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ATSAKING ASMEN PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybini

popieri

statymo 22 straipsniu ir

Lietuvos Banko valdybos patvirtintomis periodin s ir papildomos informacijos rengimo ir
pateikimo taisykl mis, mes - akcin s bendrov s „Linas“ direktor

Vilita Skersien , finans

vadovas Egidijus Mikeli nas ir vyriausioji buhalter Indr Ge iauskien - patvirtiname, kad, m s
žiniomis, AB „Linas“ metin s konsoliduotos finansin s ataskaitos yra parengtos pagal
Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus, priimtus taikyti Europos s jungoje, atitinka
tikrov ir teisingai parodo AB „Linas“ ir moni grup s turt , sipareigojimus, finansin b kl ,
peln arba nuostolius ir pinig

srautus, kad AB „Linas“ 2020 m. konsoliduotame metiniame

pranešime yra teisingai nurodyta veiklos ir verslo pl tros apžvalga, AB „Linas“ ir moni grup s
b kl kartu su pagrindini rizik ir neapibr žtum , su kuriais susiduriama, aprašymu.

AB „Linas“ direktor

Vilita Skersien

2021 m. kovo 22 d.

AB „Linas“ finans vadovas

Egidijus Mikeli nas

2021 m. kovo 22 d.

AB „Linas“ vyriausioji buhalter
2021 m. kovo 22 d.

Indr Ge iauskien
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur parengtas pranešimas.
AB „Linas“ konsoliduotas metinis pranešimas parengtas už 2020 metus.
2. moni grup sudaran ios bendrov s ir j kontaktiniai duomenys.
Pagrindiniai duomenys apie Bendrov
Pavadinimas
statinis (akcinis) kapitalas
Buvein s adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Interneto tinklapis
Teisin - organizacin forma
registravimo data ir vieta
mon s registravimo numeris
Perregistravimo data ir vieta
mon s kodas
PVM mok tojo kodas
Juridinio asmens identifikacinis
(LEI) kodas

AB „Linas“ (toliau „Bendrov “)
6 971 307,10 Eur
S.Kerbedžio g. 23, LT-35114 Panev žys
(8-45) 506100
(8-45) 506345
office@linas.lt
www.linas.lt
Akcin bendrov
1993 03 08 Panev žio m. moni rejestre
003429
2004 m. rugs jo 9 d. Juridini asmen registre,
registravimo pažym jimo Nr. 003429.
1476 89083
LT476890811
52990054JBNAT4BLVY62

Pagrindiniai duomenys apie dukterin bendrov
Pavadinimas
statinis (akcinis) kapitalas
Buvein s adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninio pašto adresas
Teisin - organizacin forma
registravimo data ir vieta
mon s kodas
PVM mok tojo kodas

UAB „Lino apdaila“
2 896 Eur
S.Kerbedžio g. 23, LT-35114 Panev žys
(8-45) 506111
(8-45) 506346
office@linas.lt
Uždaroji akcin bendrov
2008 m. geguž s 23 d. Juridini asmen registre,
registravimo pažym jimo Nr. 114552
3017 33421
LT100004113316

3. Pagrindin s veiklos pob dis.
Pagrindin s veiklos pob dis - tekstil s gamini gamyba ir pardavimas.
2020 m. gruodžio 31 d. moni grup sudar AB „Linas” ir jos dukterin bendrov UAB
„Lino apdaila”. AB „Linas” priklauso 100% dukterin s bendrov s akcij . AB „Linas“ veikla –
prekyba lininiais tekstil s gaminiais; kita AB „Linas” veikla - finansinio turto (akcij bei suteikt
paskol ) valdymas, šilumin s energijos tiekimas, turto nuoma. Tekstil s gamini gamybos veikla
vykdoma dukterin je bendrov je UAB „Lino apdaila“.
4. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais.
2018 m. rugpj io 24 d. buvo pasirašyta AB „Linas“ aptarnavimo sutartis su Akcine
bendrove Šiauli bankas ( mon s kodas 112025254, Tilž s g. 149, Šiauliai) d l Bendrov s
vertybini popieri apskaitos tvarkymo.
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5. Duomenys apie prekyb Bendrov s vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose.
24 038 990 vnt. paprast j vardini akcij (VP ISIN kodas LT0000100661), kuri bendra
nominalioji vert - 6 971 307,10 eur yra traukta Vilniaus vertybini popieri biržos Baltijos
papildom j prekybos s raš (VVPB simbolis – LNS1).
6. Objektyvi Grup s moni b kl s, veiklos ir pl tros apžvalga, pagrindini rizikos r ši
ir neapibr žtum , su kuriais susiduriama, apib dinimas.
2020 m. prasid j s COVID-19 viruso protr kis, tur jo takos ir emitento veiklai, tod l šiuo
metu pagrindin rizika yra veiklos t stinumo rizika:
Veiklos t stinumo arba likvidumo rizika susijusi su organizacijos geb jimu t sti veikl
dabar ir artimiausioje ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbta pasaulin pandemija,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s paskelbta ekstremali pad tis bei karantinas 2020 m. pirmoje
pus je d l atsiradusio neapibr žtumo neigiamai paveik Grup , pirk jai stabd užsakymus,
darbuotojams buvo paskelbtos dalin s ar pilnos prastovos. Antroje 2020 m. pus je pandemija
netiesiogiai tur jo teigiamos takos, nes išaugo nat rali pluošt paklausa, buvo trumpinamos
tiekimo grandin s.
Bendrov s savo produkcij realizuoja pla iai pasauliniu mastu. Didžioji dalis produkcijos
buvo parduota Europoje. Pasaulin s pandemijos paskelbimas ir karantinai atskirose šalyse ribojo
produkcijos pardavim apimtis, tuo pa iu ir gamybos apimtis. D l Bendrov s pardavim
diferenciacijos, pardavim apimtys grei iau gr žo pradines apimtis ir netgi augo, d l išaugusios
lino, kaip nat ralaus pluošto, paklausos ir sutrump jusi tiekimo grandini .
2020 m. pagrindini žaliav tiekimo sutrikimai buvo neženkl s. Grupei pavyko suderinti
nenutr kstam žaliav tiekim .
Grup pastoviai vertina alternatyvius gamybini paslaug tiek jus, tod l esant nepalankiai
situacijai d l dabartini gamybini paslaug (audimo ir audinio apdirbimo) tiek j veiklos
t stinumo, turi parengusi alternatyvi gamybini tiek j galimybes. Galimi gamybini paslaug
tiek jai vertinti ne tik Lietuvoje, ta iau ir už Lietuvos rib .
Grup neturi finansini sipareigojim , kurie priklauso nuo kreditoriaus poreikio, t.y. iki
pareikalavimo. Taip pat šiuo metu nevyksta jokie teismo procesai, tod l neigiam pasekmi d l
nepalanki teismo sprendimo atsiradusi finansini sipareigojim n ra.
Vienintel mon turinti garantij (laidavim ) Bendrov s sipareigojimams yra dukterin
mon UAB „Lino apdaila“. Dukterin s mon s veiklos t stinumo rizika yra minimali, tod l
galimyb d l garantijos praradimo yra minimali.
Grup s nuosavo kapitalo dydis yra pastovus. Reikšming poky i nuosavo kapitalo dydyje
n ra numatoma.
2021 m. besit siant pandemijai pagal veiklos prognozes Grupei netur t padid ti veiklos
t stinumo rizika.
Bendrov je yra sudaryta ekstremali situacij valdymo komisija.
Standartiškai, nevertinant COVID-19 viruso protr kio, Bendrov likvidumo rizik valdo
planuodama piniginius srautus, kurie padeda lengviau valdyti pinigus ir, jei j tr ksta, lengviau
parinkti finansavimo b d .
Bendrov je konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiam gryn j
pinig kiek , taip pat bendrov siekia palaikyti finansavimo lankstum . mon je likvidumo rizikos
valdymas apima pinig sraut prognozavim . Kuo šis prognozavimas yra išsamesnis ir tikslesnis,
tuo geriau mon valdo likvidum . Mok jim atid jimai už parduotas prekes yra nuo 14 iki 30
dien , retais atvejais iki 60-90 dien . Su paslaug ir preki tiek jais atsiskaitoma vidutiniškai per
trisdešimt dien , o su žaliav tiek jais per 15-60 dien . Ši pinig sraut prognoz numato
artimiausius pinig gavimus ir mok jimus bei leidžia planuoti pinig trumpalaik skolinim si bei
investavim . Einam j met pabaigoje yra sudaromas kit met biudžetas. Ilgalaik prognoz (virš
met ) yra strateginio verslo planavimo dalis. Šios pinig sraut prognoz s pateikia informacij
apie pinig pertekliaus ir poreikio dyd , kada atsiras pinig perteklius ar jo poreikis, kiek ilgai t sis
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pinig pertekliaus ar papildomo poreikio laikotarpis, kaip pinig perteklius bus panaudotas arba
poreikis finansuotas.
Kiti rizikos veiksniai, susij su emitento veikla:
Verslo rizika. Tai rizik grup susijusi su aplinka, kurioje Bendrov vykdo veikl ir daro
tak Bendrov s finansiniams rezultatams: Grup s konkurencingumas lyginant su kitais gamini
gamintojais.
Bendrov savo aplinkoje susiduria su verslo rizika. Verslo rizika labiau susijusi su aplinka,
kurioje Bendrov vykdo savo veikl ir daro poveik Bendrov s finansiniams rezultatams, tai
Bendrov s konkurencingumas; didžiausi Bendrov s klient ekonominis gyvybingumas; politin ir
ekonomin aplinka Europos S jungoje; teisiniai reguliavimai pagrindin s žaliavos supirkime.
Didžiausia rizika su kuria susiduria AB „Linas“ – paklausos sezoniškumas: 08-11 m n
vidutin m nesio apyvarta b na iki 30% didesn nei kitais m nesiais. Tod l nevienodai
panaudojami Grup s ir gamybines paslaugas atliekan i moni gamybos paj gumai. Paklausiu
metu gamybos paj gumai išnaudojai 90-100%, kitais m nesiais iki 70 %. D l to mon stengiasi
išlyginti gamybos paj gumus gamindama tam tikrus gaminius ne piko laikotarpiu, kad piko metu
b t galima padidinti pardavimus. Kadangi bendrov s pardavimai glaudžiai susij su mada,
gamybos lyginimo atveju mon susiduria su kita rizika, kai atsiranda galimyb gaminti
nepaklausi produkcij .
Energijos (duj ir elektros) brangimas, darbo užmokes io augimas turi takos Bendrovei, nes
did ja gamybos kaštai, taip pat brangstant kurui did ja žaliav atsivežimo bei produkcijos
transportavimo kaštai.
Bendrov , mažindama aukš iau pamin t rizik , efektyvina gamyb skaitmenizuodama ir
standartizuodama darbo vietas; tobulina planavimo procesus; optimizuoja logistikos maršrutus.
Konkurencin rizika. Bendrov susiduria su konkurencine rizika vietin je ir eksporto
rinkose, tod l Bendrov s pagrindinis tikslas – padidinti pardavimus dideliems tarpininkams,
prekybos centr tinklams, kad b t galima gaminti dideles partijas pasikartojan i gamini ir taip
sumažinti gamybos kaštus.
Bendrov susiduria su pagrindin mis finansin mis rizikomis, tai – rinkos rizika, kuri
galima išskirti tris dalis, tai pal kan normos rizika, valiut keitimo kurs rizika ir žaliavini
preki kainos rizika, taip pat likvidumo rizika bei kredito rizika.
Valiut kurs svyravimo rizika. Bendrov veikl vykdo tarptautiniu mastu, tod l jai yra
iškilusi valiut kurs svyravimo rizika. Vykdant tarptautin versl mon atsiskaito užsienio
valiutomis, tod l kyla valiut kurs svyravimo rizika, kuri, daugiausia, yra susijusi su JAV
doleriais. Valiut kurs svyravimo rizika kyla d l žaliav pirkimo iš Kinijos, tai pat gamini
eksporto JAV ir kitas šalis, atsiskaitan ias už prekes kita valiuta, kuri n ra Bendrov s funkcin
valiuta. Pagrindin valiuta, kuria atsiskaito Bendrov yra Euras.
Bendrov s pajamos ir išlaidos iš pagrindin s veiklos iš esm s yra nepriklausomos nuo rinkos
pal kan norm poky i . Ta iau Bendrov susiduria su pal kan norm pasikeitimo rizika d l
ilgalaiki paskol . Siekiant nustatyti pal kan norm tak Bendrov s veiklos rezultatams, yra
b tina nustatyti pozicijas, kurios sukelia pal kan normos rizik . Turtas ir sipareigojimai, kurie
yra jautr s pal kan norm pasikeitimams, apima faktinius Bendrov s sandorius, tokius kaip:
investicijos, suteiktos paskolos ir bet kurie kiti balansiniai ir nebalansiniai sandoriai, kuri vert
priklauso nuo fiksuot arba kintam pal kan norm ir teigiamai koreliuoja su pal kan norm
svyravimais. Bendrov nesinaudoja jokiomis finansin mis priemon mis, kad apsisaugot nuo
pal kan normos kitimo rizikos.
Kredito rizika. Kad išvengti klient /pirk j neatsiskaitymo atvej , prieš pasirašant pirkimopardavimo sutart atsakingas vadybininkas ar rinkos vadovas minimaliai patikrina Pirk jo
finansin – ekonomin pad t viešuose šaltiniuose ( vairiose baz se, registruose ir t.t.). Pirk j
koncentracija gali paveikti Bendrov s iškylan i bendr kredito rizik , kadangi šie pirk jai gali b ti
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panašiai veikiami ekonomini s lyg poky i , tod l Bendrov stengiasi išpl sti pardavim
geografij , tai mažindama rizik d l regionini ekonomini s lyg poky i . Bendrov turi
parengusi proced ras, nuolat užtikrinan ias, kad pardavimai b t atliekami taip, kad neviršyt
priimtos kredito rizikos ribos, t.y bendrov tiek parduodama, tiek pirkdama prekes ar paslaugas,
vertina kiekvieno kliento patikimum , analiz . Produkt pardavimas (preki atkrovimas )
bendrov je pradedamas, jei yra 90- 100 % apmok jimo garantija. Bendrov je yra taikomi vair s
apmok jimo b dai/garantai, tokie kaip: 100 % išankstinis apmok jimas; likvidaus nekilnojamo
turto keitimas (vert nustato turto vertintojai); banko garantas (Banko garantas – atsiskaitymo
užtikrinimas, bet ne atsiskaitymo instrumentas. Jis suveikia, kai yra nevykdomas apmok jimas);
dokumentinis akredityvas (L/C); dažniausiai naudojamas prekinio kredito limito draudimas;
dokument inkaso.
Bendrov laiku atsiskaito už pirktas prekes ir paslaugas, o savo klientus vertina, reitinguoja,
nustato j patikimum , t.y kokio apsidraudimo iš j galima reikalauti, kok suteikti kredito limit
bei mok jimo atid jim dienomis ir pastoviai stebi klient atsiskaitymus. Kadangi ši rizikos r šis
yra ypa gerai valdoma, bendrov neturi reikšming „blog “ skol , tod l gali lengviau planuoti
savo piniginius srautus.
Pirkimo ir tiek j rizikos. Preki (pagrindini , pagalbini medžiag , detali , rangos ir kt.)
bei paslaug pirkimai bendrov je vykdomi skelbiant viešus ir uždarus konkursus arba paslaug ar
preki tiek jams siun iant užklausimus/paklausimus. Preki ar paslaug tiek jas dažniausiai
renkamas bent iš dviej pateikt pasi lym . Bendrov je veikia pirkimo ir tiek j rizikos veiksni
indentifikavimo bei analiz s proced ros.
Reputacijos rizika. Tai rizika susijusi su Bendrov s priimamais sprendimais bei darbuotoj
elgesiu.
Bendrovei yra svarbi reputacijos rizika. Bendrov vertina savo reputacij bei ger vard ir
imasi reputacijos rizikos mažinimo priemoni . Bendrov je priimtas Etikos kodeksas. Etikos
kodeksas nustatyt elgesio standartus, skirtus visiems Grup s darbuotojams, neatsižvelgiant
darbuotoj užimamas pareigas, etato apimt ir kt.
Operacin rizika. Tai pla iausia rizik grup apimanti rizikas susijusias su veikla Bendrov s
viduje, tai vidini proces ir vykdom veiklos operacij saugumas, patikimumas, teisin baz ,
darbuotoj -specialist saugumas.
Operacin rizika yra nuostoli padid jimo, prestižo praradimo, pasitik jimo sumaž jimo
rizika, kuri gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pvz.: stichin s nelaim s, nusikalstami tre i j
asmen veiksmai ir pan.) arba vidaus veiksniai (pvz.: neefektyvi veikla ir valdymas, netinkamas ir
neefektyvus l š naudojimas, vidaus kontrol s tr kumai, neefektyvios proced ros, informacini
sistem sutrikimai, netinkamas funkcij ar atsakomybi pasiskirstymas ir pan.).
Siekdama valdyti operacin rizik , Bendrov
gyvendina atitinkamas organizacines
priemones, diegia proced ras ir verslo procesus palaikan ias informacines sistemas, kuri visuma
turi užtikrinti tinkamos vidaus kontrol s sistemos funkcionavim ir tinkam bendradarbiavim su
susijusiomis tre iosiomis šalimis. Bendrov taiko šiuos pagrindinius vidaus kontrol s elementus:
verslo sprendimus priiman i bei kontroliuojan i funkcij atskyrimas, operacij atlikimo
apskaitos kontrol s proced ros, galiojim priimti sprendimus limitai ir j kontrol , kolegiali
sprendim pri mimas verslo procesuose ir pan.
Bendrov je lank si potenciali ir esam klient atstovai atliko nepriklausomus auditus ir
teigiamai vertino esamos infrastrukt ros b kl , pagrindini veiklos ir saugos proces
organizavim , bendradarbiavim su suinteresuotomis tre iosiomis šalimis bei sukurt kontrol s
sistem .
Bendrov s finansini ataskait rengim , vidaus kontrol s ir finansin s rizikos valdymo
sistemas, teis s akt , reglamentuojan i finansini ataskait sudarym , laikym si priži ri Audito
komitetas. Bendrov yra atsakinga už finansini ataskait rengimo prieži r .
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7. Finansini ir nefinansini veiklos rezultat analiz .
Rodikliai
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas/pardavimai * 100)
Nuosavyb s gr ža ROE
(grynasis pelnas/nuosavas kapitalas)
Skolos koeficientas ( sipareigojimai/turtas)
Turto apyvartumas (pardavimai/turtas)
Akcijos buhalterin vert
(nuosavas kapitalas/akcij skai ius)
Grynasis pelnas (nuostoliai) (t kst. Eur)
EBITDA (mln. Eur)
(pelnas prieš apmokestinim + finansin s s naudos +
nusid v jimas + amortizacija)
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai
(grynasis pelnas/akcij skai ius)
Žemiausia akcij kaina (Eur)
Aukš iausia akcij kaina (Eur)
Uždarymo kaina (Eur)
Kapitalizacija (mln. Eur)

Grup s
2020 m.

Grup s
2019 m.

3,67%

0,84%

0,06

0,01

0,25
1,2

0,23
1,2

0,36

0,35

515

109

0,770

0,256

0,021

0,005

0,09
0,121
0,121
2,91

0,088
0,11
0,095
2,28

Grynojo pelningumo rodiklis akcininkams/investuotojams padeda vertinti mon s
naudingum . Nuosavyb s gr ža (ROE) rodiklis parodo kaip efektyviai panaudojamas mon s
akcinink turtas. Skolos koeficiento rodiklis akcininkams ir investuotojams leidžia spr sti apie
Grup s trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes. Turto apyvartumas parodo veiklos
efektyvum . EBITDA rodiklis parodo peln be kapitalo strukt ros takos, pelno mokes io ir
nusid v jimo ir amortizacijos takos. Pelno vienai akcijai rodiklis tai pelno rodiklis akcininko
atžvilgiu.
Grynai linini audini asortimentas 2020 metais sudar 86,7 % nuo vis pagamint audini
(2019 m. – 85,7 %). Si tiems gaminiams per 2020 m. panaudota 23,2 % vis pagamint audini
(2019 m. – 20,4 %).
Grup moni 2020 metais tur jo 613 t kstan ius eur pelno iki pelno mokes i , vertinus
pelno mokes ius Grup s grynasis pelnas sudar 515 t kstan ius eur . 2019 met grynasis Grup s
pelnas sudar 142 t kstan ius eur .
Grup s gatavos produkcijos eksporto apimtys (už Lietuvos rib ) per 2020 metus sudar 73 %
visos realizuotos produkcijos. Pardavimai pagal šalis pasiskirst taip: Lietuva - 27,1%, Didžioji
Britanija - 9,9%, Latvija - 8,9%, Švedija - 8,7%, Japonija - 7,6%, Ispanija - 6,4%, Suomija - 4,3%,
Vokietija - 3,9%, Belgija - 3,3%, Jungtin s Amerikos Valstijos - 2,9%, Danija - 2,8%, Piet Kor ja
- 2,8%, kitos šalys – 11,4%.
Per 2020 metus nupirkta 21 tona medvilnini verpal iš Lietuvos tiek j . Linini verpal
per 2020 metus buvo sigyta 125 tonos, iš kuri 57,6 % pirkta iš Kinijos, 28,2 % iš Lietuvos, 9% iš
Italijos, po 2,5 % pirkta iš Lenkijos ir Belgijos ir lik 0,3 % iš Ispanijos, Didžiosios Britanijos ir
Vokietijos tiek j .
2020 metais buvo sigyta 1.499 t kst. m žaliavinio audinio, 95 % jo sigyta iš Baltarusijos, 3
% iš Estijos, po 1% iš Portugalijos ir Lietuvos tiek j . Atlikti bandomieji žaliav pirkimai iš
Olandijos, Latvijos ir Rusijos tiek j .

