRAIPSNIAI 
2006 12 31 
GRUPĖ 

2006 12 31 
BENDROVĖ 

2005 12 31 
GRUPĖ 

2005 12 31 
BENDROVĖ 

2004 12 31 
BENDROVĖ 

I. 
 
PARDAVIMO PAJAMOS       60 077 511          1 022 222  

 
73 290 024 

 
45 570 106 74 238 125 

I.1. Tekstilės gaminių gamyba 59 614 834              (1 377) 73 290 024 45 570 106 74 238 125 
I.1.1. Pajamos už parduotas prekes       59 275 566              (1 377) 72 815 655 45 206 216 73 802 602 
I.1.2. Pajamos už atliktas paslaugas            339 268     474 369 363 890 435 523 
I.2. Finansinio turto valdymas            462 677          1 023 599  0 0 0 

II. 
 
PARDAVIMO SAVIKAINA  47 792 438  98 760  

 
51 424 251 

 
31 749 866 51 565 855 

II.1. Tekstilės gaminių gamyba       47 693 678  0 51 424 251 31 749 866 51 565 855 
II.1.1. Parduotos produkcijos savikaina       47 467 594  0 51 080 928 31 480 149 51 251 235 
II.1.2. Suteiktų paslaugų savikaina            226 084  0 343 323 269 717 314 620 
II.2. Finansinio turto valdymo savikaina              98 760               98 760  0 0 0 

III. 
BENDRASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)       12 285 073  

   
 923 462  21 865 773 13 820 240 22 672 270 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS       16 566 342             704 222  18 434 044 11 381 523 15 757 665 
  IV.1.     Pardavimo         6 427 524                    508  7 637 411 4 653 499 6 415 835 
  IV.2.     Bendrosios ir administracinės       10 138 818             703 714  10 796 633 6 728 024 9 341 830 

V. 
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

   
  (4 281 269) 

   
   219 240  3 431 729 2 438 717 6 914 605 

VI. KITA VEIKLA          119 978                1 709  (182 147) (222 869) -6 055 438 
  VI.1.     Pajamos            204 641                 1 709  381 814 317 752 413 200 
  VI.2.     Sąnaudos              84 663  0 563 961 540 621 6 468 638 

VII. 
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ 
VEIKLA 

   
  (326 400) 

   
  (10 744) 410 438 661 869 -575 796 

  VII.1.     Pajamos                2 681                    432  1 065 764 1 101 952 172 192 
  VII.2.     Sąnaudos            329 081               11 176  655 326 440 083 747 988 

VIII. 
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

   
 (4 487 691) 

   
210 205  3 660 020 2 877 717 283 371 

IX. PAGAUTĖ      
X. NETEKIMAI      

XI. 
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

   
 (4 487 691) 

   
210 205  3 660 020 2 877 717 283 371 

XII. PELNO MOKESTIS 
   

(539 541)            128 948  
 

938 797 
 

554 823 374 412 

XIII. 
GRYNASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI) 

   
 (3 948 150) 

   
  81 257  2 721 223 2 322 894 -91 041 
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38.3. Paskutinių 3 finansinių ( ūkinių) metų pinigų srautų ataskaitos (litais) 
Eil. Nr. Straipsniai 2006 12 31 

GRUPĖ 
2006 12 31 

BENDROVĖ 
2005 12 31 
GRUPĖ 

2005 12 31 
BENDROVĖ 

2004 12 31 
BENDROVĖ 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai         
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos 

(su PVM) 61.327.249  2.406.611  
 

70.680.424 
 

54.437.125 75.411.014  
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų  58.649.162  173.667  69.248.763 50.154.931 75.040.725  
I.1.2. Kitos įplaukos 2.678.087  2.232.944  1.431.661 4.282.194 370.289  
I.2. Finansinio turto valdymo veiklos 

įplaukos 50.859  546.179  
  

 
I.2.1. Gautos palūkanos už suteiktas paskolas* 50.859  546.179     
I.3. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (63.223.128) (2.505.963) (64.182.626) (48.171.870) (65.215.527) 
I.3.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir 

paslaugų tiekėjams (su PVM) (37.334.794) (228.208) (40.784.224) (25.826.117) (40.953.117) 
I.3.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo 

santykiais (21.620.926) (20.400) 
 

(22.022.734) 
 

(17.983.615) (22.158.158) 
I.3.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (1.345.640) (462.253) (1.304.514) (1.130.106) (1.318.628) 
I.3.4. Kitos išmokos (2.921.768) (1.795.102) (71.154) (3.232.032) (785.624) 
  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 

srautai (1.845.020) 446.827  
 

6.497.798 
 

6.265.255 10.195.487  
II. Investicinės veiklos pinigų srautai         
II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 

įsigijimas  (883.579)  
 

(945.912) 
 

(945.912) (3.659.722) 
II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 

perleidimas 2.900   
 

522.650 
 

519.200 476.767  
II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas    (365.334)  (10.000) 
II.4. Trumpalaikių investicijų įsigijimas      (1.681.900) 
II.5. Trumpalaikių investicijų perleidimas       
II.6. Ilgalaikių investicijų perleidimas 11.871.000  11.871.000  2.600.000 2.600.000 7.259  
II.7. Paskolų suteikimas (1.272.670) (13.732.885) (5.843.046) (11.138.256) (5.993.141) 
II.8. Paskolų susigrąžinimas 863.200  1.063.000  332.416 734.416 3.459.727  
II.9. Gauti dividendai       
II.10. Gautos palūkanos už suteiktas paskolas*   153.787 153.787 48.363  
II.11. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų 

padidėjimai    
  

  
II.12. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų 

sumažėjimai   
 

(13.651) 
 

(13.651)   
  Grynieji investicinės veiklos pinigų 

srautai 10.580.851  (798.885) 
 

(3.559.090) 
 

(8.090.416) (7.352.647) 
III. Finansinės veiklos pinigų srautai         
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės 

savininkais (522) (522) 
 

(750) 
 

(750) (1.979) 
III.1.1. Akcijų išleidimas       
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti       
III.1.3. Savų akcijų supirkimas        
III.1.4. Dividendų išmokėjimas  (522) (522) (750) (750) (1.979) 
III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais 

finansavimo šaltiniais (9.516.047) 190  
 

(3.780.182) 
 

164.884 (5.111.573) 
III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas  11.671.592   4.887.664 3.137.916  
III.2.1.1. Paskolų gavimas iš kredito įstaigų 11.671.592   4.887.664 3.317.916   
III.2.1.2. Paskolų gavimas iš susijusių ir kitų 

trečiųjų asmenų   
  

 
III.2.1.3. Obligacijų išleidimas       
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas (21.188.632)  (8.557.403) (2.862.331) (5.038.926) 
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas kredito įstaigoms (21.187.564)  (8.004.793) (2.483.972) (4.371.861) 
III.2.2.2. Paskolų grąžinimas susijusiems ir kitiems 

tretiesiems asmenims    
  

 
III.2.2.3. Obligacijų supirkimas       
III.2.2.4. Sumokėtos palūkanos  (1.068)  (552.610) (378.359) (667.065) 
III.2.2.5. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai        
III.2.3. Gautos palūkanos už sąskaitas bankuose 993  190  2.544 2.286 32.353  
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas    40.000 40.000   
III.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas   (152.987) (152.987) (105.000) 
III.3. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų 

padidėjimai  16.290  14.892  
 

169.201 
 

168.239   
III.4. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų 

sumažėjimai (26.919) (234) 
 

(197.939) 
 

(182.891)   
  Grynieji finansinės veiklos pinigų 

srautai (9.527.198) 14.326  
 

(3.809.670) 
 

149.482 (5.113.552) 
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IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai  0  0    0  
IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų 

padidėjimas   
  

  
IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų 

sumažėjimas   
  

  
V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų 

pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (8.326) (985) 6.285 (43) (11.386) 
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas 

(sumažėjimas) (799.693) (338.717) 
 

(864.677) 
 

(1.675.722) (2.282.098) 
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

laikotarpio pradžioje 1.157.731  343.403  
 

2.022.408 
 

2.019.125 4.301.223  
VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

laikotarpio pabaigoje 358.038  4.686  
 

1.157.731 
 

343.403 2.019.125  
* - nuo 2006 m., pasikeitus AB „Linas“ tipinei veiklai, gautos palūkanos už suteiktas paskolas priskiriamos 
tipinės veiklos įplaukoms. 

38.4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. 
AB „Linas“ 

Perkainojimo 
rezervas (rezultatai) 

Įstatymo numatyti 
rezervai 

Kiti rezervai  Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

 

Savos 
akcijos 

(-) 
Ilgalaikio 

materialio-
jo turto 

Finan- 
sinio 
turto 

Privalo-
masis 

Savų 
akcijų 

įsigijimo 

Rez. 
paramai 

ir kt. 
Išm. p-l 
kolekt. 
sutartį 

Kiti 
rezervai 

Nepaskirs- 
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso 
 

Likutis 2004 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  1.571.472  0  351.707  8.439.908  (1.695.069) 32.707.008  

Apskaitos 
politikos 
pakeitimo 
rezultatas 

                    0  

Esminių klaidų 
taisymo 
rezultatas 

                  142.486  142.486  

Perskaičiuotas 
likutis          
2004 m. 
gruodžio 31 d. 

24.038.990  0  0  0  0  1.571.472  0  351.707  8.439.908  (1.552.583) 32.849.494  

Pelno 
(nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas / 
nuostoliai 

                  244.669  244.669  

Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
/ nuostoliai 

                  2.322.894  2.322.894  

Sudaryti 
rezervai           500.000    200.000  6.000.000  (6.700.000) 0  

Panaudoti 
rezervai               (244.669)     (244.669) 

Panaikinti 
rezervai                 (8.439.908) 8.439.908  0  

Likutis 2005 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  2.071.472  0  307.038  6.000.000  2.754.888  35.172.388  

Pelno 
(nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas / 
nuostoliai 

                    0  

Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
/ nuostoliai 

                  81.257  81.257  

Sudaryti 
rezervai           332.426      8.665.909  (8.998.335) 0  

Panaudoti 
rezervai                     0  

Panaikinti 
rezervai               (307.038) (6.000.000) 6.307.038  0  

Likutis 2006 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  2.403.898  0  0  8.665.909  144.848  35.253.645  
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AB „Linas“ įmonių grupės 

Perkainojimo 
rezervas (rezultatai) 

Įstatymo numatyti 
rezervai 

Kiti rezervai  Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

 

Savos 
akcijos 

(-) 
Ilgalaikio 

materialio-
jo turto 

Finan- 
sinio 
turto 

Privalo-
masis 

Savų 
akcijų 

įsigijimo 

Rez. 
paramai 

ir kt. 
Išm. p-l 
kolekt. 
sutartį 

Kiti 
rezervai 

 
Nepaskirs- 

tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso 
 

Likutis 2004 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  1.571.472  0  351.707  8.439.908  (1.702.180) 32.699.897  

Apskaitos 
politikos 
pakeitimo 
rezultatas 

                    0  

Esminių klaidų 
taisymo 
rezultatas 

                  142.486  142.486  

Perskaičiuotas 
likutis          
2004 m. 
gruodžio 31 d. 

