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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

Metų prospektas - ataskaita parengta už 2004 metus. 

 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 

Bendrovės pavadinimas Akcinė bendrovė „Utenos trikotažas”  

Įstatinis kapitalas 19 834 442 Lt 

Adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena 

Telefonas (389) 51 445 

Faksas (389) 69 358 

Elektroninis paštas utenos.trikotazas@ut.lt  

Interneto tinklapis www.utenostrikotazas.lt  

Teisinė-organizacinė forma juridinis asmuo, akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 1994 m. gruodžio 6 d. įregistruota Utenos rajono įmonių 
rejestre, perregistruota 1998 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos 
Respublikos Ūkio ministerijoje. 

Registracijos kodas BĮ 98-257 

Įmonių rejestro kodas 1837 09468 

3. Emitento pagrindinės veiklos pobūdis 

Ūkio šaka, kuriai priklauso AB „Utenos trikotažas” yra lengvoji pramonė. Pagrindinė veiklos sritis yra 
trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba.  
AB „Utenos trikotažas” veiklos rūšys:  

ò trikotažo ir tekstilės gaminių gamyba; 

ò plataus vartojimo gaminių gamyba, artima pagrindinės veiklos krypčiai; 

ò mažmeninė, didmeninė prekyba savo ir kita produkcija vidaus ir užsienio rinkose; 

ò užsienio prekybos pirkimo - pardavimo operacijos; 

ò paslaugų atlikimas fiziniams ir juridiniams asmenims; 

ò transporto veikla; 

Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi atitinkami leidimai ar licencijos, bendrovė vykdo tik juos gavusi. Bendrovės 
produkcija ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.. 

 

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis 
ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių 
ataskaitomis ir pan.) galima susipažinti Bendrovės buveinėje, J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje, darbo 
dienomis ir valandomis. Informacija teikiama telefonu (389) 63093.  

mailto:utenos.trikotazas@ut.lt
http://www.utenostrikotazas.lt
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AB „Utenos trikotažas” visuomenės informavimo priemonės - dienraštis „Lietuvos rytas”, Lietuvos telegramų 
agentūra ELTA bei naujienų agentūra BNS. 
 

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

5.1. Už ataskaitą atsakingi emitento valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas  

Regina Sajienė, gen. direktorė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358 

Valda Gylienė, vyr. buhalterė, tel. (389) 51 445, faksas (389) 69 358  

Aldona Šimkūnienė, buhalterė, tel. (389) 63 093, faksas (389) 69 358 

 

5.2. Rengiant ataskaitą, emitentą konsultavo AB FMĮ „Finasta” (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, 
tel. (5) 278 68 44, faksas (5) 278 68 38), atstovaujama finansų maklerio Gintaro Gliožaičio. 
 

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

 

Gen. direktorė Regina Sajienė 

    

Vyr. buhalterė Valda Gylienė 

    

Buhalterė Aldona Šimkūnienė 

    

AB FMĮ „Finasta” finansų makleris Gintaras Gliožaitis 

    

 

 

Ataskaita parengta 2005 m. balandžio __ d., AB FMĮ „Finasta”, Vilnius 
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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  

7.1.1. lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra. 

Akcijų rūšis Akcijų skaičius, vnt. Nominali vertė, Lt Bendra nominali vertė, Lt 

Paprastosios vardinės akcijos  19 834 442 1 19 834 442 

Visos AB „Utenos trikotažas” akcijos yra apmokėtos. 

 

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

Konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti 
emitento akcijas nėra. 

 

8. Akcininkai 

AB „Utenos trikotažas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2005 m. kovo 30 d.  

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2005 m. kovo 22 d. 

Akcininkų skaičius - 1251.  

8.1. lentelė. Akcininkai, eilinio (ataskaitinio) susirinkimo dieną nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 
proc. emitento įstatinio kapitalo1. 

Akcininkų pavadinimai, rūšys, 
būstinių adresai, įmonių kodai 

Turimų paprastųjų 
vardinių akcijų skaičius, 

vnt. 

Turima įstatinio kapitalo 
dalis, proc.  Turima balsų dalis, proc 

UAB koncernas ,,SBA”  
Donelaičio g. 62, Kaunas  

į/k 3220673 

10 678 650 53.84 53.84 

Amber Trust  S.C.A.(SCA) 

Commandite par Actions 52route 
d’Esch 1-2965,Luxembourg 

3 277 559 16.52 16.52 

Hansabank Clients, 10060701, 
Liivalaia 8, Tallinn 15040, 

Estonia 
(AB bankas "Hansabankas" Koresp. Ryšių 

ir VP saug. Sk) 

5871401 6,16 6,16 

 

                                                   
1 Kartu susijusių asmenų nėra. 
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9. Akcijų, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos 

Viešajai vertybinių popierių apyvartai yra įregistruotos 19 834 442 paprastosios vardinės akcijos. Vienos 
akcijos nominali vertė – 1 litas.  
 

10. Duomenys apie neviešai išplatintas akcijas 

Neviešajai apyvartai įregistruotų akcijų nėra. 
 

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus 

Deponuotų akcijų, kurių pagrindu yra išleisti depozitoriumo pakvitavimai, nėra. 
 

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

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra. 
 

13. Duomenys apie neviešai išplatintus skolos vertybinius popierius 

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, nėra. 

 

14. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą 
reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius 

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja 
Vertybinių popierių rinkos įstatymas, nėra. 
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III. DUOMENYS APIE EMITENTO IŠLEISTŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ ANTRINĘ APYVARTĄ 

 

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus 

1997 m. rugsėjo 29 d. AB „Utenos trikotažas” vertybiniai popieriai (VP kodas 10932) įtraukti į Vilniaus 
vertybinių popierių biržos Einamąjį prekybos sąraše.  

Nuo 1999 m. birželio 1 d. bendrovės akcijos įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą. Tais pačiais metais  
AB „Utenos trikotažas” akcijos įtrauktos į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkos sąrašą 
„Baltic List". 

 

16. Prekyba emitento vertybiniais popieriais biržose ir kitose organizuotose rinkose 

16.1. Prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje 

16.1.1. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas” paprastosiomis vardinėmis akcijomis NVPB centrinėje rinkoje. 

Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 
Ataskaitinis periodas 

didž. maž. pask. 
sesijos didž. maž. pask. 

sesijos 

Data pask. 
sesijos vnt. Lt 

2003 m. I ketvirtis 4,60 2,60 4,10 100 063 - 2 973 2003 03 31 115 247 348 432 
2003 m. II ketvirtis 6,25 4,10 5,60 114 894 - 5 309 2003 06 30 84 909 454 404 
2003 m. III ketv. 6,60 5,60 6,50 51 626 - - 2003 09 30 64 286 397 612 
2003 m. IV ketv. 7,00 6,00 6,25 16 720 - 14 000 2003 12 31 29 692 188 274 
2004 m. I ketvirtis 7.15 6.25 7.00 118 148 - 62 079 2004 03 31 142 426 954 994 
2004 m. II ketvirtis 8.20 6.62 8.20 96 652 - 6 150 2004 06 30 128 957 937 211 
2004 m. III ketv. 9.06 8.10 8.87 132 564 - 0 2004 09 30   107 604 948 220 
2004 m. IV ketv. 8.90 8.10 8.87 181 852 - 0 2004 12 31 151 992 1 297 159 

 

16.1.2. lentelė. Prekyba AB „Utenos trikotažas” paprastosiomis vardinėmis akcijomis tiesioginiais sandoriais. 

Apyvarta Ataskaitinis periodas Kaina vid., 
Lt vnt. Lt 

2003 m. I ketv. - - - 
2003 m. II ketv. 4,50 289.900 1.304.550 
2003 m. III ketv. - - - 
2003 m. IV ketv. - - - 
2004 m. I ketv. 5.17 7 131 969 37 646 034 
2004 m. II ketv. 6.00 1000 6000 
2004 m. III ketv. -  -  - 
2004 m. IV ketv. - - - 

 

16.2. Prekyba kitose biržose  

--------- 
 

16.3. Prekyba kitose organizuotose rinkose  

--------- 
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17. Vertybinių popierių kapitalizacija 

17.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas” paprastųjų vardinių akcijų kapitalizacija. 

Data pask. 
sesijos Kapitalizacija (Lt) 

2003.03.31 81 321 212 
2003.06.30 111 072 875 
2003.09.30 128 923 873 
2003.12.31 123 965 263 
2004.03.31 138 841 094 
2004.06.30 162 642 424 
2004.09.30 175 931 501 
2004.12.31 175 931 501 

 

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos ribų 

AB „Utenos trikotažas” vertybiniai popieriai yra biržos Oficialiajame prekybos sąraše, todėl užbiržiniai 
sandoriai galimi tik atsiskaitant ne pinigais (dovanojimas, paveldėjimas ir pan.) 

18.1.lentelė. AB „Utenos trikotažas” vertybinių popierių prekybos rezultatai užbiržiniais sandoriais 
(atsiskaitymas ne pinigais). 

Ataskaitinis 
periodas VP kiekis, vnt. Sandorių skaičius 

2003 m. I ketv. 80 1 
2003 m. II ketv. - - 
2003 m. III ketv. - - 
2003 m. IV ketv. 1595 1 
2004 m. I ketv. 3 206 1 
2004 m. II ketv. 5753 2 
2004 m. III ketv. 1138 4 
2004 m. IV ketv. 6989 6 

 

19. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą  

2004 metais bendrovė savų akcijų nesupirkinėjo. 

 

20.Oficialaus pasiūlymo paskelbimas 

Oficialus pasiūlymas įsigyti AB „Utenos trikotažas” akcijų per ataskaitinį laikotarpį neskelbtas. 

 

21. Emitento mokėjimo agentai 

Sutarčių su mokėjimo agentais AB „Utenos trikotažas” nėra sudariusi 
 

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 

Emitentas yra sudaręs aptarnavimo sutartį su AB FMĮ "Finasta", esančia Konstitucijos pr. 23, Vilniuje. Pagal 
šią sutartį AB FMĮ "Finasta" tvarko emitento vertybinių popierių apskaitą, bei rengia periodines ataskaitas. 
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IV. DUOMENYS APIE EMITENTO VEIKLĄ 

 

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai 

AB „Utenos trikotažas” savo veikloje vadovaujasi LR akcinių bendrovių, vertybinių rinkos, įmonių įstatymais, 
kitais jos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais, bendrovės įstatais. 

 

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms  

AB „Utenos trikotažas” yra šių asociacijų narė: 

ò Pramonės marketingo ir biznio centras 

ò Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (Algirdo g. 31, Vilnius) 

ò Lietuvos lengvosios pramonės įmonių asociacijai (Saltoniškių g. 29/3, Vilnius) 

ò Lietuvos pramonininkų konfederacija (Vienuolio g. 8, Vilnius) 

 

25. Trumpa emitento istorija 

AB „Utenos trikotažas” įkurta 1967 m. liepos 25 d. Fabrikas buvo suprojektuotas ir pastatytas eksporto į 
Tarybų Sąjungą gamybai. Tuo metu tai buvo viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse - jos projektinis pajėgumas 
siekė 17,7 mln. vienetų trikotažo gaminių per metus. 