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotas metinis pranešimas

9

2020-12-31 Grup tur jo 132 t kst. eur trumpalaiki siskolinim bankams ir 1.330 t kst.
EUR ilgalaiki kitiems kredit dav jams. 2020-12-31 AB “Linas” suteikt paskol suma su
pal kanomis sudar 1.388 t kst. Eur.
8. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotose finansin se ataskaitose
pateiktus duomenis.
Finansin s ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansin s atskaitomyb s standartus.
Metin se finansin se atskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami ir
išsam s.
9. Svarb s vykiai po finansini met pabaigos.
2021 m. sausio 18 d. Bendrov s valdyba pri m sprendim pardavin ti sigytas Bedrov s
savas akcijas. Per laikotarp iki 2021 m. kovo 22 d. Bendrov per AB “Nasdaq Vilnius” vertybini
popieri birž pardav 1.385.833 vienet vardini akcij už 156,7 t kst. Eur. Vidutin vienos
vardin s akcijos pardavimo kaina buvo 0,113 Eur, vis akcij pirkimo kaina buvo 0,10 Eur.
2021 m. vasario 3 d. šali susitarimu buvo sudarytas susitarimas d l 2020 m. sigyto
ilgalaikio turto, skirto perparduoti, sandorio atšaukimo.
2021 m. kovo 16 d. dukterinei monei UAB „Lino apdaila“ patvirtinta lengvatin mokestin
paskola 139.032,77 eur sumai. Gr žinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d.
10. Grup s moni veiklos planai ir prognoz s.
2021 metais AB „Linas“ moni grup planuoja tiekti lino produktus, nat ralumo ir
modernumo derin vertinantiems pirk jams. Grup s mon s ir toliau užtikrins patikim partneryst
su pirk jais ir tiek jais, saugi aplink darbuotojams. moni grup s pagrindinis tikslas – didinti
pardavim apimtis, ple iant prekyb užsienyje ir Lietuvoje, bei mažinti produkcijos savikain ,
optimizuojant gamybos ir veiklos s naudas ir sigyjant pigesni žaliav .
11. Informacija apie Grup s moni tyrim ir pl tros veikl .
Grup s mon s tyrim bei pl tros veiklos nevykd .
12. Aplinkosauga.
AB „Linas“ moni Grup s gaminami lininiai tekstil s gaminiai yra ekologiškas, beatliekis
produktas, kuris gamtai ir ekologijai nesudaro kenksmingo poveikio. Grup dirba pagal visuotinai
pripažintus kokyb s reikalavimus, atitinkan ius OEKO-TEX 100 standartus.
AB „Linas“ moni Grup savo veikl vykdo, vadovaujantis GPGB (geriausiai prieinam
gamybos b d ) reikalavimais. Grup nuolat stebi savo veiklos rodiklius, vykdo vandens pa mimo,
nuotek ir oro taršos šaltini steb sen , planuoja ir diegia investicijas, kurios leist sumažinti
gamybos ir veiklos kaštus bei energetines s naudas, gerint Grup s aplinkosaugin situacij .
Taršos pob dis 2020 metais:
1. Atliekos ( skaitant mišrias komunalines)
45,69 t.
2. Nuotekos (gamybin s)
28,49 t kst. m3.
Išlaidos aplinkosaugai 2020 metais:
1. Mokes iai už aplinkos teršim (mobil s šaltiniai, pakuot ) 0,13 t kst. Eur.
2. Atliek tvarkymas
6.90 t kst. Eur.
3. Mokestis už nuotekas (gamybines)
22,51 t kst. Eur.
(už gamybini nuotek perdavim AB „Aukštaitijos vandenims”)
Visos mon je susidaran ios antrin s atliekos: stiklas, metalai, popieriaus ir kartono
pakuot s, plastikin s pakuot s ir kitos yra r šiuojamos ir perduodamos pagal sudarytas sutartis
atliekas tvarkan ioms mon ms.
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mon s veiklos apribojimo ar sustabdymo galimyb d l žalos aplinkai yra maža.
13. Informacija apie finansin s rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatom sandori
pagrindini grupi apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandori apskaita,
ir moni grup s kain rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinig sraut rizikos mast ,
kai Grup naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant Grup s turt , nuosav
kapital , sipareigojimus, finansin b kl ir veiklos rezultatus.
Grup
moni finansini priemoni , kurios yra svarbios vertinant Grup s turt ,
sipareigojimus, finansin b kl ir veiklos rezultatus nenaudojo.
14. moni grup s vidaus kontrol s ir rizikos valdymo sistem , susijusi su konsoliduot
finansini ataskait sudarymu, pagrindiniai požymiai.
AB „Linas“ moni Grup s konsoliduot finansini ataskait rinkinio rengim , vidaus
kontrol s ir finansin s rizikos valdymo sistemas, teisini akt , reglamentuojan i konsoliduot j
finansini ataskait sudarym , laikym si priži ri Audito komitetas.
Grup s vidaus kontrol s priemoni taikym nustato atskiri vadovo sakymai, kiti vidaus
dokumentai. Grup s vadovyb , ilgamet s darbo patirties d ka, gerai išmano veiklos specifik bei
rizikos sritis. Visa tai leidžia Grup je gyvendinti pakankamo lygio vidaus kontrol s sistem .
Grup s konsoliduotos ataskaitos rengiamos pagal ES patvirtintus Tarptautinius finansin s
atskaitomyb s standartus (TFAS). Visoms Grup s mon ms yra taikomi tie patys vidaus kontrol s
organizavimo bei apskaitos principai. Rengiant šias konsoliduotas finansines ataskaitas visos
Grup s tarpusavio operacijos ir balansiniai s skait liku iai bei nerealizuotas pelnas (nuostoliai) iš
sandori tarp grup s moni yra eliminuojami.
Atsakingi apskaitos darbuotojai nuolat perži ri Tarptautinius finansin s atskaitomyb s
standartus (TFAS), analizuoja Bendrov s ir Grup s veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina
savalaik ir teising surinktos informacijos apdorojim ir paruošim finansinei atskaitomybei.
15. Informacija apie Bendrov s filialus ir atstovybes.
AB „Linas“ neturi filial ir atstovybi .
16. Bendrov s statinio kapitalo strukt ra ir vertybini popieri perleidimo apribojimai.
Lietuvos Respublikos moni rejestre registruotas AB „Linas“ statinis kapitalas yra
6 971 307,10 Eur.
AB „Linas“ statinio kapitalo strukt ra pagal akcij r šis:
Nominali vert
Bendra nominali
statinio kapitalo
Akcij r šis
Akcij skai ius
(Eur)
vert
dalis (%)
Paprastosios
24 038 990
0,29
6 971 307,10
100,00
vardin s akcijos
24 038 990
6 971 307,10
100,00
Iš viso:
Visos AB „Linas“ akcijos yra apmok tos ir joms netaikomi jokie vertybini
perleidimo apribojimai.
Bendrov s akcijos visiems j tur tojams suteikia vienodas Akcini bendrovi
numatytas turtines ir neturtines teises bei pareigas.

popieri
statymo

17. Informacija apie Bendrov s ir Grup s sigytas ir turimas savas akcijas bei per
ataskaitin laikotarp sigytas ir perleistas savas akcijas.
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrov buvo gijusi 1.835.833 vienet sav akcij arba 7,64%
vis akcij .

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotas metinis pranešimas

11

18. Akcininkai.
Bendras AB „Linas“ akcinink skai ius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 985.
Akcininkai, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nuosavyb s teise turintys ar valdantys
daugiau kaip 5 proc. Bendrov s statinio kapitalo:
Akcininko vardas, pavard ; m. pavadinimas,
r šis, buvein s adresas, moni rejestro kodas

Akcininkui nuosavyb s
teise priklausan i
akcij skai ius (vnt.)

UAB „Vasana“, Partizan g. 216-77, Kaunas,
mon s kodas 305457041
Asociacija „EEEE“, Savanori pr. 192, Kaunas,
mon s kodas 302572729
„Rivena“, UAB, P.Žadeikos g. 13-35, Vilnius,
mon s kodas 302521510

Turima statinio
kapitalo dalis

Nuosavyb s teise
priklausan i akcij
suteikiama bals dalis

9 563 118

39,78%

39,78%*

5 564 579

23,15%

23,15%

2 423 030

10,08%

10,08%

*D l UAB „Vasana“ sprendimo d l 1/3 bals ribos AB „Linas“ visuotinio akcinink
susirinkime peržengimo ir ketinim perleisti akcijas, viršijan ias 1/3 vis balsavimo teis
suteikian i akcij , UAB „Vasana“ balsavimo teis s yra apribotos iki bus perleistos akcijos
viršijan ios 1/3 vis balsavimo teisi .
Bendrov n ra informuota apie kokius nors kitus akcinink tarpusavio susitarimus d l kuri
gali b ti ribojamas vertybini popieri perleidimas ir/arba balsavimo teis s.
Bendrov
akcininkus.

neturi informacijos apie kartu su kitais akcininkais veikian ius Bendrov s

Nei vienas Bendrov s akcininkas neturi speciali kontrol s teisi . Vis akcinink teis s yra
vienodos, tod l balsus visuotiniame akcinink susirinkime suteikian i AB „Linas“ akcij skai ius
yra 24 038 990.
19. Darbuotojai.
2020 m. AB „Linas“ moni grup je vidutinis s rašinis darbuotoj skai ius 113 darbuotoj .
2019 m. – 148. Per metus vidutiniškai darbuotoj skai ius sumaž jo 35 darbuotojais arba 23,6 %.
Darbuotoj skai iaus sumaž jim l m atsisakymas vesti buhalterin apskait , ši paslaug
užsakant iš buhalterin s apskaitos paslaugas teikian ios mon s. Taip pat optimizuojant darbuotoj
administravim ir darbuotoj poreik , buvo sumažintas AB „Linas“ ir dukterin s mon s UAB
„Lino apdaila“ darbuotoj skai ius juos pakei iant darbuotoj nuoma iš tokias paslaugas
teikian ios mon s. 2020 m. gruodžio 10 d. buvo nutraukta buhalterin s apskaitos teikimo sutartis
ir nuo 2020 m. gruodžio 11 d. Bendrov s apskait veda mon s darbuotojai.
2020 m.
Darbuotojai

2019 m.

Vidutinis
s rašinis
darbuotoj
skai ius

Vidutinis
darbo
užmokestis, Eur

Vidutinis
s rašinis
darbuotoj
skai ius

Vidutinis
darbo
užmokestis, Eur

6

2.433,21

8

2.033,00

34

1.148,93

39

1.145,10

Darbininkai

73

827,57

101

656,50

Iš viso

113

1.014,23

148

859,60

Vadovaujantis
personalas
Specialistai ir
tarnautojai
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Darbo užmokestis Grup s darbuotojams buvo mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir jas gyvendinan iais teis s aktais, patvirtintais darbo
apmok jimo nuostatais, darbuotoj saugos ir sveikatos bei kitais Lietuvos Respublikos teis s
aktais. Vidutinis priskai iuotas darbo užmokestis 2020 metais buvo 1.014,23 Eur ir, lyginant su
2019 metais, padid jo 18 % (2019 m. buvo 859,6 Eur).
AB „Linas“ moni Grup s kolektyvin je sutartyje numatyta:
1. Skiriamos vienkartin s negr žinamos pašalpos:
- mirus darbuotojui, jei darbuotojo šeima augina vaikus ( vaikius) iki 18 met , taip pat
vyresnius, jeigu jie mokosi dienin se bendrojo lavinimo mokyklose, profesini ar aukšt j
mokykl dieniniuose skyriuose ( skaitant ir akademini atostog laikotarp ), bet ne ilgiau kaip iki
jiems sukanka 24 metai - 6 bazin s socialin s išmokos;
- mirus darbuotojo sutuoktiniui, jei darbuotojo šeima augina vaikus ( vaikius) iki 18 met ,
taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dienin se bendrojo lavinimo mokyklose, profesini ar aukšt j
mokykl dieniniuose skyriuose ( skaitant ir akademini atostog laikotarp ), bet ne ilgiau kaip iki
jiems sukanka 24 metai - 6 bazin s socialin s išmokos;
2. Suteikti darbuotojams papildomas apmokamas atostogas:
- iki 3 kalendorini dien mirus šeimos nariui (t vams, vyrui, žmonai, vaikui, broliui,
seseriai);
- 1 kalendorin dien sutuoktuv ms.
- už darbo dienas mok ti darbuotojo vidutin darbo užmokest .
3. Darbuotojams, kuriems privalomas sveikatos patikrinimas, už darbo laik , sugaišt
tikrinant sveikat , darboviet je mokamas j vidutinis darbo užmokestis. Darbdavys apmoka visas
su sveikatos patikrinimu susijusias išlaidas.
20. Bendrov s stat pakeitimo tvarka.
Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymas numato, kad stat keitimas yra išimtin
visuotinio akcinink susirinkimo teis . Priimant sprendim d l stat keitimo reikalinga visuotinio
akcinink susirinkimo 2/3 kvalifikuota bals , dalyvaujan i visuotiniame akcinink susirinkime,
dauguma.
21. Bendrov s organai.
Pagal AB „Linas” status, Bendrov s valdymo organai yra:
Visuotinis akcinink susirinkimas;
AB „Linas“ steb toj taryba;
AB „Linas” valdyba;
AB „Linas” vadovas (direktorius).
Visuotinis akcinink susirinkimas yra aukš iausias bendrov s organas.
Tik visuotinis akcinink susirinkimas turi teis :
- keisti bendrov s status, išskyrus Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme
numatytas išimtis;
- rinkti ir atšaukti steb toj tarybos narius;
- rinkti ir atšaukti atestuot auditori ar audito mon metini finansini ataskait
rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaug apmok jimo s lygas;
- tvirtinti metini finansini ataskait rinkin ;
- tvirtinti tarpini finansini ataskait rinkin , sudaryt siekiant priimti sprendim d l
dividend už trumpesn nei finansiniai metai laikotarpio skyrim ;
- priimti sprendim d l dividend už trumpesn negu finansiniai metai laikotarp
skyrimo;
- priimti sprendim padidinti statin kapital ;
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- nustatyti bendrov s išleidžiam akcij klas , skai i , nominali vert ir minimali
emisijos kain ;
- priimti sprendim atšaukti visiems akcininkams pirmumo teis sigyti konkre ios
emisijos bendrov s akcij ar konvertuojam j obligacij ;
- priimti sprendim sumažinti statin kapital , išskyrus išimtis, nustatytas Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statyme;
- priimti sprendim išleisti konvertuojam sias obligacijas;
- priimti sprendim konvertuoti bendrov s vienos klas s akcijas kitos, tvirtinti akcij
konvertavimo tvark ;
- priimti sprendim bendrovei sigyti savo akcij ;
- priimti nutarim likviduoti bendrov , atšaukti bendrov s likvidavim , išskyrus Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statyme nustatytus atvejus;
- rinkti ir atšaukti bendrov s likvidatori , išskyrus Lietuvos Respublikos akcini
bendrovi statyme nustatytus atvejus;
- priimti sprendim d l bendrov s reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti
reorganizavimo ar atskyrimo s lygas;
- priimti sprendim pertvarkyti bendrov ;
- priimti sprendim restrukt rizuoti bendrov ;
- priimti sprendim d l pelno (nuostoli ) paskirstymo;
- priimti sprendim d l rezerv sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo.
- Visuotinis akcinink susirinkimas gali spr sti ir kitus klausimus pagal Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statym nepriskirtus kit bendrov s organ kompetencijai ir jei
pagal esm tai n ra valdymo organ funkcijos.
- Bendrov s visuotinio akcinink susirinkimo šaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos,
nustatytos Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
- Steb toj taryba yra kolegialus bendrov s veiklos prieži r atliekantis organas.
Steb toj tarybai vadovauja jos pirmininkas. Steb toj tarybos nari skai ius - 3 nariai. Steb toj
taryb renka ir atšaukia visuotinis akcinink
susirinkimas. Steb toj tarybos rinkimo bei
atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
- Steb toj taryba renkama 4 met laikotarpiui. Steb toj taryba savo funkcijas atlieka
statuose nustatyt laik arba iki bus išrinkta nauja steb toj taryba, bet ne ilgiau kaip iki steb toj
tarybos kadencijos pabaigos metais vyksian io eilinio visuotinio akcinink susirinkimo.
Steb toj tarybos nario kadencij skai ius neribojamas. Steb toj taryba iš savo nari renka
steb toj tarybos pirminink .
- Už veikl steb toj taryboje jos nariams gali b ti mokamos tantjemos Akcini
bendrovi statymo 59 straipsnyje nustatyta tvarka. Steb toj tarybos kompetencija ir sprendim
pri mimas nesiskiria nuo nustatyt j Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
- Steb toj tarybos pos dži šaukimo tvarka, balsavimas steb toj tarybos pos dyje ir
sprendim pri mimas nesiskiria nuo nustatyt j Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
Steb toj tarybos pos džiai turi b ti protokoluojami.
- Steb toj tarybos darbo tvark nustato steb toj tarybos priimtas jos darbo
reglamentas.
- Valdyba yra kolegialus bendrov s valdymo organas. J renka steb toj taryba Lietuvos
Respublikos akcini bendrovi statymo nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai,
jie renkami tik iki veikian ios valdybos kadencijos pabaigos. Bendrov s valdyba sudaroma 4
metams iš 3 nari . Valdybos pirminink iš savo nari renka valdyba. Valdybos darbo tvark
nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.
- Steb toj taryba gali atšaukti vis valdyb arba pavienius jos narius nesibaigus j
kadencijai. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareig kadencijai nesibaigus, apie tai ne v liau
kaip prieš 14 dien raštu sp j s bendrov .
- Bendrov s valdybos kompetencija, jos rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo
tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
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- Valdyba svarsto ir tvirtina:
- bendrov s veiklos strategij ;
- bendrov s veiklos ataskait ;
- bendrov s valdymo strukt r ir darbuotoj pareigybes;
- pareigybes, kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- bendrov s filial ir atstovybi nuostatus.
- Valdyba renka ir atšaukia bendrov s vadov , nustato jo atlyginim , kitas darbo
sutarties s lygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina j ir skiria nuobaudas.
- Valdyba nustato informacij , kuri laikoma bendrov s komercine (gamybine)
paslaptimi.
- Valdyba priima:
- sprendimus bendrovei tapti kit juridini asmen steig ja, dalyve;
- sprendimus steigti bendrov s filialus ir atstovybes;
- sprendimus d l ilgalaikio turto pirkimo, investavimo, perleidimo, nuomos, keitimo,
hipotekos;
- sprendimus d l kit asmen prievoli vykdymo laidavimo ar garantavimo;
- sprendimus d l paramos teikimo;
- moni restrukt rizavimo statymo nustatytais atvejais – sprendim restrukt rizuoti
bendrov ;
- kitus bendrov s statuose ar visuotinio akcinink susirinkimo sprendimuose valdybos
kompetencijai priskirtus sprendimus;
- Valdyba, prieš priimdama sprendim investuoti l šas ar kit turt kit juridin asmen ,
turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrov yra neatsiskai iusi per nustatyt termin ,
jeigu bendra siskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesn kaip 1/20 bendrov s statinio
kapitalo.
- Valdyba analizuoja ir vertina bendrov s vadovo pateikt medžiag apie:
- bendrov s veiklos strategijos gyvendinim ;
- bendrov s veiklos organizavim ;
- bendrov s finansin b kl ;
- kin s veiklos rezultatus, pajam ir išlaid s matas, inventorizacijos ir kitus turto
pasikeitimo apskaitos duomenis;
- bendrov s metini bei tarpini finansini ataskait rinkinio projekt bei pelno
(nuostoli ) paskirstymo projekt ir kartu su atsiliepimais ir pasi lymais d l j bei bendrov s
metiniu pranešimu teikia steb toj tarybai ir visuotiniam akcinink susirinkimui;
- valdyba analizuoja, vertina sprendimo d l dividend už trumpesn negu finansiniai
metai laikotarp skyrimo projekt ir jam priimti sudaryt finansini ataskait rinkin , kuriuos kartu
su atsiliepimais ir pasi lymais d l j bei bendrov s tarpiniu pranešimu teikia steb toj tarybai ir
visuotiniam akcinink susirinkimui.
- Bendrov s vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo tvarkos,
nustatytos Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme.
- Bendrov s direktorius:
- organizuoja kasdienin bendrov s veikl , priima darb ir atleidžia darbuotojus, sudaro
ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- veikia bendrov s vardu ir turi teis vienvaldiškai sudaryti sandorius;
- privalo saugoti bendrov s komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas
šias pareigas;
- atstovauja bendrovei teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
- suteikia galiojimus kitiems asmenims vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo
kompetencijoje;
- vykdo kitas Lietuvos Respublikos statym , kit teis s akt taip pat bendrov s statuose
ir pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas.
- Bendrov s direktorius atsako už:
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- bendrov s veiklos organizavim bei jos tiksl gyvendinim ;
- metini finansini ataskait rinkinio sudarym ir bendrov s metinio pranešimo
parengim ;
- sprendimo d l dividend už trumpesn nei finansiniai metai laikotarp skyrimo projekto
parengim , tarpini finansini ataskait rinkinio sudarym ir tarpinio pranešimo parengim ,
sprendimui d l dividend už trumpesn negu finansiniai metai laikotarp skyrimo priimti;
- sutarties su auditoriumi ar audito mone sudarym ;
- informacijos ir dokument pateikim visuotiniam akcinink susirinkimui, steb toj
tarybai, valdybai, Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymo nustatytais atvejais ar j
prašymu;
- bendrov s dokument ir duomen pateikim juridini asmen registro tvarkytojui;
- bendrov s dokument pateikim Vertybini popieri komisijai ir Lietuvos centriniam
vertybini popieri depozitoriumui;
- akcini bendrovi statyme nustatytos informacijos vieš paskelbim dienraštyje
“Lietuvos rytas”;
- informacijos pateikim akcininkams;
- vis sutartyje su auditoriumi ar audito mone nurodytam patikrinimui reikaling
dokument pateikim ;
- kit Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statyme ir kituose statymuose bei teis s
aktuose, taip pat bendrov s statuose ir bendrov s vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatyt
pareig vykdym .
- Visuotinio akcinink susirinkimo sprendimu AB „Linas“ yra sudaromas Audito
komitetas. Bendrov s Audito komitet sudaro trys nariai, iš kuri du turi b ti nepriklausomi.
Audito komiteto narius Bendrov s Valdybos teikimu skiria ir atšaukia Bendrov s visuotinis
akcinink susirinkimas. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – keturi metai. Audito komiteto
nario nepertraukiamos kadencijos laikas negali b ti ilgesnis kaip dvylika met .
- Pagrindin s Audito komiteto pareigos:
- teikti Bendrov s steb toj tarybai rekomendacijas, susijusias su išor s audito mon s
parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atleidimu bei sutartis su audito mone s lygomis;
- steb ti išor s audito atlikimo proces ;
- steb ti, kaip išor s auditorius laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo princip ;
- steb ti Bendrov s finansini ataskait rengimo proces ;
- steb ti Bendrov s vidaus kontrol s, rizikos valdymo ir vidaus audito, jei jis bendrov je
veikia, sistem veiksmingum ;
- vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teis s akt bei Vilniaus vertybini popieri biržoje
listinguojam bendrovi valdymo kodekso rekomendacij numatytas funkcijas.
22. Duomenys apie Bendrov s Steb toj
administracij .