24.038.990  0  0  0  0  1.571.472  0  351.707  8.439.908  (1.559.694) 32.842.383  

Pelno 
(nuostolių) 
ataskaitoje 
nepripažintas 
pelnas / 
nuostoliai 

                  244.669  244.669  

Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
/ nuostoliai 

                  2.721.223  2.721.223  

Sudaryti 
rezervai           500.000    200.000  6.000.000  (6.700.000) 0  

Panaudoti 
rezervai               (244.669)     (244.669) 

Panaikinti 
rezervai                 (8.439.908) 8.439.908  0  

Likutis 2005 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  2.071.472  0  307.038  6.000.000  3.146.106  35.563.606  

Ataskaitinio 
laikotarpio 
grynasis pelnas 
/ nuostoliai 

                  (3.939.578) (3.939.578) 

Sudaryti 
rezervai           352.771      9.045.354  (9.398.125) 0  

Panaudoti 
rezervai                     0  

Panaikinti 
rezervai               (307.038) (6.000.000) 6.307.038  0  

Likutis 2006 m. 
gruodžio 31 d. 24.038.990  0  0  0  0  2.424.243  0  0  9.045.354  (3.884.559) 31.624.028  

39. Finansinių ataskaitų komentarai. 

Šioje metinės ataskaitos dalyje pateikiamas AB „Linas“ 2006 metų finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas. Finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su šia metine ataskaita. 

 
I. BENDROJI DALIS 

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

buvo įregistruota 1993 metų kovo 8 dieną. Dalį akcijų įsigijus užsieniečiams, bendrovė 1996 metų 
kovo 5 dieną buvo perregistruota į įmonę, kurioje investuotas užsienio kilmės kapitalas. Įmonė 
įregistruota Juridinių asmenų registre, registravimo Nr.003429, įmonės kodas –147689083. Bendrovė 
veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais, kitais 
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 
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2005 m. sausio 1 d. įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir 3 jos antrinės įmonės: UAB “Lino 
gamybinė grupė”, UAB “Lino investicinis fondas” ir UAB “Domus Palanga”. 2005 metais įmonių 
grupė buvo pertvarkoma ir 2005 m. gruodžio 31 d. įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir jos dukterinė 
bendrovė UAB “Linas Nordic”(toliau – Grupė). UAB „Linas Nordic“ įmonės kodas 1485 32327,  
buveinės adresas -S. Kerbedžio 23, Panevėžys. Per 2006 m. įmonių grupės sudėtis nepasikeitė ir 
2006 m. gruodžio 31 d. įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir jos dukterinė bendrovė UAB “Linas 
Nordic”.  

 
2. Grupės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 
3. Filialų ir atstovybių bendrovė ir jos dukterinė įmonė neturi.  

 
4.  Per ataskaitinius metus Bendrovės įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo.  

 
5. AB "Linas" - vienintelis UAB "Linas Nordic" akcininkas – 2005 m. rugpjūčio 31 d. priėmė 

sprendimą padidinti UAB "Linas Nordic" įstatinį kapitalą nuo 10 000 litų iki 5.999.000 litų akcininko 
nepiniginiu įnašu – tekstilės gaminių gamybos verslu. Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. 1 d. AB "Linas" 
teises ir įsipareigojimus, susijusius su lininių tekstilės gaminių gamyba, perėmė UAB "Linas 
Nordic".  

UAB “Linas Nordic” gamina lininius, puslininius, baltus, dažytus, margintus, žakardinius, 
juostuotus bei languotus audinius namų tekstilei ir rūbams. 51 % pagamintos produkcijos 
parduodama siūtais gaminiais. Be įvairiausių audinių pynimo ir apdailos būdų dukterinėje 
bendrovėje gaminami audiniai su specialiomis apdailomis. Per 2005 metų rugsėjo-gruodžio mėn. 
buvo pagaminta 2 mln. metrų lininių ir puslininių audinių. Per 2006 m. buvo pagaminta 4,87 mln. 
metrų lininių ir puslininių audinių.  

UAB "Linas Nordic" yra patikimas partneris gaminantis geros kokybės produkciją, 
orientuotą į vidutinio lygio kainas. Pagrindiniai konkurentai yra Rusijos, Baltarusijos, Kinijos, 
Čekijos ir Lenkijos linų įmonės. Italijos, Prancūzijos ir Airijos tekstilės gaminių gamintojai šiuo metu 
gamina aukštesnės kokybės gaminius, tačiau artimiausiu laiku UAB "Linas Nordic" tikisi pradėti 
tiesiogiai konkuruoti ir jų užimamose rinkos nišose. 

Jau dabar daugiau kaip 92,6 proc. savo tekstilės gaminių UAB "Linas Nordic" parduoda 
užsienio šalims. 2006 m. pardavimai pagal šalis pasiskirstė sekančiai: Švedija – 37,9 %; JAV – 8,0 %; 
Lietuva – 7,4 %; Italija – 5,1 %; Estija – 5,0 %;  Danija- 4,5 %; Prancūzija - 3,5 %; Didžioji Britanija –  
3,2 %; Belgija – 3,1 %; kitos šalys -  22,3 %.  

Per 2006 m. AB „Linas“ dukterinė bendrovė patyrė 4029 tūkst. Lt nuostolį, kai 2005 m. to 
paties laikotarpio rezultatas buvo  407 tūkst. Lt grynasis pelnas. Finansinių metų pabaigoje UAB 
„Linas Nordic“ nuosavas kapitalas sudarė 2671 tūkst. Lt, o  2005 12 31 - 6701 tūkst. Lt. 

Lemiamą įtaką lininių tekstilės gaminių gamybos ir pardavimo rezultatams turėjo Azijos 
gamintojų konkurencija, lininių gaminių kainos ir paklausos rinkoje sumažėjimas, kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumas bei didėjančios gamybos sąnaudos. 2006 metais prekyba lininiais gaminiais 
bei visa linų pramonė ir toliau, tiesiogiai ar netiesiogiai, buvo įtakojama pigių gaminių iš Kinijos ir 
Rusijos pasiūlos didėjimo.  

Pagrindinė Rytų šalių konkurentų stiprioji pusė yra gana žema gamybos savikaina. Jų 
silpnosios pusės yra siauras asortimentas, patirties ir technologinių galimybių išbaigtos produkcijos 
gamybai stoka. Pagrindinės Kinijos stipriosios pusės yra žema darbo jėgos kaina ir sąlyginai 
modernūs fabrikai. Silpnosios pusės yra atstumas iki Europos rinkų, didelės partijos, santykinai 
žema kokybė ir Kinijos prekės įvaizdis. 

Pagrindinės Vakarų ir ES konkurentų stipriosios pusės yra aukšta kokybė, tradiciškai 
suformuotos rinkos, patikimumas ir gamintojo vardas. Pagrindinis minusas yra sąlyginai aukštos 
kainos, tačiau ši problema sprendžiama perkeliant dalį gamybos į Rytus arba perkant 
pusfabrikačius Rytuose. 
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UAB „Linas Nordic“, siekdama išsilaikyti rinkoje, stabilizuoti esamą padėtį bei padidinti 
konkurentabilumą ir toliau sieks gaminamus produktus pritaikyti individualiems užsakovo 
reikalavimams, sutrumpinti reagavimo į rinkos poreikius trukmę, pakeisti logistikos ir platinimo 
sistemą, išnaudoti eksporto galimybių pranašumus, siūlydama pirkėjams mažas tiekimo siuntas ir 
greitesnį pristatymą. Tam šiuo metu sustiprinta marketingo tarnyba, plečiamas agentų ir agentūrų 
tinklas Vokietijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, vykdomos kitos numatytos priemonės patikimai 
nuolatinei pajamų bazei sukurti. Taip pat ruošiami projektai naujam asortimentui sukurti, kokybei 
pagerinti ir sąnaudoms sumažinti. 

 
6. Duomenys, pateikiami metinėje finansinėje atskaitomybėje pagrįsti turto, kuriuo Grupė 

disponuoja, bei įsipareigojimų inventorizavimu.  
 
7. Po veiklos pertvarkymo AB “Linas” valdo finansinį turtą (investicijas į vertybinius 

popierius bei suteiktas paskolas), numato vykdyti finansinius ir kitus projektus.  
 

II. APSKAITOS  POLITIKA 
 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė. 
 

Grupė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal LR buhalterinę apskaitą ir 
finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat kitų teisės aktų, 
Tarptautinių apskaitos standartų (TAS), Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) 
reikalavimus.  

 
2. Apskaitos politika. 

 
2.1. Grupės apskaita. 

 
2.1.1. Dukterinėmis įmonėmis yra laikomos tos įmonės, kuriose Grupė, tiesiogiai ar 

netiesiogiai, nuosavybės teise turi daugiau nei pusę balso teisę turinčių akcijų arba kitais būdais gali 
kontroliuoti. 

2.1.2.  Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai Grupė įgyja šių įmonių 
kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama. Sandoriai tarp Grupės 
įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas(nuostolis) iš sandorių tarp grupės įmonių yra 
eliminuojami. Dukterinių įmonių finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jei šios 
įmonės yra nereikšmingos įmonių grupės požiūriu, t.y. jų turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 
5 procentų AB “Linas” turto, o pardavimo grynųjų pajamų per ataskaitinius metus dukterinės 
įmonės neturi. 

 
2.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. 

  
2.2.1.  Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Grupės įmonių veikloje ilgiau nei 

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

2.2.2.  Grupės įmonėse nenustatoma minimali įsigijimo(pasigaminimo) savikaina, nuo 
kurios įsigyjamas nematerialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam nematerialiam turtui. 

2.2.3.  Ilgalaikis nematerialusis turtas balanse atvaizduojamas likutine verte, kuri 
apskaičiuojama iš įsigijimo vertės atėmus sukauptą amortizaciją.  
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2.2.4.  Amortizuojant ilgalaikį nematerialųjį turtą taikomi Grupės įmonių nustatyti 
amortizacijos normatyvai. Naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) amortizacijos skaičiavimo 
metodas. Nematerialusis turtas pradedamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio turto 
naudojimo pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 d., po 
nematerialiojo turto nurašymo, o pardavus- nuo pardavimo dienos. 