Iki 1989 m. įmonės gamyba nuolat didėjo. 1989 m. AB „Utenos trikotažas” gamino jau 19,4 mln. vienetų 
trikotažo gaminių, iš kurių 30 proc. buvo parduodama Lietuvoje, likusieji paskirstomi po Tarybų Sąjungą. Tuo 
metu įmonėje dirbo 3 000 darbuotojų.  

Atkūrus nepriklausomybę, AB „Utenos trikotažas” tapo savarankiška įmone ir pradėjo naująjį savo gyvavimo 
etapą. 1990 m. kovo 11 d. Lengvosios pramonės ministro įsakymu Nr. 20-k valstybinės įmonės “Utenos 
trikotažas” generaline direktore paskiriama Nijolė Dumbliauskienė, kuri iki šiol sėkmingai vadovauja bendrovei. 

1993 m. bendrovė tapo privataus kapitalo įmone.  

1994 m. gruodžio 6 d. AB „Utenos trikotažas” įregistruota Utenos rajono valdybos įmonių rejestre. 
Įregistruotasis įstatinis bendrovės kapitalas sudarė 18 877 021 Lt.  

1995 m. įsteigta antrinė įmonė UAB „Utenos trikotažo prekyba”. 

1998 m. AB „Utenos trikotažas” akcinis kapitalas padidintas iki 23 260 491 Lt. Dėl naujosios akcijų emisijos 
bendrovė pasirašė sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku. 

Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir Kokybės taryba apdovanojo AB „Utenos 
trikotažas” Nacionaliniu kokybės prizu, kurio tuo metu siekė dauguma didžiųjų Lietuvos įmonių. 2003m. 
bendrovė antrą kartą laimėjo  Nacionalinio kokybės prizo konkursą Lietuvos didžiųjų įmonių tarpe. 

Ypač sėkmingi bendrovei buvo 1999 m. Šiais metais AB „Utenos trikotažas” įsigijo 49,5 proc. AB „Šatrija” 
akcijų. Šiuo metu valdo 89,45proc. AB “Šatrija” akcijų paketą). 

1999 m. birželio 1 d. AB „Utenos trikotažas” akcijos buvo įtrauktos į Nacionalinės vertybinių popierių biržos 
Oficialųjį prekybos sąrašą.  

Bet to, 1999 m. gruodžio mėn. bendrovė gavo BS EN ISO 9001:1994 sertifikatą. Toks įmonės veiklos 
įvertinimas, kurį atliko Britų standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinktą šios įmonės kokybės 
valdymo sistemą, kuri yra tolimesnės verslo sėkmės garantas. Tai dar kartą parodo AB „Utenos trikotažas” 
vadovybės įsipareigojimą nuolat gaminti kokybišką produktą, pagrindinį dėmesį kreipiant vartotojų poreikiams.. 



2004 m. veiklos metinis prospektas-ataskaita           

 

Parengė FMĮ „Finasta”             psl. 10 
 

2001 m. spalio mėn. įmonei įteiktas tarptautinis standarto ISO 1400:1996 aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
(AVS) sertifikatas. Pasirengimą gauti AVS sertifikatą finansavo Danijos vyriausybė, sukūrimo projektą padėjo 
įgyvendinti Danijos technologijos instituto ir KTU Aplinkos inžinerijos instituto specialistai. 

26. Gamybos (paslaugų) charakteristika 

 

AB „Utenos trikotažas” tikslas – gaminti aukščiausios kokybės trikotažo gaminius konkurencingomis kainomis 
ir kuo trumpesniais terminais. Tai pasiekti padeda vientisas gamybos ciklas, kurį sudaro mezgimas, medžiagų  
apdaila, sukirpimas, siuvimas, kokybės patikrinimas ir logistika. 

Nuolatinis tobulėjimas yra įmonės darbo koncepcija. Tai liudija įmonei suteiktas ISO 9001,ISO 14001 
sertifikatai, Nacionalinis kokybės prizas, įdiegtas standartas OEKO – TEX 100, 2003 metais bendrovei 
suteiktas ISO 9001:2000 

2004 m. Bendrovė pagamino 12,9 mln. vnt. trikotažo gaminių. 2004 m. Bendrovės subrangovai pasiuvo 5,4 
mln. vnt. trikotažo gaminių arba 42 proc. gamybos apimties. Darbo našumas Bendrovėje išaugo 3,8 proc.  

2004 m. AB “Šatrija “ pasiuvo 1,001 mln. vnt. gaminių. AB „Šatrija“ subrangovai pasiuvo 0,27 mln. vnt. 
trikotažo gaminių arba 27 proc. gamybos apimties. Darbo našumas AB „Šatrija“ išaugo 10 proc.  
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26.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas” gamybinių cechų veikla. 

Cechas Mato vnt. 2002 2003 2004 

Mezgimo cechas Išmegzta trikotažo medžiagos, t 2 803 2992 2 800 
Apdailos cechas Nudažyta medžiaga, t 2440 2689 2 621 
Sukirpimo cechas Sukirpta medžiaga, t 2 489 2689 12 540 
Siuvimo cechas Pasiūta trikotažo gaminių, tūkst. vnt. 9 268 9086 7 500 

 

 

 

 

 

 

26.2.lentelė. Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas” veiklos rodikliai.* 
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Rodiklis BENDROVĖ 
 2004 2003 2002 

Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas 2.23 2.31 2.43 

Turto grąža 0.03 0.16 0.12 

Grynasis pelningumas 27.84 9.81 8.58 

Turto apyvartumas 0.12 1.59 1.44 

Skolos – nuosavybės koeficientas 1.01 0,89 0,50 

Akcijos buhalterinė vertė 2.16 2,26 1,69 

Grynasis pelnas akcijai 0.14 0,66 0,35 

 

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

 

AB „Utenos trikotažas” gaminių, parduodamų UAB “Utenos trikotažo prekyba”, vidutinė gaminio  kaina 
2004m, - 9,82Lt.(2003m. - 8,98 Lt, 2002m  – 9,29 Lt ,2001 m. –7,84 Lt) užsienio rinkose – 10,04 Lt (2003 m. 
-9,99 Lt., 2002 -10,45 Lt ,2001 m. – 10,75 Lt). 

 

Asortimentas 

Įgyvendindami visuotinės kokybės vadybos principus, lanksčiai diegdami naujoves, prognozuodami mados 
kryptis, tobulindami dizainą ir spartindami gaminių paruošimo procesą savo klientui bendrovė šiandien siūlo 
gerą kainą, aukščiausią kokybę ir palankius terminus. 

Eksportui gaminama produkcija pagal užsienio firmų užsakymus iš bendrovės žaliavų ir iš užsienio firmų 
kirpinių. 

Lietuvos rinkai gaminami gaminiai su originaliu UT ir UTP prekiniu ženklu, kuriais prekiauja UAB „Utenos 
trikotažo prekyba” organizuodama didmeninę ir mažmeninę prekybą firminėse parduotuvėse. Siūlomų gaminių 
asortimentas metų eigoje atnaujinamas kelis kartus. Naujiems sezonams dizaineriai kuria pasaulines mados 
tendencijas atitinkančias kolekcijas.  

Prekinis ženklas “UT linija” – tai modernūs, elegantiški drabužiai, atspindintys paskutines mados kryptis. 
Modernią klasiką siūlo kolekcija “Tema”. Jaunimui sukurta kolekcija “Karta”. Patogius ir praktiškus sportinio 
stiliaus drabužius, skirtus sportui ir aktyviam laisvalaikiui, galima rasti kolekcijoje “UT Sportas”. Tai 
drabužiai, skirti visai šeimai ir jos laisvalaikiui. Natūralūs, praktiški, patogūs, žaismingi drabužiai 
ikimokyklinukams kolekcijoje “Vaikai”. Mokyklinio amžiaus vaikams prekinis ženklas “Mes”, siūlantis 
stilingus ir universalius drabužius paaugliams. Apatinio trikotažo kolekcijos “Gunda” ir “Rokas” jau gerai 
žinomos ir įvertintos Lietuvos pirkėjų. 
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AB „Utenos trikotažas” sertifikatai 

Sertifikatas ISO 9001.  AB „Utenos trikotažas” 1999 m. gruodžio mėnesį gavo BS EN 
ISO 9001: 1994 sertifikatą. Toks įmonės veiklos įvertinimas, kurį atliko Britų 
standartizacijos institutas (BSI), patvirtina teisingai pasirinktą šios įmonės kokybės valdymo 
sistemą, kuri yra tolimesnės verslo sėkmės garantas. 2001 m. spalio mėn. bendrovei suteiktas  
aplinkosaugos sertifikatas pagal ISO 14 001 standartą. 
 

 Nepriklausoma  sertifikavimo  organizacija BSI  yra  patvirtinusi  integruotos bendrovės  kokybės ie aplinkos  
apsaugos  vadybos sistemų atitikti  tarptautinių  standartų  reikalavimams.  2003m.  sausio mėn.  Bendrovei  
įteiktas  BS  EN ISO 9001 : 2000  sertifikatas.  

 Sistema  funkcionuoja, jos priežiūrą atlieka BSI. 

Nacionalinis kokybės prizas.  AB „Utenos trikotažas” laimėjo 2003m. Nacionalinio 
kokybės prizo konkursą Lietuvos didžiųjų  įmonių grupėje. Bendrovė-pirmoji Lietuvos įmonė 
apdovanota Nacionaliniu kokybės prizu 1998 metais.Kartu su prizu įteiktas pažymėjimas ir 
ženklas. Prizu įmonė apdovanota už reikšmingus verslo rezultatus, pasiektus įgyvendinant 
visuotinę kokybės vadybą. Nacionalinio kokybės prizo įsteigėja ir konkurso vykdytoja - 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Konkurso tikslas - skatinti efektyvių kokybės vadybos metodų 
įgyvendinimą įmonėse, didinti lietuviškų gaminių konkurencingumą integruojant į Europos bei pasaulio 
ekonomiką, sukurti sąlygas geros kokybės vadybos praktikos plėtrai skleidžiant įmonių, laimėjusių prizą, patirtį. 

OEKO-TEX 100 standarto sertifikatas.  AB „Utenos trikotažas” - viena pirmųjų 
tekstilės pramonės įmonių Lietuvoje, gavusi OEKO-TEX 100 standarto sertifikatą. Gautas 
sertifikatas patvirtina, kad gaminiai neturi kenksmingų medžiagų ir yra saugūs vilkėti. 

Du tarptautinius kokybės sertifikatus - apatinio trikotažo, miego ir sporto rūbų - „Utenos 
trikotažas” gavo 1999 m. balandžio 6 d. Juos suteikė Danijos technologijos institutas, vienas iš 

12 tarptautinių tyrimų ir bandymų asociacijos narių tekstilės ekologijos srityje, turintis OEKO-TEX 100 
įgaliojimą suteikti gaminiams kokybės sertifikatus. OEKO-TEX sertifikatų galiojimo trukmė - 1 metai. 