tarybos, valdybos, Audito komiteto narius ir

VIRGINIJUS KUNDROTAS – nepriklausomas Steb toj tarybos narys. UAB „Integralios
lyderyst s iniciatyvos“ ( mon s kodas 302339130, M. Sederavi iaus g. 11, Kaunas) direktorius.
Baltijos Vadybos Pl tros Asociacijos ( mon s kodas 135963288, E.Ožeškien s g. 18, Kaunas)
vadovas. Bendrov s akcij neturi.
DARIUS KAZLAUSKAS – nepriklausomas Steb toj tarybos narys. UAB „Parnidis“ ( mon s
kodas 300080024, Kampo g. 25-40, Kaunas) komercijos direktorius. Bendrov s akcij neturi.
AR NAS KETRYS– nepriklausomas Steb toj tarybos narys. UAB „Alba“ ( mon s kodas
132713272, Neries kr. 16, Kaunas) direktoriaus pavaduotojas.
Bendrov s Steb toj tarybos nariai 2017 m. geguž s 16 d. akcinink susirinkime buvo
išrinkti ketveri met kadencijai.
EGIDIJUS MIKELI NAS – Bendrov s valdybos pirmininkas. Bendrov s finans vadovas.
Valdo 0,1 proc. Bendrov s akcij .
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VILITA SKERSIEN – Bendrov s valdybos nar . Bendrov s administracijos vadov –
direktor . Bendrov s akcij neturi.
RENATA RAILIEN – Bendrov s valdybos nar . Bendrov s dukterin s mon s UAB „Lino
apdaila“ administracijos vadov – direktor . Bendrov s akcij neturi.
2017 m. liepos 18 d. Steb toj taryba išrinko Bendrov s valdybos narius ketveri met
kadencijai.
VANDA NEKRAŠAIT – Bendrov s vyriausioji buhalter iki 2020-04-10. Bendrov s akcij
neturi.
INDR GE
akcij neturi.

IAUSKIEN

– Bendrov s vyriausioji buhalter

nuo 2020-12-11. Bendrov s

AB „Linas“ valdymo organ nariai n ra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei,
kininkavimo tvarkai, finansams.
Informacija apie Bendrov s per ataskaitin laikotarp Steb toj tarybos, valdybos nariams ir
administracijos vadovui ir vadovybei priskai iuot atlyginim , tantjem ir kit išmok iš pelno
bendras sumas ir vidutinius dydžius, tenkan ius vienam asmeniui:
Rodikliai
Vidutiniškai vienam Steb toj tarybos nariui
Bendrai visiems Steb toj tarybos nariams
Vidutiniškai vienam valdybos nariui
Bendrai visiems valdybos nariams
Vidutiniškai vienam administracijos nariui
Bendrai visiems administracijos nariams

2020 met
atlyginimas
(Eur)
60.652,27
121.304,53

Kitos
išmokos iš
pelno (Eur)

2020 met
tantjemos
(Eur)
-

Iš viso
(Eur)
-

60.652,27
121.304,53

Audito komiteto nariai 2017 m. lapkri io 09 d. visuotiniame akcinink susirinkime buvo
išrinkti ketveri met kadencijai. Audito komiteto nariams suteikiami galiojimai ir j atliekamos
funkcijos yra pagal Audito komiteto nuostatus.
ANA SIRIEN – nepriklausoma Audito komiteto nar . Komiteto pirminink . Atestuota vidaus
auditor . MB "ELSAN" savinink . Bendrov s akcij neturi.
LINA BELICKIEN – nepriklausoma Audito komiteto nar . Vš „Panev žio miesto greitosios
medicinos pagalbos stotis“ vyriausioji buhalter nuo 2008 m. Bendrov s akcij neturi.
LINA LIESYT – Audito komiteto nar . AB „Linas“ vyresn. buhalter nuo 2008 m.
Bendrov s akcij neturi.
23. Visi reikšmingi susitarimai, kuri šalis yra Bendrov ir kurie sigaliot , pasikeist ar
nutr kt pasikeitus Bendrov s kontrolei, taip pat j poveikis, išskyrus atvejus, kai d l susitarim
pob džio j atskleidimas padaryt Bendrovei didel žal .
Toki susitarim n ra.
24. Visi Bendrov s ir jo organ nari ar darbuotoj susitarimai, numatantys
kompensacij , jei jie atsistatydint arba b t atleisti be pagr stos priežasties arba jei j darbas
baigt si d l Bendrov s valdymo kontrol s pasikeitimo.
Toki susitarim n ra.
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25. Informacija apie didesnius susijusi šali sandorius.
Informacija apie susijusi šali sandorius pateikta finansin s atskaitomyb s aiškinamojo
rašto pastabose Nr. 4.24.
26. Informacija apie per ataskaitin laikotarp emitento vardu sudarytus žalingus
sandorius (neatitinkan ius bendrov s tiksl , esam
prast rinkos s lyg , pažeidžian ius
akcinink ar kit asmen grupi interesus ir pan.), tur jusius ar ateityje galin ius tur ti
neigiamos takos emitento veiklai ir (arba) veiklos rezultatams, taip pat informacija apie
sandorius, sudarytus esant interes konfliktui tarp emitento vadov , kontroliuojan i akcinink
ar kit susijusi šali pareig emitentui ir j priva i interes ir (arba) kit pareig .
Toki sandori n ra.
27. Informacija apie bendrovi valdymo kodekso laikym si.
Informacija apie Bendrov s valdymo kodekso laikym si pateikta 1 priede.
28. Duomenys apie viešai skelbt informacij .
Per 2020 metus Bendrov skelb šiuos pranešimus apie esminius vykius:
2020.01.29 AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) rezultatai
2020.02.25 D l AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo)
AB „Linas“ moni Grup s 2019 met dvylikos m nesi veiklos rezultatai. AB
2020.02.29
„Linas“ 2019 met dvylikos m nesi neaudituota konsoliduota tarpin informacija
2020.03.31 AB „Linas“ eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sušaukimas
2020.03.31 Informacija apie koronaviruso (COVID-19) poveik AB „Linas“ veiklai
2020.04.02 Korekcija: AB „Linas“ eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sušaukimas
2020.04.09 Eilinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendim projektai
2020.04.14 D l AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) stabdymo
2020.04.15 AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) rezultatai
2020.04.30 Pakartotinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendim projektai
2020.04.30 AB „Linas“ eilinis visuotinis akcinink susirinkimas ne vyko
2020.05.15 AB „Linas“ moni Grup s ir Bendrov s 2019 met metin informacija
2020.05.15 Pakartotinio visuotinio akcinink susirinkimo sprendimai
AB „Linas“ moni Grup s 2020 met trij m nesi veiklos rezultatai. AB „Linas“
2020.05.30
2020 met trij m nesi neaudituota konsoliduota tarpin informacija
2020.06.23 D l AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) atnaujinimo
2020.07.13 AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) rezultatai
2020.07.13 D l AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo)
2020.09.02 AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) rezultatai
AB „Linas“ moni grup s 2020 met šeši m nesi veiklos rezultatai. AB „Linas“
2020.09.30
2020 met šeši m nesi neaudituota konsoliduota tarpin informacija.
2020.10.14 D l AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo)
2020.11.20 AB „Linas“ sav akcij sigijimo (supirkimo) rezultatai
D l 1/3 bals ribos AB „Linas“ visuotinio akcinink susirinkime peržengimo ir
2020.11.24
ketinim perleisti akcijas, viršijan ias 1/3 vis balsavimo teis suteikian i akcij
2020.11.24 Pranešimas apie balsavimo teisi paketo gijim
2020.11.24 Pranešimas apie balsavimo teisi paketo netekim
2020.11.24 Pranešimas apie balsavimo teisi paketo netekim
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2020.11.26 Patikslintas pranešimas apie balsavimo teisi paketo gijim
AB „Linas“ moni Grup s 2020 met devyni m nesi veiklos rezultatai. AB
2020.11.30
„Linas“ 2020 met devyni m nesi neaudituota konsoliduota tarpin informacija
Su visa informacija apie per 2020 metus viešai skelbtus esminius vykius galima susipažinti
AB „Linas“ interneto svetain je www.linas.lt.

Direktor

Vilita Skersien
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Priedas Nr.1
Prie AB „Linas“ 2020 m. metinio pranešimo
Bendrovi valdysenos ataskaitos forma
Akcin bendrov „Linas“ (toliau – Bendrov ), atskleidžia, kaip ji laikosi NASDAQ Vilnius listinguojam bendrovi
valdysenos kodekso ir konkre i jo nuostat ar rekomendacij . Jei šio kodekso ar kai kuri jo nuostat ar rekomendacij
nesilaikoma, tai yra nurodoma, kuri konkre i nuostat ar rekomendacij nesilaikoma ir d l koki priežas i , taip pat
pateikiama kita šioje formoje nurodyta paaiškinanti informacija.
Bendrov s valdysenos ataskaitos santrauka:
Pagal status Bendrov s organai yra visuotinis akcinink susirinkimas, steb toj taryba, valdyba ir vadovas.
Bendrov s steb toj taryba ir valdyba atstovauja akcininkams, steb toj taryba atlieka prieži ros funkcijas, o valdyba –
valdymo funkcijas. Steb toj taryb sudaro 3 nariai, renkami keturiems metams, visi 3 nari yra nepriklausomi. Valdyb
sudaro 3 valdybos nariai, renkami keturiems metams. Bendrov je yra sudaromas Audito komitetas, kur valdybos teikimu
skiria ir atšaukia Visuotinis akcinink susirinkimas. Audito komitet sudaro 3 nariai, iš kuri du yra nepriklausomi. Audito
komiteto kadencijos laikotarpis – keturi metai. Valdyba renka ir atšaukia Bendrov s vadov , nustato jo atlyginim ir kitas
darbo sutarties s lygas.
Atskleidimo strukt rizuota lentel :
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP/ NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

1. principas: Visuotinis akcinink susirinkimas, nešališkas akcinink traktavimas ir akcinink teis s
Bendrov s valdysenos sistema tur t užtikrinti nešališk vis akcinink traktavim . Bendrov s valdysenos
sistema tur t apsaugoti akcinink teises.
1.1. Visiems akcininkams tur t b ti sudarytos
vienodos galimyb s susipažinti su teis s aktuose
numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei
dalyvauti priimant bendrovei svarbius sprendimus.

TAIP

1.2. Rekomenduojama, kad bendrov s kapital
sudaryt tik tokios akcijos, kurios j tur tojams
suteikia vienodas balsavimo, nuosavyb s, dividend
ir kitas teises.
1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams
s lygas iš anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti
su išleidžiam nauj ar jau išleist akcij
suteikiamomis teis mis.
1.4. D l itin svarbi išskirtini sandori , toki kaip
viso ar beveik viso bendrov s turto perleidimas, kas iš
esm s reikšt bendrov s perleidim , tur t b ti gautas
visuotinio akcinink susirinkimo pritarimas.
1.5. Visuotinio akcinink susirinkimo organizavimo ir
dalyvavimo jame proced ros tur t sudaryti
akcininkams lygias galimybes dalyvauti visuotiniame
akcinink susirinkime ir netur t pažeisti akcinink
teisi bei interes . Pasirinkta visuotinio akcinink
susirinkimo vieta, data ir laikas netur t užkirsti kelio
aktyviam akcinink dalyvavimui visuotiniame
akcinink susirinkime. Pranešime apie šaukiam
visuotin akcinink susirinkim bendrov tur t
nurodyti paskutin dien , kada v liausiai galima
pateikti si lomus sprendimo projektus.
1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenan i
akcinink teis susipažinti su informacija, esant
galimybei, rekomenduojama visuotiniam akcinink
susirinkimui parengtus dokumentus iš anksto

TAIP

Bendrov viešai skelbia svarbiausi
informacij , j pateikia visuotiniuose
akcinink susirinkimuose. Taip pat sudaro
s lygas kitais b dais susipažinti su informacija
ir dalyvauti bendrov s valdyme teis s aktais
numatytais b dais ir tvarka.
Bendrov s akcijos visiems akcininkams
suteikia vienodas teises.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi teis s akt
nustatyta tvarka.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi teis s akt
nustatyta tvarka.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi teis s akt
nustatyta tvarka.

TAIP

Visi susirinkimo dokumentai ruošiami lietuvi
ir angl kalbomis. Rekomendacij laikomasi,
užsienyje gyvenan i akcinink informacijos
gavimo ir supažindinimo teis s užtikrinamos.
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paskelbti viešai ne tik lietuvi kalba, bet ir angl
kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis. Visuotinio
akcinink susirinkimo protokol po jo pasirašymo ir
(ar) priimtus sprendimus taip pat rekomenduojama
paskelbti viešai ne tik lietuvi , bet ir angl kalba ir
(ar) kitomis užsienio kalbomis. Rekomenduojama ši
informacij paskelbti bendrov s interneto
tinklalapyje. Viešai prieinamai gali b ti skelbiama ne
visa dokument apimtis, jei j viešas paskelbimas
gal t pakenkti bendrovei arba b t atskleistos
bendrov s komercin s paslaptys.
1.7. Akcininkams, turintiems teis balsuoti, tur t b ti
sudarytos galimyb s balsuoti akcinink susirinkime
asmeniškai jame dalyvaujant arba nedalyvaujant.
Akcininkams netur t b ti daroma joki kli i
balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendr j balsavimo
biuleten .
1.8. Siekiant padidinti akcinink galimybes dalyvauti
visuotiniuose akcinink susirinkimuose, bendrov ms
rekomenduojama pla iau taikyti modernias
technologijas ir tokiu b du sudaryti akcininkams
galimyb dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcinink
susirinkimuose naudojantis elektronini ryši
priemon mis. Tokiais atvejais turi b ti užtikrintas
perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatyb
1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcinink
susirinkimo sprendim projektus rekomenduojama
atskleisti naujas kolegialaus organo nari
kandidat ras, si lom jiems atlyg , si lom išrinkti
audito mon , jei šie klausimai yra traukti visuotinio
akcinink susirinkimo darbotvark . Kai si loma
išrinkti nauj kolegialaus organo nar ,
rekomenduojama informuoti apie jo išsilavinim ,
darbo patirt ir kitas užimamas (ar si lomas užimti)
kitas vadovaujamas pareigas.
1.10. Bendrov s kolegialaus organo nariai,
administracijos vadovai ar kiti su bendrove susij
kompetentingi asmenys, galintys pateikti informacij ,
susijusi su visuotinio akcinink susirinkimo
darbotvarke, tur t dalyvauti visuotiniame akcinink
susirinkime. Si lomi kandidatai kolegialaus organo
narius taip pat tur t dalyvauti visuotiniame
akcinink susirinkime, jeigu nauj nari rinkimai
traukti visuotinio akcinink susirinkimo
darbotvark .

20

TAIP

Akcininkai turi s lygas balsuoti tiek tiesiogiai
akcinink susirinkimuose, tiek iš anksto.

TAIP

Esant poreikiui iš akcinink pus s,
atsižvelgiant galimas išlaidas, technologines
galimybes ir kitus aspektus svarstyt
rekomendacij .

TAIP

Pagal galimybes rekomendacijos laidomasi.

TAIP

Pagal galimybes rekomendacijos laidomasi.