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

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 
2.2.7.  Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politikos ir 

nematerialiojo turto apskaitinių įvertinimų pakeitimų nebuvo.  
2.2.8.  Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris amortizuojamas per ilgesnį negu 20 metų 

laikotarpį ar nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai bei tam tikros sutartys, Grupės 
įmonėse nėra. 

2.2.9.  Ilgalaikio nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų garantija, Grupėje nėra. 
2.2.10.  Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį nematerialųjį turtą registruojami vienoje 

nematerialiojo turto sąskaitoje, neatsižvelgiant į turto, už kurį mokama, rūšį. 
2.2.11.  Kita informacija apie Grupės ir Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą atskleista 

aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.3. ir 4.5. 
 

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. 
 

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

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

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

2.3.4.  Grupės įmonės viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko įsigijimo savikainos 
būdą. Taikant įsigijimo savikainos būdą, įsigytas ar pasigamintas turtas apskaitoje registruojamas 
įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš 
įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą, jei turtas buvo 
nukainotas.  

2.3.5.  Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant nusidėvėjimo 
normatyvus metais, kurie nustatomi vadovaujantis LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje 
nurodytais normatyvais bei atsižvelgiant į planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, į 
planuojamą turto naudojimo intensyvumą, jo naudojimo aplinką, numatomą turto likvidacinę vertę 
ir kitus veiksnius. Nustatoma ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė(atmintinė) vertė 1 litas. 

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

2.3.7. Grupės įmonėms perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, registruojamas tokios 
operacijos rezultatas – pelnas ar nuostoliai iš turto perleidimo. Rezultatas apskaičiuojamas iš gautų 
pajamų atėmus perleisto turto likutinę vertę ir visas su turto perleidimu susijusias sąnaudas. 
Ilgalaikio turto, išskyrus finansinį,  perleidimo pelnas arba nuostolis priskiriamas netipinės, t.y. 
kitos veiklos, pajamoms arba sąnaudoms. 
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2.3.8.  Įkeistam ilgalaikiam materialiajam turtui bei išsinuomotam iš trečiųjų asmenų 
ilgalaikiam materialiajam turtui apskaityti naudojamos 0 klasės sąskaitos.   

2.3.9.  Per ataskaitinį laikotarpį Grupės ir Bendrovės taikomos materialiojo turto apskaitos 
politikos pakeitimų nebuvo. 2006 m. atliktas materialiojo turto apskaitinių įvertinimų keitimas buvo 
nereikšmingas ir finansinėje atskaitomybėje atvaizduotas perspektyviai. 

2.3.10.  Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą atskleista aiškinamojo rašto pastabose 
Nr. 4.4.; 4.5.  

 
2.4. Finansinio ir kito ilgalaikio turto apskaita 
 
2.4.1.  Grupė finansinį turtą klasifikuoja į ilgalaikį ir trumpalaikį.  
2.4.2.  Ilgalaikiu finansiniu turtu laikoma: investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones; 

investicijos į kitų įmonių akcijas; grupės suteiktos ilgalaikės paskolos įmonių darbuotojams, 
ilgalaikės paskolos tretiesiems asmenims ir kitos po vienerių metų gautinos sumos. Trumpalaikiu 
finansiniu turtu laikomos trumpalaikės investicijos į kitų įmonių akcijas, investicijos į kitus 
vertybinius popierius bei trumpalaikės paskolos. 

2.4.3.  Finansinis turtas įkainojamas įsigijimo savikaina ir finansinėje atskaitomybėje 
parodomas taikant savikainos metodą. 

2.4.4.  Kita informacija susijusi su finansiniu turtu atskleista atskaitomybės aiškinamojo 
rašto pastabose Nr.4.6.; 4.7. 

2.4.5. Kitam ilgalaikiam turtui priskiriamas atidėtojo pelno mokesčio turtas. Informacija 
apie atidėtojo pelno mokesčio turtą atskleista atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.26. 

 
2.5. Atsargų apskaita 

 
2.5.1  Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta 

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

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

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

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

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

2.5.6.  Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.8. atskleista informacija apie Grupės ir Bendrovės 
atsargas.  

2.5.7.  Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.9. atskleista informacija apie Grupės ir Bendrovės 
išankstinius apmokėjimus už trumpalaikį turtą ir paslaugas. 
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2. 6.  Gautinų sumų apskaita 
 
2.6.1.  Per vienerius metus gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansi-

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

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

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

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

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

2.6.6.  Aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.10.; 4.11. atskleista informacija apie Grupės ir 
Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas ir abejotinas skolas. 

 
2. 7.  Kito trumpalaikio ir piniginio turto apskaita 
 
2.7.1.  Grupės piniginis turtas- pinigai litais ir užsienio valiuta, laikomi kasoje bei bankų 

atsiskaitomosiose sąskaitose bei pinigų ekvivalentai- trumpalaikės investicijos, čekiai, obligacijų 
kuponai ir terminuoti indėliai, kurių grąžinimo laikotarpis yra trumpesnis nei 3 mėn. Finansinių 
metų pabaigoje Grupė pinigų ekvivalentų neturėjo 

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

2.7.3.  Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.12. pateikta informacija apie Grupės ir Bendrovės 
kitoms įmonėms suteiktas ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas, nurodant valiutą, palūkanas, atgavi-
mo terminus. 

 
2. 8.  Nuosavo kapitalo apskaita 
 
2.8.1.  Nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis; privalomasis 

rezervas; kiti rezervai; nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 
2.8.2.  AB „Linas“ įstatinis kapitalas padalytas į paprastąsias vardines akcijas. Akcijų 

skaičius- 24.038.990; akcijų nominalioji vertė- 1 Lt ; išleistų ir apmokėtų akcijų skaičius- 24.038.990 
vnt.; išleistų ir dar neapmokėtų akcijų nėra. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos yra 
fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Informacija apie 
Bendrovės įstatinį kapitalą  pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.13.  

2.8.3. AB “Linas” dukterinės ir asocijuotos įmonės Bendrovės akcijų neturi. 
2.8.4.   Bendrovė neturi supirkusi savų akcijų. 
2.8.5.  Informacija apie rezervus pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.14.  
2.8.6.  Pagal Grupės pasirinktą apskaitos politiką ilgalaikis materialusis turtas ir finansinis 

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

2.8.7.  AB “Linas” vadovybės parengtas pelno(nuostolių) paskirstymo projektas 
pateikiamas aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.15.  
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2.8.8.  Akcininkų susirinkime patvirtintas pelno paskirstymas įtraukiamas į to laikotarpio 
finansinę atskaitomybę, kurį buvo priimtas akcininkų sprendimas dėl pelno paskirstymo, 
neatsižvelgiant į tai, kada paskirstytasis pelnas buvo uždirbtas.  

 
2.9. Dotacijų ir subsidijų apskaita 
 
2.9.1.  Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripažįstama panaudota tais laikotarpiais, 

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

2.9.2.  Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.16. pateikiama 
informacija apie Grupės ir Bendrovės gautas(gautinas) dotacijas (subsidijas).  

 
2.10. Įsipareigojimų apskaita 
 
2.10.1.  Grupės finansinėje apskaitoje registruojami esamieji įsipareigojimai, t.y. kai Grupės 

įmonės įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos.  
2.10.2.  Įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti: ilgalaikiai 

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

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

2.10.4.  Grupės įmonės skaičiuoja įsipareigojimus darbuotojams už jų užsidirbtas atostogas. 
Atostoginių kaupimų sąnaudos apskaičiuojamos kas mėnesį. Finansiniams metams pasibaigus, 
sukauptų atostoginių suma patikslinama, kiekvienam darbuotojui tiksliai apskaičiuojant per 
finansinius metus uždirbtą ir dar neišnaudotą atostogų laiką ir nustatant maksimaliai tikslią 
sukauptų atostoginių (su socialiniu draudimu) sumą. Informacija apie Grupės ir Bendrovės 
sukauptas atostoginių sumas pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.19. 

2.10.5.  Informacija apie Grupės ir Bendrovės ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus 
pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.17. 

2.10.6.  Informacija apie Grupės ir Bendrovės skolų kredito įstaigoms būklę atskleista 
aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.18. 

 
2.11. Pajamų apskaita 
 
2.11.1.  Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

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

2.11.2.  Grupės tipinės veiklos pajamos yra pagamintų tekstilės gaminių- audinių, siūtų 
gaminių, verpalų, nuošukų- pardavimo pajamos; gamybinių paslaugų pardavimo pajamos ir 
palūkanų už suteiktas paskolas pajamos bei kitos, su finansinio turto valdymu, susijusios pajamos. 

2.11.3.  Tipinės veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, registruojamos apskaitoje ir 
pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tada, kai produkcija ir paslaugos parduotos, o pajamų suma 
gali būti patikimai įvertinta. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.20. pateikta 
informacija apie Grupės ir Bendrovės tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal verslo bei 
geografinius segmentus. 

2.11.4.  Netipinės, t.y. kitos veiklos pajamos – tai perparduoti skirtų prekių ir nereikalingų 
atsargų pardavimo pajamos; netipinės veiklos produkcijos ir paslaugų pardavimo pajamos; 
ilgalaikio turto, išskyrus finansinį, perleidimo pelnas; kitos netipinės veiklos pajamos bei 
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vienkartinių ir atsitiktinių ūkinių operacijų pajamos. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto 
pastaboje Nr.4.22. pateikta informacija apie kitos (netipinės) veiklos pajamas ir sąnaudas. 

2.11.5.  Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos už banke 
laikomus pinigus; pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo; pripažintos baudos ir delspinigiai už 
pavėluotus atsiskaitymus ir kt. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.23. 
pateikta informacija apie Grupės ir Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir 
sąnaudas. 

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

 
2.12. Sąnaudų apskaita 
 
2.12.1  Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo 

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

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

2.12.3.  Pardavimo savikainą sudaro parduotos produkcijos savikaina, perparduotų prekių 
savikaina ir gamybinių bei finansinių paslaugų teikimo sąnaudos.  

2.12.4.  Veiklos sąnaudos Grupėje skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines  
sąnaudas. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.21. pateikta informacija apie 
veiklos sąnaudas. 

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

2.12.6.  Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos bankų palūkanų 
sąnaudos, baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, neigiamos valiutų kursų pasikeitimo 
įtakos sąnaudos, kitos finansinės – investicinės veiklos sąnaudos.  