AB „Utenos trikotažas” vykdo gamybos kokybės kontrolę - visa gaminama ir realizuojama produkcija, kuriai 
suteikti kokybės sertifikatai pagal standartą OEKO-TEX 100, turi atitikti šio standarto reikalavimus, t.y. turi 
būti pripažinta ekologiškai švaria. Bendrovės laboratorijoje nuolat kontroliuojami medžiagų rodikliai - dažų 
atsparumas, susitraukimas po skalbimo, formaldehido kiekis, pH pusiausvyra. Saugūs, ekologiškai švarūs, be 
kenksmingų medžiagų ne tik bendrovės gaminiai, bet ir visas gamybos ciklas neturi neigiamo poveikio aplinkai 
bei dirbantiesiems.  
2004 m. Grupė investavo į naują įrangą ir naujas technologijas 7,2 mln. Lt. 
2004 m. Bendrovė įsigijo naujos įrangos ir informacinių technologijų už 6,0 mln. Lt. 
Mezgimo ceche paleistos 4 naujos mezgimo mašinos, bei atlikta dviejų mašinų modernizacija viso už 0,96 mln. 
Lt. 
Apdailos ceche sumontuota firmos “Unitech” nauja džiovinimo linija, marginimo mašina su džiovykla, 
medžiagų šlifavimo mašina, tumbleris, laboratorine įranga už 3,0 mln. Lt. 
Sukirpimo ceche įdiegtas naujas duliavimo presas, rekonstruotas klojimo stalas 0,087 mln. Lt. 
Siuvimo ceche įdiegta siuvimo įrengimų ir spec. įrangos už 0,335 mln. Lt. 
Programinės įrangos ir org. technikos įsigyta už 0,68 mln. Lt.  
2004 m. atlikta dalies apdailos cecho vamzdynų bei logistikos ventiliacijos rekonstrukcija už 0,3 mln. Lt. 
Atliktas pirmo aukšto koridoriaus remontas, įrengtos patalpos subrangovų aptarnavimui už 0,21 mln. Lt. 
Darbo sąlygų gerinimui ir darbų saugai Bendrovė panaudojo 0,52 mln. Lt. 
AB “Šatrija” investavo 1,023 mln. Lt., iš jų 0,71 mln. Lt. į specialią siuvimo įranga, kompiuterinę – programinę 
įrangą 0,107 mln. Lt., transporto priemonėms 0,08 mln. Lt. 
UAB “Utenos trikotažo prekyba” investavo 0,178 mln. Lt.: atidarytos 3 parduotuvės, 1 – Ukrainoje ir 2 – 
Lietuvoje. 
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27. Realizavimo rinkos 

 

2004 m. Bendrovė pardavė produkcijos už 129,8 mln. Lt. Prekybos apimtys palyginus su 2003 m. sumažėjo 4,4 
mln. Lt., arba 3,3 proc. Bendrovė eksportavo į Vakarų šalis 90 proc., Lietuvoje pardavė 10 proc. produkcijos. 

2004 m. AB “Utenos trikotažas” grupė (toliau “Grupė”) pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 174,7 mln. 
Lt. Grupė eksportavo 87 proc., Lietuvoje pardavė 13 proc. produkcijos. 
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Lietuva 

2004 m. Bendrovė Lietuvoje pardavė 1,29 mln. vienetų trikotažo gaminių už 12,1 mln. Lt.  
2004 m. Grupė Lietuvoje pardavė produkcijos už 21,6 mln. Lt. arba 0,7 mln. Lt. daugiau nei per 2003 m. 
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Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Utenos trikotažo prekyba”, prekiaujanti Lietuvoje, Rusijoje, Ukrainoje ir 
Latvijoje iš Bendrovės 2004 m. nupirko 1,08 mln. vnt. trikotažo gaminių už 10,7 mln. Lt., tai 0,8 mln. Lt. 
daugiau nei 2003 m.  
Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Gotija” 2004 m. pardavė produkcijos Lietuvoje už 0,68 mln. Lt. 
Bendrovės kontroliuojama AB “Šatrija” per 2004 m. Lietuvoje pardavė produkcijos už 3,4 mln. Lt. 
AB “Šatrija” dukterinė įmonė UAB „Justima“ per 2004 m. pardavė Lietuvoje produkcijos už 3,6 mln. Lt. 
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27.1. lentelė. Pardavimai Lietuvoje, tūkst. Lt. 

 2002 2003 2004 

Pardavimai 15 475 11 417 12 126 

Eksportas 

2004 m. Bendrovė eksportavo 11,7 mln. vnt. trikotažo gaminių už 117,3 mln. Lt. Eksporto apimtys sumažėjo 5 
mln. Lt., arba 4,1 proc. Pagrindiniais Bendrovės pirkėjais išliko stambūs Vakarų Europos mažmeninės prekybos 
tinklai. 
2004 m. Bendrovės prekyba išaugo su Didžiąja Britanija, Prancūzija, Suomija, Šveicarija. 
2004 m Grupė eksportavo produkcijos už 153,1 mln. Lt. arba 5,9 mln. Lt. mažiau nei per 2003 m. 
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27.2. lentelė. Eksportas, tūkst.Lt. 

 2002 2003 2004 

Pardavimai 113 131 122 320 117 357 

 

 

28. Tiekimas 

AB „,Utenos trikotažas” pagrindines žaliavas, naudojamas trikotažo gamyboje importuoja iš Azijos šalių 
(Indijos, Pakistano) - apie 84 proc. visų žaliavų, iš Vakarų Europos - 10 proc., vidaus rinkoje perkama – 6 proc.  

Su žaliavos tiekėjais sudaromos ilgalaikės i r vienkartinės  sutartys. Sutartyse numatoma fiksuotos kainos, 
mokėjimo ir pristatymo terminai, atsakomybė. Tiekėjai žaliavas pristato vidaus rinkoje - per 1-6 sav., iš 
Europos šalių - per 2-6 sav., iš Azijos šalių - per 6 - 8 sav. 

Pagrindinės žaliavos, naudojamos trikotažo gamyboje nėra apmokestinamos muito mokesčiais. 

Elektros energiją tiekia AB ,,Lietuvos energija”. Per metus bendrovė vidutiniškai sunaudojo 8,6 mln. Kwh ir 
sumoka 1,43 mln. Lt.  

Geriamą vandenį tiekia UAB ,,Utenos vandenys”, vidutinis metinis sunaudojimas – 17,538 kub. m. 
Pramoniniam naudojimui vandenį tiekia pati bendrovė, sunaudojimas 582,793 kub. m. 

Dujų per metus bendrovė vidutiniškai sunaudojo 148 kub. m. už 67 tūkst Lt.  

Šiluminės energijos vidutinis metinis sunaudojimas 28 tūkst. G/kal, kurią pagamina bendrovės katilinė. 

29. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės 

AB „Utenos trikotažas” nuomoja iš Utenos apskrities viršininko administracijos 95 861 kv.m žemės sklypą, 
esantį J. Basanavičiaus g. 122, Utenoje. AB „Utenos trikotažas” pagrindinius pastatus sudaro gamybiniai 
pastatai, administraciniai, pagalbiniai pastatai ir firminių parduotuvių pastatai.  

AB „Utenos trikotažas” transporto priemonių parką sudaro lengvieji automobiliai 

29.1.lentelė. AB „Utenos trikotažas” ilgalaikis materialus turtas 

Pagrindinių priemonių pavadinimai Likutinė vertė (Lt)  
2002 m. gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė (Lt)  
2003 m. gruodžio 31 d. 

Likutinė vertė (Lt)  
2004 m. gruodžio 31 d. 

Žemė 15 660 15 660 15 660 
Pastatai 10 747 876 10 228 208 10 009 886 
Statiniai ir mašinos 20 710 689 346 369 365 155 
Transporto priemonės 550 001 345 243 237 163 
Kiti įrenginiai ir įrankiai 7 898 877 18 850 770 19 958 091 
Išperkamosios nuomos ir panašios teisės - -  
Kitas materialusis turtas 35 931 6 979 865 6 593 697 
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 318 599 1 134 077 8 849 
Viso: 40 277 633 37 900 192 37 228 501 

Visi Bendrovės pastatai inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti Kadastro įmonėje. 

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla 

Rizikos veiksniai, susiję su AB „Utenos trikotažas” veikla yra bendro pobūdžio ir esminės įtakos nedaro. Tai 
konkurencija, nestabili mokesčių politika, priklausymas nuo monopolinių energetinių išteklių tiekėjų. Bendrovė 
dirba pelningai, laiku atsiskaito su biudžetu, turi išvysčiusi plačią realizavimo rinką.  
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Ekonominiai ir politiniai aspektai. AB „Utenos trikotažas” yra įsteigta pagal Lietuvos įstatymus, jos būstinė ir 
iš esmės visas turtas yra Lietuvoje. Dėl šios priežasties bendrovės veiklai turi įtakos valdžios politika ir kiti 
politiniai bei ekonominiai pokyčiai Lietuvoje arba pokyčiai, turintys įtakos Lietuvai. 

Likvidumo rizika. Dėl Lietuvos kapitalo rinkos ribotumo parduodamų akcijų kaina gali gana smarkiai kisti ir, 
susidarius nepalankioms rinkos sąlygoms, investuotojai gali turėti sunkumų parduoti savo akcijas Lietuvos 
rinkoje. 

Kainas NVPB gali paveikti ir išoriniai faktoriai, tokie kaip pasaulio rinkų veiklos rezultatai ir kitų naujų rinkų 
rezultatai, prekybos mokesčių ir/arba kapitalo prieaugio mokesčių pasikeitimas. 

Akcijų kainos nepastovumo rizika. Parduodamų akcijų kaina gali svyruoti dėl Bendrovės veiklos rezultatų 
pokyčių, kuriuos, be kita ko, gali sukelti teisės aktų pasikeitimai, Vyriausybės veiksmai, Lietuvos politinės ar 
ekonominės sąlygos, ekonominės sąlygos regione arba kitose naujose rinkose ir kiti įvykiai ar veiksniai. Bet 
kurios iš šių plačių rinkos sąlygų gali neigiamai paveikti parduodamų akcijų rinkos kainą. 

Ilgalaikės paskolos. 

2004 m. gruodžio 31 d. Patronuojančios įmonės ir Grupės paskolas sudarė: 

Kreditorius 
Paskolos suma ir 

valiuta Palūkanų norma 
Grąžinimo 

data 
Likutis metų pabaigoje 

(tūkst. Lt.) 