2. principas: Steb toj taryba
2.1. Steb toj tarybos funkcijos ir atsakomyb Bendrov s steb toj taryba tur t užtikrinti bendrov s ir jos
akcinink interes atstovavim , šio organo atskaitomyb akcininkams ir objektyvi bei nešališk bendrov s
veiklos bei jos valdymo organ prieži r , taip pat nuolat teikti rekomendacijas bendrov s valdymo
organams.
Steb toj taryba tur t
skaidrum .

užtikrinti bendrov s finansin s apskaitos ir kontrol s sistemos vientisum

2.1.1. Steb toj tarybos nariai tur t s žiningai, TAIP
r pestingai ir atsakingai veikti bendrov s bei akcinink
naudai ir atstovauti j interesams, atsižvelgdami
darbuotoj interesus ir visuomen s gerov .
2.1.2. Kai steb toj tarybos sprendimai gali skirtingai TAIP
paveikti bendrov s akcinink interesus, steb toj
taryba su visais akcininkais tur t elgtis nešališkai. Ji

bei

Visi steb toj tarybos nariai yra nepriklausomi,
tai leidžia užtikrinti sprendim nešališkum .
Visi steb toj tarybos nariai yra nepriklausomi,
tai leidžia užtikrinti nari
atsakingus
sprendimus vis interes tur toj atžvilgiu.
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tur t
užtikrinti, kad akcininkai b t
tinkamai
informuojami apie bendrov s strategij , rizikos
valdym ir kontrol , interes konflikt sprendim .
2.1.3. Steb toj taryba tur t b ti nešališka priimdama
sprendimus, turin ius reikšm bendrov s veiklai ir
strategijai. Steb toj
tarybos nari
darbui ir
sprendimams netur t daryti takos juos išrink
asmenys.
2.1.4. Steb toj tarybos nariai tur t aiškiai reikšti
savo prieštaravim tuo atveju, kai mano, kad steb toj
tarybos sprendimas gali pakenkti bendrovei.
Nepriklausomi2 steb toj tarybos nariai tur t : a)
išlikti nepriklausomi atlikdami analiz , priimdami
sprendimus; b) nesiekti ir nepriimti joki nepagr st
lengvat , kurios gali kelti abejoni , kad steb toj
tarybos nariai n ra nepriklausomi.
2.1.5. Steb toj taryba tur t priži r ti, kad bendrov s
mokes i planavimo strategijos b t sudaromos ir
gyvendinamos vadovaujantis teis s aktais, siekiant
išvengti ydingos praktikos, nesusijusios su ilgalaikiais
bendrov s ir jos akcinink interesais, d l ko gali
atsirasti reputacijos, teisin ar kita rizika.
2.1.6. Bendrov tur t užtikrinti, kad steb toj taryba
b t apr pinta pakankamais ištekliais (tarp j ir
finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti, skaitant
teis gauti vis reikiam informacij ir teis kreiptis
nepriklausomo profesionalaus patarimo
išorinius
teis s, apskaitos ar kitokius specialistus steb toj
tarybos ir jos komitet kompetencijai priklausan iais
klausimais.

TAIP
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Visi steb toj tarybos nariai yra nepriklausomi,
tai leidžia užtikrinti nari
atsakingus
sprendimus vis interes tur toj atžvilgiu.

TAIP

TAIP

TAIP

Rekomendacijos laikomasi teis s akt nustatyta
tvarka.

2.2. Steb toj tarybos sudarymas
Steb toj tarybos sudarymo tvarka tur t
s žining bendrov s valdysen .

užtikrinti tinkam

2.2.1. Visuotinio akcinink
susirinkimo išrinkti TAIP
steb toj tarybos nariai tur t kolektyviai užtikrinti
kvalifikacijos, profesin s patirties ir kompetencij
vairov , taip pat siekti ly i pusiausvyros. Siekiant
išlaikyti tinkam steb toj tarybos nari turimos
kvalifikacijos pusiausvyr , tur t b ti užtikrinta, kad
steb toj
tarybos nariai, kaip visuma, tur t
vairiapusi žini , nuomoni ir patirties savo užduotims
tinkamai atlikti.
2.2.2. Steb toj tarybos nariai tur t b ti skiriami TAIP
apibr žtam laikotarpiui, su galimybe b ti individualiai
perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad b t
užtikrintas b tinas profesin s patirties augimas.
2.2.3. Steb toj tarybos pirmininku tur t b ti toks TAIP
asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos neb t
kli tis nešališkai veiklai vykdyti. Buv s bendrov s
vadovas ar valdybos narys tuoj pat netur t b ti
skiriamas steb toj tarybos pirmininko pareigas. Kai
bendrov nusprendžia nesilaikyti ši rekomendacij ,
tur t b ti pateikiama informacija apie priemones,
kuri imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.

interes

konflikt

sprendim , efektyvi ir

Rekomendacijos laikomasi

Rekomendacijos laikomasi

Rekomendacijos laikomasi
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2.2.4. Steb toj tarybos nario pareigoms atlikti
kiekvienas narys tur t skirti pakankamai laiko ir
d mesio. Kiekvienas steb toj tarybos narys tur t
sipareigoti taip apriboti kitus savo profesinius
sipareigojimus (ypa vadovaujan ias pareigas kitose
bendrov se), kad jie netrukdyt tinkamai atlikti
steb toj tarybos nario pareigas. Jeigu steb toj tarybos
narys dalyvavo mažiau nei pus je steb toj tarybos
pos dži per bendrov s finansinius metus, apie tai
tur t b ti informuojami bendrov s akcininkai.
2.2.5. Kai si loma paskirti steb toj tarybos nar , tur t
b ti skelbiama, kurie steb toj tarybos nariai laikomi
nepriklausomais. Steb toj taryba gali nuspr sti, kad
tam tikras jos narys, nors ir atitinka nepriklausomumo
kriterijus, vis d lto negali b ti laikomas nepriklausomu
d l ypating asmenini ar su bendrove susijusi
aplinkybi .
2.2.6. Steb toj tarybos nariams už j veikl ir
dalyvavim steb toj tarybos pos džiuose atlygio dyd
tur t
tvirtinti bendrov s visuotinis akcinink
susirinkimas.
2.2.7. Kiekvienais metais steb toj taryba tur t
atlikti savo veiklos vertinim . Jis tur t apimti
steb toj tarybos strukt ros, darbo organizavimo ir
geb jimo veikti kaip grup vertinim , taip pat
kiekvieno steb toj tarybos nario kompetencijos ir
darbo efektyvumo vertinim bei vertinim , ar
steb toj taryba pasiek nustatyt veiklos tiksl .
Steb toj taryba tur t bent kart per metus paskelbti
atitinkam informacij apie savo vidin strukt r ir
veiklos proced ras.
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TAIP

TAIP

Rekomendacijos laikomasi

NEAKTUALU

Ataskaitiniu laikotarpiu steb toj tarybos
nariai veik neatlygintinai

TAIP

Dalinai vykdoma

3. principas: Valdyba
3.1. Valdybos funkcijos ir atsakomyb
Valdyba tur t užtikrinti bendrov s strategijos gyvendinim , taip pat tinkam
atsižvelgiant akcinink , darbuotoj ir kit interes grupi interesus.
3.1.1. Valdyba tur t užtikrinti bendrov s strategijos, TAIP
kuri patvirtino steb toj taryba, jei ji sudaroma,
gyvendinim . Tais atvejais, kai steb toj taryba
nesudaroma, valdyba taip pat yra atsakinga už
bendrov s strategijos patvirtinim .
3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrov s valdymo TAIP
organas, atlieka jai statyme ir bendrov s statuose
priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrov je
nesudaroma steb toj taryba, be kita ko, atlieka
statyme nustatytas prieži ros funkcijas. Valdyba,
vykdydama jai priskirtas funkcijas, tur t atsižvelgti
bendrov s, akcinink , darbuotoj ir kit interes grupi
poreikius, atitinkamai siekiant tvaraus verslo k rimo.
3.1.3. Valdyba tur t užtikrinti, kad bus laikomasi TAIP
statym ir bendrov s vidaus politikos nuostat ,
taikom
bendrovei ar bendrovi
grupei, kuriai
priklauso ši bendrov . Ji taip pat tur t nustatyti
atitinkamas rizikos valdymo ir kontrol s priemones
užtikrinant
reguliari
ir
tiesiogin
vadov
atskaitomyb .

bendrov s valdysen ,

Rekomendacijos laikomasi

Rekomendacijos laikomasi

Rekomendacijos laikomasi
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3.1.4. Valdyba taip pat tur t užtikrinti, kad bendrov je TAIP
b t diegtos priemon s, kurios trauktos EBPO geros
praktikos rekomendacijas d l vidaus kontrol s, etikos ir
atitikties, siekiant užtikrinti, kad b t laikomasi
galiojan i statym , taisykli ir standart .

Rekomendacijos laikomasi pagal galimybes

3.1.5. Valdyba, skirdama bendrov s vadov , tur t
atsižvelgti tinkam kandidato kvalifikacijos, patirties
ir kompetencijos pusiausvyr .

Rekomendacijos laikomasi

3.2. Valdybos sudarymas
3.2.1. Steb toj tarybos arba visuotinio akcinink
susirinkimo, jei steb toj taryba nesudaroma, išrinkti
valdybos
nariai
tur t
kolektyviai
užtikrinti
kvalifikacijos, profesin s patirties ir kompetencij
vairov , taip pat siekti ly i pusiausvyros. Siekiant
išlaikyti tinkam valdybos nari turimos kvalifikacijos
pusiausvyr , tur t b ti užtikrinta, kad valdybos nariai,
kaip visuma, tur t vairiapusi žini , nuomoni ir
patirties savo užduotims tinkamai atlikti.
3.2.2. Kandidat
valdybos narius vardai, pavard s,
informacija apie j išsilavinim , kvalifikacij , profesin
patirt , einamas pareigas, kitus svarbius profesinius
sipareigojimus ir potencialius interes konfliktus
tur t b ti atskleisti nepažeidžiant asmens duomen
tvarkym reglamentuojan i teis s akt reikalavim
steb toj tarybos pos dyje, kuriame bus renkama
valdyba ar atskiri jos nariai. Jeigu steb toj taryba
nesudaroma, šiame punkte nustatyta informacija tur t
b ti pateikiama visuotiniam akcinink susirinkimui.
Valdyba kiekvienais metais tur t kaupti šiame punkte
nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti juos
bendrov s metiniame pranešime.
3.2.3. Visi nauji valdybos nariai tur t b ti supažindinti
su pareigomis, bendrov s strukt ra bei veikla.
3.2.4. Valdybos nariai tur t b ti skiriami apibr žtam
laikotarpiui,
su
galimybe
b ti
individualiai
perrenkamiems naujai kadencijai tam, kad b t
užtikrintas b tinas profesin s patirties augimas ir
pakankamai
dažnas
j
statuso
pakartotinas
patvirtinimas.
3.2.5. Valdybos pirmininku tur t b ti toks asmuo,
kurio esamos arba buvusios pareigos neb t kli tis
nešališkai veiklai vykdyti. Kai steb toj taryba n ra
sudaroma, buv s bendrov s vadovas tuoj pat netur t
b ti skiriamas
valdybos pirmininko post . Kai
bendrov nusprendžia nesilaikyti ši rekomendacij ,
tur t b ti pateikiama informacija apie priemones,
kuri imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.
3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas
narys tur t skirti pakankamai laiko ir d mesio. Jeigu
valdybos narys dalyvavo mažiau nei pus je valdybos
pos dži per bendrov s finansinius metus, apie tai
tur t b ti informuojama bendrov s steb toj taryba,
jeigu steb toj taryba bendrov je n ra sudaroma –
visuotinis akcinink susirinkimas.
3.2.7. Jeigu statyme nustatytais atvejais renkant
valdyb , kai nesudaroma steb toj taryba, dalis jos
nari bus nepriklausomi , tur t b ti skelbiama, kurie
valdybos nariai laikomi nepriklausomais. Valdyba gali
nuspr sti, kad tam tikras jos narys, nors ir atitinka visus
statyme nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis
d lto negali b ti laikomas nepriklausomu d l ypating

TAIP

TAIP

Rekomendacijos laikomasi teis s akt nustatyta
tvarka.

TAIP

Rekomendacijos laikomasi

TAIP

Rekomendacijos laikomasi

TAIP

Valdybos pirmininkas yra bendrov s finans
vadovas, ta iau nebalsuoja, kai priimami
sprendimai, galintys sukelti interes konflikt

TAIP

NEAKTUALU
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asmenini ar su bendrove susijusi aplinkybi .
3.2.8. Valdybos nariams už j veikl ir dalyvavim TAIP
valdybos pos džiuose atlygio dyd tur t tvirtinti
bendrov s visuotinis akcinink susirinkimas.
3.2.9. Valdybos nariai tur t s žiningai, r pestingai ir TAIP
atsakingai veikti bendrov s bei akcinink naudai ir
atstovauti j interesams, atsižvelgdami ir
kitus
interes tur tojus. Priimdami sprendimus jie netur t
siekti asmenini interes , jiems tur t b ti taikomi
susitarimai d l nekonkuravimo, taip pat jie netur t
pažeidžiant bendrov s interesus pasinaudoti verslo
informacija ir galimyb mis, kurios yra susijusios su
bendrov s veikla.
3.2.10. Kiekvienais metais valdyba tur t atlikti savo TAIP
veiklos vertinim . Jis tur t
apimti valdybos
strukt ros, darbo organizavimo ir geb jimo veikti kaip
grup vertinim , taip pat kiekvieno valdybos nario
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinim bei
vertinim , ar valdyba pasiek nustatyt veiklos tiksl .
Valdyba tur t bent kart per metus nepažeidžiant
asmens duomen tvarkym reglamentuojan i teis s
akt
reikalavim
viešai paskelbti atitinkam
informacij apie savo vidin strukt r ir veiklos
proced ras.

Šiuo metu valdybos nariai veikia
neatlygintinai, ta iau, jei situacija pasikeistu,
j atlyg nustatyt bendrov s visuotinis
akcinink susirinkimas

Dalinai vykdoma

4. principas: Bendrov s steb toj tarybos ir valdybos darbo tvarka
Bendrov je nustatyta steb toj tarybos, jeigu ji sudaroma, ir valdybos darbo tvarka tur t užtikrinti efektyv
ši organ darb ir sprendim pri mim , skatinti aktyv bendrov s organ bendradarbiavim .
4.1. Valdyba ir steb toj taryba, jei ji sudaroma, tur t TAIP
glaudžiai bendradarbiauti, siekdama naudos tiek
bendrovei, tiek ir jos akcininkams. Gera bendrovi
valdysena reikalauja atviros diskusijos tarp valdybos ir
steb toj tarybos. Valdyba tur t reguliariai, o esant
reikalui - nedelsiant informuoti steb toj taryb apie
visus svarbius bendrovei klausimus, susijusius su
planavimu, verslo pl tra, rizik valdymu ir kontrole,
sipareigojim laikymusi bendrov je. Valdyba tur t
informuoti steb toj taryb apie faktinius verslo pl tros
nukrypimus nuo anks iau suformuluot plan ir tiksl ,
nurodant to priežastis.
4.2. Bendrov s kolegiali
organ
pos džius TAIP/NE
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu pagal
iš anksto patvirtint grafik . Kiekviena bendrov pati
sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti kolegiali organ
pos džius, ta iau rekomenduojama juos rengti tokiu
periodiškumu, kad b t užtikrintas nepertraukiamas
esmini bendrov s valdysenos klausim sprendimas.
Bendrov s kolegiali organ pos džiai tur t b ti
šaukiami bent kart per met ketvirt .
4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiam pos d TAIP
tur t b ti informuojami iš anksto, kad tur t
pakankamai laiko tinkamai pasirengti pos dyje
nagrin jam klausim svarstymui ir gal t vykti
diskusija, po kurios b t priimami sprendimai. Kartu su
pranešimu apie šaukiam pos d kolegialaus organo
nariams tur t b ti pateikta visa reikalinga su pos džio
darbotvarke susijusi medžiaga. Darbotvark pos džio
metu netur t b ti kei iama ar papildoma, išskyrus
atvejus, kai pos dyje dalyvauja visi kolegialaus organo
nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvark s pakeitimu ar

Rekomendacijos laikomasi

Kolegiali organ pos džiai vyksta pagal
išankstin grafik .
Bendrov s valdybos pos džiai vykdomi bent
kart per met ketvirt , bendrov s steb toj
tarybos pos džiai bent kart per met pusmet .

Rekomendacijos laikomasi
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papildymu arba kai neatid liotinai reikia spr sti
svarbius bendrovei klausimus.
4.4. Siekiant koordinuoti bendrov s kolegiali organ TAIP
darb bei užtikrinti efektyv sprendim pri mimo
proces , bendrov s kolegiali prieži ros ir valdymo
organ pirmininkai tur t tarpusavyje derinti šaukiam
pos dži
datas,
j
darbotvarkes,
glaudžiai
bendradarbiauti spr sdami kitus su bendrov s
valdysena susijusius klausimus. Bendrov s steb toj
tarybos pos džiai tur t b ti atviri bendrov s valdybos
nariams, ypa tais atvejais, kai pos dyje svarstomi
klausimai, susij su valdybos nari
atšaukimu,
atsakomybe, atlygio nustatymu.

5. principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai
5.1. Komitet paskirtis ir sudarymas
Bendrov je sudaryti komitetai tur t didinti steb toj tarybos, o jei steb toj taryba nesudaroma, valdybos,
kuri atlieka prieži ros funkcijas, darbo efektyvum , užtikrinant, kad sprendimai b t priimami juos
tinkamai apsvars ius, ir pad ti organizuoti darb taip, kad sprendimams nedaryt takos esminiai interes
konfliktai.
Komitetai tur t veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti rekomendacijas, susijusias su kolegialaus
organo sprendimu, ta iau galutin sprendim priima pats kolegialus organas.
5.1.1. Atsižvelgiant konkre ias su bendrove susijusias
aplinkybes, pasirinkt bendrov s valdysenos strukt r ,
bendrov s steb toj taryba, o tais atvejais, kai ji
nesudaroma - valdyba, kuri atlieka prieži ros funkcijas,
sudaro
komitetus.
Kolegialiam
organui
rekomenduojama suformuoti skyrimo, atlygio ir audito
komitetus.
5.1.2. Bendrov s gali nuspr sti suformuoti mažiau nei
tris komitetus. Tokiu atveju bendrov s tur t pateikti
paaiškinim , kod l jos pasirinko alternatyv poži r ir
kaip pasirinktas poži ris atitinka trims atskiriems
komitetams nustatytus tikslus.
5.1.3. Bendrov se formuojamiems komitetams
nustatytas funkcijas teis s akt numatytais atvejais gali
atlikti pats kolegialus organas. Tokiu atveju šio
Kodekso nuostatos, susijusios su komitetais (ypa d l
j vaidmens, veiklos ir skaidrumo), kai tinka, tur t
b ti taikomos visam kolegialiam organui.
5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai paprastai
tur t susid ti bent iš trij nari . Atsižvelgiant teis s
akt reikalavimus, komitetai gali b ti sudaryti tik iš
dviej nari . Kiekvieno komiteto nariai tur t b ti
parenkami pirmiausia atsižvelgiant j kompetencij ,
pirmenyb
teikiant nepriklausomiems kolegialaus
organo nariams. Valdybos pirmininkas netur t b ti
komitet pirmininku.
5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto galiojimus
tur t nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai
tur t vykdyti savo pareigas laikydamiesi nustatyt
galiojim ir reguliariai informuoti kolegial organ
apie savo veikl ir jos rezultatus. Kiekvieno komiteto
galiojimai, apibr žiantys jo vaidmen ir nurodantys jo
teises bei pareigas, tur t b ti paskelbti bent kart per
metus (kaip dalis informacijos, kuri bendrov kasmet
skelbia apie savo valdysenos strukt r ir praktik ).
Bendrov s taip pat kasmet savo metiniame pranešime,
nepažeidžiant
asmens
duomen
tvarkym
reglamentuojan i teis s akt reikalavim , tur t

TAIP/NE

Suformuotas audito komitetas

TAIP/NE

Skyrimo ir atlygio komiteto funkcijas atlieka
patys kolegial s organai

TAIP/NE

Principas dalinai vykdomas

TAIP

TAIP/NE
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skelbti esam komitet pranešimus apie j sud t ,
pos dži skai i ir nari dalyvavim pos džiuose per
pra jusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos
kryptis ir veiklos rezultatus.
5.1.6. Siekiant užtikrinti komitet savarankiškum ir TAIP
objektyvum , kolegialaus organo nariai, kurie n ra
komiteto nariai, paprastai tur t tur ti teis dalyvauti
komiteto pos džiuose tik komitetui pakvietus.
Komitetas gali pakviesti arba reikalauti, kad pos dyje
dalyvaut tam tikri bendrov s darbuotojai arba
ekspertai. Kiekvieno komiteto pirmininkui tur t b ti
sudarytos s lygos tiesiogiai palaikyti ryšius su
akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai tur t b ti
daroma,
reik t
nurodyti
komiteto
veikl
reglamentuojan iose taisykl se.

5.2. Skyrimo komitetas.
5.2.1. Pagrindin s skyrimo komiteto funkcijos tur t NE
b ti šios:
1) parinkti kandidatus laisvas prieži ros, valdymo
organ nari ir administracijos vadov vietas bei
rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti.
Skyrimo komitetas tur t vertinti g dži , žini ir
patirties pusiausvyr valdymo organe, parengti funkcij
ir geb jim , kuri reikia konkre iai pozicijai, apraš ir
vertinti pareigojimui atlikti reikaling laik ;
2) reguliariai vertinti prieži ros ir valdymo organ
strukt r , dyd , sud t , nari g džius, žinias ir veikl ,
3) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, kaip
siekti reikiam poky i ;
4) reikiam d mes skirti t stinumo planavimui.
5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su kolegialaus NE
organo nariais, kurie su bendrove yra susij darbo
santykiais, ir administracijos vadovais, tur t b ti
konsultuojamasi su bendrov s vadovu, suteikiant jam
teis teikti pasi lymus Skyrimo komitetui.