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

 
2.13. Pelno mokesčio apskaita 
 
2.13.1.  Ataskaitinių metų mokėtini pelno ir socialinis mokesčiai finansinėje apskaitoje 

parodomi ne tuomet kai atsiranda prievolė juos sumokėti, o tada, kai, ataskaitiniam laikotarpiui 
pasibaigus, apskaičiuojamas ataskaitinių metų pelnas, kuris pagal pelno mokesčio apskaičiavimo 
tvarką pakoreguojamas pelno mokesčio nemažinančiomis sąnaudomis bei neapmokestinamomis ar 
papildomai apmokestinamomis  pajamomis. Mokestinis nuostolis gali būti keliamas 5 metus. Pelno 
mokesčio tarifas - 15 %. Socialinio mokesčio tarifas – 3 %.  

2.13.2.  Avansinis pelno mokestis Bendrovėje apskaičiuojamas pagal numatomą einamųjų 
mokestinių metų pelno mokesčio sumą, dukterinėje bendrovėje „Linas Nordic“- pagal praėjusių 
metų veiklos rezultatus. Avansinis pelno mokestis deklaruojamas pagal VMI prie Finansų 
ministerijos patvirtintą tvarką ir sumokamas pagal Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tvarką. 

2.13.3.  Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuojamos ataskaitinio 
laikotarpio pelno mokestį pakoregavus atidėtaisiais pelno mokesčiais. Atidėtieji pelno mokesčiai 
apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis pelno mokestis atspindi grynąjį 
mokestinį efektą dėl laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų vertės finansinėje bei 
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mokestinėje atskaitomybėse. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių 
tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar 
padengiamas įsipareigojimas. Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas balanse tiek, kiek 
yra tikėtina, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje, remiantis apmokestinamojo pelno 
prognozėmis. Jei tikėtina, kad dalis atidėto mokesčio nebus realizuota, ši atidėto mokesčio dalis 
nėra pripažįstama finansinėje atskaitomybėje. 

2.13.4.  Bendrovės pelno mokesčio sąnaudų bei atidėtųjų pelno mokesčių detalizavimas 
pateiktas aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.25. 

2.13.5.  Informacija apie Grupės atidėtuosius pelno mokesčius pateikta aiškinamojo rašto 
pastaboje Nr. 4.26. 

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

nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 
konvertuojami į litus balanso sudarymo dienos valiutos kursu. 2006 m. ir 2005 m. gruodžio 31 d. 
balanso sudarymui buvo naudoti šie valiutų kursai: 

 
2006 m.    2005 m. 
1 EUR = 3,4528 Lt   1 EUR = 3,4528 Lt 
1 USD = 2,6304 Lt   1 USD = 2,9102 Lt 
  
Visas pelnas ir nuostoliai, susijęs su piniginėmis operacijomis, yra pripažįstami pelno ar 

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

 
3. Apskaitos politikos keitimai ir esminių klaidų taisymai 
 
3.1.  Rengiant 2005 m. finansinę atskaitomybę pagal TFAS, reikšmingų apskaitos politikos 

keitimų, susijusių su pradėtais taikyti Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, nebuvo. 
3.2.  Klaida laikoma esmine, jeigu: 1) jos suma yra didesnė nei 10% atitinkamos balanso 

dalies ar pelno(nuostolių) ataskaitos straipsnio ir 2) jeigu tai sudaro 0,25% viso turto balansinės 
vertės ar 0,5% finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų sumos. Jei klaida šių 
rodiklių nesiekia, ji laikoma neesmine. 

3.3.  Rengiant 2006 m. finansinę atskaitomybę, rastos 2005 m. ir ankstesniųjų laikotarpių 
klaidos buvo taisomos dviem būdais: retrospektyviniu ir perspektyviniu. Nereikšmintos ir 
neesminės klaidos ištaisytos perspektyviniu būdu, esminės arba reikšmingos – retrospektyviniu. 
Bendrovėje, taikant retrospektyvinį būdą buvo ištaisytos ankstesniaisiais metais neteisingai 
apskaičiuotos pelno mokesčio sąnaudos. Šių klaidų taisymas atskleistas aiškinamojo rašto pastabose 
Nr. 4.1; 4.2.; ir 4.27. 

 
4. Aiškinamojo rašto pastabos  
 
4.1.  2005 m. balanso duomenų perskaičiavimas dėl esminių klaidų taisymo.  
4.2.  2005 m. pelno(nuostolių) ataskaitos duomenų perskaičiavimas dėl esminių klaidų 

taisymo.  
4.3.  Grupės ilgalaikio nematerialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį laikotarpį 

(4.3. “AB „Linas“ įmonių grupės ilgalaikio nematerialiojo turto pokyčiai”). AB „Linas“ ilgalaikio 
nematerialiojo turto neturi. 

4.4.  Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto būklė ir jos kitimas per ataskaitinį 
laikotarpį (lentelės 4.4.1. “AB „Linas“ ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai”; 4.4.2. “AB „Linas“ 
įmonių grupės ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai”). 
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4.5.  Kita informacija apie Grupės ir Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą - 
taikomos vidutinės ilgalaikio turto amortizacijos bei nusidėvėjimo normos pagal turto grupes 
(lentelė 4.5.1. “Ilgalaikio turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas”); turto, kuris yra amortizuotas 
ar nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo (pasigaminimo) savikaina (lentelė 4.5.2. 
„Naudojamas visiškai amortizuotas ar nusidėvėjęs turtas“); informacija apie ilgalaikio turto 
įkeitimus (lentelė 4.5.3. „Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimai“); informacija apie nuomojamą 
ilgalaikį materialųjį turtą (lentelė 4.5.4. „Ilgalaikio materialiojo turto nuoma“) 

4.6.  Ilgalaikis finansinis turtas ir jo kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelės 4.6.1.“AB 
„Linas“ įmonių grupės ilgalaikio finansinio turto pokyčiai” ir 4.6.2. “AB „Linas“ ilgalaikio 
finansinio turto pokyčiai”). 

4.7.  Trumpalaikis finansinis turtas ir jo kitimas per ataskaitinį laikotarpį (lentelės 
4.7.1.“AB „Linas“ įmonių grupės trumpalaikio finansinio turto pokyčiai” ir 4.7.2. “AB „Linas“ 
trumpalaikio finansinio turto pokyčiai”). 

4.8.  Grupės ir Bendrovės bendra atsargų balansinė vertė ir balansinė vertė pagal atsargų 
rūšis, grynąja galimo realizavimo verte įtrauktų į apskaitą atsargų balansinė vertė ir nukainojimo 
iki šios vertės suma, bei nukainojimo atstatymo suma; įkeistų atsargų balansinė vertė; atsargos pas 
trečiuosius asmenis (lentelės 4.8.1."AB „Linas“ įmonių grupės atsargos" ir 4.8.2. "AB „Linas 
atsargos"). 

4.9.  Grupės ir Bendrovės išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už trumpalaikį turtą ir 
paslaugas (lentelė „Išankstiniai apmokėjimai už trumpalaikį turtą ir paslaugas“). 

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

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

4.12.  Grupės ir Bendrovės suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, jų balansinė vertė, 
atgavimo terminai, priskaičiuotos palūkanos (lentelė „Suteiktos paskolos“). 

4.13.  Bendrovės įstatinio kapitalo sudėtis, akcijų skaičius ir jų nominali vertė; valstybei, 
savivaldybei ir įmonei (savos akcijos) bei dukterinei įmonei priklausančių Bendrovės akcijų skaičius 
ir sumos bei Bendrovės akcininkai, turintys daugiau negu 5 % akcijų (lentelė „AB „Linas“ įstatinio 
kapitalo struktūra ir didžiausi akcininkai“).  

2006 metų vidutinė Bendrovės akcijos pardavimo kaina rinkoje – 0,51 lito, o 2005 metais 
vidutinė akcijos pardavimo kaina rinkoje buvo 1,26 lito. 

4.14.  Informacija apie Bendrovės rezervus (lentelė „AB „Linas“ rezervai”). 
4.15.  Bendrovės pelno(nuostolių) paskirstymo projektas (lentelė „AB „Linas“ Pelno 

(nuostolių) paskirstymo projektas“). 
4.16.  Grupės ir Bendrovės gautos(gautinos) dotacijos ir subsidijos (lentelė „Dotacijos ir 

subsidijos“).  
4.17.  Grupės ir Bendrovės ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai pagal įsiskolinimų 

padengimo laikotarpį, nurodant skolinius įsipareigojimus, kurių įvykdymas užtikrintas įmonės 
turtu (lentelė "Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai"). 

4.18.  Grupės ir Bendrovės skolų kredito įstaigoms būklė (lentelė "Skolų kredito įstaigoms 
būklė"). 

2006 m. birželio mėn. Bendrovė suteikė 12 mln.Lt  paskolą  dukterinei bendrovei UAB 
„Linas Nordic“, o dukterinė bendrovė dėl šios priežasties bankui galėjo padengti 11,7 mln. Lt 
paskolų sumą. 2006 12 31 Grupė įmonių įsiskolinimo bankui neturėjo. 

4.19.  Grupės ir Bendrovės kaupimai atostogoms (lentelė „Atostoginių kaupimai“). 
4.20.  Grupės ir Bendrovės tipinė veikla. 
Po Grupės įmonių veiklos pertvarkymo 2005 m. pabaigoje, pasikeitė AB “Linas” tipinė 

veikla. Nuo 2006 m. Bendrovės tipinė veikla yra finansinio turto -investicijų į vertybinius popierius 
bei suteiktų paskolų- valdymas. Per 2006 m. Bendrovė uždirbo 1.023.599 Lt palūkanų pajamų. 
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Dukterinei bendrovei suteiktų paskolų palūkanų suma sudarė 560.922 Lt. Suteiktų finansinių 
paslaugų savikaina buvo 98.760 Lt. 

Didžiausią Grupės įmonių tipinės veiklos dalį sudaro tekstilės gaminių gamybos veikla. 
Informacija apie tekstilės gaminių pardavimus, t.y. tekstilės gaminių gamybos verslo bei 
geografinius segmentus pateikta lentelėse 4.20.1. „Informacija apie tekstilės gaminių gamybos 
verslo segmentus“ ir 4.20.2. „Informacija apie tekstilės gaminių gamybos verslo geografinius 
segmentus“. 

4.21.  Informacija apie Grupės ir Bendrovės veiklos sąnaudas (lentelė „Veiklos sąnaudos“). 
4.22. Informacija apie Grupės ir Bendrovės kitos(netipinės) veiklos pajamas ir sąnaudas 

(lentelė „Kita(netipinė) veikla“)  
4.23.  Grupės ir Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pagal 

visas reikšmingas sumas (lentelė "Finansinė ir investicinė veikla"). 
4.24.  Grupės ir Bendrovės vadovams bei susijusiems asmenims priskaičiuotos pinigų 

sumos, kitas perleistas turtas bei suteiktos garantijos (lentelė "Finansiniai ryšiai su vadovais ir kitais 
susijusiais asmenimis").  