AB “Hansabankas” 9.142 tūkst. EUR 
LIBOR 6 mėn. EUR+1,
05% 2008 12 31 23,427 

Paskolos iš viso    23,427 
Einamųjų metų 
  dalis 

   
(183) 

Ilgalaikės paskolos 
  iš viso 

   
23.244 

 
2002 m. sausio 17 d. Patronuojanti įmonė kredito sutartį su AB “Hansabankas”. Kreditas susidėjo iš dviejų 
dalių: ilgalaikės paskolos, siekiančios 9.142 tūkst. eurų, ir 1.158 tūkst. eurų kredito linijos. Ilgalaikė paskola 
buvo suteikta Patronuojančios įmonės nuosavų akcijų supirkimui, dividendų išmokėjimui bei įstatinio kapitalo 
sumažinimui. Kredito linija buvo skirta ankstesnėms paskoloms grąžinti ir apyvartinėms lėšoms papildyti. 
Už suteiktą kreditą Patronuojanti įmonė įkeitė bankui ilgalaikį materialų turtą, kurio likutinė vertė 2004 m. 
gruodžio 31 d. buvo 20,085 tūkst. Lt. (2003 m. – 23,858 tūkst. Lt.), visas atsargas ir esamas bei būsimas lėšas 
Patronuojančios įmonės AB “Hansabankas” sąskaitose. 
Pagal  pasirašytą 2004 m. sausio 16 d. paskolos sutarties pakeitimą, kredito linijos grąžinimo terminas nukeltas 
iki 2008 m. gruodžio 31 d. 
Pagal paskolos sutartį Patronuojanti įmonė privalo visą paskolos galiojimo laikotarpį ne mažiau kaip 70% nuo 
visų kiekvieną mėnesį sąskaitose bankuose vykdomų atsiskaitymų sumos vykdyti per AB “Hansabankas” 
atidarytas sąskaitas. Patronuojanti įmonė negalėjo įvertinti šios sutarties sąlygos vykdymo, tačiau 
Patronuojančios įmonės vadovybė mano, kad sutarties sąlyga yra tenkinama. 

 
Patronuojančios įmonės paskolų grąžinimo grafikas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje (tūkst. Lt.): 

 
Metai AB “Hansabankas”  
2005 183  
2006 6242  
2007 6241  
2008 10 761  

Iš viso 23 427  
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31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams 
per 2 pastaruosius finansinius (ūkinius) metus 

Per 2 pastaruosius ūkinius metus veiklos nutraukimo ar sumažinimo nebuvo. 

 

32. Patentai, licencijos, kontraktai 

Bendrovė nepriklauso nuo patentų, licencijų, pramoninių, komercinių ir finansinių kontraktų. 

 

33.Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 

Per atskaitinį laikotarpį teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti esminį poveikį bendrovės finansinei 
būklei, nebuvo. 

 

34. Darbuotojai 

2004 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 1.130 darbuotojų. 

Pradėjus intensyviau naudotis subrangovų paslaugomis ir naudojant pažangesnę valdymo struktūrą, Bendrovės 
darbuotojų vidutinis skaičius per metus sumažėjo 85 žmonėmis. 2004 m. darbininkai sudarė 89,6 proc. visų 
Bendrovės darbuotojų, vadovai ir specialistai – 10,4 proc.  

2004 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 1.931 darbuotojai, darbininkai sudarė 89 proc. visų Grupės darbuotojų, 
vadovai ir specialistai – 11 proc. 

Vidutiniškai vienas Bendrovės darbuotojas per mėnesį 2004 m. su premijomis iš pelno uždirbo 1.588 Lt. arba 
460 EUR, tame tarpe darbininkas uždirbo – 1.255 Lt., arba 363 EUR, specialistas – 4.461 Lt. arba 1.292 EUR.  

Vienas Grupės darbuotojas vidutiniškai per mėnesį 2004 m. uždirbo 1.392 Lt. arba 403 EUR, tame tarpe 
darbininkas uždirbo – 1.103 Lt., arba 320 EUR, specialistas – 3.473 Lt. arba 1.007 EUR. 

2004 m. vieno Bendrovės darbuotojo našumas pagal pardavimus padidėjo 3,5 proc., vidutinis mėnesio 
atlyginimas sumažėjo 2,5 proc. 2004 m. Lietuvoje buvo 2,9 proc. infliacija. 

2004 m. Bendrovėje išmokėta 1.053 tūkst. Lt. išeitinių pašalpų darbo sutartį nutraukusiems darbuotojams, 
110,8 tūkst. Lt. pašalpų, iš jų 77 tūkst. Lt. dėl mirties.  

2004 m. Bendrovėje personalo mokymui panaudota 195 tūkst. Lt. Grupė personalo mokymui panaudojo 275,6 
tūkst. Lt. 

Vidutinis darbuotojų skaičius ir lėšos skirtos sumokėti už darbą 

 Grupė Bendrovė 

 2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 

VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ŽM. 2.047 2.194 1.211    1.296 

LĖŠOS, SKIRTOS SUMOKĖTI UŽ DARBĄ, BE 
SOC. DRAUDIMO, TŪKST. LT. 

34.181 36.339 23.080   25.337 

VID. MĖN. DARBUOTOJO ATLYGINIMAS, LT. 1.392 1.380 1.588    1.629 

VID. MĖN. SPECIALISTO ATLYGINIMAS, LT. 3.473 3.699 4.461 4.444 

VID. MĖN. DARBININKO ATLYGINIMAS, LT. 1.103 1.122 1.255    1.329 
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34.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas” darbuotojų skaičius pagal atskiras grupes ir vidutinis mėnesinis atlyginimas. 

Vidutinis sąrašinis skaičius Vidutinis atlyginimas, Lt Darbuotojų grupė 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Vadovai ir specialistai 126 125 119 4487 4444 4461 
Iš jų vadovai 6 6 5    
Darbininkai 1213 1171 999 1 269 1 329 1 255 
Iš viso: 1339 1296 1130 1 572 1 629 1 588 

 

34.2. lentelė. Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą  

Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą  Darbuotojų grupė 
Aukštasis Aukštesnysis Profesinis Vidurinis Pagrindinis Pradinis 

Vadovai 5 - - - - - 
Specialistai 98 22 1 - - - 
Darbininkai 28 333 207 380 103 0 
Iš viso: 131 355 208 380 103 0 
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35. Investicijų politika ( veiklos  ataskaitoje) 

 

AB “Utenos trikotažas” valdo trijų dukterinių įmonių kontrolinius paketus:  
UAB “Utenos trikotažo prekyba” – 100 proc.,  
UAB “Gotija” – 90,5 proc.,  
AB “Šatrija” – 89,45 proc. 
AB „Šatrija“ valdo 100 proc. dukterinės įmonės UAB „Justima“ akcijų paketą. 
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AB “Šatrija” 
AB “Šatrija” įkurta 1992 metais. Adresas: Vilniaus 5, 4400 Raseiniai, faks. 8 (428) 70611, E-paštas: 
raseiniai@satrija.lt.  
Generalinė direktorė – Aida Zigmantavičienė 
Bendrovės įstatinis kapitalas – 10.420.551 Lt. 89,45 proc. įstatinio kapitalo valdo AB “Utenos trikotažas”. 
Pagrindinė veikla – gaminių siuvimas. Gaminama produkcija: kelnės, kostiumai, kombinezonai, striukės, 
apsiaustai, švarkai, ir kt. 2004 m. AB “Šatrija” dirbo vidutiniškai 673 darbuotojai. 
2004 m. bendrovė pardavė produkcijos už 34,01 mln. Lt., arba 5,1 proc. mažiau nei 2003 m. Į Vakarų Europos 
šalis pardavė 90 proc. produkcijos, Lietuvoje – 10 proc. 2004 m. pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės 
standartus (TFAS) AB "Šatrija" patyrė 785 tūkst. Lt. nuostolių.  
 
UAB “Utenos trikotažo prekyba” 
UAB ”Utenos trikotažo prekyba” įkurta 1995 metais. Adresas: J. Basanavičiaus 122, 4910 Utena, faks. 8 (386) 
63070, E-paštas: utena@utp.lt .  
L.e.p. Generalinis direktorius – Nerijus Datkūnas 
Įstatinis kapitalas - 1.176.200 Lt., 100 proc. priklauso AB “Utenos trikotažas”. 
Pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba. UAB “Utenos trikotažo prekyba” valdo 16 firminių 
parduotuvių Lietuvoje ir 4 parduotuves Ukrainoje. 2004 m. bendrovėje dirbo vidut iniškai 134 darbuotojai. 
2004 m. UAB “Utenos trikotažo prekyba” grupė pardavė produkcijos už 21,23 mln. Lt., arba 6,3 proc. mažiau 
nei 2003 m. UAB “Utenos trikotažo prekyba” Lietuvoje pardavė 82 proc. produkcijos, 28 proc. produkcijos 
eksportavo į Baltijos ir NVS šalis. 2004 m. patyrė 4.329  tūkst. Lt. nuostolio.  
 
UAB “Gotija” 
UAB “Gotija” įkurta 1994 metais. Adresas: Laisvės al. 33, Kaunas, tel.: 8 (37) 205879. 
Direktorė – Zita Davtartienė 
Įstatinis kapitalas –190.000 Lt., iš jo 90,5 proc. priklauso AB “Utenos trikotažas”. 
Veikla – mažmeninė prekyba drabužiais. Bendrovėje dirba 5 žmonės.  
2004 m. pardavė produkcijos už 680 tūkst. Lt., grynojo pelno uždirbo 16,7 tūkst. Lt.  
UAB „Justima“ 
UAB „Justima“ įkurta 1994 m. Adresas: Drobės g. 66, Kaunas, tel. 8 (37) 756022, faks. 8 (37) 756025, E. 
paštas: info@justima.sba.lt 
Direktorius – Robertas Mikašauskas 
Įstatinis kapitalas -  110.000 Lt. 100 proc. priklauso AB „Šatrija“. 
Veikla – darbo drabužių kūrimas ir gamyba. Bendrovėje 2004 m. vidutiniškai dirbo 24 darbuotojai. 
2004 m. pardavė produkcijos už 3.726 tūkst. Lt., patyrė 156 tūkst. Lt. nuostolių. 
 
36. Konkurentai 

Rūbų paklausa ES ir JAV paskutiniais metais didėja, kylant pragyvenimo standartams ir gyventojų skaičiui. 
Manome, kad tekstilės ir  trikotažo rūbų paklausa išliks stabili ir artimiausiu laikotarpiu. Kadangi gyventojai vis 
daugiau savo pajamų skiria namų apyvokos reikmėms bei mobiliojo ryšio ir informacinių technologijų 
priemonėms, manome, kad konkurencija tarp gamintojų stiprės. 

Paklausa ES, JAV šalyse didėja pigiems gaminiams ir aukštos mados geros kokybės brangiems gaminiams. Tai 
įrodo HM, WaltMart, Matalan tinklų, prekiaujančių vidutinės ir žemesnės kainos gaminiais, sėkmė. Tuo tarpu 
prekybos tinklai CA, Marks Spencer, parduodantys aukštesnio kainų lygio gaminius, patiria nuostolius. Po 
Pietryčių Azijos ir Rusijos krizių konkurencija tarp gamintojų dar labiau sustiprėjo, dauguma Europos 
gamintojų jau iškėlė gamybą į pigesnes šalis. 