Skyrimo komitetas nesudarytas, jo funkcijas
vykdo kolegial s organai.

5.3. Atlygio komitetas.
Pagrindin s atlygio komiteto funkcijos tur t b ti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasi lymus d l
atlygio politikos, taikomos prieži ros ir valdymo
organ nariams ir administracijos vadovams. Tokia
politika tur t apimti visas atlygio formas, skaitant
fiksuot atlyg , nuo veiklos rezultat priklausan io
atlygio, skatinimo finansin mis priemon mis sistemas,
pensij modelius, išeitines išmokas, taip pat s lygas,
kurios leist bendrovei susigr žinti sumas arba
sustabdyti mok jimus, nurodant aplinkybes, d l kuri
b t tikslinga tai padaryti; 2) teikti kolegialiam organui
pasi lymus d l individualaus atlygio kolegiali organ
nariams ir administracijos vadovams siekiant, kad jie
atitikt bendrov s atlygio politik ir ši asmen veiklos
vertinim ; 3) reguliariai perži r ti atlygio politik bei
jos gyvendinim .

Atlygio komitetas nesudarytas, jo funkcijas
vykdo kolegial s organai.

5.4. Audito komitetas.
5.4.1. Pagrindin s audito komiteto funkcijos yra TAIP
apibr žtos teis s aktuose, reglamentuojan iuose audito
komiteto veikl .
5.4.2. Visi komiteto nariai tur t b ti apr pinti išsamia TAIP
informacija, susijusia su specifiniais bendrov s
apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrov s

Audito nariai yra supažindinti su bendrov s
veiklos ypatumais.
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administracijos vadovai tur t informuoti audito
komitet apie svarbi ir ne prast sandori apskaitos
b dus, kai apskaita gali b ti vykdoma skirtingais
b dais.
5.4.3. Audito komitetas tur t nuspr sti, ar jo
pos džiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) valdybos
pirmininkas,
bendrov s
vadovas,
vyriausiasis
finansininkas (arba viršesni darbuotojai, atsakingi už
finansus bei apskait ), vidaus auditorius ir išor s
auditorius. Komitetas tur t tur ti galimyb prireikus
susitikti su atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant
valdymo organ nariams.
5.4.4. Audito komitetas tur t b ti informuotas apie
vidaus auditori darbo program ir gauti vidaus audito
ataskaitas arba periodin santrauk . Audito komitetas
taip pat tur t b ti informuotas apie išor s auditori
darbo program ir tur t iš audito mon s gauti
ataskait , kurioje b t aprašomi visi ryšiai tarp
nepriklausomos audito mon s ir bendrov s bei jos
grup s.
5.4.5. Audito komitetas tur t tikrinti, ar bendrov
laikosi galiojan i
nuostat , reglamentuojan i
darbuotoj galimyb pateikti skund arba anonimiškai
pranešti apie tarimus, kad bendrov je daromi
pažeidimai, ir tur t užtikrinti, kad b t nustatyta
tvarka proporcingam ir nepriklausomam toki klausim
tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.
5.4.6. Audito komitetas tur t teikti steb toj tarybai,
jei ji nesudaroma – valdybai, savo veiklos ataskaitas
bent kart per šešis m nesius, tuo metu, kai tvirtinamos
metin s ir pus s met ataskaitos.

TAIP
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Bendrov sudaro visas s lygas rekomendacijos
gyvendinimui.

TAIP

TAIP

TAIP

6. principas: Interes konflikt vengimas ir atskleidimas
Bendrov s valdysenos sistema tur t skatinti bendrov s prieži ros ir valdymo organ narius vengti interes
konflikt bei užtikrinti skaidr ir efektyv bendrov s prieži ros ir valdymo organ nari interes konflikt
atskleidimo mechanizm .
Bendrov s prieži ros ir valdymo organo narys tur t TAIP
vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrov s interesams.
Jeigu tokia situacija vis d lto atsirado, bendrov s
prieži ros ar valdymo organo narys tur t per proting
termin pranešti kitiems to paties organo nariams arba
j išrinkusiam bendrov s organui, arba bendrov s
akcininkams apie toki interes prieštaravimo situacij ,
nurodyti interes pob d ir, jeigu manoma, vert .

7. principas: Bendrov s atlygio politika
Bendrov je nustatyta atlygio politika, jos perži r jimo ir paskelbimo tvarka tur t užkirsti keli galimiems
interes konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant kolegiali organ nari ir administracijos vadov atlyg ,
taip pat užtikrinti bendrov s atlygio politikos viešum , skaidrum , taip pat ir ilgalaik bendrov s strategij .
7.1. Bendrov tur t patvirtinti ir paskelbti bendrov s
interneto tinklalapyje atlygio politik , kuri tur t b ti
reguliariai perži rima ir atitikt ilgalaik bendrov s
strategij .
7.2. Atlygio politika tur t apimti visas atlygio
formas, skaitant fiksuot atlyg , nuo veiklos rezultat
priklausan io atlygio, skatinimo finansin mis
priemon mis sistemas, pensij modelius, išeitines
išmokas, taip pat s lygas, kurios numatyt atvejus,
kada bendrov gali susigr žinti išmok tas sumas arba

NEAKTUALU

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.
Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotas metinis pranešimas

28

sustabdyti mok jimus.

7.3. Siekiant vengti galim interes konflikt , atlygio
politika tur t numatyti, kad kolegiali organ , kurie
vykdo prieži ros funkcijas, nariai netur t gauti
atlygio, kuris priklausyt nuo bendrov s veiklos
rezultat .
7.4. Atlygio politika tur t pateikti pakankamai išsami
informacij apie išeitini išmok politik . Išeitin s
išmokos netur t
viršyti nustatytos sumos arba
nustatyto metini atlyginim skai iaus ir apskritai
netur t b ti didesn s negu dvej met fiksuoto atlygio
dalis arba jos ekvivalento suma. Išeitin s išmokos
netur t b ti mokamos, jei sutartis nutraukiama d l
blog veiklos rezultat .
7.5. Jei bendrov je taikoma skatinimo finansin mis
priemon mis sistema, atlygio politikoje tur t b ti
pateikta pakankamai išsami informacija apie akcij
išlaikym po teisi suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis
yra pagr stas akcij skyrimu, teis
akcijas netur t
b ti suteikiama mažiausiai trejus metus po j skyrimo.
Po teisi suteikimo kolegiali organ nariai ir
administracijos vadovai tur t išlaikyti tam tikr
skai i akcij iki j kadencijos pabaigos, priklausomai
nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas, susijusias su
akcij sigijimu.
7.6. Bendrov tur t paskelbti bendrov s interneto
tinklalapyje informacij
apie atlygio politikos
gyvendinim , kurioje daugiausia d mesio tur t b ti
skiriama kolegiali organ ir vadov atlygio politikai
ateinan iais, o kur tinka – ir tolesniais finansiniais
metais. Joje taip pat tur t b ti apžvelgiama, kaip
atlygio politika buvo gyvendinama pra jusiais
finansiniais metais. Tokio pob džio informacijoje
netur t b ti komercin vert turin ios informacijos.
Ypatingas d mesys tur t b ti skiriamas esminiams
bendrov s atlygio politikos poky iams, lyginant su
pra jusiais finansiniais metais.
7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba bet
kuris esminis atlygio politikos pokytis tur t b ti
traukiamas
visuotinio akcinink
susirinkimo
darbotvark . Schemoms, pagal kurias kolegialaus
organo nariams ir darbuotojams yra atlyginama
akcijomis arba akcij
opcionais, tur t
pritarti
visuotinis akcinink susirinkimas.

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

NEAKTUALU

Atlygio politika rengiant valdysenos kodekso
laikymosi ataskait dar n ra patvirtinta, tod l
ataskaitiniu laikotarpiu principas bendrovei
neaktualus.

8. principas: Interes tur toj vaidmuo bendrov s valdysenoje
Bendrov s valdysenos sistema tur t pripažinti interes tur toj teises, tvirtintas statymuose ar abipusiuose
susitarimuose, ir skatinti aktyv bendrov s ir interes tur toj bendradarbiavim , kuriant bendrov s gerov ,
darbo vietas ir finansin stabilum . Šio principo kontekste s voka interes tur tojai apima investuotojus,
darbuotojus, kreditorius, tiek jus, klientus, vietos bendruomen ir kitus asmenis, turin ius interes
konkre ioje bendrov je.
8.1. Bendrov s valdysenos sistema tur t užtikrinti, kad TAIP
b t gerbiamos interes tur toj teis s ir teis ti
interesai.
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8.2. Bendrov s valdysenos sistema tur t sudaryti TAIP
s lygas interes
tur tojams dalyvauti bendrov s
valdysenoje statym nustatyta tvarka. Interes tur toj
dalyvavimo bendrov s valdysenoje pavyzdžiai gal t
b ti darbuotoj ar j atstov dalyvavimas priimant
svarbius bendrovei sprendimus, konsultacijos su
darbuotojais ar j atstovais bendrov s valdysenos ir
kitais svarbiais klausimais, darbuotoj dalyvavimas
bendrov s akciniame kapitale, kreditori traukimas
bendrov s valdysen bendrov s nemokumo atvejais ir
kita.
8.3. Kai interes
tur tojai dalyvauja bendrov s TAIP
valdysenos procese, jiems tur t b ti sudaromos
s lygos susipažinti su reikiama informacija.
8.4. Interes tur tojams tur t b ti sudarytos s lygos TAIP
konfidencialiai pranešti apie neteis t ar neetišk
praktik prieži ros funkcij vykdan iam kolegialiam
organui.
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Pagal galimybes rekomendacijos laikomasi.

9. principas: Informacijos atskleidimas
Bendrov s valdysenos sistema tur t užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrov s klausimus,
skaitant finansin situacij , veikl ir bendrov s valdysen , b t atskleidžiama laiku ir tiksliai.
9.1.
Nepažeidžiant
bendrov s
konfidencialios TAIP
informacijos ir komercini paslap i tvarkos, taip pat
asmens duomen tvarkym reglamentuojan i teis s
akt reikalavim , bendrov s viešai atskleidžiama
informacija tur t apimti, skaitant, bet neapsiribojant:
9.1.1. bendrov s veikl ir finansinius rezultatus;
9.1.2. bendrov s veiklos tikslus ir nefinansin
informacij ;
9.1.3. asmenis nuosavyb s teise turin ius bendrov s
akcij paket ar j tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar)
kartu su susijusiais asmenimis valdan ius, taip pat
moni grup s strukt r bei j tarpusavio ryšius,
nurodant galutin naudos gav j ;
9.1.4. bendrov s prieži ros ir valdymo organ narius,
kurie iš j yra laikomi nepriklausomais, bendrov s
vadov , j turimas akcijas ar balsus bendrov je bei
dalyvavim
kit
bendrovi
valdysenoje,
j
kompetencij , atlyg ;
9.1.5. esam komitet pranešimus apie j sud t ,
pos dži skai i ir nari dalyvavim pos džiuose per
pra jusius metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos
kryptis ir veiklos rezultatus;
9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius,
bendrov s rizikos valdymo ir prieži ros politik ;
9.1.7. bendrov s sandorius su susijusiomis šalimis;
9.1.8.
pagrindinius
klausimus,
susijusius
su
darbuotojais ir kitais interes tur tojais (pavyzdžiui,
žmogišk j ištekli politika, darbuotoj dalyvavimas
bendrov s valdysenoje, skatinimas bendrov s akcijomis
ar akcij opcionais, santykiai su kreditoriais, tiek jais,
vietos bendruomene ir kt.);
9.1.9. bendrov s valdysenos strukt r ir strategij ;
9.1.10. socialin s atsakomyb s politikos, kovos su
korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus
ar planuojamus investicinius projektus. Šis s rašas
laikytinas minimaliu, ir bendrov s yra skatinamos
neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame s raše,
atskleidimu. Šis Kodekso principas neatleidžia
bendrov s nuo pareigos atskleisti informacij , numatyt
teis s aktuose.

mon s
Esminiai
vykiai ir pagrindin
informacija yra skelbiama viešai teis s akt
nustatyta tvarka. Akcininkai turi s lygas
susipažinti su nekonfidencialia informacija ir
kitais b dais.
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9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte TAIP
nurodyt informacij , rekomenduojama bendrovei, kuri
yra patronuojanti kit bendrovi atžvilgiu, atskleisti
informacij apie visos moni grup s konsoliduotus
rezultatus.
9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte TAIP
nurodyt
informacij , rekomenduojama pateikti
informacij apie bendrov s prieži ros ir valdymo
organ nari , bendrov s vadovo profesin patirt ,
kvalifikacij ir potencialius interes konfliktus, kurie
gal t
paveikti
j
sprendimus.
Taip
pat
rekomenduojama atskleisti bendrov s prieži ros ir
valdymo organ nari , bendrov s vadovo iš bendrov s
gaunam atlyg ar kitokias pajamas, kaip tai detaliau
reglamentuojama 7 principe.
9.4. Informacija tur t b ti atskleidžiama tokiu b du, TAIP
kad jokie akcininkai ar investuotojai neb t
diskriminuojami informacijos gavimo b do ir apimties
atžvilgiu. Informacija tur t b ti atskleidžiama visiems
ir vienu metu.
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Rekomendacijos laikomasi teis s akt nustatyta
tvarka.

10. principas: Bendrov s audito mon s parinkimas
Bendrov s audito mon s parinkimo mechanizmas tur t
nepriklausomum .
10.1. Siekiant gauti objektyvi
nuomon
d l TAIP
bendrov s finansin s pad ties ir finansini veiklos
rezultat , bendrov s metini finansini ataskait
rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos
finansin s informacijos patikrinim tur t atlikti
nepriklausoma audito mon .
10.2. Rekomenduojama, kad audito mon s kandidat r TAIP
visuotiniam akcinink susirinkimui si lyt bendrov s
steb toj taryba, o jeigu ji bendrov je nesudaroma bendrov s valdyba.
10.3. Jei audito mon yra gavusi iš bendrov s TAIP
užmokest už suteiktas ne audito paslaugas, bendrov
tur t tai atskleisti viešai. Šia informacija taip pat tur t
disponuoti bendrov s steb toj taryba, o jeigu ji
bendrov je nesudaroma – bendrov s valdyba,
svarstydama, kuri audito mon s kandidat r pasi lyti
visuotiniam akcinink susirinkimui.

užtikrinti audito mon s išvados ir nuomon s

AB „LINAS“
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AB „Linas“ 2020 met konsoliduotos ir Bendrov s metin s finansin s ataskaitos
AB „Linas“
mon s kodas 147689083
S. Kerbedžio 23, Panev žys

PATVIRTINTA
Visuotinio akcinink susirinkimo
2021 m.
m n.
d.
Finansini ataskait
sudarymo data – 2021 03 22

FINANSIN S B KL S ATASKAITA
2020 m. gruodžio 31 d.
Parengta pagal TFAS
Ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 - 2020 12 31

(Eurais)

GRUP

Eil.
Nr.
A.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Pl tros darbai
Prestižas
Programin ranga
Koncesijos, patentai, licencijos, preki ženklai ir
1.4.
panašios teis s
1.5. Kitas nematerialusis turtas
1.6. Sumok ti avansai
2.
Materialusis turtas
2.1. Žem
2.2. Pastatai ir statiniai
2.3. Mašinos ir ranga
2.4. Transporto priemon s
2.5. Kiti renginiai, prietaisai ir rankiai
2.6. Investicinis turtas
2.6.1. Žem
2.6.2. Pastatai
Sumok ti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos
2.7.
(gamybos) darbai
3.
Finansinis turtas
3.1.
moni grup s moni akcijos
3.2. Paskolos moni grup s mon ms
3.3. Iš moni grup s moni gautinos sumos
3.4. Asocijuot j moni akcijos
3.5. Paskolos asocijuotosioms mon ms
3.6. Iš asocijuot j moni gautinos sumos
3.7. Ilgalaik s investicijos
3.8. Po vien met gautinos sumos
3.9. Kitas finansinis turtas
4.
Kitas ilgalaikis turtas
4.1. Atid tojo pelno mokes io turtas
4.2. Biologinis turtas
4.3. Kitas turtas
B.
Trumpalaikis turtas
1.
Atsargos
1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detal s
1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
1.3. Produkcija
1.4. Pirktos prek s, skirtos perparduoti
1.5. Biologinis turtas
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
1.7. Sumok ti avansai
2.
Per vienus metus gautinos sumos
2.1. Pirk j skolos
2.2.
moni grup s moni skolos
2.3. Asocijuot j moni skolos
2.4. Kitos gautinos sumos
3.
Trumpalaik s investicijos
3.1.
moni grup s moni akcijos
3.2. Kitos investicijos
4.
Pinigai ir pinig ekvivalentai
Ateinan i laikotarpi s naudos ir sukauptos
C.
pajamos
Turto iš viso

BENDROV
Pra j
Pra j
Finansiniai
Finansiniai
finansiniai
finansiniai
metai
metai
metai
metai
Pastabos Nr.
3.105.611
3.437.670
3.099.490
3.300.126
2.2.;4.1.;4.3.
77.384
46.430
77.384
46.430

2.3.;4.2.;4.3.

77.384

46.430

77.384

46.430

1.628.932

2.018.705

1.619.915

1.878.265

1.168.026
8.319
63.645
13.598
373.901
373.901

1.274.217
267.003
87.787
15.797
373.901
373.901

1.168.025
1
62.949
13.596
373.901
373.901

1.274.216
127.725
86.628
15.795
373.901
373.901

1.443
2.4.;4.4.;4.9.

2.16.3.;4.24.

2.5.;4.5.

4.6.
2.6.;4.7.;4.8.

1.443

1.399.284

1.372.524

1.402.180
2.896

1.375.420
2.896

1.388.234
10.760
290

1.352.519
19.716
290

1.388.234
10.760
290

1.352.519
19.716
290

11
11

11
11

11
11

11
11

8.536.267
4.505.467
2.166.354
16.078
2.020.272
927

7.395.331
5.715.047
3.397.857
44.719
2.077.561
2.730

8.518.830
4.526.235
2.152.735

7.305.857
5.680.494
3.383.151

2.077.015
927

2.104.964
2.730

60.000
241.837
1.158.117
1.041.291

192.180
1.298.837
1.072.473

60.000
235.558
1.125.362
1.041.291

189.649
1.253.924
1.072.473

116.826

226.364

84.071

181.451

2.872.683

381.447

2.867.233

371.439

25.930

46.624

25.319

44.536

11.667.808

10.879.626

11.643.639

10.650.520

2.7.

2.7.
2.8.;4.10.
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GRUP
Eil.
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR
SIPAREIGOJIMAI
Pastabos Nr.

D.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
E.
F.
1.
2.
3.
G.