4.25.  Bendrovės mokėtinas pelno mokestis ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) 
bei jų detalizavimas (lentelės 4.25.1. „ Pelno mokesčių sąnaudų detalizavimas“; 4.25.2. „Pelno 
mokesčių sąnaudų perskaičiavimas atsižvelgiant į nuolatinius ir laikinuosius apskaitinio ir 
apmokestinamojo pelno skirtumus“).  

4.26.  Grupės ir Bendrovės atidėtieji pelno mokesčiai (lentelė „Atidėtieji pelno mokesčiai“). 
4.27.  2006 m. neesminės klaidos ištaisytos naudojant perspektyvinį būdą. Taikant 

retrospektyvinį būdą, 2006 m. Bendrovėje buvo ištaisytos ankstesniaisiais metais neteisingai 
apskaičiuotos pelno mokesčio sąnaudos (lentelė „Informacija apie AB „Linas“ klaidų taisymą“) 

4.28.  Reikšmingos užbalansinėse sąskaitose fiksuojamos sumos -  užstatai, garantijos, 
laidavimai (lentelė "Teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse"). 

4.29.  Reikšmingi pobalansiniai įvykiai.  
AB „Linas“- UAB „Linas Nordic“ vienintelis akcininkas –2007-02-14 priėmė sprendimą 

akcininko įnašu padengti UAB „Linas Nordic“ 2006 m. patirtą nuostolį, t.y. 2,8 mln. Lt  suma 
sumažinti Bendrovei suteiktos paskolos sumą. 

UAB „Linas Nordic“ valdyba šalių susitarimu nuo 2007-03-08 atšaukė UAB „Linas Nordic“ 
generalinę direktorę Žibutę Gaivenienę iš pareigų. Nuo 2007-03-09 laikinai eiti UAB „Linas Nordic“ 
generalinės direktorės pareigas paskirta Lilijana Pūrienė.  

 
Visos išvardintos lentelės pridedamos prie šių metų prospekto – ataskaitos yra pateiktos prie 2006 m. 
finansinės atskaitomybės (priedas).  

40. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengtas 
metinis pranešimas 

Bendrovės metinis pranešimas parengtas pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymo 24 straipsnio reikalavimus ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių 
įstatymo 34 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnyje 
nustatyta tvarka. AB „Linas“ įstatuose nenumatyti papildomi reikalavimai, kurie turėtų būti 
pateikti Bendrovės metiniame pranešime.  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi ir 
akcinės bendrovės „Vilniaus vertybinių popierių birža“ prekybos taisyklių 20.5. punktu, AB 
„Linas“ atskleidžia, kaip ji laikosi VVPB patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais 
prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų ( priedas). 

 
I. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos 

rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. 
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AB „Linas“ įstatinį kapitalą sudaro 24.038.990 vieno lito nominalios vertės paprastosios 
vardinės akcijos. 2006-12-31 Bendrovės akcininkai, turintys daugiau negu 5 % akcijų, buvo: Lionė 
Lenčiauskienė – 39,99 % visų akcijų ir UAB “Nordic investicija” - 17,29 %. Kiti užsienio bei Lietuvos 
juridiniai ir fiziniai asmenys 2006-12-31 dienai buvo įsigiję 42,72% visų akcijų.  

2005 m. gruodžio 31 d. AB „Linas“  įmonių grupę sudarė AB “Linas” ir jos dukterinė 
bendrovė UAB “Linas Nordic”(toliau – Grupė). AB “Linas” valdė finansinį turtą (akcijas bei 
suteiktas paskolas). Dukterinės bendrovės veikla - tekstilės gaminių gamyba ir kita susijusi veikla. 
Visos dukterinės bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso AB “Linas”. 2006 metais pagrindinės 
Grupės pajamos gautos iš tekstilės gaminių gamybos veiklos.  

2005 m. sausio 1 d. ES panaikino tekstilės gaminių ir drabužių importo kvotas iš šalių, 
priklausančių Pasaulio prekybos organizacijai. Dėl to 2005-2006 metais labai ženkliai padidėjo 
Kinijos ir kitų Azijos šalių tekstilės gaminių pasiūla ir importas. Šis ženklus konkurencijos 
padidėjimas įtakojo 2006 metų mažesnius Grupės pardavimus lyginant su 2005 metais bei 
neigiamus veiklos rezultatus. Be padidėjusios konkurencijos rezultatams didelės įtakos turėjo ir 
lininių produktų rinkos paklausos ciklo perėjimas į vartojimo sumažėjimo fazę. Panašius rinkos 
paklausos nuosmukio ciklus bendrovė jau buvo patyrusi 1996 metais bei 2001 metais. Dar vienas 
iššūkis – gamybos sąnaudų didėjimas ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.  

2006 metais dukterinėje bendrovėje UAB „Linas Nordic“ buvo siekiama padidinti 
tarptautinį konkurentabilumą ir sukurti didesnę pridėtinę vertę, savo gaminamus produktus 
pritaikyti individualiems užsakovo reikalavimams, sutrumpinti reagavimo į rinkos pokyčius 
trukmę, pakeisti logistikos ir platinimo sistemą. Dukterinė bendrovė ir toliau dirbo su konsultacinės 
kompanijos „Goldratt Consulting Ltd“ konsultantais, vykdydama ilgalaikį 4 metų projektą. 
Projekto tikslas – padidinti pardavimus ir uždirbti pelną. 2006 metais buvo atlikti pakeitimai 
marketingo ir pardavimų, gamybos, finansų ir logistikos srityse.  

AB „Linas“ valdyba, įvertinusi I pusmečio veiklos rezultatus, konkurencines sąlygas, lininių 
gaminių kainos ir paklausos sumažėjimą, 2006-08-31 patvirtino patikslintas konsoliduotas 2006 m. 
prognozes. 

 
Rodiklis Mato 

vnt. 
2006 m. prognozė 2006 m. 

patikslinta 
prognozė 

Pardavimai:    
   pesimistinė alternatyva tūkst. Lt 68,8 60,8 
   realistinė alternatyva tūkst. Lt 73,8 61,8 
   optimistinė alternatyva tūkst. Lt 77,8 63,8 
Pelnas:    
   pesimistinė alternatyva tūkst. Lt 1 -5,2 
   realistinė alternatyva tūkst. Lt 3,5 -3,5 
   optimistinė alternatyva tūkst. Lt 5,5 -0,8 
 
Rezultatams pasiekti buvo numatytas svarbiausias II pusmečio veiklos tikslas – išsilaikyti 

rinkoje, siekiant stabilizuoti esamą įmonių grupės veiklos padėtį. Tam buvo numatytos prioritetinės 
kryptys ir uždaviniai, siekiant sukurti patikimą nuolatinę pajamų bazę ir sutelkiant dėmesį į namų 
tekstilės gaminių klientus. 

2007 metais prognozuojama daugiau negu 10 proc. padidinti pardavimus. Šiam tikslui 
pasiekti 2006 m. buvo stiprinama dukterinės įmonės marketingo tarnyba, plečiamas agentų ir 
agentūrų tinklas Vokietijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, vykdomos kitos numatytos priemonės, 
kurios užtikrintų patikimas nuolatines pajamas ir leistų vartotojams pasiūlyti platų linų tekstilės 
gaminių asortimentą. Siekiant padidinti pardavimus Lietuvoje, plečiamas firminių parduotuvių 
tinklas ir 2007 metais bus atidaryta UAB „Linas Nordic“ firminė parduotuvė Kauno „Akropolyje“. 
Taip pat bus vykdomi projektai naujam asortimentui sukurti, kokybei pagerinti ir sąnaudoms 



 AB  „Linas“ 2006 metų prospektas - ataskaita 40
 

sumažinti. Tuo tikslu numatyta pakeisti dalį audimo staklių našesnėmis, verpalų kokybės 
pagerinimui įsigyti verpalų pervyniojimo-valymo automatą, įdiegti kitas priemones, tam skiriant 
iki 3,4 mln.Lt.  

 
II. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo 

klausimais susijusi informacija. 
 

Rodikliai 2006 metai 2005 metai 

Grynasis pelningumas (grynasis pelnas / pardavimai * 100) -6,6 3,7 
Vidutinė turto grąža ROA (grynasis pelnas / (turtas 
laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 * 100) 

-8,4 5,0 
 

Nuosavybės grąža ROE (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) -12,5 7,7 
 

Grynasis pelnas akcijai EPS (grynasis pelnas / akcijų skaičius) -0,16 0,11 
Skolos koeficientas (įsipareigojimai / turtas) 0,22 0,34 
Skolos-nuosavybės koeficientas  (įsipareigojimai / nuosavas 
kapitalas) 

0,28 0,52 

Bendras likvidumo koeficientas  (trumpalaikis turtas / 
trumpalaikiai įsipareigojimai) 

3,45 2,56 

Turto apyvartumas (pardavimai / turtas) 1,49 1,36 
Akcijos buhalterinė vertė (nuosavas kapitalas / akcijų 
skaičius) 

1,32 1,48 

Apyvarta (tūkst. Lt) 60.078 73.290 
Bendrasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. Lt) 12.285 21.866 
Grynasis pelnas (nuostoliai) (tūkst. Lt) (3.948) 2.721 
EBITDA (mln. Lt) -1,34 7,16 
Dividendai vienai akcijai (už praėjusį ataskaitinį laikotarpį) - - 
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis P/E -1,64 8,83 
Žemiausia akcijų kaina (Lt) 0,24 0,84 
Aukščiausia kaina (Lt) 1,05 1,72 
Uždarymo kaina (Lt) 0,28 1,00 
Kapitalizacija (tūkst. Lt) 6.491 24.039 

 
Per 2005-2006 metus Grupėje buvo pagaminta: 
 

Pavadinimas Mato vnt. 2006 m. 2005 m. Pokytis 
Verpalai tūkst. t 1283 1333 -281 
Žaliaviniai audiniai tūkst. m 4833 5370 -685 
Gatavi audiniai tūkst. m 4870 5542 -664 
 
Grynai lininių ir pašukinių audinių asortimentas 2006 metais sudarė 73,8 % nuo visų 

pagamintų audinių (2005 m. – 75,2 %). Siūtiems gaminiams per 2006 m. panaudota 28,3 % visų 
pagamintų audinių (2005 m.- 37,6 %) . 