Pagrindiniai AB „Utenos trikotažas” konkurentai vidaus rinkoje yra Lietuvos gamintojai, gaminantys panašią 
produkciją, užsienio gamintojų trikotažo gaminių importuotojai, parduotuvių tinklai, prekiaujantys drabužiais ir 
trikotažo gaminiais, turgaus prekeiviai. 

mailto:raseiniai@satrija.lt
mailto:utena@utp.lt
mailto:info@justima.sba.lt
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Konkurentai tarp Lietuvos gamintojų yra AB „Sparta”, AB „Audimas”, AB „Trys sezonai”, gaminančios 
apatinius ir viršutinius trikotažo gaminius, AB „Vilniaus aušra”, siuvanti lengvus viršutinius bei apatinius 
drabužius, AB „Lorita”, užsiimanti drabužių kūdikiams gamyba. 

AB „Utenos trikotažas” konkurentai šiuo metu nepajėgūs konkuruoti savo trikotažo gaminiais nei kiekybiškai, 
nei kokybiškai. Dauguma įmonių specializuojasi ir kitos produkcijos gamyboje. 

Tarp šalių importuotojų ypač stiprias pozicijas užima Danija, Kinija, Turkija, Lenkija.  

Bendrovės konkurentai gaminant ir parduodant produkciją Vakarų Europos šalyse yra Estija, Latvija, 
Portugalija, Graikija, Rumunija, Vengrija, Turkija, Kinija, Bulgarija. Stipriosios pusės konkurentų - trumpi 
gamybos terminai, maža kaina. 

AB „Utenos trikotažas” pranašumai: 

ò pilnas gamybos ciklas/lankstumas; 

ò pilnas gamybos ciklas/lankstumas; 

ò dideli gamybiniai pajėgumai; 

ò nepriklausomumas nuo išorinių šiluminės energijos tiekėjų (nuosava katilinė); 

ò galimybė užsakymus atlikti per minimaliai trumpą laiką, žinomas bendrovės vardas pirkėjų 
ir vartotojų tarpe; 

ò aukštos kvalifikacijos personalas; 

ò nuosavas firminės prekybos tinklas Lietuvos rinkoje; 

ò geografinė padėtis/pristatymų trukmė; 

ò bendrovėje funkcionuojanti kokybės sistema atitinkanti tarptautinius standartų ISO 
9001:2000, OEKO-TEX 100, ISO-14 001 reikalavimus; 

ò naujovių diegimas; 

ò kainos/kokybės santykio augimas. 

37. Išmokėti dividendai 
37.1. lentelė. AB „Utenos trikotažas”  akcininkams priskaičiuoti dividendai. 

Metai Bendra dividendų 
suma, tūkst. Lt Dividendai vienai akcijai, Lt Procentas nuo nominalios 

akcijos vertės 
1997 4 030,5 0,22 22 
1998 - - - 
1999 11 630 ,2 0,50 50 
2000 11 630,2 0,50 50 
2001 8 833,6 0,25 25 
2002 12 297,4 0,62 62 
2003 12 297,4 0,62 62 
2004 11 900,7 0,60 60 
2005 17 851 0.90 90 
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V. FINANSINĖ PADĖTIS 

 

38. Finansinės ataskaitos 

Finansinės ataskaitos, parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS) 2. 

38.1 Balansas,tūkst. Lt 

Grupė TURTAS Patronuojanti įmonė 
2003 m. 2002 m. 2001 m. ILGALAIKIS TURTAS 2003 m. 2002 m. 2001 m. 

480 352 529  Ilgalaikis nematerialus turtas  217 205 382 
(2,626) (511) (931) Prestižas -   
1,183 1,088 649 Investicinis turtas 6,178 6,366 6,102 

44,169 47,241 49,486  Ilgalaikis materialus turtas 31,608 33,691 35,304 

114 243 463 
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį 
   materialų turtą 114 220 238 

- - - 
Investicijos į dukterines bei susijusias 
įmones 8,414 9,915 13,064 

- 60 196 Ilgalaikės gautinos sumos  - - - 
1,200 - 1,300 Suteikta ilgalaikė paskola - - - 

- - - Investicijos skirtos pardavimui - - - 

1,033 1,006 1,818 
Atidėto pelno mokesčio turtas, grynąja 
   verte 635 574 636 

          
45,553 49,479 53,510    Ilgalaikis turtas iš viso 47,166 50,971 55,726 

       
      TRUMPALAIKIS TURTAS    

17,684 19,924 20,711 Atsargos 10,011 10,528 14,640 
534 2,334 2,212 Suteiktos trumpalaikės paskolos 522 1,034 2,212 
137 120 70 Išankstiniai apmokėjimai 61 66 24 

22,036 17,244 14,667 Iš pirkėjų bei kitos gautinos sumos 17,453 12,693 10,698 
- - - Iš dukterinių įmonių gautinos sumos 6,195 5,205 604 

3,073 3,599 - Gautini mokesčiai 1,750 2,392 - 
629 670 400 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 91 68 22 

3,066 8,480 2,524 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1,343 6,647 181 
47,159 52,371 40,584    Trumpalaikis turtas iš viso 37,426 38,633 28,381 
92,712 101,850 94,094    TURTAS IŠ VISO 84,592 89,604 84,107 

                                                   
2 AB “Utenos trikotažas” ataskaitos pagal TAS parengtos Ernst & Young Baltic UAB  
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Grupė 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ 

NUOSAVYBĖ Patronuojanti įmonė 
2003 m. 2002 m. 2001 m. AKCININKŲ NUOSAVYBĖ 2003 m. 2002 m. 2001 m. 
19,834 35,334 23,260 Įstatinis kapitalas 19,834 35,334 23,260 

 - 7,410 Akcijų priedai -  7,410 
175 (41) - Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas 175 -  

4,507 4,507 20,535 Rezervai 4,507 4,507 20,535 
20,348 19,954 18,015 Nepaskirstytasis pelnas 20,348 19,913 18,015 
44,864 59,754 69,220 Akcininkų nuosavybė iš viso 44,864 59,754 69,220 
1,951 5,427 5,763 MAŽUMOS DALIS -   

   ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI    
- - 153  Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas - -  

23,558 13,951 133  Ilgalaikės paskolos 23,558 13,951 133 
23,558 13,951 286 Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 23,558 13,951 133 

       
   TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI    

4,009 3,248 2,222 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 4,009 3,248 2,222 
9,473 9,101 11,243 Prekybos bei kitos mokėtinos sumos 5,285 4,402 8,253 

- - - Dukterinėms įmonėms mokėtinos sumos - - 343 
3,207 3,191 - Mokėtini mokesčiai 2,710 2,859  

5,650 7,178 5,360 
Sukauptos sąnaudos bei kiti trumpalaikiai 
     įsipareigojimai 4,166 5,390 3,936 

       
22,339 22,718 18,825 Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 16,170 15,899 14,754 

       

92,712 101,850 94,094 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ 
NUOSAVYBĖ IŠ VISO 84,592 89,604 84,107 
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Balansas (Tūkst. Lt.)  

Grupė Bendrovė Eil.N
r 

TURTAS 

2004 m. 
gruodžio 

31 d. 

2003 m. 
gruodžio 

31 d. 

2004 m. 
gruodžio 

31 d. 

2003 m. 
gruodžio 

31 d. 

A Ilgalaikis turtas     

I. Ilgalaikis nematerialusis turtas     

I.1. Prestižas (789) (2.626) - - 

I.2. Kitas nematerialus turtas 258 480 143 217 

I.3. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį 
nematerialųjį turtą 428 - 428 - 

 Ilgalaikis nematerialusis turtas, iš viso (103) (2.146) 571 217 

II. Ilgalaikis materialusis turtas     

II.1. Žemė ir pastatai 10.705 10.888 4.785 4.896 

II.2. Statiniai ir įrengimai 482 462 365 346 

II.3. Transporto priemonės ir kitas ilgalaikis 
materialus turtas 32.382 32.275 26.830 26.176 

II.4. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 156 1.134 9 1.134 

 Ilgalaikis materialusis turtas, iš viso 43.725 44.759 31.989 32.552 

III. Investicinis turtas 995 1.069 5.240 5.348 

IV. Ilgalaikis finansinis turtas     

IV.1. Investicijos į dukterines įmones - - 8.615 8.414 

IV.2. Išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą 146 - 146 - 

IV.3. Ilgalaikės gautinos sumos - 1.200 - - 

 Ilgalaikis finansinis turtas, iš viso 146 1.200 8.761 8.414 

V. Atidėto pelno mokesčio turtas 973 1.033 523 635 

 Ilgalaikis turtas, iš viso 45.736 45.915 47.084 47.166 

B Trumpalaikis turtas     

I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 
vykdyti sutartys     

I.1. Atsargos 16.702 17.684 9.660 10.011 

I.2. Išankstiniai apmokėjimai 823 137 268 61 

 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 
vykdyti sutartys, iš viso 17.525 17.821 9.928 10.072 

II. Per vienerius metus gautinos sumos     

II.1. Iš pirkėjų gautinos sumos 17.618 22.036 11.393 17.453 

II.2. Iš dukterinių įmonių gautinos sumos - - 5.704 6.195 
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 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis 81 - 78 - 

II.3. Gautini mokesčiai 1.078 3.073 551 1.750 

II.4. Kitos gautinos sumos 1.627 534 370 522 

 Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso 20.404 25.643 18.096 25.920 

III. Kitas trumpalaikis turtas 388 267 71 91 

IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2.079 3.066 1.121 1.343 

 Trumpalaikis turtas, iš viso 40.396 46.797 29.216 37.426 

 Turtas, iš viso 86.132 92.712 76.300 84.592 

 

Tūkst. Lt.  

Grupė Bendrovė  NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 2004 m. 

gruodžio 
31 d. 

2003 m. 
gruodžio 

31 d. 

2004 m. 
gruodžio 

31 d. 

2003 m. 
gruodžio 

31 d. 