2.9.
Nuosavas kapitalas
4.11.
Kapitalas
statinis (pasirašytasis) kapitalas
Pasirašytasis neapmok tas kapitalas (-)
Savos akcijos (-)
Akcij priedai
Perkainojimo rezervas
4.12.
Rezervai
Privalomasis rezervas
Savoms akcijoms sigyti
Kiti rezervai
4.13.;4.26.;4.1.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Ataskaitini met pelnas (nuostoliai)
Ankstesni j met pelnas (nuostoliai)
Valiut kurs poky io taka
Nekontroliuojama dalis
2.10.;4.14.
Dotacijos, subsidijos
4.10.
Atid jiniai
Pensij ir panaši sipareigojim atid jiniai
Mokes i atid jiniai
Kiti atid jiniai
2.11.;4.15.
Mok tinos sumos ir kiti sipareigojimai
Po vien met mok tinos sumos ir kiti ilgalaikiai
1.
sipareigojimai
1.1. Skoliniai sipareigojimai
4.16.
1.2. Skolos kredito staigoms
1.3. Gauti avansai
1.4. Skolos tiek jams
1.5. Pagal vekselius ir ekius mok tinos sumos
1.6.
moni grup s mon ms mok tinos sumos
1.7. Asocijuotosioms mon ms mok tinos sumos
1.8. Kitos mok tinos sumos ir ilgalaikiai sipareigojimai
Per vienus metus mok tinos sumos ir kiti
2.
trumpalaikiai sipareigojimai
2.1. Skoliniai sipareigojimai
4.16.
2.2. Skolos kredito staigoms
2.3. Gauti avansai
2.4. Skolos tiek jams
2.5. Pagal vekselius ir ekius mok tinos sumos
2.6.
moni grup s mon ms mok tinos sumos
2.7. Asocijuotosioms mon ms mok tinos sumos
2.8. Pelno mokes io sipareigojimai
4.17.
2.9. Su darbo santykiais susij sipareigojimai
2.10. Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai sipareigojimai
2.13.
H.
Sukauptos s naudos ir ateinan i laikotarpi pajamos
Nuosavo kapitalo ir sipareigojim iš viso

Direktor
Vyr. buhalter

Finansiniai
metai
8.691.115
6.787.724
6.971.307

Pra j
finansiniai
metai
8.360.122
6.971.307
6.971.307

(183.583)
317.709
53.280
264.429
1.585.682
514.576
1.071.106

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai
8.602.553
6.787.724
6.971.307

8.001.638
6.971.307
6.971.307

(183.583)
479.319
44.890
264.429
170.000
909.496
108.697
800.799

317.419
52.990
264.429

309.029
44.600
264.429

1.497.410
784.498
712.912

721.302
167.792
553.510

341

341

2.966.511

2.510.383

3.033.788

1.379.655
1.330.000

132.632

1.330.000
1.330.000

132.632

2.642.290
132.632
132.632

49.655
1.586.856

2.377.751

1.703.788

2.509.658

132.632
65.993
1.042.546

176.842
76.565
1.915.971

132.632
65.993
925.930

176.842
76.565
1.801.993

411.257

359.861

47.031
51.363
69.582
7.297
11.643.639

63.382
31.015
6.251
10.650.520

47.804
129.082
168.799
10.181
11.667.808

142.153
66.220
8.780
10.879.626

Vilita Skersien
Indr Ge iauskien
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AB „Linas“
mon s kodas 147689083
S. Kerbedžio 23, Panev žys

PATVIRTINTA
Visuotinio akcinink susirinkimo
2021 m.
m n.
d.
Finansini ataskait
sudarymo data – 2021 03 22

PELNO (NUOSTOLI ) IR KIT BENDR J PAJAM ATASKAITA
Parengta pagal TFAS
Ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 - 2020 12 31

Eil.
STRAIPSNIAI
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pardavimo pajamos
Pajamos už parduotas prekes
Pajamos už atliktas paslaugas
Pardavimo savikaina
Parduotos produkcijos savikaina
Suteikt paslaug savikaina
Biologinio turto tikrosios vert s pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo s naudos
Bendrosios ir administracin s s naudos
Kitos veiklos rezultatai
Pajamos
S naudos
Investicij patronuojan iosios,
patronuojam j ir asocijuot j moni
akcijas pajamos
Kit ilgalaiki investicij ir paskol
pajamos
Kitos pal kan ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaiki investicij
vert s sumaž jimas
Pal kan ir kitos panašios s naudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIM
Pelno mokestis
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
NEKONTROLIUOJAM DAL
NEKONTROLIUOJAMA DALIS
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
KITOS BEDROSIOS PAJAMOS
Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai)

Direktor
Vyr. buhalter

(Eurais)
Pastabos Nr.
2.14.2.;4.18.

2.15.3.;4.18.

4.18.
2.15.4.;4.19.
2.15.4.;4.19.
2.14.6.;4.20.
2.15.5.;4.20.

GRUP
BENDROV
Finansiniai Pra j finan- Finansiniai Pra j finanmetai
siniai metai
metai
siniai metai
14.006.736 12.978.240 14.003.847 12.974.658
13.745.934 12.593.495 13.745.934 12.593.495
260.802
384.745
257.914
381.163
(11.708.851) (11.050.093) (12.150.536) (11.357.088)
(11.560.799) (10.836.108) (12.005.683) (11.143.103)
(148.052)
(213.985)
(144.853)
(213.985)
2.297.885
1.928.147
(630.316)
(682.165)
(1.277.005) (1.380.929)
226.464
254.014
931.391
967.644
(704.927)
(713.630)

1.853.312
1.617.570
(629.875)
(679.246)
(1.001.822) (1.059.454)
274.402
298.966
972.458
1.006.276
(698.055)
(707.310)
370.000

2.14.7.;4.21.;
4.25.

35.715

35.618

35.715

35.618

2.14.7.;4.21.

14.066

18.091

14.066

18.090

(53.891)

(30.787)

(53.888)

(30.786)

612.919

141.989

861.910

200.758

(98.343)

(33.292)

(77.412)

(32.966)

514.576

108.697

784.498

167.792

514.576

108.697

784.498

167.792

0,021

0,005

0,033

0,007

2.15.6.;4.21.
2.15.6.;4.21.

2.16.;4.23.

Vilita Skersien
Indr Ge iauskien
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mon s kodas 147689083
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2021 m.
m n.
d.
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKY I ATASKAITA
Parengta pagal TFAS
Ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 - 2020 12 31

(Eurais)

Perkainojimo
statymo numatyti
rezervas (rezultatai)
rezervai
Nepaskirs- Valiutos Nekontroliuojama
Apmok tas
Savos
Ilgalaikio Finankurs
tytasis
Savoms
dalis
statinis Akcij akcijos (- materialiojo sinio Privalo- akcijoms
poky io
pelnas
Kiti
Pastabos
Nr.
kapitalas priedai
turto masis
)
turto
sigyti rezervai (nuostoliai) taka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Likutis
2018 m.
6.971.307
gruodžio 31
d.
Pelno
(nuostoli ) ir
kit bendr j
pajam
ataskaitoje
nepripažintas
pelnas
(nuostoliai)
Ataskaitinio
laikotarpio
grynasis
2.9.;4.13.
pelnas
(nuostoliai)
Pelno dalis,
skirta
dividendams
išmok ti
Sudaryti
2.9.;4.11.
rezervai
Panaikinti
2.9.;4.11.
rezervai
Likutis 2019
6.971.307
m. gruodžio
31 d.
Pelno
(nuostoli ) ir
kit bendr j
pajam
ataskaitoje
nepripažintas
pelnas
(nuostoliai)
Ataskaitinio
laikotarpio
grynasis
pelnas
(nuostoliai)
Pelno dalis,
skirta
dividendams
išmok ti
Sav akcij
supirkimas
Sudaryti
rezervai
Panaikinti
rezervai
Likutis 2020
m. gruodžio
31 d.

Direktor
Vyr. buhalter

290

44.600 264.429

44.890 264.429

170.000

8.251.426

108.696

108.696

170.000

479.029

(170.000)

170.000

170.000

909.495

8.360.122

884.576

884.576

(370.000)

(370.000)

(183.583)
(8.390)

8.390

(183.583)

12

1.109.829

(183.583)

6.971.307

Iš viso

53.280 264.429

(170.000)

170.000

170.000

1.585.682

8.691.115

Vilita Skersien
Indr Ge iauskien
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NUOSAVO KAPITALO POKY I ATASKAITA
Parengta pagal TFAS
Ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 - 2020 12 31

(Eurais)

statymo numatyti
Perkainojimo
rezervai
rezervas (rezultatai)
Nepaskirs- Valiutos Nekontroliuojama
Savoms
Apmok tas
Savos
Ilgalaikio Finankurs
tytasis
dalis
Kiti
pelnas
statinis Akcij akcijos (- materialiojo sinio Privalo- akcijoms
poky io
Pastabos
sigyti rezervai (nuostoliai) taka
turto
kapitalas priedai
turto masis
)
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Likutis
2018 m.
gruodžio 31
d.
Pelno
(nuostoli ) ir
kit bendr j
pajam
ataskaitoje
nepripažintas
pelnas
(nuostoliai)
Ataskaitinio
laikotarpio
grynasis
pelnas
(nuostoliai)
Pelno dalis,
skirta
dividendams
išmok ti
Sudaryti
rezervai
Panaikinti
rezervai
Likutis 2019
m. gruodžio
31 d.
Pelno
(nuostoli ) ir
kit bendr j
pajam
ataskaitoje
nepripažintas
pelnas
(nuostoliai)
Ataskaitinio
laikotarpio
grynasis
pelnas
(nuostoliai)

6.971.307

2.9.;4.13.

2.9.;4.11.

Iš viso
12

(862.539)

7.833.846

167.792

167.792

44.600 264.429

(309.029)

44.600 264.429

721.302

8.001.638

784.498

784.498

2.9.;4.11.
6.971.307

2.9.;4.13.

Sav akcij
supirkimas
Sudaryti
2.9.;4.11.
rezervai
Panaikinti
2.9.;4.11.
rezervai
Likutis 2020
6.971.307
m. gruodžio
31 d.

Direktor
Vyr. buhalter

(183.583)

(183.583)
8.390

(183.583)

52.900 264.429

(8.390)

1.497.410

8.602.553

Vilita Skersien
Indr Ge iauskien
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PINIG SRAUT ATASKAITA
Parengta pagal TFAS
Ataskaitinis laikotarpis 2020 01 01 - 2020 12 31

Eil. Nr.

I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
II.10.
II.11.
II.12.
III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.1.3.
III.2.2.
III.2.2.1.
III.2.2.2.
III.2.2.3.
III.2.2.4.
III.2.2.5.
III.2.3.
III.2.4.
III.2.5.
III.3.
III.4.
IV.
V.
VI.
VII.

Straipsniai

Pagrindin s veiklos pinig srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinig plaukos (su PVM)
Pinig plaukos iš klient
Kitos plaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinig išmokos
Pinigai, sumok ti žaliav , preki ir paslaug tiek jams (su PVM)
Pinig išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumok ti biudžet mokes iai
Kitos išmokos
Grynieji pagrindin s veiklos pinig srautai
Investicin s veiklos pinig srautai
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) sigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
Ilgalaiki investicij sigijimas
Trumpalaiki investicij sigijimas
Trumpalaiki investicij perleidimas
Ilgalaiki investicij perleidimas
Paskol suteikimas
Paskol susigr žinimas
Gauti dividendai
Gautos pal kanos už suteiktas paskolas ir investicijas
Kiti investicin s veiklos pinig sraut padid jimai
Kiti investicin s veiklos pinig sraut sumaž jimai
Grynieji investicin s veiklos pinig srautai
Finansin s veiklos pinig srautai
Pinig srautai, susij su mon s savininkais
Akcij išleidimas
Savinink našai nuostoliams padengti
Sav akcij supirkimas
Dividend išmok jimas
Pinig srautai, susij su kitais finansavimo šaltiniais
Finansini skol padid jimas
Paskol gavimas iš kredito staig
Paskol gavimas iš susijusi ir kit tre i j asmen
Obligacij išleidimas
Finansini skol sumaž jimas
Paskol gr žinimas kredito staigoms
Paskol gr žinimas susijusiems ir kitiems tretiesiems asmenims
Obligacij supirkimas
Sumok tos pal kanos
Lizingo (finansin s nuomos) mok jimai
Gautos pal kanos už s skaitas bankuose
Kit mon s sipareigojim padid jimas
Kit mon s sipareigojim sumaž jimas
Kiti finansin s veiklos pinig sraut padid jimai
Kiti finansin s veiklos pinig sraut sumaž jimai
Grynieji finansin s veiklos pinig srautai
Valiut kurs pasikeitimo taka gryn j pinig ir pinig
ekvivalent liku iui
Grynasis pinig sraut padid jimas (sumaž jimas)
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinig ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

Direktor
Vyr. buhalter

(Eurais)

GRUP
Pastabos Finansiniai Pra j finanmetai
siniai metai
Nr.

BENDROV
Finansiniai Pra j finanmetai
siniai metai

15.971.894 14.883.859 16.180.031 14.876.013
15.528.881 14.648.630 15.892.667 14.644.079
443.013
235.229
287.364
231.934
(14.682.236) (14.834.321) (14.734.565) (14.828.976)
(13.246.234) (13.225.283) (14.027.442) (14.008.280)
(1.287.999) (1.429.475)
(571.635)
(656.570)
(8.106)
(39.963)
(8.092)
(27.433)
(139.897)
(139.600)
(127.396)
(136.693)
1.289.658
49.538
1.445.466
47.037
(47.315)
303.105

(86.579)

(47.315)
151.855

(85.208)

255.790

(86.579)

104.540

(85.208)

(183.583)

(183.583)

(183.583)

(183.583)

1.129.775
1.330.000

1.129.775
1.330.000
105.488

1.330.000

2.7.
2.7.

105.488
1.330.000

(200.225)
(176.842)

(300.383)
(282.330)

(200.225)
(176.842)

(300.383)
(282.330)

(23.383)

(18.053)

(23.383)

(18.053)

737
(27)
946.902

(911)
1.652
(194.154)

737
(27)
946.902

(911)
1.652
(194.155)

(1.113)
2.491.236

(2.585)
(233.780)
615.228
381.447

(1.113)
2.495.794
371.439
2.867.233

(2.585)
(234.911)
606.350
371.439

381.447
2.872.683

Vilita Skersien
Indr Ge iauskien
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Akcin bendrov „Linas”
mon s kodas 147689083
S. Kerbedžio g. 23, Panev žys
PATVIRTINTA
Visuotinio akcinink
susirinkimo
2021 m.
nutarimu Nr.
Finansini ataskait
sudarymo data – 2021 03 22

2020 M. FINANSINI ATASKAIT
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. gruodžio m n. 31 d.
Ataskaitinio laikotarpio pradžia 2020 01 01
Ataskaitinio laikotarpio pabaiga 2020 12 31
I. BENDROJI DALIS
1. AB „Linas” savo veikl prad jo 1957 metais. Akcin bendrov „Linas” (toliau –
Bendrov ) buvo registruota 1993 met kovo 8 dien , registravimo Nr. 003429, mon s kodas –
147689083, duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre. Adresas: S. Kerbedžio g.
23, Panev žys LT-35114. Telefonas (370-45) 506100, faksas (370-45) 506345. Elektroninio
pašto adresas: office@linas.lt; interneto tinklalapis: www.linas.lt . Bendrov veikia
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcini bendrovi statymu, bendrov s statais, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojan iais teis s aktais.
2020 m. gruodžio 31 d. AB „Linas” moni grup (toliau – Grup ) sudar patronuojanti
mon – AB „Linas” ir jos dukterin bendrov UAB “Lino apdaila” (toliau- Dukterin mon ).
UAB „Lino apdaila” registruota 2008 m. geguž s m n. 23 d. Juridini asmen registre,
registravimo Nr.114552, mon s kodas 301733421. Dukterin s mon s buvein sik rusi S.
Kerbedžio g. 23, Panev žys. AB „Linas” priklauso 100 % dukterin s bendrov s akcij .
Grup s konsoliduot j finansini ataskait kopijas galima rasti Valstyb s mon s Registr
centras LR Juridini asmen registre ir vertybini popieri biržos AB NASDAQ OMX Vilnius
tinklalapyje.
Grupei taikomi didel s mon s reikalavimai, sudarant 2020 m. finansini ataskait rinkin .
2. Grup s finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Filial ir atstovybi Bendrov ir jos Dukterin mon neturi.
Su Grupe susijusios mon s:
- UAB „Rivena”, mon s kodas 302521510, buvein s adresas – P. Žadeikos g. 13-35,
Vilnius, veiklos pob dis - kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma ir nekilnojamo turto projekt
vystymas;
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4. Nuo 2015 m. sausio 1 d. AB „Linas” moni Grup s finansini ataskait valiuta yra
euras.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Euro vedimo Lietuvos Respublikoje statymu ir
Lietuvos Respublikos akcini bendrovi ir uždar j akcini bendrovi statinio kapitalo ir
vertybini popieri nominalios vert s išraiškos eurais ir ši bendrovi stat keitimo statymu,
2015 m. geguž s 19 d. vykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcinink susirinkime
Bendrov s akcininkai patvirtino, kad Bendrov s vienos akcijos nominali vert lygi 0,29 euro, o
Bendrov s statinis kapitalas lygus 6.971.307,10 eur . 2017 m. birželio 16 d. pakeisti Bendrov s
statai registruoti Juridini asmen registre.
6. 2019 m. gruodžio 31 d. AB „Linas” statinis kapitalas buvo 6.971.307,10 Eur, jis
padalytas 24.038.990 paprast sias vardines akcijas, kuri vienos akcijos nominalioji vert 0,29
Eur. Išleist ir dar neapmok t akcij n ra. AB „Linas” akcijos yra trauktos AB NASDAQ
OMX Vilnius Einam j prekybos s raš .
2020 m. spalio m n 23 d. AB „Linas“ baig sav akcij supirkim per AB „Nasdaq
Vilnius“ vertybini popieri birž ir 2020 lapkri io m n. 13 d. buvo baigtas sav akcij
supirkimas komiso pagrindais per AB „Šiauli bankas“. Vis AB „Linas“ sav akcij supirkim
metu gijo 1.835.833 vnt. arba 7,64 proc. sav akcij .
7. Vidutinis s rašinis Grup s ir Bendrov s darbuotoj skai ius pagal kategorijas:
Grup s
vidutinis Bendrov s vidutinis
s rašinis
s rašinis darbuotoj
darbuotoj skai ius
skai ius
2020 m.

2019 m.

2020 m.

2019 m.

Pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai
6
8
3
6
ir skyri vadovai
Specialistai
34
39
24
29
Darbininkai
73
101
16
19
Viso
113
148
43
54
Pastaba. Grup s ir Bendrov s pagrindiniams vadovaujantiesiems darbuotojams
priskiriamos pareigyb s: direktorius, finans vadovas.
8. Pagrindin Grup s veikla – tekstil s gamini gamyba ir pardavimas.
Akcin s bendrov s „Linas” pagrindin veikla – prekyba lininiais tekstil s gaminiais ir
paslaug teikimas; kita Bendrov s vykdoma veikla – finansinio turto (akcij bei suteikt paskol )
valdymas, šilumin s energijos tiekimas, turto nuoma, apskaitos ir administravimo paslaugos.
UAB „Lino apdaila” vykdoma veikla – tekstil s gamybini paslaug teikimas, t. y.
tekstil s produkcijos siuvimo paslaugos.
9. Per 2020 m. 12 m nesi Grup pagamino 937 t kst. vnt. siuvini (2019 m. 12 m nesi
– 823 t kst. vnt.), panaudojant 449 t kst. m gatav audini (2019 m. 12 m nesi – 445 t kst. m).
Per 2020 m. 12 m nesi Grup užsak pagaminti ar technologiškai apdirbti: linini ir
pašukini verpal – 59 t (2019 m. 12 m nesi – 68 t); žaliavini audini – 623 t kst. m (2019 m.
12 m nesi – 761 t kst. m); gatav audini – 1.939 t kst. m (2019 m. 12 m nesi – 1.931 t kst.
m). Si tiems gaminiams per 2020 m. 12 m nesi panaudota 23 % vis pagamint audini (2019
m. 12 m nesi – 20,4 %).
Lininiai tekstil s gaminiai – ekologiški, gamtai ir ekologijai nesudaro žalingo poveikio.
Grup dirba pagal visuotinai pripažintus kokyb s reikalavimus, atitinkan ius OEKO-TEX 100
standartus.
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10. Grup s gatavos produkcijos eksporto apimtys (už Lietuvos rib ) per 2020 metus
sudar 73 % visos realizuotos produkcijos. Pardavimai pagal šalis pasiskirst taip:
Šalis
Lietuva
Didžioji Britanija
Latvija
Švedija
Japonija
Ispanija
Suomija
Vokietija
Belgija
Jungtin s Amerikos Valstijos
Danija
Piet Kor ja
Kitos šalys (mažiau nei 2 %)

Lyginamasis
svoris %
27,1
9,9
8,9
8,7
7,6
6,4
4,3
3,9
3,3
2,9
2,8
2,8
11,4

11. AB “Linas” moni grup per 2020 met 12 m nesi pardav linini tekstil s gamini
ir suteik paslaug už 14.009 t kst. eur . Lyginant su 2019 met 12 m nesi pardavim pajamos
padid jo 1.030 t kst. Eur arba 8 %. 2020 m. Grup s pardavim bei gamybos apimtys, lyginant su
pra jusi met tuo pa iu laikotarpiu, padid jo d l pasaulin s epidemijos metu išaugusi nat rali
produkt paklausos ir d l sutrump jusi tiekimo grandini , kai Europos pirk jai perk l dal
užsakym iš Ryt šali Europ .
Per 2020 m. dvylika m nesi Grup s gautas pelnas prieš apmokestinim sudar 613 t kst.
Eur, 2019 m. to paties laikotarpio rezultatas buvo 142 t kst. Eur pelnas. Grup s pelnas padid jo
d l ženkliai išaugusios apyvartos ir pandemijos metu griež iau kontroliuojam , s naud
sumaž jimo.
AB „Linas” moni Grup s naujausi lininiai tekstil s gaminiai ar j kolekcijos kuriamos
atsižvelgiant ateinan io sezono tendencijas, stilistines kryptis, mados ir technologines naujoves.
AB „Linas” moni Grup gamina ir tiekia lininius tekstil s gaminius pirk jams, vertinantiems
nat ralumo ir modernumo derin , aukšt gamini kokyb , lankstum , gamyb pagal individualius
užsakovo reikalavimus, užsakym vykdymo greit .
Grup je veikia firmin s tekstil s gamini parduotuv s: parduotuv „Gija”, adresas S.
Kerbedžio g. 23, Panev žys ir internetin parduotuv www.linodovanos.lt.
12. UAB „Audito sprendimai” ( mon s kodas 220258280) atliko Bendrov s 2020 m.
finansini ataskait ir konsoliduot finansini ataskait bei 2020 m. moni Grup s metinio
pranešimo audit . Per 2020 m. už UAB „Audito sprendimai” teikiamas paslaugas priskai iuota
7.140 Eur s naud .
Per finansinius metus už UAB „Audito sprendimai” atlikt UAB „Lino apdaila” 2020 m.
finansini ataskait ir 2020 m. metinio pranešimo audit priskai iuota 2.850 Eur s naud .
Sukauptos audito s naudos parodomos 2020 m. finansin s b kl s ataskaitos eilut je
„Sukauptos s naudos ir ateinan i laikotarpi pajamos“.
13. Duomenys, pateikiami metin se finansin se ataskaitose pagr sti turto, kuriuo Grup
disponuoja, bei sipareigojim inventorizavimu.