Pirkėjų poreikiams tenkinti 2006 metais buvo sukurta 162 naujų piešinių ir struktūrų 
audiniai, 28 autoriniai darbai ir 73 nauji kolekcijoms skirti piešiniai. 

AB “Linas” grupė įmonių per 2006 metus pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 60 
milijonų litų. Lyginant su realistinės alternatyvos patikslinta prognoze, per tą patį laikotarpį 
pardavimų pajamos buvo mažesnės 3%. Lyginant su 2005 metais, pardavimų pajamos sumažėjo 
18%.  
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Grupė įmonių 2006 metais patyrė 4,5 milijonų litų nuostolį iki pelno mokesčių. Už 2006 
metus, pagal TAS reikalavimus, buvo priskaičiuota 0,5 mln.Lt pelno mokesčių pajamų, todėl 2006 
metų grynieji Grupės nuostoliai sudarė beveik 4 milijonus litų. Pagal patikslintą prognozę per 
minėtą laikotarpį buvo prognozuota patirti nuo 0,8 iki 5,2 milijonų litų nuostolius.  

Eksporto apimtys 2005 metais sudarė 55 milijonus litų arba 93 % visos realizuotos 
produkcijos. Pardavimai pagal šalis pasiskirstė taip: Švedija – 38 %, JAV – 8 %, Italija – 5 %, Estija – 
5 %, Danija - 4,5 %, Lietuva – 7 %, kitos šalys – 32,5 %. Produkcija buvo parduodama 29 šalyse. 

Dalyvauta 7 specializuotose tekstilės parodose: Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Japonijoje 
ir Lietuvoje. 

2006-12-31  įmonių grupės darbuotojų skaičius buvo 1400, 2005-12-31 grupės įmonėse dirbo 
1588 darbuotojai. Per metus darbuotojų skaičius  sumažėjo 11,8 %. Darbo užmokestis Grupės 
darbuotojams buvo mokamas vadovaujantis patvirtintais darbo apmokėjimo nuostatais, darbuotojų 
saugos ir sveikatos bei kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais ir nutarimais. 
Atlyginimas buvo mokamas laiku, delspinigių už ataskaitinį laikotarpį nepriskaičiuota. Faktinės 
darbo apmokėjimo lėšos sudarė 18.983 tūkst. litų ir lyginant su 2005 metais beveik nepasikeitė. 
Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 2006 metais buvo 1035 Lt ir, lyginant su 2005 metais 
padidėjo beveik 7 %. 

2006 metais bendrovė nupirko 1659 tonas ilgo linų pluošto, iš kurių 38 % pirkta iš 
Prancūzijos, 32 % - iš Lenkijos, 29 % - iš Ukrainos ir 1 % - iš Olandijos. Perkamo pluošto kaina, 
lyginant su 2005 metais, sumažėjo daugiau negu 8 %. 

Per 2006 metus nupirkta 200 tonų medvilninių verpalų: iš Lietuvos – 33,5%, iš Latvijos – 
66,5%. Medvilninių verpalų tonos kaina, lyginant su 2006 metais  nepakito. 

Padidėjus aukštesnio kokybės lygio produkcijos poreikiui per 2006 metus buvo nupirktos 88 
tonos lininių verpalų, iš kurių didžioji dalis pirkta iš Lenkijos tiekėjų. 

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

2006-12-31 įmonių grupė įsiskolinimo bankams neturėjo. 2006 m. birželio mėn. AB „Linas“ 
suteikė 12 mln.Lt  paskolą  dukterinei bendrovei UAB „Linas Nordic“, o dukterinė bendrovė 
padengė bankui 11,7 mln. Lt paskolą. Viso AB „Linas“ savo dukterinei bendrovei 2006 m. pabaigoje 
buvo suteikusi 19 mln.Lt paskolų. 

2006 metais grupės įmonės sumokėjo 7,7 mln. Lt mokesčių biudžetui; 6,5  mln. Lt “Sodrai”– 
iš viso 14,2 mln. Lt, kas sudarė beveik 24 % nuo visų pardavimo pajamų.  

   
III. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje 

pateiktus duomenis. 
 
Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra 

pakankami ir išsamūs. Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus. 

 
IV-VII. Informacija apie Bendrovės ir Grupės įsigytas ir turimas savas akcijas bei per 

ataskaitinį laikotarpį įsigytas ir perleistas savas akcijas. 
 
Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų, Bendrovės akcijų nėra įsigijusi ir jos dukterinė bendrovė. 

Bendrovė ir jos dukterinė bendrovė per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų. 
 
VIII. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes. 
 
AB „Linas“ neturi filialų ir atstovybių. 
 
IX. Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos. 
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AB „Linas“ valdyba 2007 m. vasario 14 d. įvykusiame posėdyje, priėmė sprendimą padengti 

dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“ nuostolius 2,8 mln. litų (0,8 mln. eurų), šia suma 
sumažinant Bendrovei suteiktą paskolą. 

 
AB „Linas“ dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“ valdyba priėmė sprendimą šalių 

susitarimu nuo 2007-03-08 d. atšaukti UAB „Linas Nordic“ generalinę direktorę Žibutę Gaivenienę 
iš pareigų. Nuo 2007-03-09 laikinai eiti UAB „Linas Nordic“ generalinės direktorės pareigas 
paskirta Lilijana Pūrienė.  
 

X. Bendrovės veiklos planai ir prognozės. 
 
Prognozuojama, kad 2007 metų Grupės pajamos bus 69,1 mln. litų, pelnas prieš 

apmokestinimą 1,6 mln. litų. 2007 metais numatyta skirti iki 3,4 mln.Lt dukterinės bendrovės 
technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui . 

  
XI. Informacija apie Bendrovės tyrimų ir plėtros veiklą. 
  
Grupė įmonių ir Bendrovė tyrimų bei plėtros veiklos nevykdė. 
 
XII. Kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, 

nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, įmonė atskleidžia 
finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių 
apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų 
rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą. 

 
Bendrovė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turtą, įsipareigojimus, 

finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo. 
 
XIII. Bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, 

valdymo kodekso laikymosi atskleidimas. 
 
Informacija apie Bendrovės valdymo kodekso laikymąsi pateikta 1 priede, kuris pateikiamas 

kartu su metų prospektu – ataskaita. 

41. Informacija apie auditą. 

Bendrovės finansinių ataskaitų ir valdybos veiklos ataskaitos auditą už 2006 metus atliko 
UAB „Revizorius“, juridinio asmens kodas 122894931, adresas: Gerosios Vilties g. 1, Vilnius, 
Lietuva audito įmonės pažymėjimo Nr.001293. Audito ataskaitą pasirašė direktorė-auditorė Galina 
Ivanova (auditoriaus pažymėjimas Nr. 000088). Auditas baigtas ir audito išvada pasirašyta 2007 m. 
balandžio 12 d.  

Pilna audituota finansinė atskaitomybė pateikiama kartu su šia ataskaita – prospektu. Šioje 
dalyje pateikiama tik nepriklausomo auditoriaus išvada akcininkams. 
 

AB „Linas” akcininkams: 
 

Mes atlikome toliau pateiktos AB “Linas” įmonių grupės, finansinės atskaitomybės, kurią 
sudaro 2006 m. gruodžio 31 d. balansas, susijusios 2006 m. pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo 
pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą ir 2006 m. metinio pranešimo, 
kuris yra pridedamas prie šios finansinės atskaitomybės, patikrinimą. 
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 Už šios finansinės atskaitomybės, parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus, priimtus taikyti ES, parengimą ir teisingą pateikimą atsakinga Bendrovės vadovybė. Ši 
atsakomybė apima: vidinės kontrolės sistemos, skirtos finansinės atskaitomybės parengimui ir 
teisingam pateikimui, kuomet nėra reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, 
įdiegimą bei palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir pagal aplinkybes 
tinkančių ir pagrįstų įvertinimų pasirinkimą. 

 Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie šią finansinę 
atskaitomybę. Mes atlikome auditą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais, kuriuos 
nustato Tarptautinė apskaitininkų federacija. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumės 
profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtumėme deramai 
įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų. 

 Auditas apima finansinės atskaitomybės skaičius ir paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų 
rinkimo procedūras. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei 
reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėje atskaitomybėje rizikos įvertinimo. 
Įvertindamas riziką, auditorius atsižvelgia į vidines bendrovės finansinės atskaitomybės parengimo 
ir pateikimo kontroles ir siekia pasirinkti tinkamas audito procedūras, tačiau neturi tikslo pareikšti 
nuomonės apie bendrovės vidinių kontrolių efektyvumą. Auditas taip pat apima taikytų apskaitos 
principų ir vadovybės padarytų reikšmingų prielaidų bei bendro finansinės atskaitomybės 
pateikimo įvertinimą. 

 Mes tikime, kad mūsų audito įrodymai yra pakankami ir suteikia deramą pagrindą mūsų 
nuomonei. 

Mūsų nuomone, toliau pateikta finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais 
teisingai atspindi AB “Linas” įmonių grupės, taip pat AB “Linas” 2006 m. gruodžio 31 d. finansinę 
padėtį ir jos 2006 m. veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės 
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES.  

AB "Linas" įmonių grupės 2006 m. metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų 
neatitikimų, lyginant su audituota finansine atskaitomybe. 

 
 
 



 AB  „Linas“ 2006 metų prospektas - ataskaita 44
 

VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 
 

42. AB „Linas“ organų struktūros schema. 

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

 
AB „LINAS“ VALDYBA (2006 m. gruodžio 31 d.) 

RAMŪNAS LENČIAUSKAS – Valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, baigė KTU, įgijo 
mašinų gamybos ekonomikos ir valdymo specialybę. Inžinierius ekonomistas. Nuo 1995 10 16 - AB 
“Linas” vadovas (prezidentas), nuo 1996 02 19 - AB “Linas” generalinis direktorius, nuo 1997 03 14 - 
AB “Linas” prezidentas, nuo 1998 04 24 - AB “Linas” laikinai verslo ir finansų strateginio valdymo 
ekspertas, nuo 2003 03 04 – 2005 10 01 AB “Linas” patarėjas verslo ir finansų strateginio valdymo 
klausimais. Nuo 2007 01 10 AB “Linas” patarėjas verslo ir finansų strateginio valdymo klausimais. 
Turi 84 313 vnt. AB „Linas“ paprastųjų vardinių akcijų. Turima kapitalo ir balsų dalis bendrame 
emitento kapitale - 0.35 %. UAB „Linas Nordic“ valdybos pirmininkas. Nuo 2005 10 01 – 2007 01 09 
UAB „Linas Nordic“ patarėjas verslo ir finansų strateginio valdymo klausimais. Nuo 2004 06 17 – 
UAB „Lino investicinis fondas“, o 2005 metais pervardinus į UAB „Nordic investicija“- vadovas 
(prezidentas). Nuo 2006 10 01 UAB „Nordic investicija“ prezidento patarėjas verslo ir finansų 
strateginio valdymo klausimais. UAB „Nordic investicija“ valdybos pirmininkas, akcininkas. 
Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale – 100 %. UAB “Pons Possibilitatis Prosperae” 
akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale - 50 %. UAB „Tryliktas aukštas“ 
direktorius  ir akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale –  50 %. 