C. Nuosavas kapitalas     

I. Kapitalas 19.834 19.834 19.834 19.834 

II. Perkainojimo rezervas (rezultatai) - - - - 

III. Rezervai     

III.1. Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas 20 175 20 175 

III.2. Kiti rezervai 11.983 4.507 11.983 4.507 

 Rezervai, iš viso 12.003 4.682 12.003 4.682 

IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 11.004 20.348 11.004 20.348 

 Nuosavas kapitalas, iš viso 42.841 44.864 42.841 44.864 

 Mažumos dalis 1.908 1.951 - - 

D. Dotacijos ir subsidijos 2 - - - 

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai     

I. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai     

I.1. Ilgalaikės paskolos 23.244 23.558 23.244 23.558 

I.2. Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai 18 - - - 

 Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai, iš viso 23.262 23.558 23.244 23.558 

II. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai     

II.1. Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 183 4.009 183 4.009 

II.2. Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) 
įsipareigojimų einamųjų metų dalis 22 - - - 
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II.3. Prekybos skolos 10.665 6.320 5.920 3.473 

II.4. Mokėtinas pelno mokestis - 2.054 - 2.045 

II.5. Mokėtini mokesčiai 680 1.153 340 665 

II.6. Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir 
sukauptos sąnaudos 6.569 8.803 3.772 5.978 

 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai, iš viso 18.119 22.339 10.215 16.170 

 Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, iš viso 86.132 92.712 76.300 84.592 

 

38.2. Pelno (nuostolio) ataskaita. 

Grupė  Patronuojanti įmonė 
2003 m. 2002 m. 2001 m.  2003 m. 2002 m. 2001 m. 
180,855 163,212 158,245 PARDAVIMAI 134,191 128,798 126,036 

       
(135,744) (123,490) (117,808) Parduotų prekių savikaina (100,759) (99,646) (97,092) 

       
45,111 39,722 40,437 BENDRASIS PELNAS 33,432 29,152 28,944 

       
(11,360) (10,896) (7,724) Pardavimų sąnaudos (3,693) (3,804) (3,244) 
(16,891) (15,023) (22,028) Bendrosios ir administracinės sąnaudos (10,295) (9,095) (15,453) 

       
(24) 411 2,003 Kitos pajamos (sąnaudos), grynąja verte 445 668 1,199 

       
16,836 14,214 12,688 VEIKLOS PELNAS 19,889 16,921 11,446 

       
(1,186) (1,156) (793) Finansinės (sąnaudos), grynąja verte (506) (731) (723) 

       
   PELNAS PRIEŠ DUKTERINIŲ    

15,650 13,058 11,895 ĮMONIŲ REZULTATĄ 19,383 16,190 10,723 
       
 - - Dukterinių įmonių rezultatas (4,256) (3,396) 578 
       

15,650 13,058 11,895 PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 15,127 12,794 11,301 
       

(2,002) (2,340) (493) Pelno mokestis (1,965) (1,740) 241 
       

13,648 10,718 11,402 PELNAS PRIEŠ MAŽUMOS DALĮ 13,162 11,054 11,542 
       

(486) 336 140 Mažumos dalis - -  
       

13,162 11,054 11,542 GRYNASIS PELNAS 13,162 11,054 11,542 

0.66 0.55 0.29 
Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai 
(Litais) 0.66 0.55 0,29 
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Tūkst. Lt.  

 Straipsniai Grupė Bendrovė 

  2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 

I. Pardavimo pajamos 174.691 180.855 129.794 134.191 

II. Pardavimo savikaina (132.616) (135.744) (97.811) (100.759) 

III. Bendrasis pelnas (nuostoliai) 42.075 45.111 31.983 33.432 

IV. Veiklos sąnaudos (28.552) (28.251) (14.462) (13.988) 

V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13.523 16.860 17.521 19.444 

VI. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) – grynasis 
rezultatas (74) (24) 366 445 

VII. Finansinės ir investicinės veiklos 
pajamos(sąnaudos) – grynasis rezultatas (1.230) (1.186) (1.059) (506) 

VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) 12.219 15.650 16.828 19.383 

IX. Pagautė  - - - - 

X. Netekimai - - - - 

XI. Pelnas (nuostoliai) prieš dukterinių įmonių 
rezultatą 12.219 15.650 16.828 19.383 

XII. Dukterinių įmonių rezultatas - - (4.474) (4.256) 

XIII. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 12.219 15.650 12.354 15.127 

XIV. Pelno mokestis (2.273) (2.002) (2.322) (1.965) 

XV. Pelnas (nuostoliai) prieš mažumos dalį 9.946 13.648 10.032 13.162 

XVI. Mažumai tenkanti metinio rezultato dalis 86 (486) - - 

XVII. Grynasis pelnas (nuostoliai) 10.032 13.162 10.032 13.162 
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38.3. Pinigų srautų ataskaita (tūkst. Lt) 

Grupė Bendrovė 

2003 m. 2002 m. Pinigų srautai iš įprastinės veiklos (veiklai): 2003 m. 2002 m. 

     
15,650 13,058 Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį 15,127 12,794 

  Pataisos, suderinančios grynąjį pelną su grynaisiais   
  pinigų srautais iš įprastinės veiklos:   

(638) (626) Sumokėtas pelno mokestis (615) (567) 
- - Dukterinių įmonių rezultatas 4,256 3,396 

8,546 9,058 Nusidėvėjimas ir nematerialaus turto amortizacija 5,962 6,220 
2 - Vertės sumažėjimo nuostolis 390 - 
- - Kiti ne piniginiai srautai - - 

(511) (420) Prestižo amortizacija - - 

(36) 5 
Nuostolis (pelnas) iš ilgalaikio materialaus turto  
pardavimo (46) (1) 

150 451 Ilgalaikio materialaus turto nurašymas  28 120 
(58) 747 Realizacinės vertės koregavimai bei nurašymai  (318) 585 
(138) (250) Palūkanų pajamos (316) (144) 
963 919 Palūkanų sąnaudos 963 876 

- - Pardavimui skirtų investicijų perleidimo nuostolis - - 
23,930 22,942  25,431 23,179 

  
Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų 
pasikeitimas:   

60 136 Ilgalaikių gautinų sumų sumažėjimas/ (padidėjimas)  - - 
1,855 284 Atsargų sumažėjimas/(padidėjimas)  458 3,666 

24 (320) 
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių 
sąnaudų sumažėjimas / (padidėjimas)  (18) (88) 

- - 
Iš dukterinių įmonių gautinų sumų (padidėjimas) 
/sumažėjimas  (2,094) (4,601) 

(3,846) (5,951) 
Iš pirkėjų bei kitų gautinų sumų (padidėjimas) 
/sumažėjimas (3,734) (4,304) 

372 (2,142) 
Prekybos bei kitų mokėtinų sumų padidėjimas/  
(sumažėjimas)  883 (3,851) 

- - 
Dukterinėms įmonėms mokėtinų sumų 
adidėjimas/sumažėjimas  - (343) 

  Sukauptų sąnaudų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų   
(4,136) 2,980  (4,017) 2,228 
18,259 17,929 Grynieji pinigų srautai, gauti iš įprastinės veiklos 16,909 15,986 

  Pinigų srautai iš investicinės veiklos (veiklai):   
(5,879) (7,498) Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto (įsigijimas) (4,018) (4,882) 

195 187 Pajamos iš ilgalaikio materialaus turto pardavimo 49 87 
- - Ilgalaikių investicijų (įsigijimas) - - 

(1,028) - 
Dukterinės įmonės (įsigijimo) vertė atėmus įsigytų 
grynųjų pinigų tenkančią dalį (1,373) - 

138 250 Gautos palūkanos 316 144 
490 709 (Suteiktos) trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos  402 709 

(6,084) (6,352) Grynieji pinigų srautai, (panaudoti) investicinei veiklai (4,624) (3,942) 
  Pinigų srautai iš finansinės veiklos (veiklai):   

(4,454) (2,222) Ilgalaikių paskolų (grąžinimas) (4,454) (2,222) 
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14,822 17,066 Gautos ilgalaikės paskolos 14,822 17,066 
(963) (919) Sumokėtos palūkanos (963) (876) 

(15,500) (11,686) Akcinio kapitalo sumažinimas (15,500) (11,686) 

(11,494) (7,860) 
Sumokėti dividendai, atėmus mokestį prie pajamų  
šaltinio (11,494) (7,860) 

(17,589) (5,621) Grynieji pinigų srautai, (panaudoti) finansinei veiklai (17,589) (5,578) 

(5,414) 5,956 
 Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų s    
sumažėjimas/padidėjimas (5,304) 6,466 

8,480 2,524 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 6,647 181 

3,066 8,480 
Pinigai ir jų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 

 1,343 6,647 
 

Tūkst. Lt.  

Grupė Bendrovė Eil. 
Nr 

Straipsniai 

2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai       

I.1. Grynasis metų pelnas 10.032 13.162 10.032 13.162 

 Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:     

I.2. Dukterinių įmonių rezultatas - - 4.474 4.256 

I.3. Nusidėvėjimas ir amortizacija 7.748 8.546 5.714 5.962 

I.4. Ilgalaikio materialaus ir investicinio turto 
vertės sumažėjimas (118) 2 (110) 390 

I.5. Prestižo amortizacija (400) (511) - - 

I.6. Mažumos dalies pasikeitimas (86) 486 - - 

I.7. (Pelnas) nuostolis iš ilgalaikio materialaus 
turto pardavimo ir ilgalaikio materialaus 
turto nurašymai 831 114 591 (18) 

I.8. Gautinų sumų vertės sumažėjimas ir 
nurašymas (343) (310) (334) (274) 

I.9. Atsargų vertės sumažėjimas 729 252 44 (44) 

I.10. Palūkanų (pajamos) (87) (138) (165) (316) 

I.11. Palūkanų sąnaudos 892 963 886 963 

I.12. Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas 60 (27) 112 (61) 

  19.258 22.539 21.244 24.020 

 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     

I.13 Atsargų sumažėjimas 97 1.855 269 458 

I.14. Iš pirkėjų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)  4.582 (3.846) 6.214 (3.734) 

I.15. Kitų gautinų sumų sumažėjimas 1.944 - 1.199 - 

I.16. Iš dukterinių įmonių gautinų sumų - - (4.242) (2.094) 
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Grupė Bendrovė Eil. 
Nr 

Straipsniai 

2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 

(padidėjimas) 

I.17. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) 
sumažėjimas (888) 111 (265) 43 

I.18. Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų 
padidėjimas 4.345 372 2.447 883 

I.19. Mokėtinų mokesčių ir kitų trumpalaikių 
įsipareigojimų (sumažėjimas) (5.424) (2.772) (5.225) (2.667) 

+ Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 23.914 18.259 21.641 16.909 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai     

II.1. Ilgalaikio nematerialaus turto (išskyrus 
investicijas) (įsigijimas) (7.158) (5.556) (5.406) (3.898) 

II.2. Nematerialaus turto (įsigijimas) ir 
išankstiniai apmokėjimai (412) (323) (470) (120) 

II.3. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) 
perleidimas 53 195 49 49 

II.4. Dukterinės įmonės (įsigijimo) vertė atėmus 
įsigytų grynųjų pinigų tenkančią dalį (1.393) (1.028) (43) (1.373) 

II.5. Išankstiniai (apmokėjimai) už finansinį 
turtą (146) - (146) - 

II.6. Paskolų susigrąžinimas 337 490 331 402 

      

II.7. Gautos palūkanos 99 138 99 316 

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (8.620) (6.084) (5.586) (4.624) 

III. Finansinės veiklos pinigų srautai     

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais     

III.1.1. Akcinio kapitalo mažinimas - (15.500) - (15.500) 

III.1.2. Dividendų (išmokėjimas) (11.251) (11.494) (11.251) (11.494) 

  (11.251) (26.994) (11.251) (26.994) 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo 
šaltiniais     

III.2.1. Paskolų gavimas - 14.822 - 14.822 

III.2.2. Paskolų (grąžinimas) (4.140) (4.454) (4.140) (4.454) 

III.2.3. (Sumokėtos) palūkanos (890) (963) (886) (963) 

  (5.030) 9.405 (5.026) 9.405 

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (16.281) (17.589) (16.277) (17.589) 

IV. Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) (987) (5.414) (222) (5.304) 
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Grupė Bendrovė Eil. 
Nr 

Straipsniai 

2004 m. 2003 m. 2004 m. 2003 m. 