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotos ir Bendrov s metin s finansin s ataskaitos

16

14. Duomenys pateikti 2020 m. Grup s ir Bendrov s metin se finansin se ataskaitose,
aiškinamajame rašte atitinka Tarptautini finansin s atskaitomyb s standart (TFAS) nuostatus,
priimtus taikyti Europos S jungoje, LR buhalterin apskait ir finansini ataskait sudarym
reglamentuojan ius teis s aktus, taip pat kitus LR teis s aktus.
15. Rizik valdymas
2020 m. prasid j s COVID-19 viruso protr kis, tur s takos ir emitento veiklai, tod l šiuo
metu pagrindin rizika yra veiklos t stinumo rizika:
Veiklos t stinumo arba likvidumo rizika susijusi su organizacijos geb jimu t sti veikl
dabar ir artimiausioje ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbta pasaulin pandemija,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s paskelbta ekstremali pad tis bei karantinas 2020 m. pirmoje
pus je d l atsiradusio neapibr žtumo neigiamai paveik Grup , pirk jai stabd užsakymus,
darbuotojams buvo paskelbtos dalin s ar pilnos prastovos. Antroje 2020 m. pus je pandemija
netiesiogiai tur jo teigiamos takos, nes išaugo nat rali pluošt paklausa, buvo trumpinamos
tiekimo grandin s.
Bendrov s savo produkcij realizuoja pla iai pasauliniu mastu. Didžioji dalis produkcijos
buvo parduota Europoje. Pasaulin s pandemijos paskelbimas ir karantinai atskirose šalyse ribojo
produkcijos pardavim apimtis, tuo pa iu ir gamybos apimtis. D l Bendrov s pardavim
diferenciacijos pardavim apimtys grei iau gr žo pradines apimtis ir netgi augo d l išaugusius
lino kaip nat ralaus pluošto paklausos ir sutrump jusi tiekimo grandini .
2020 m. pagrindini žaliav tiekimo sutrikimai buvo neženkl s. Grupei pavyko suderinti
nenutr kstam žaliav tiekim .
Grup pastoviai vertina alternatyvius gamybini paslaug tiek jus, tod l esant nepalankiai
situacijai d l dabartini gamybini paslaug (audimo ir audinio apdirbimo) tiek j veiklos
t stinumo, turi parengusi alternatyvi gamybini tiek j galimybes. Galimi gamybini paslaug
tiek jai vertinti ne tik Lietuvoje, ta iau ir už Lietuvos rib .
Grup neturi finansini sipareigojim , kurie priklauso nuo kreditoriaus poreikio, t.y. iki
pareikalavimo. Taip pat šiuo metu nevyksta jokie teismo procesai, tod l neigiam pasekmi d l
nepalanki teismo sprendimo atsiradusi finansini sipareigojim n ra.
Vienintel mon turinti garantij (laidavim ) Bendrov s sipareigojimams yra dukterin
mon UAB „Lino apdaila“. Dukterin s mon s veiklos t stinumo rizika yra minimali, tod l
galimyb d l garantijos praradimo yra minimali.
Grup s nuosavo kapitalo dydis yra pastovus. Reikšming poky i nuosavo kapitalo dydyje
n ra numatoma.
Bendrov je yra sudaryta ekstremali situacij valdymo komisija.
Standartiškai Bendrov likvidumo rizik valdo planuodama piniginius srautus, kurie padeda
lengviau valdyti pinigus ir, jei j tr ksta, lengviau parinkti finansavimo b d .
Bendrov je konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiam gryn j
pinig kiek , taip pat bendrov siekia palaikyti finansavimo lankstum . mon je likvidumo rizikos
valdymas apima pinig sraut prognozavim . Kuo šis prognozavimas yra išsamesnis ir tikslesnis,
tuo geriau mon valdo likvidum . Mok jim atid jimai už parduotas prekes yra nuo 14 iki 30
dien , retais atvejais iki 60-90 dien . Su paslaug ir preki tiek jais atsiskaitoma vidutiniškai
per trisdešimt dien , o su žaliav tiek jais per 15-60 dien . Ši pinig sraut prognoz numato
artimiausius pinig gavimus ir mok jimus bei leidžia planuoti pinig trumpalaik skolinim si bei
investavim . Einam j met pabaigoje yra sudaromas kit met biudžetas. Ilgalaik prognoz
(virš met ) yra strateginio verslo planavimo dalis. Šios pinig sraut prognoz s pateikia
informacij apie pinig pertekliaus ir poreikio dyd , kada atsiras pinig perteklius ar jo poreikis,
kiek ilgai t sis pinig pertekliaus ar papildomo poreikio laikotarpis, kaip pinig perteklius bus
panaudotas arba poreikis finansuotas.
Likvidumo rizika siejama su veiksniais, kad su jus terminui Grup ir Bendrov nepaj gs
gyvendinti savo finansini sipareigojim . moni Grup s ir Bendrov s likvidumo valdymo
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tikslas yra kiek manoma geriau užtikrinti pakankam moni Grup s likvidum , leidžiant
vykdyti sipareigojimus tiek esant prastoms, tiek sud tingoms s lygoms, nepatiriant nepriimt
nuostoli ir nerizikuojant prarasti savo ger vard .
AB „Linas” moni Grup s santykini finansini rodikli duomenys:
Rodikliai
Skolos – nuosavyb s rodiklis
Greitojo trumpalaikio mokumo
(greito likvidumo) koeficientas
Bendras skolos koeficientas
Bendrojo mokumo koeficientas

Grup

Formul
Visos mok tinos sumos ir sipareigojimai
Nuosavas kapitalas
Trumpalaikis turtas – Atsargos
Trumpalaikiai sipareigojimai
Visos mok tinos sumos ir sipareigojimai
Turtas
_________Nuosavas kapitalas_________
Visos mok tinos sumos ir sipareigojimai

Bendrov

2020

2019

Pokytis

2020

2019

Pokytis

0,33

0,30

0,03

0,34

0,33

0,01

2,65

0,71

1,94

2,43

0,65

1,78

0,25

0,23

0,02

0,26

0,25

0,01

3,01

3,33

-0,32

2,91

3,03

-0,12

Bendrov s, moni Grup s veikla 2020 metais pelninga, finansin pad tis stabili, ženkliai
padid j s greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas, bendrojo mokumo rodiklis išlieka gero
lygio, apyvartinis kapitalas yra teigiamas, tod l galima daryti prielaidas, kad, nevertinant COVID19 poveikio, artimiausiu laiku moni Grup netur t susidurti su rimtomis veiklos t stinumo
problemomis.
Pagal 2020.04.17 tarp UAB „Verslo dizainas“ ir AB „Linas“ sudaryt paskolos sutart
Bendrovei yra suteikta 1.330 t kst. Eur kredito suma. Paskolos sutarties galiojimo terminas 2023
m. balandžio 30 d. Už panaudot kredit mokamas fiksuotos metin s pal kanos. Grup s ir
Bendrov s finansin s b kl s ataskaitoje finansini skol ne kredito staigoms apskaitoma bendra
1.330 t kst. Eur suma. Aiškinamojo rašto pastaboje 4.15 pateikta informacija apie 2020 m.
gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s finansinius sipareigojimus pagal
gr žinimo terminus (metais).
AB „Linas” turi sudariusi su banku s skaitos kreditavimo sutart , pagal kuri Bendrovei
suteikta 145 t kst. Eur kredito suma. Pagal tarp banko ir AB „Linas” sudaryt finansini
sipareigojim limito sutart yra Bendrovei suteikta 290 t kst. EUR kredito suma bei pagal
kreditavimo sutart - 840 t kst. Eur kredito suma. 2020 m. Grup s ir Bendrov s finansin s b kl s
ataskaitoje finansini skol kredito staigoms apskaitoma bendra 132,6 t kst. Eur suma. Lizingo
(finansin s nuomos), faktoringo sipareigojim n ra. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio
31 d. skol kredito staigoms gr žinimo terminai atskleisti aiškinamojo rašto pastaboje 4.16.
Verslo rizika. Tai rizik grup susijusi su aplinka, kurioje Bendrov vykdo veikl ir daro
tak Bendrov s finansiniams rezultatams: Bendrovei konkurencingumas lyginant su kitais
gamini gamintojais.
Bendrov savo aplinkoje susiduria su verslo rizika. Verslo rizika labiau susijusi su aplinka,
kurioje Bendrov vykdo savo veikl ir daro poveik Bendrov s finansiniams rezultatams, tai
Bendrov s konkurencingumas; didžiausi Bendrov s klient ekonominis gyvybingumas; politin
ir ekonomin aplinka Europos S jungoje; teisiniai reguliavimai pagrindin s žaliavos supirkime.
Didžiausia rizika su kuria susiduria AB „Linas“ – paklausos sezoniškumas: 08-11 m n
vidutin m nesio apyvarta b na iki 30% didesn nei kitais m nesiais. Tod l nevienodai
panaudojami Grup s ir gamybines paslaugas atliekan i moni gamybos paj gumai. Paklausiu
metu gamybos paj gumai išnaudojai 90-100%, kitais m nesiais iki 70 %. D l to mon stengiasi
išlyginti gamybos paj gumus gamindama tam tikrus gaminius ne piko laikotarpiu, kad piko metu
b t galima padidinti pardavimus. Kadangi bendrov s pardavimai glaudžiai susij su mada,
gamybos lyginimo atveju mon susiduria su kita rizika, kai atsiranda galimyb gaminti
nepaklausi produkcij .
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Energijos (duj ir elektros) brangimas, darbo užmokes io augimas turi takos Bendrovei,
nes did ja gamybos kaštai, taip pat brangstant kurui did ja žaliav atsivežimo bei produkcijos
transportavimo kaštai.
Bendrov , mažindama aukš iau pamin t rizik , efektyvina gamyb skaitmenizuodama ir
standartizuodama darbo vietas; tobulina planavimo procesus; optimizuoja logistikos maršrutus.
Konkurencin rizika. Bendrov susiduria su konkurencine rizika vietin je ir eksporto
rinkose, tod l Bendrov s pagrindinis tikslas – padidinti pardavimus dideliems tarpininkams,
prekybos centrams, kad b t galima gaminti dideles partijas pasikartojan i gamini ir taip
sumažinto gamybos kaštus.
Bendrov susiduria su pagrindin mis finansin mis rizikomis, tai – rinkos rizika, kuri
galima išskirti tris dalis, tai pal kan normos rizika, valiut keitimo kurs rizika ir žaliavini
preki kainos rizika, taip pat likvidumo rizika bei kredito rizika.
Valiut kurs svyravimo rizika. Bendrov veikl vykdo tarptautiniu mastu, tod l jai yra
iškilusi valiut kurs svyravimo rizika. Vykdant tarptautin versl mon atsiskaito užsienio
valiutomis, tod l kyla valiut kurs svyravimo rizika, kuri, daugiausia, yra susijusi su JAV
doleriais. Valiut kurs svyravimo rizika kyla d l žaliav pirkimo iš Kinijos, tai pat gamini
eksporto JAV ir kitas šalis, atsiskaitan ias už prekes kita valiuta, kuri n ra Bendrov s funkcin
valiuta. Pagrindin valiuta, kuria atsiskaito Bendrov yra Euras.
Bendrov s pajamos ir išlaidos iš pagrindin s veiklos iš esm s yra nepriklausomos nuo
rinkos pal kan norm poky i . Ta iau Bendrov susiduria su pal kan norm pasikeitimo
rizika d l ilgalaiki paskol . Siekiant nustatyti pal kan norm tak Bendrov s veiklos
rezultatams, yra b tina nustatyti pozicijas, kurios sukelia pal kan normos rizik . Turtas ir
sipareigojimai, kurie yra jautr s pal kan norm pasikeitimams, apima faktinius Bendrov s
sandorius, tokius kaip: investicijos, suteiktos paskolos ir bet kurie kiti balansiniai ir nebalansiniai
sandoriai, kuri vert priklauso nuo fiksuot arba kintam pal kan norm ir teigiamai koreliuoja
su pal kan norm svyravimais. Bendrov nesinaudoja jokiomis finansin mis priemon mis, kad
apsisaugot nuo pal kan normos kitimo rizikos.
Kredito rizika. Kad išvengti klient /pirk j neatsiskaitymo atvej , prieš pasirašant
pirkimo-pardavimo sutart atsakingas vadybininkas ar rinkos vadovas minimaliai patikrina
Pirk jo finansin – ekonomin pad t viešuose šaltiniuose ( vairiose baz se, registruose ir t.t.).
Pirk j koncentracija gali paveikti Bendrov s iškylan i bendr kredito rizik , kadangi šie
pirk jai gali b ti panašiai veikiami ekonomini s lyg poky i , tod l Bendrov stengiasi išpl sti
pardavim geografij , tai mažindama rizik d l regionini ekonomini s lyg poky i . Bendrov
turi parengusi proced ras, nuolat užtikrinan ias, kad pardavimai b t atliekami taip, kad
neviršyt priimtos kredito rizikos ribos, t.y bendrov tiek parduodama, tiek pirkdama prekes ar
paslaugas, vertina kiekvieno kliento patikimum , analiz . Produkt pardavimas (preki
atkrovimas ) bendrov je pradedamas, jei yra 90- 100 % apmok jimo garantija. Bendrov je yra
taikomi vair s apmok jimo b dai/garantai, tokie kaip: 100 % išankstinis apmok jimas; likvidaus
nekilnojamo turto keitimas (vert nustato turto vertintojai); banko garantas (Banko garantas –
atsiskaitymo užtikrinimas, bet ne atsiskaitymo instrumentas. Jis suveikia, kai yra nevykdomas
apmok jimas); dokumentinis akredityvas (L/C); dažniausiai naudojamas prekinio kredito limito
draudimas; dokument inkaso.
Bendrov laiku atsiskaito už pirktas prekes ir paslaugas, o savo klientus vertina, reitinguoja,
nustato j patikimum , t.y kokio apsidraudimo iš j galima reikalauti, kok suteikti kredito limit
bei mok jimo atid jim dienomis ir pastoviai stebi klient atsiskaitymus. Kadangi ši rizikos r šis
yra ypa gerai valdoma, bendrov neturi reikšming „blog “ skol , tod l gali lengviau planuoti
savo piniginius srautus.
Grup s ir Bendrov s per vienus metus gautin sum iš pirk j , moni Grup s moni ,
asocijuot j moni 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. palyginamoji analiz :
Nepradelstos

Pradelstos skolos, Eur

Iš viso, Eur
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skolos, Eur
Grup
2020 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.
Bendrov
2020 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.

Mažiau
nei 30 d.

30-90 d.
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90-180 d. Daugiau
nei 180 d.

901.765
920.265

105.886
140.649

12.981
9.690

12.630
434

8.028
1.435

1.041.291
1.072.473

901.765
920.265

105.886
140.649

12.981
9.690

12.630
434

8.028
1.435

1.041.291
1.072.473

2020 m. gruodžio 31 d. 96,4 proc. pirk j gautin sum buvo apdrausta kredit draudimu
ar turto keitimu (2019 m. gruodžio 31 d. – 91,6 proc.). Maksimal s galimi balansin s vert s
nuostoliai d l rizikos, susijusios su iš pirk j pradelstomis gautinomis sumomis yra nereikšmingi
– 0,5 proc. Finansini ataskait dien , iš pirk j , asocijuot j moni gautin sum , kuri
terminas yra pradelstas, n ra joki požymi , jog skolininkai ne vykdys savo mok jim
sipareigojim .
Galima kredito rizika, atsirandanti d l Grup s ir Bendrov s finansinio turto, kur sudaro
po vien met gautinos sumos, paskolos asocijuotosioms mon ms, kyla d l klient
sipareigojim nevykdymo, ir yra lygi balansinei vertei.
Šiai rizikai valdyti mon s už suteiktas paskolas garantuoja keistu turtu, garantijomis ir
laidavimais. Sudarant finansines ataskaitas Grup s mon s nustato, ar n ra objektyvi prielaid ,
kad finansinio turto vert gali sumaž ti.
2020 m. gruodžio 31 d suteikt garantij vert yra pakankama skoloms padengti.
Aiškinamojo rašto pastaboje 4.25 pla iau pateikta informacija apie 2020 m. gruodžio 31 d. ir
2019 m. gruodžio 31 d. Grup s ir Bendrov s teises ir sipareigojimus, nenurodytus finansin s
b kl s ataskaitoje.
Pirkimo ir tiek j rizikos. Preki (pagrindini , pagalbini medžiag , detali , rangos ir
kt.) bei paslaug pirkimai bendrov je vykdomi skelbiant viešus ir uždarus konkursus arba
paslaug ar preki tiek jams siun iant užklausimus/paklausimus. Preki ar paslaug tiek jas
dažniausiai renkamas bent iš dviej pateikt pasi lym . Bendrov je veikia pirkimo ir tiek j
rizikos veiksni indentifikavimo bei analiz s proced ros.
Reputacijos rizika. Tai rizika susijusi su Bendrov s priimamais
darbuotoj elgesiu.
Bendrovei yra svarbi reputacijos rizika. Bendrov vertina savo reputacij
imasi reputacijos rizikos mažinimo priemoni . Bendrov je patvirtintas Etikos
kodeksas nustatyt elgesio standartus, skirtus visiems Grup s darbuotojams,
darbuotoj užimamas pareigas, etato apimt ir kt.

sprendimais bei
bei ger vard ir
kodeksas. Etikos
neatsižvelgiant

Operacin rizika. Tai pla iausia rizik grup apimanti rizikas susijusias su veikla
Bendrov s viduje, tai vidini proces ir vykdom veiklos operacij saugumas, patikimumas,
teisin baz , darbuotoj -specialist saugumas.
Operacin rizika yra nuostoli padid jimo, prestižo praradimo, pasitik jimo sumaž jimo
rizika, kuri gali lemti išoriniai aplinkos veiksniai (pvz.: stichin s nelaim s, nusikalstami tre i j
asmen veiksmai ir pan.) arba vidaus veiksniai (pvz.: neefektyvi veikla ir valdymas, netinkamas
ir neefektyvus l š naudojimas, vidaus kontrol s tr kumai, neefektyvios proced ros,
informacini sistem sutrikimai, netinkamas funkcij ar atsakomybi pasiskirstymas ir pan.).
Siekdama valdyti operacin rizik , Bendrov
gyvendina atitinkamas organizacines
priemones, diegia proced ras ir verslo procesus palaikan ias informacines sistemas, kuri visuma
turi užtikrinti tinkamos vidaus kontrol s sistemos funkcionavim ir tinkam bendradarbiavim su
susijusiomis tre iosiomis šalimis. Bendrov taiko šiuos pagrindinius vidaus kontrol s elementus:
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verslo sprendimus priiman i bei kontroliuojan i funkcij atskyrimas, operacij atlikimo
apskaitos kontrol s proced ros, galiojim priimti sprendimus limitai ir j kontrol , kolegiali
sprendim pri mimas verslo procesuose ir pan.
Bendrov je lank si potenciali ir esam klient atstovai atliko nepriklausomus auditus ir
teigiamai vertino esamos infrastrukt ros b kl , pagrindini veiklos ir saugos proces
organizavim , bendradarbiavim su suinteresuotomis tre iosiomis šalimis bei sukurt kontrol s
sistem .
Bendrov s finansini ataskait rengim , vidaus kontrol s ir finansin s rizikos valdymo
sistemas, teis s akt , reglamentuojan i finansini ataskait sudarym , laikym si priži ri Audito
komitetas. Bendrov yra atsakinga už finansini ataskait rengimo prieži r .
II. APSKAITOS POLITIKA
1.