VITOLDAS MARTOVIČIUS – Bendrovės valdybos narys. Emitento kapitale nedalyvauja. UAB 
„Linas Nordic“ valdybos narys. Advokato V. Martovičiaus kontoros advokatas. UAB „Nordic 
investicija“ valdybos narys. UAB „Investicijų plėtros ir valdymo projektai“ akcininkas. Turima 
kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale - 100 %. UAB „Ladavas“ akcininkas. Turima kapitalo ir 
balsų dalis įstatiniame kapitale - 100 %. 

PRANAS JANKEVIČIUS – Bendrovės valdybos narys. Nuo 2006 07 11 emitento kapitale 
nedalyvauja. Nuo 2005 09 01 – 2006 10 31 UAB „Nordic investicija“ prezidento patarėjas bendriems 
klausimams. AB „Lietuvos energija” akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame kapitale 
25 akcijos. Iki 2007 04 16 UAB „Savoja“ akcininkas. Turima kapitalo ir balsų dalis įstatiniame 
kapitale - 32,08 %. 

 
Visi valdybos nariai 2003 04 07 akcininkų susirinkime buvo išrinkti ketverių metų 

kadencijai, tai yra iki 2007 metų. 2007 m. gegužės 24 d. įvykusiame susirinkime į  bendrovės 
valdybą naujai valdybos kadencijai išrinkti: Ramūnas Lenčiauskas, Viktoras Majauskas, Vaidas 
Žarnauskas. 

 
VIKTORAS MAJAUSKAS – Bendrovės valdybos narys. Emitento kapitale nedalyvauja. Nuo 

2007-02-26 AB “Linas” patarėjas bendriems klausimams. UAB „Linas Nordic“ valdybos narys. UAB 
„Nordic investicija“ prezidentas. UAB „Klasikiniai projektai“ akcininkas. Turima kapitalo ir balsų 
dalis įstatiniame kapitale - 49%. 
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VAIDAS ŽARNAUSKAS – Bendrovės valdybos narys. Emitento kapitale nedalyvauja. „Lithill“ 
sisteminio skyriaus vadovas. UAB „Verslo investicijų sistemos“ direktorius. UAB „Simplit“ 
inžinierius ekspertas. Kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja. 

 
 

ADMINISTRACIJA (2006 m. gruodžio 31 d.) 
 

LILIJANA PŪRIENĖ – bendrovės administracijos vadovė – direktorė. Išsilavinimas aukštasis, 
baigė KPI, įgijo darbo organizavimo ir normavimo specialybę. Inžinierė ekonomistė. Nuo 1995 03 01 
- AB “Linas” vyr. finansininko (buhalterio) pavaduotoja, nuo 1995 07 04 AB “Linas” vyr. 
finansininkė (buhalterė), nuo 2000 12 01 - AB „Linas“ finansų direktorė, nuo 2005 10 05 - AB „Linas“ 
generalinė direktorė, nuo 2006 05 10 - AB „Linas“ direktorė. Emitento kapitale nedalyvauja. Nuo 
2005 10 05 - UAB „Linas Nordic“ finansų direktorė. NUO 2007-03-09 laikinai paskirta eiti UAB 
„Linas Nordic“ generalinės direktorės pareigas.  
 

Bendrovei apskaitos paslaugas teikia UAB „Linas Nordic“ (buveinės adresas: S.Kerbedžio g. 
23, LT-35114 Panevėžys; įmonės kodas: 148532327; tel. nr. (8~45) 506 111, faks. nr. (8~45) 506 346). 
Vyriausiojo buhalterio funkcijos taip pat perduotos UAB „Linas Nordic“.  
 

AB „LINAS" valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei, 
ūkininkavimo tvarkai, finansams. 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams. 

Rodikliai Įmonių grupės (Lt)  Bendrovė (Lt) 

 Vadovams per metus apskaičiuotos sumos susijusios su darbo santykiais 872 273 9 733 

 Valdymo organų nariams suteiktos paskolos (likutis 2006.12.31) 850 000 850 000 

Vadovų vidutinis skaičius per metus 9 1 
 

Rodikliai Įmonių grupės 
atlyginimas (Lt) 

Bendrovė (Lt) 

Vidutiniškai vienam valdybos nariui 68 231 0 

Bendrai visiems valdybos nariams 68 231 0 

Vidutiniškai vienam  administracijos nariui 89 338 9 733 

Bendrai visiems administracijos nariams 804 042 9 733 

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

išmokėta. 

44. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis. 

Rodikliai Bendrovė (Lt) 

Suteikta trumpalaikių ir ilgalaikių paskolų 17 350 005 

Gautos garantijos ar laidavimai 3 561 000 

Suteikta susijusiems asmenims paslaugų 32 

Įsigyta paslaugų iš susijusių asmenų  38 224 

Parduotas turtas  2 947 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, 
JOS PERSPEKTYVOJE 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje. 

2007 m. sausio 25 d. AB „Linas“ pranešė, kad 2007 metais įmonių grupės veiklos rezultatus 
planuojama skelbti tokia tvarka: 

- vasario 15 d. – preliminarūs neaudituoti 2006 metų veiklos rezultatai ir 2007 metų veiklos 
prognozės; 

- balandžio 10 d. – audituoti 2006 metų veiklos rezultatai; 
- balandžio 30 d. – 2007 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai; 
- liepos 31 d. – 2007 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai; 
- spalio 31 d. – 2007 m. trečiojo ketvirčio ir devynių mėnesių veiklos rezultatai. 
 
2007 m. vasario 14 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino AB „Linas“ įmonių grupės 

konsoliduotus strateginius tikslus 2007 metams: pardavimų pajamos 69,1 mln. litų (20 mln. eurų), 
pelnas prieš apmokestinimą 1,6 mln. litų (0,5 mln. eurų). 
Prognozuojamas produkcijos eksportas – 93 %. Technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui 
planuojama skirti 3,4 mln. litų (1 mln. eurų). 
 

AB „Linas“ valdyba 2007 m. vasario 14 d. įvykusiame posėdyje priėmė sprendimą padengti 
dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“ nuostolius 2,8 mln. litų (0,8 mln. eurų), šia suma 
sumažinant bendrovei suteiktą paskolą. 
 

2007 m. vasario 15 d. AB „Linas“ paskelbė preliminarius įmonių grupės 2006 m. veiklos 
rezultatus: 

AB „Linas“ įmonių grupės 2006 m. pajamos buvo 60,3 mln. litų (17,5 mln. eurų), 2005 m. 
pajamos – 73,3 mln. litų (21,2 mln. eurų). AB „Linas“ įmonių grupė 2006 m. patyrė 4,5 mln. litų (1,3 
mln. eurų) nuostolį, 2005 m. pelnas prieš apmokestinimą 3,7 mln. litų (1,1 mln. eurų). Dukterinės 
bendrovės eksporto apimtys 2006 m. sudarė 93 %, o 2005 m. - 94 %. 2006 m. investicijoms ir verslo 
projektams buvo skirta 1,8 mln. litų (0,5 mln. eurų). Nuostoliai buvo patirti dėl ženkliai padidėjusio 
lininių tekstilės gaminių importo į ES  iš Azijos šalių, lininių gaminių kainos sumažėjimo bei lininių 
produktų rinkos paklausos ciklo perėjimo į vartojimo sumažėjimo fazę. 2006 metų II pusmetyje 
padėtį pavyko stabilizuoti. 
 

2007 m. kovo 9 d. Bendrovė pranešė, jog AB „Linas“ dukterinės bendrovės UAB „Linas 
Nordic“ valdyba priėmė sprendimą šalių susitarimu nuo 2007 03 08 d. atšaukti UAB „Linas Nordic“ 
generalinę direktorę Žibutę Gaivenienę iš pareigų. Nuo 2007 03 09 laikinai eiti UAB „Linas Nordic“ 
generalinės direktorės pareigas paskirta Lilijana Pūrienė. 

 
2007 m. balandžio 16 d. AB „Linas“ dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“ valdybos 

nariu vietoje Vitoldo Martovičiaus išrinktas Vaidas Žarnauskas. 
 

2007 m. balandžio 24 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino neaudituotus AB „Linas“ įmonių 
grupės 2007 m. I ketvirčio finansinius rezultatus.  

2007 m. I ketvirčio AB „Linas“ įmonių grupės pajamos siekė 16.428 tūkst. litų (4.758 tūkst. 
eurų). 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu pardavimų pajamos sudarė 15.765 tūkst. litų (4.566 tūkst. eurų). 

2007 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą buvo 414 tūkst. litų (120 tūkst. eurų), o 
praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatas – nuostolis sudarė 1.308 tūkst. litų ( 379 tūkst. eurų). 

AB “Linas” įmonių grupės 2007 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 
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2007 m. balandžio 25 d. Bendrovė pranešė, kad audituotoje AB „Linas“ įmonių grupės 

finansinėje atskaitomybėje nurodytas finansinių metų rezultatas skiriasi nuo paskelbto 
preliminaraus rezultato 13 procentų, nes, įvertinus laikinuosius pelno mokesčio skirtumus,  2006 
metų finansinėje apskaitoje buvo pripažintas 0,6 mln. Lt atidėto pelno mokesčio turtas. 

 
2007 m. balandžio 27 d. AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, dėl 

kvorumo nebuvimo. 
 

2007 m. gegužės 24 d. įvykusio AB “Linas” pakartotino eilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimai: 

 
1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas apie atliktą AB „Linas“ įmonių grupės ir bendrovės 2006 

m. finansinės atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2006m. finansinei 
atskaitomybei. 