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 3.066 8.480 1.343 6.647 

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 2.079 3.066 1.121 1.343 

 

38.4.  Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita  

 STRAIPSNIAI 2004 m. 2003m. 2002 m. 

    I. Nepaskirstytas rezultatas – pelnas 971 757 7 186 368 1 136 996 

     (nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pradžioje    

   II.Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas – pelnas            10 031 721 13 161 815 15 837 418 

     (nuostolis)    

   III. Paskirstytinas rezultatas – pelnas    

      (nuostolis)-ataskaitinio laikotarpio pabaigoje      

   IV.Akcininkų įnašai nuostoliams padengti    

   V.Pervedimai iš rezervų 10 000 000 2 524 235 3 939  008 

   VI. Paskirstytinas pelnas  21 003 478 22 872 422 19 913 422 

   VII. Pelno paskirstymas:    

  VII.1.į įstatymo numatytus rezervus              

   VII.2. į kitus rezervus  10 000 000  

   VII.3. dividendai 17 850 998 11 900 665 12 367 055 

   VII.4. kiti( tantjemos) 360 000  360 000 

   VIII. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas 2 792 480 971 757 7 186 368 

           (nuostolis) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (Lt) 

 

Grupė ir Bendrovė Pastabos Kapitalas 

Perkaino-  
jimo 

rezervas 

Užsienio valiutos 
perskaičiavimo 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Nepa-
skirstytasis 

pelnas Iš viso 

2002 m. gruodžio 31 
d. likutis 

 
35.334 - - 4.507 19.913 59.754 

Akcinio kapitalo 
mažinimas  (15.500) - - - - (15.500) 

Išmokėti dividendai  - - - - (12.367) (12.367) 

Išmokėtos premijos  - - - - (360) (360) 

Perkėlimas į 
užsienio valiutos 

 - - 175 - - 175 
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perskaičiavimo 
rezervą 

Grynasis metų 
pelnas  - - - - 13.162 13.162 

2003 m. gruodžio 31 
d. likutis  19.834 - 175 4.507 20.348 44.864 

Išmokėti dividendai  - - - - (11.900) (11.900) 

Rezervų 
sumažinimas  - - - (2.524) 2.524 - 

Rezervas savoms 
akcijoms supirkti  - - - 10.000 (10.000) - 

Pervedimas iš 
užsienio valiutos 
perskaičiavimo 
rezervo 

 

- - (175) - - (175) 

Perkėlimas į 
užsienio valiutos 
perskaičiavimo 
rezervą 

 

- - 20 - - 20 

Grynasis metų 
pelnas 

 
- - - - 10.032 10.032 

2004 m. gruodžio 31 
d. likutis 

 
19.834 - 20 11.983 11.004 42.841 

 

39. Finansinių ataskaitų komentaras  

 
39.1. Aiškinamasis raštas paruoštas pagal TAS pridedamas kaip priedas prie šio metų prospekto-ataskaitos.  

39.2. Finansinių ataskaitų komentarai pateikiami auditoriaus ataskaitoje.  

 

• Rengiant 2004 m. audituotas ataskaitas, 2003 m. balanse buvo atliktas koregavimas. Padidėjo ilgalaikis 
turtas, o sumažėjo – trumpalaikis. 2003 m. 362 tūkts.Lt  sudarė išnuomoto turto remonto išlaidos, 
kurios buvo priskirtos ateinančio laikotarpio sąnaudoms - trumpalaikiu turtu. 2003 m. rengiant 
ataskaitas, ši suma nebuvo materiali, o 2004 m. ši suma jau tapo materiali ir išlaikant palyginamumo 
principą buvo padarytas pakeitimas 2003 m. ataskaitose, iškelta iš trumpalaikio turto grupės į ilgalaikio 
turto grupę. 

 

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

AB „Utenos trikotažas” valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2004 m. pridedama prie metinio prospekto – 
ataskaitos. 
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41. Informacija apie auditą  

2004 m. finansinių ataskaitų (balansų, pelno (nuostolio), nuosavybės pokyčių bei pinigų srautų)auditą atliko 
UAB “Ernst & Young Baltic” (Audito įmonės pažymėjimo Nr. 344, auditoriai Jonas Akelis - auditoriaus 
pažymėjimo Nr. 000003 ir Inga Gudinaitė auditoriaus pažymėjimo Nr. 000366)  
Audito atlikimo data – 2005 m.sausio 31 d. 
Auditoriaus išvada ir ataskaita pateikiama prie metinio prospekto – ataskaitos. 
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VI. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS 
 

42. Valdymo organų nariai 

42.1. Pareigos, vardai ir pavardės, asmens kodai, duomenys apie dalyvavimą emitento įstatiniame kapitale 

Vardas, pavardė, asmens kodas Pareigos Turima įstatinio 
kapitalo dalis, proc. 

Balsų dalis, 
proc. 

VALDYBA 
Arūnas Martinkevičius  
a/k 

Valdybos pirmininkas - - 

Regina Sajienė  
a/k  

Valdybos narė - - 

Antanas Vainauskas 
a/k  

Valdybos narys - - 

Martynas Česnavičius 
A/k  

Valdybos narys - - 

ADMINISTRACIJA 
Regina Sajienė  
a/k  

Generalinė direktorė 0,003 0,003 

Nerijus Datkūnas 
a/k  

Finansų direktorius - - 

N. Vilūnas 
a/k  

Rinkodaros direktorius  - - 

L. Žurauskas 
a/k  

Technikos direktorius - - 

M.Ramonienė 
a/k  

Gamybos direktorė - - 

Valda Gylienė 
a/k  

Vyr. Buhalterė - - 

 

42.2. Duomenys apie valdybos pirmininką, administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką. 

Arūnas Martinkevičius – valdybos pirmininkas. Išsilavinimas aukštasis, Kauno Technologijos Universitetas, 
Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Nuo 1992 m. UAB koncernas ,,SBA” prezidentas. 

Regina Sajienė – generalinė direktorė, valdybos narė. Išsilavinimas – aukštasis, profesija – Inžinierius 
ekonomistas.  

Darbovietės per paskutinius 10 metų: 

Iki 2004 m. dirbo Pramonės ir marketingo biznio centro vyr. finansininke. 

Nuo 2004 m. AB “Utenos trikotažas” generaline direktore. 

Valda Gylienė - vyr. buhalterė. Išsilavinimas – aukštasis. Profesija – ekonomistė, specialybė – buhalterinė 
apskaita.  

Darbovietės per paskutinius 10 metų: 

1979 -1991 m. – bendrovės ekonomistė-pretenzionistė, juriskonsultė; 

1991-1996 m. – bendrovės buhalterė – revizorė; 

nuo 1996 m. kovo 1 d. – AB „Utenos trikotažas” vyr.buhalterė. 
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42.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos 
pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) 

 

Vardas, pavardė Organizacijos pavadinimas, pareigos Kitų įmonių kapitalo ir 
balsų dalis, proc. 

UAB koncernas SBA, valdybos pirmininkas 100 
UAB “Utenos trikotažo prekyba”, valdybos pirmininkas - 
UAB “Pastatų įdėjų įgyvendinimas”, valdybos pirmininkas - 
UAB “Klaipėdos baldų prekyba”, valdybos pirmininkas - 
UAB “SBA Baldų kompanija”, valdybos pirmininkas 100- 

Arūnas Martinkevičius 

UAB,,SBA Furniture Group”,valdybos pirmininkas -                                                                                                                    
AB „Šatrija”, valdybos pirmininkė - 
UAB „Utenos trikotažo prekyba”, valdybos narė - 
UAB „SBA Baldų kompanija”, valdybos narė - 
Asociacija „Pramonės ir marketingo biznio centras”, valdybos 
pirmininkė 

 

AB „Kauno baldai”, stebėtojų tarybos pirmininkė - 
UAB koncernas SBA, valdybos narė - 
AB „Šilutės baldai”, stebėtojų tarybos pirmininkė - 
UAB „Klaipėdos baldų prekyba”, valdybos narė - 

Regina Sajienė 

AB „Karigė”, stebėtojų tarybos pirmininkė - 
UAB “Utenos trikotažas prekyba”, valdybos narys - 
UAB koncernas SBA, valdybos narys - 
UAB “Pastatų įdėjų įgyvendinimas”, valdybos narys - 
UAB,,SBA Furniture Group”,valdybos narys.  

Antanas Vainauskas 

UAB “SBA Baldų kompanija”, valdybos narys  
Martynas Česnavičius UAB “LNK” valdybos narys, AB “Snaigė” valdybos narys, UAB 

“ 1 L ekspres” 48 proc. balsų valdybos pirmininkas, Amber 
Trust S.C.A atstovas 

- 

Nerijus Datkūnas AB „Šatrija” valdybos narys - 
N. Vilūnas - - 
L. Žurauskas - - 
M.Ramonienė - - 
Valda Gylienė - - 

 

42.4. Duomenys apie valdymo organų narių neišnykusį teistumą už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo 
tvarkai, finansams. 

Valdymo organų nariai neturi ir niekada neturėjo teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, 
finansams. 

42.5. Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą 

Vardas, pavardė Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 
VALDYBA 

Arūnas Martinkevičius  2001.04.11 2005.04.11 
Nijolė Dumbliauskienė 2001.04.11 2005.04.11 
Regina Sajienė  2001.04.11 2005.04.11 
Martynas Česnavičius 2004.04.20 2005.04.11 
Antanas Vainauskas 2002.04.04 2005.04.11 
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2005m kovo 30d AB,,Utenos trikotažas”  akcininkų susirinkimas  išrinko Valdybos narius. 

Vardas, pavardė Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 
VALDYBA 

Arūnas Martinkevičius  2005.03.30 2009.03.30 
Regina Sajienė  2005.03.30 2009.03.30 
Martynas Česnavičius 2005.03.30 2009.03.30 
Antanas Vainauskas 2005.03.30 2009.03.30 

 

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams 

43.1. Informacija apie emitento per ataskaitinį laikotarpį išmokėti atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno 
bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (stebėtojų tarybos, valdybos, administracijos 
nariams) 

AB “Utenos trikotažas” tantjemoms 360 000 Lt. Kitų išmokų iš pelno valdybos ir administracijos nariams 
Bendrovė nemokėjo. Bendrovės vadovams per metus išmokėta 301 918 Lt dydžio atlyginimų suma.  

43.2. Emitento stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų 
atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale 
sudaro daugiau kaip 20 proc.  

AB „Utenos trikotažas” valdybos ir administracijos nariams atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno per 
2004 m. iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų, nebuvo 
mokamos.  