 
2. Patvirtintas 2006 metų AB „Linas“ konsoliduotas metinis pranešimas. 
 
3. Patvirtinta 2006 m. AB „Linas“ konsoliduota ir bendrovės metinė finansinė atskaitomybė. 
 
4. Patvirtintas 2006 m. AB “Linas” pelno (nuostolių) paskirstymas: 

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 
finansinių metų pabaigoje 63.591 Lt (18.417 EUR); 

2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 81.257 Lt (23.534 EUR); 
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) 0 Lt (0 EUR); 
4) pervedimai iš rezervų 8.665.909 Lt (2.509.821 EUR); 
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių 

nusprendė padengti akcininkai) 0 Lt (0 EUR); 
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 8.810.757 Lt (2.551.772 EUR); 
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt (0 EUR); 
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR); 
9) pelno dalis, paskirta į rezervą paramai 30.757 Lt (8.908 EUR); 
10) pelno dalis, paskirta į rezervą verslo projektų vystymui 8.780.000 Lt (2.542.864 

EUR); 
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR); 
12) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, 

darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt (0 EUR); 
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, 

perkeliamas į kitus finansinius metus 0 Lt (0 EUR). 
 
Dividendai už 2006 metus neskiriami. 
 

5. Į bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai išrinkti: Ramūnas Lenčiauskas, Viktoras 
Majauskas, Vaidas Žarnauskas. 
 

46. Esminiai įvykiai emitento veikloje. 

2006 m. sausio 25 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino 2005 m. preliminarias, neaudituotas, 
konsoliduotas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus. 2005 m. konsoliduotos AB „Linas“ pajamos siekė 73,4 mln. litų (21,3 mln. eurų). 2004 m. 
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AB „Linas“ pardavimų pajamos sudarė 74,2 mln. litų (21,5 mln. eurų). 2005 m. preliminarus,  
neaudituotas, konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą 3,98 mln. litų (1,15 mln. eurų). 2004 m. 
konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą sudarė 283 tūkst. litų (82 tūkst. eurų). Eksporto apimtys 
2005 m. sudarė 94%, o 2004 m. – 92 %. 2005 m. investicijoms ir verslo vystymo projektams buvo 
skirta 2 mln. litų (0,58 mln. eurų). 

 
2006 m. sausio 26 d. AB „Linas“ pranešė 2006 m. veiklos rezultatų bei ataskaitų skelbimo 

datas šia tvarka: 
Vasario 15 d. – AB „Linas“ įmonių grupės veiklos prognozė 2006 metams; 
Balandžio 28 d. – 2006 m. I ketv. veiklos rezultatai; 
Liepos 31 d. – 2006 m. I pusmečio veiklos rezultatai; 
Rugpjūčio 31 d. – 2006 m. pusmečio ataskaita; 
Spalio 31 d. – 2006 m. III ketv. veiklos rezultatai. 
 
2006 m. vasario 14 d. AB „Linas" valdyba patvirtino AB „Linas" įmonių grupės 

konsoliduotus strateginius tikslus 2006 metams – pardavimų pajamos: pesimistinė alternatyva – 
68,8 mln. Lt, realistinė – 73,8 mln. Lt,  optimistinė – 77,8 mln. Lt; pelnas prieš apmokestinimą: 
pesimistinė alternatyva – 1 mln. Lt, realistinė – 3,5 mln. Lt, optimistinė – 5,5 mln. Lt. 
Prognozuojamas produkcijos eksportas – 93 procentai. Investicijoms planuojama skirti iki 3,3 mln. 
Lt nuosavų lėšų technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui bei progresyvių darbo 
organizavimo metodų diegimui.  

 
2006 m. balandžio 20 d. įvyko AB “Linas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 

kuriame: 
1.Akcininkai supažindinti su auditoriaus išvada apie bendrovės 2005 metų finansinę 

atskaitomybę ir veiklos ataskaitą. 
2.Patvirtinta 2005 metų bendrovės veiklos ataskaita. 
3.Patvirtinta 2005 metų bendrovės metinė finansinė atskaitomybė. 
4.Patvirtintas 2005 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai už 2005 

metus neskiriami. 
5.Dviems metams išrinkta audito įmonė UAB „Revizorius”. 
6.Patvirtinti naujos redakcijos įstatai. 

 
2006 m. balandžio 28 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino neaudituotus AB „Linas“ įmonių 

grupės 2006 m. I ketvirčio finansinius rezultatus. 2006 m. I ketvirčio AB „Linas“ įmonių grupės 
pajamos siekė 15 765 048 litų ( 4 565 874 eurų ) 2005 m. tuo pačiu laikotarpiu pardavimų pajamos 
sudarė 19 258 181 litų (5 577 555 eurų). 2006 m. I ketvirčio nuostolis buvo 1 308 359 litų ( 378 927 
eurų), o praėjusių metų to paties laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1 547 377 litų (448 
151 eurų).  Rezultatams pagrindinę įtaką turėjo ženkliai padidėjusi Kinijos ir kitų Azijos šalių 
tekstilės gaminių pasiūla ir importas į ES, bei lininių produktų rinkos paklausos ciklo perėjimas į 
vartojimo sumažėjimo fazę. AB „Linas“ įmonių grupės 2006 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos yra 
rengiamos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 
 

2006 m. liepos 1 d. AB „Linas“ paskelbė, jog Bendrovės dukterinė bendrovė UAB „Linas 
Nordic“ birželio mėnesį bankui grąžino 11.700.000 litų (3.388.554 eurų) paskolas, naudotas 
apyvartinėms lėšoms. 

AB „Linas”, tęsdama strateginius planus dėl tolesnio tekstilės verslo vystymo, nuosavas 
lėšas investuoja į dukterinės bendrovės UAB „Linas Nordic“  vykdomą veiklą ir suteikia 19.000.000 
litų (5.502.780 eurų )  paskolą apyvartinėms lėšoms. 
 

2006 m. liepos 1 d. Bendrovė pranešė, jog neaudituotais duomenimis per 2006 metų I 
pusmetį AB „Linas“ įmonių grupės konsoliduotas nuostolis sudarė 3.305.603 litų (957.369 eurų). 
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2005 metų to paties laikotarpio pelnas iki apmokestinimo buvo 2.563.115 litų (742.330 eurų). 2006 
metų I pusmečio konsoliduoti pardavimai buvo 29.379.520 litų (8.508.897 eurų), 2005 – 37.712.177 
litų(10.922.201 eurų). 

Rezultatams pagrindinę įtaką turėjo ženkliai padidėjęs lininių tekstilės gaminių importas į 
ES  iš Azijos šalių bei lininių gaminių kainos ir paklausos rinkoje sumažėjimas. 

AB „Linas“ įmonių grupės finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus. 

AB „Linas“ valdyba iki 2006 metų rugsėjo 1 d. įsipareigojo peržiūrėti įmonių grupės 
konsoliduotus strateginius tikslus 2006 metams bei priemones tikslams pasiekti. 

 
2006 m. liepos 4 d. AB „Linas” pranešė, jog Bendrovės dukterinė bendrovė UAB „Linas 

Nordic” nuo 2006 m. liepos 5 d. iki 2006 m. rugpjūčio 3 d. stabdo gamybą, planiniam įrenginių ir 
gamybinių patalpų remontui. Visų pagrindinių gamybų, išskyrus dalį siuvimo gamybos, 
darbuotojai, neužimti remonto darbais, bus išleisti eilinių apmokamų atostogų. Remonto metu, be 
einamųjų darbų, bus sumontuota ir nauja dažytų verpalų džiovykla. 
 

2006 m. rugpjūčio 31 d. AB „Linas“ valdyba, įvertinusi I pusmečio pasiektus veiklos 
rezultatus, konkurencines sąlygas, lininių gaminių kainos ir paklausos sumažėjimą, patvirtino 
patikslintas konsoliduotas 2006 m. prognozes: 

pardavimų pajamos: 
• pesimistinė alternatyva – 60,8 mln. Lt (17,6 mln. EUR) 
(anksčiau planuota 68,8 mln. Lt (19,9 mln. EUR)), 
• realistinė alternatyva – 61,8 mln. Lt (17,9 mln. EUR ) 
(anksčiau planuota 73,8 mln. Lt (21,4 mln. EUR)), 
• optimistinė alternatyva – 63,8 mln. Lt (18,5 mln. EUR) 
(anksčiau planuota 77,8 mln. Lt (22,5 mln. EUR)); 

veiklos nuostoliai: 
• pesimistinė alternatyva: -5,2 mln. Lt (-1,5 mln. EUR) 
(anksčiau planuotas 1 mln. Lt (0,3 mln. EUR) pelnas prieš apmokestinimą), 
• realistinė alternatyva: -3,5 mln. Lt (-1 mln. EUR) 
(anksčiau planuotas 3,5 mln. Lt (1 mln. EUR) pelnas prieš apmokestinimą), 
• optimistinė alternatyva: -0,8 mln. Lt (-0,23 mln. EUR) 
(anksčiau planuotas 5,5 mln. Lt (1,6 mln. EUR) pelnas prieš apmokestinimą). 

 
Rezultatams pasiekti numatytas svarbiausias II pusmečio veiklos tikslas – išsilaikyti rinkoje, 

siekiant stabilizuoti esamą įmonių grupės veiklos padėtį. Tam numatytos prioritetinės kryptys ir 
uždaviniai, nukreipti sukurti patikimą nuolatinę pajamų bazę, sutelkiant dėmesį į namų tekstilės 
gaminių klientus. 
 

2006 m. rugsėjo 11 d. AB „Linas” paskelbė, jog Bendrovė sudarė taikos sutartį civilinėje 
byloje AB „Linas” prieš UAB „PONS POSSIBILITATIS PROSPERAE“ ir bendraatsakovius. 
 

2006 m. spalio 31 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino neaudituotus AB „Linas“ įmonių grupės 
2006 m. 3-jų ketvirčių finansinius rezultatus. Už 2006 m. 3 ketvirčius AB „Linas“ įmonių grupės 
pardavimų pajamos siekė 41.641.642 litų (12.060.253 eurų). 2005 m. tuo pačiu laikotarpiu pardavimų 
pajamos sudarė 53.041.757 litų (15.361.955 eurų). Už 2006 m. 3 ketvirčius nuostolis buvo 3.939.884 
litų (1.141.069 eurų), o praėjusių metų to paties laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 
3.488.018 litų (1.010.200 eurų). AB „Linas“ įmonių grupės 2006 m. 3-jų ketvirčių finansinės 
ataskaitos yra rengiamos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 
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47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius 
(ūkinius) metus. 

AB „Linas“ įmonių grupės konsoliduoti strateginiai tikslai 2007 metams: 
pardavimų pajamos 69,1 mln. litų (20 mln. eurų), pelnas prieš apmokestinimą 1,6 mln. litų 

(0,5 mln. eurų). 
Prognozuojamas produkcijos eksportas – 93 %. 
Technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui planuojama skirti 3,4 mln. litų (1 mln. eurų). 

 
 