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, 
kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas. 

AB „Utenos trikotažas” valdybos ir administracijos nariams per 2004 m. nebuvo skirtos paskolos, suteiktos 
garantijos ir laidavimai. 

 

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis 

AB „Utenos trikotažas” pagrindinei veiklai nebūdingų sandėrių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, 
kurių veikloje ar kapitale dalyvauja emitentas ar jo valdymo organų nariai, nebuvo. 
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VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 

 

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje 

 

2005-02-25 AB,,Utenos trikotažas" 2005m. vasario 25d. įsigijo 25 proc. OAO ,,Mrija "akcijų, Mukačevo m., 
Ukrainoje. AB,,Utenos trikotažas" kontroliuojama dalis sudaro 67 proc. OAO ,,Mrija" akcinio kapitalo. 

2005-02-25 Valdyba patvirtino audituotas AB,,Utenos trikotažas”2004m. finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. AB,,Utenos trikotažas” pardavimai-129 794 tūkst.Lt.. 
Grupės pardavimai-174 691 tūkst. Lt. AB,,Utenos trikotažas” grynasis pelnas-10 032 tūkst. Lt.. 
Valdyba nutarė visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2005m. kovo 30d. Patvirtino šaukiamo akcininkų 
susirinkimo darbotvarkę, priėmė nutarimų projektus visais darbotvarkės klausimais 

2005-02-28 Valdybos nutarimu, 2005m. kovo 30d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Susirinkimo vieta-AB,,Utenos trikotažas", Basanavičiaus g.122, Utena. 
Susirinkimo darbotvarkė: 
1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2004 metus. 
2.Auditoriaus ataskaita. 
3.Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4.2004m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
5.Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.  
6.Bendrovės įstatų pakeitimai. 
7.Valdybos rinkimai. 
  

2005-03-15  Valdyba nutarė pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui dividendų išmokėjimui skirti 17 850 
998 Lt. 

 

2005-03-30 .AB ,,Utenos trikotažas” akcininkų susirinkimas ,įvykęs 2005m. kovo 30d. priėmė nutarimus: 
1.Patvirtino bendrovės veiklos ataskaitą už 2004 metus.  
2. Pritarė audito išvadoms.  
3.Patvirtino metinę finansinę atskaitomybę. 
4. Patvirtino 2004m. pelno paskirstymą.  
Nutarė vienai vieno lito nominalios vertės akcijai mokėti 0,90Lt dividendų. Akcininkų, 
kuriems priklauso dividendai , apskaitos data-2005m. kovo 30 diena.  
5 AB,, Utenos trikotažas” auditoriumi 2005m. išrinko audito kompaniją ,,Ernst @ Young Baltic”.  
6.Pakeitė bendrovės Įstatų 7.1 punktą ir nutarė Įstatų 7.1. punktą išdėstyti šitaip:  
7.1.Valdybą sudaro 4 (keturi) nariai.Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas  
įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliojo bendrovės generalinę direktorę Reginą Sajienę  
pasirašyti pakeistus Įstatus ir atstovauti bendrovei juos registruojant Juridinių asmenų registre.  
7. AB,,Utenos trikotažas” valdybos nariais išrinko Reginą Sajienę, Arūną Martinkevičių,  
Antaną Vainauską, Martyną Česnavičių. 
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46. Esminiai įvykiai emitento veikloje 

Pranešimai apie esminius įvykius pateikiami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei 
vertybinių popierių biržai, dienraščiui “Lietuvos rytas”, Lietuvos telegramų agentūrai ELTA bei naujienų 
agentūrai BNS. 

 

Esminio įvykio apibūdinimas 

2004-02-18 Valdyba patvirtino audituotus 2003 m. finansinės veiklos rezultatus.  
AB"Utenos trikotažas"pardavimai-134 191,2tūkst.Lt., 2002m.-130 296,8tūkst.Lt. Grupės pardavimai - 180 854,9 tūkst.lt., 
2002m.-164 445,8tūkst.Lt. AB,,Utenos trikotažas”grynasis pelnas- 13 162 tūkst.Lt., 2002m.-15 837 tūkst.Lt. 
Grupės grynasis pelnas – 13 162 tūkst.Lt.,2002m.13 628 tūkst.Lt. 
Bendrovės investicijos į dukterines įmones apskaitomos naudojant nuosavybės metodą. 
Valdyba nutarė visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2004 m.balandžio20d. 
Patvirtino šaukiamo akcininkų susirinkimo darbotvarkę, priėmė nutarimų projektus visais darbotvarkės klausimais. Pasiūlė už 
2003m. veiklos rezultatus mokėti dividendus, po 0,60 lt. vienai vieno lito nominalios vertės paprastajai vardinei AB,,Utenos 
trikotažas” akcijai 

2004-03-15 2004m. balandžio 20d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta - bendrovės 
buveinė,Basanavičiaus g. 122, Utena. 
DARBOTVARKĖ: 
1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2003 metus. 
2.Auditoriaus ataskaita. 
3.Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4.2003m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
5.Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.  
6.Bendrovės įstatų pakeitimas pagal Akcinių bendrovių įstatymo naują  
redakciją.  

2004-04-08 2004m. balandžio 20d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta - bendrovės buveinė, 
Basanavičiaus g. 122, Utena. 
DARBOTVARKĖ:(Patikslinta) 
1.Bendrovės veiklos ataskaita už 2003 metus. 
2.Auditoriaus ataskaita. 
3.Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 
4.2003m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 
5.Audito įmonės rinkimai ir audito darbo apmokėjimas.  
6.Bendrovės įstatų pakeitimas pagal Akcinių bendrovių įstatymo naują  
redakciją. 
7.Dėl AB,,Utenos trikotažas" savų akcijų supirkimo. 
8.Valdybos nario rinkimai. 

2004-04-20 Įvykęs akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus: 

1.Patvirtino bendrovės veiklos ataskaitą už 2003 metus.  
2.Pritarė audito išvadoms. 
3.Patvirtino metinę finansinę atskaitomybę.  
4.Patvirtino 2003m pelno paskirstymą.Nutarė vienai vieno lito  
nominalios vertės akcijai mokėti 0,60Lt dividendų.Akcininkų, 
kuriems priklauso dividendai apskaitos data - 2004m. balandžio20d.  
5.AB,,Utenos trikotažas” auditoriumi 2004m.išrinko  
audito kompaniją ,,Ernst@Young”.  
6. Nutarė pakeisti bendrovės įstatus pagal 2003m. gruodžio 11d. 
Lietuvos respublikos akcinių bendrovių Įstatymą.  
7.Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. nutarė  
įsigyti savo akcijų ,pateikiant savanorišką Oficialų pasiūlymą  
LR vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka. 
8. Išrinko Martyną Česnavičių AB,,Utenos trikotažas” valdybos  
nariu.  

2004-04-27 Valdyba patvirtino neaudituotas AB,,Utenos trikotažas” I-ojo ketvirčio finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Grynasis pelnas – 4 441 tūkst.Lt.,pardavimai– 35 108 tūkst. Lt. 

2004-07-30 Valdyba patvirtino neaudituotas AB,,Utenos trikotažas” I-ojo pusmečio finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Grynasis pelnas – 7 750 tūkst.Lt.,pardavimai– 69 753 tūkst. Lt.  
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2004-08-31 AB,,Utenos trikotažas” valdyba, generalinės direktorės Nijolės Dumbliauskienės prašymu, atšaukė ją iš AB 
,,Utenos trikotažas” valdybos narių ir generalinės direktorės pareigų nuo 2004m. rugpjūčio 31d. AB,, Utenos trikotažas” valdyba 
nuo 2004m. rugsėjo 1 d. generaline direktore išrinko Reginą Sajienę, UAB koncerno ,,SBA” viceprezidentę.  

2004-10-27 Valdyba patvirtino neaudituotas AB,,Utenos trikotažas” 9 mėnesių finansines ataskaitas, parengtas pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Grynasis pelnas – 10 913 tūkst.Lt.,pardavimai– 102 934 tūkst. Lt.  

2004-12-23 AB,,Utenos trikotažas" valdyba patvirtino bendrovės veiklos planą 2005 metams. Planuojami pardavimai -135 mln. 
Lt. Grynasis pelnas-12,2mln. Lt.  

 

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

1. Parduoti produkcijos už 135 mln. Lt. 
2. Parduoti naujiems pirkėjams produkcijos už 5 mln. Lt. 
3. Gauti 15,9 mln. Lt. pelno prieš dukterinių įmonių rezultatą. 
4. Padidinti gamybos proceso lankstumą ir greitį: 

a. Nudažyti įmonėje 100 t. verpalų.  
b. Ištaurinti 2.980 t. medžiagos.  
c. Pasiūti pas subrangovus 8,5 mln. vnt. gaminių. 

5. Diegti inovacijas gaminant aukštos pridėtinės vertės produktus: 
a. Naujų medžiagų apdailos metodų dalis 15% 
b. Naujų medžiagų dalis 10% 

6. Ugdyti darbuotojų kompetenciją sukuriant naują kintamų atlyginimų dalies sistemą ir 
vykdant mokymo planą. 

Pardavimai 
“Utenos trikotažo“ Grupė numato parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 182,8 mln. Lt. arba 

4,7 proc. daugiau nei 2004 m. 
Planuojama, kad Bendrovės pardavimai pasieks 135 mln. Lt., arba 4,0 proc. daugiau negu 2004 m. 

Planuojama, kad Bendrovės eksporto apimtys išaugs iki 121,8 mln. Lt., arba 4,1 mln. Lt. daugiau nei 
2004 metais. 

Pelnas 
2005 m. Grupė ir Bendrovė planuoja gauti 12,2 mln. Lt. konsoliduoto grynojo pelno arba 2,1 mln. 

Lt. daugiau nei 2004 m. 
Investicijos 
2005 m. Bendrovė numato investuoti 9,52 mln. Lt., iš jų 2,1 mln. Lt. į informacines technologijas 

ir org. techniką, 6,64 mln. Lt. į technologinius įrengimus.  
Darbų saugai ir darbo sąlygų gerinimui numatoma išleisti 0,54 mln. Lt. 

Personalas 
Planuojamas darbuotojų skaičius Bendrovėje 2005 m. pabaigoje – 987 darbuotojai.  
Veiklos kryptys 
- Kvalifikuoto personalo (specialistų ir darbininkų) ugdymas. 
- Motyvacijos sistemos tobulinimas. 
- Organizacinės kultūros bei darbuotojų lojalumo bendrovei formavimas. 
Darbuotojų mokymui planuojama skirti 300 tūkst. Lt.  
Mokymo kryptys: 
- specialistų ugdymas: 

- rinkodara, verslo aplinka, klientų valdymas, logistika; 
- personalo vadyba ir vadovavimo įgūdžių tobulinimas; 
- naujų gamybos ir informacinių technologijų įsisavinimas; 
- užsienio kalbos; 

- darbininkų mokymas. 
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