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansin s ataskaitos

Grup apskait tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius finansin s
atskaitomyb s standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos S jungoje (ES) bei LR buhalterin
apskait ir finansin s atskaitomyb s sudarym reglamentuojan ius teis s aktus, taip pat kit LR
teis s akt reikalavimus,
Grup ir Bendrov pritaik moni Grupei ir Bendrovei aktualius ši tarptautini
finansin s atskaitomyb s standartus bei j pakeitimus:
1-ojo TAS „Finansini ataskait pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika,
apskaitini vertinim keitimas ir klaidos“ pataisa „S vokos „reikšminga“ apibr žtis“
(pataisos)
Pataisos taikomos metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m.
sausio 1 d. arba v liau. Pataisose paaiškinta s voka „reikšminga“ ir tai, kaip ji turi b ti taikoma.
Naujoje apibr žtyje nurodoma, kad „Reikšminga yra tokia informacija, kurios nepateikimas arba
klaidingas ar neaiškus pateikimas pagr stai tik tina gali daryti tak sprendimams, kuriuos
pagrindiniai bendrosios paskirties finansini ataskait vartotojai priima remdamiesi tomis
finansin mis ataskaitomis, kuriuose pateikiama finansin informacij apie konkret ataskaitas
teikiant kio subjekt .“
Be to, buvo patobulinti kartu su apibr žtimi pateikiami paaiškinimai. Pataisose taip pat
nurodoma, kad reikšmingumo s voka nuosekliai vartojama visuose TFAS. Bendrov s ir Grup s
vadovyb vertino, kad šios pataisos neturi takos šioms finansin ms ataskaitoms.
3-iasis TFAS „Verslo jungimai“ (pataisos)
TASV išleido „Verslo apibr žimas“ pataisas (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspr sti
sunkumus, kylan ius tais atvejais, kai kio subjektas turi nustatyti, ar sandoris arba kitas vykis
yra verslo jungimas, taikydamas šiame TFAS pateikt apibr žt , pagal kuri reikalaujama, kad
sigytas turtas ir prisiimti sipareigojimai b t verslas. Jeigu sigytas turtas n ra verslas, ataskaitas
teikiantis kio subjektas turi apskaityti sandor arba kit vyk kaip turto sigijim . Pateiktos
verslo jungimo identifikavimo rekomendacijos ir verslo apibr žtis. Pataisos galioja verslo
jungimams, kurie buvo sigyti pirmame metiniame ataskaitiniame laikotarpyje, prasidedan iame
2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris sigyjamas tokio laikotarpio pradžioje arba v liau. Bendrov s
ir Grup s vadovyb s vertinimu, šios pataisos neturi takos šioms finansin ms ataskaitoms, ta iau
gali tur ti takos ateities laikotarpiams, jei Bendrov ar Grup vykdys verslo jungimus.
39-ojo TAS „Finansin s priemon s. Pripažinimas ir vertinimas“, 7-ojo TFAS
„Finansin s priemon s. Atskleidimas“ ir 9-ojo TFAS „Finansin s priemon s“ (pataisos)
2019m. TASV paskelb 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisas, kuriomis
užbaigiamas pirmas etapas, siekiant reaguoti tarpbankini pal kan normos reformos poveik
finansinei atskaitomybei. Paskelbtose pataisose nagrin jamos problemos, kurios turi takos
finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki esamo pal kan normos lyginamojo indekso pakeitimo
alternatyvia pal kan norma, ir analizuojamas poveikis, kur gali sukelti konkret s apsidraudimo
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sandori apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansin s priemon s“ ir 39-ajame
TAS „Finansin s priemon s. Pripažinimas ir vertinimas, kai d l tokio poveikio b tina atlikti
ateit orientuot analiz . Pataisomis numatytos laikinos išimtys, taikytinos visiems apsidraudimo
sandoriams, kuriems pal kan norm lyginamojo indekso reforma (toliau – IBOR) turi
tiesiogin s takos, kai pagal toki reform apsidraudimo apskaita t siama neaiškumo laikotarpiu,
kol esamas pal kan normos lyginamasis indeksas nekei iamas alternatyvi beveik neriziking
pal kan norm (toliau RFR). Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7- ajame TFAS „Finansin s
priemon s. Atskleidimas“ d l papildomos informacijos apie neaiškum , kuris atsiranda d l IBOR,
atskleidimo. Pataisos taikomos metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2020 m.
sausio 1 d. arba v liau, ir jos turi b ti taikomos retrospektyviai. Antrasis etapas (Parengiamojo
projekto etapas) orientuotas problemas, kurios gali tur ti takos finansinei atskaitomybei, kai
esamas pal kan normos lyginamasis indeksas kei iamas RFR. Bendrov s ir Grup s vadovyb
vertino, kad šios pataisos neturi takos šioms finansin ms ataskaitoms.
Grup je ir Bendrov je šie standartai ir aiškinimai, kurie jau yra patvirtinti, bet dar
ne sigalioj ir anks iau neprad ti taikyti standartai. bus taikomi tada, kai sigalios ir bus
priimti ES:
1-ojo TAS „Finansini ataskait pateikimas“, 16-ojo TAS „Nekilnojamas turtas,
ranga ir rengimai“, 37-ojo TAS „Atid jiniai, neapibr žtieji sipareigojimai ir turtas“, 28ojo TAS „Investicijos asocijuot sias mones ir bendras mones“, 39-ojo TAS „Finansin s
priemon s. Pripažinimas ir vertinimas“, 3-iojo TFAS „Verslo jungimai“, 4-ojo TFAS
„Draudimo sutartys“, 7-ojo TFAS „Finansin s priemon s. Atskleidimas“, 9-ojo TFAS
„Finansin s priemon s“, 10-ojo TFAS „Konsoliduotos finansin s ataskaitos“, 16-ojo TFAS
„Nuoma“, 17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ pataisos (taikomi ne v liau kaip nuo pirm savo
finansini met , prasidedan i 2020 m. sausio 1 d. arba v liau, pradžios). Patais tikslas –
pakeisti tam tikruose standartuose ir aiškinimuose pateiktas nuorodas ankstesnius pagrindus
naujomis nuorodomis patikslintus Konceptualiuosius pagrindus. Šiuo metu Bendrov ir Grup
vertina, kokios takos pataisos tur s finansin ms ataskaitoms.
2.

Apskaitos politika

Bendrov , moni Grup turi administracijos vadovo patvirtint , Tarptautini finansin s
atskaitomyb s standart (TFAS) nuostatas atitinkan i apskaitos politik , kurioje nustatytos
mon s turto, nuosavo kapitalo ir sipareigojim vertinimo, pajam ir s naud pripažinimo ir
registravimo apskaitoje taisykl s, pagal kurias parengiamos finansin s ataskaitos.
2.1. Grup s apskaita
2.1.1. Patronuojamomis mon mis yra laikomos tos mon s, kuriose Grup , tiesiogiai ar
netiesiogiai, nuosavyb s teise turi daugiau nei pus balsavimo teis turin i akcij arba kitais
b dais gali kontroliuoti.
2.1.2. Patronuojamosios mon s yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai Grup gyja ši
moni kontrol ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrol prarandama. Sandoriai tarp
Grup s moni , liku iai bei nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš sandori tarp Grup s moni yra
eliminuojami.
2.1.3. AB „Linas” Grup s mon s visais reikšmingais atžvilgiais taiko vienod apskaitos
politik . Reikšming apskaitos politikos skirtum , d l kuri tur t b ti pertvarkytos Grup s
moni finansin s ataskaitos, n ra.
2.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita
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2.2.1. Nematerialios substancijos turtas, skirtas naudoti Grup s moni veikloje ilgiau nei
vienerius metus, apskaitoje pripaž stamas nematerialiuoju turtu, jeigu atitinka šiuos pripažinimo
kriterijus:
a. ketinama j naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b. pagr stai tikimasi gauti iš turto ekonomin s naudos b simaisiais laikotarpiais;
c. galima patikimai nustatyti turto sigijimo (pasigaminimo) savikain ;
d. mon ms yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
2.2.2. Grup s mon se nustatoma 900 eur minimali sigijimo (pasigaminimo) savikaina,
nuo kurios sigyjamas nematerialusis turtas turi b ti priskiriamas ilgalaikiam nematerialiam turtui.
2.2.3. Ilgalaikis nematerialusis turtas finansin s b kl s ataskaitoje atvaizduojamas likutine
verte, kuri apskai iuojama iš sigijimo vert s at mus sukaupt amortizacij .
2.2.4. Amortizuojant ilgalaik nematerial j turt taikomi Grup s moni nustatyti
amortizacijos normatyvai. Naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) amortizacijos
skai iavimo metodas. Nematerialusis turtas pradedamas amortizuoti nuo kito m nesio 1 d. po šio
turto naudojimo pradžios. Amortizacijos skai iavimas nutraukiamas nuo kito m nesio 1 d., po
nematerialiojo turto nurašymo, o pardavus - nuo pardavimo dienos.
2.2.5. Ilgalaikio nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio
laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, s naudoms.
2.2.6. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio kontrol riboja teis s aktai bei tam tikros
sutartys, Grup s mon se n ra.
2.2.7. Ilgalaikio nematerialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojim garantija, Grup je n ra.
2.2.8. Išankstiniai apmok jimai už ilgalaik nematerial j turt registruojami sumok t
avans s skaitoje.
2.2.9. Kita informacija apie Grup s ir Bendrov s ilgalaik nematerial j turt atskleista
aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.1. ir 4.3.
2.3. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita
2.3.1. Grup s moni sigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka
visus šiuos požymius:
a. ketinama j naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b. pagr stai tikimasi gauti iš turto ekonomin s naudos b simaisiais laikotarpiais;
c. galima patikimai nustatyti turto sigijimo (pasigaminimo) savikain ;
d. turto sigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesn už visam ilgalaikiam
materialiajam turtui nustatyt minimali sigijimo savikain - 900 eur ;
e. mon ms yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
2.3.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine sigijimo
(pasigaminimo) savikaina.
2.3.3. Išankstiniai apmok jimai už ilgalaik material j turt registruojami sumok t
avans ir/ar vykdom materialiojo turto statybos (gamybos) darb s skaitoje.
2.3.4. Grup s mon s viso ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko sigijimo savikainos
b d . Taikant sigijimo savikainos b d , sigytas ar pasigamintas turtas apskaitoje registruojamas
sigijimo savikaina, o finansin se ataskaitose parodomas likutine verte, kuri apskai iuojama iš
sigijimo savikainos atimant sukaupt nusid v jim ir turto vert s sumaž jim , jei turtas buvo
nukainotas.
2.3.5. Ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimas skai iuojamas taikant nusid v jimo
normatyvus metais, kurie nustatomi atsižvelgiant planuojam turto naudingo tarnavimo laik ,
planuojam turto naudojimo intensyvum , jo naudojimo aplink , numatom turto likvidacin
vert ir kitus veiksnius..
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2.3.6. Grup je ilgalaikio materialiojo turto nusid v jimui skai iuoti taikomas tiesiogiai
proporcingas (tiesinis) metodas; nusid v jimas pradedamas skai iuoti nuo kito m nesio 1 d.
parengus turt naudoti veikloje ir nebeskai iuojamas nuo kito m nesio 1 d. po jo nurašymo ar
perleidimo, kai turtas nebenaudojamas arba kai visa jo vert (at mus likvidacin ) perkeliama
s naudas.
2.3.7. Grup s mon ms perleidus ilgalaik material j turt , registruojamas tokios
operacijos rezultatas – pelnas ar nuostoliai iš turto perleidimo. Rezultatas apskai iuojamas iš
gaut pajam at mus perleisto turto likutin vert ir visas su turto perleidimu susijusias s naudas.
Ilgalaikio turto, išskyrus finansin , perleidimo pelnas arba nuostolis priskiriamas kitos veiklos
pajamoms arba s naudoms.
2.3.8. keistas ilgalaikis materialusis turtas bei išsinuomotas iš tre i j asmen ilgalaikis
materialusis turtas apskaitomas užbalanse.
2.3.9. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nud vimas per ilgesn negu 20 met laikotarp ar
materialiojo turto, kurio kontrol riboja teis s aktai bei tam tikros sutartys, Grup s mon se n ra.
2.3.10. Grup turi ilgalaikio materialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojim garantija, tai
nekilnojamasis turtas - pastatai ir statiniai, esantys S. Kerbedžio g. 23, Panev žys.
2.3.11. Kita informacija apie ilgalaik material j turt atskleista aiškinamojo rašto
pastabose Nr. 4.2; 4.3.
2.4. Finansinio turto apskaita
2.4.1. Grup finansin turt klasifikuoja ilgalaik ir trumpalaik .
2.4.2. Finansinis turtas skirstomas keturias grupes: finansin turt , vertinam tikr ja verte
pelno (nuostoli ) ataskaitoje; investicijas, laikomas iki termino; paskolas ir gautinas sumas;
galim parduoti finansin turt .
2.4.3. Grup s mon s pirm kart pripažindamos finansin turt , j vertina tikr ja verte,
neatimdamos joki sandorio išlaid , patiriam šio turto pardavimo ar kitokio perleidimo metu.
Išimtys daromos vertinant: paskolos ir gautinas sumos – neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais
ar kitaip nustatomais mok jimais, nekotiruojamais aktyviojoje rinkoje - vertinamos amortizuota
savikaina, naudojant faktini pal kan metod ; investicijos, laikomos iki termino, vertinamos
amortizuota savikaina, naudojant faktini pal kan metod ; investicijos nuosavyb s priemones,
kurios neturi kotiruotos rinkos kainos ir kuri tikroji vert negali b ti patikimai vertinta, taip pat
išvestin s finansin s priemon s, susijusios su nekotiruotomis nuosavyb s priemon mis, ir kai
šiomis priemon mis yra atsiskaitoma, jos vertinamos savikaina.
2.4.4. Pelnas arba nuostolis pripaž stami pelno (nuostoli ) ir kit bendr j pajam
ataskaitoje tada, kai finansinis turtas yra nurašomas, sumaž ja jo vert ar jis yra amortizuojamas.
2.4.5. Sudarant finansines ataskaitas Grup s mon s nustato, ar n ra objektyvi rodym
apie sumaž jusi finansinio turto vert . Jeigu toki rodym esama, kad sumaž jo paskol ,
gautin sum ar iki termino laikom investicij , apskaitom amortizuota savikaina, vert , tai
nuostolio suma vertinama kaip turto balansin s vert s ir vertint b sim j pinig sraut
(ne traukiant b sim kredito nuostoli , kol jie nepatirti), diskont taikant pradin faktini
finansinio turto pal kan norm , dabartin s vert s skirtumas. Nuostolio suma pripaž stama pelno
(nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitoje. Jeigu yra objektyvi rodym , kad sumaž jo
nekotiruotos nuosavyb s priemon s, neapskaitomos tikr ja verte (nes jos tikrosios vert s
ne manoma patikimai nustatyti), vert ar išvestinio turto, siejamo su tokia nekotiruota nuosavyb s
priemone (ir už kur turi b ti atsiskaitoma t priemon pristatant) vert , šio nuostolio suma
vertinama kaip finansinio turto balansin s vert s ir jo vertint b sim j pinig sraut ,
diskontuot dabartine panašaus finansinio turto gr žinam išmok rinkos norma, dabartin s
vert s skirtumas. Tokie nuostoliai d l vert s sumaž jimo neturi b ti panaikinami (finansiniam
turtui, apskaitomam savikaina). Kai galimo parduoti finansinio turto tikrosios vert s sumaž jimas
yra tiesiogiai priskiriamas nuosavybei, be to, atsiranda objektyvi turto vert s sumaž jimo
rodym , tada kaupiamasis nuostolis, buv s tiesiogiai priskirtas nuosavybei, turi b ti išbrauktas iš

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotos ir Bendrov s metin s finansin s ataskaitos

24

nuosavyb s ir pripaž stamas pelno (nuostoli ) ataskaitoje, net jeigu finansinio turto pripažinimas
nenutraukiamas (finansiniam turtui, galimam parduoti).
2.4.6. Kita informacija susijusi su finansiniu turtu atskleista aiškinamojo rašto pastabose
Nr.4.4.
2.5. Atsarg apskaita
2.5.1. Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detal s,
nebaigta produkcija ir vykdomi darbai, pagaminta produkcija bei pirktos prek s, skirtos
perparduoti), kur mon sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Materialusis turtas,
Grup s moni veikloje naudojamas ilgiau kaip vienerius metus priskiriamas trumpalaikiam turtui
- atsargoms, kai tokio turto vieneto vert mažesn už Grup s nustatyt minimali ilgalaikio
materialiojo turto vieneto vert .
2.5.2. Grup je atsarg vertinimui naudojamas FIFO metodas, t. y. daroma prielaida, jog
pirmiausiai parduodamos arba sunaudojamos atsargos, kurios buvo sigytos anks iausiai.
2.5.3. Grup s atsargos (išskyrus nebaigt gaminti produkcij ) apskaitomos naudojant
nuolat apskaitom atsarg b d , t. y. apskaitoje fiksuojamas kiekvienas atsarg sigijimo
(pasigaminimo) ir pardavimo (sunaudojimo) faktas. Nebaigta gaminti produkcija apskaitoma
periodiškai, apskaitos periodas – m nuo.
2.5.4. Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos sigijimo savikaina, o sudarant
finansines ataskaitas – sigijimo (pasigaminimo) savikaina arba gryn ja galimo realizavimo verte,
atsižvelgiant tai, kuri iš j yra mažesn .
2.5.5. Grup je produkcijos pasigaminimo savikain sudaro tiesiogin s ir netiesiogin s
išlaidos. Tiesiogin s gamybos išlaidos – tai pagrindini žaliav (medžiag ), komplektuojam j
gamini , technologin s energijos bei tiesioginio darbo užmokes io išlaidos. Netiesiogin s
gamybos išlaidos – tai tiesiogiai su produkcijos gamyba nesusijusios, bet sudaran ios s lygas
gamybai vykti, išlaidos, kuri ne manoma tiesiogiai priskirti konkretiems gaminiams ar j
grup ms.
2.5.6. Pagamint pusfabrika i ir pagamintos produkcijos vienet savikaina nustatoma
žaliav išlaidas gaminiams priskiriant proporcingai Grup s nustatytoms žaliav sunaudojimo
normoms, kitas tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas gaminiams paskirstant proporcingai
Grup s nustatytiems normatyvams.
2.5.7. Atsargos nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vert s atskirai vertinant
kiekvien atsarg vienet ar vienod atsarg grupes. Nustatant gryn j galimo realizavimo vert ,
atsižvelgiama tiksl , d l kurio atsargos laikomos. Žaliavos ir kitos medžiagos, laikomos
produkcijai gaminti, nenukainojamos žemiau j sigijimo savikainos, jeigu produkcij , kuri
gaminant jos naudojamos, tikimasi parduoti už savikain ar didesne kaina, nebent Grup je
susikaupia perteklinis žaliav ar kit medžiag kiekis. Vis atsarg nukainojimo iki grynosios
galimo realizavimo vert s suma ir visi atsarg nuostoliai pripaž stami to laikotarpio, kuriuo
atliekami nukainojimai, bendrosiomis ir administracin mis s naudomis. Bet kokio atsarg
nukainojimo atstatymo, atliekamo d l grynosios galimo realizavimo vert s augimo, suma
mažinamos to laikotarpio bendrosios ir administracin s s naudos.
2.5.8. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.7. atskleista informacija apie Grup s ir
Bendrov s atsargas.
2.5.9. Sumok ti avansai už atsargas ir paslaugas apskaitomi trumpalaikio turto sumok t
avans s skaitoje. Aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.6. atskleista informacija apie Grup s ir
Bendrov s sumok tus avansus už trumpalaik turt ir paslaugas.

2.6. Gautin sum apskaita
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2.6.1. Per vienus metus gautinomis sumomis laikoma teis gauti pinigus ar kit finansin
turt iš tre i j asmen . Tai gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduot produkcij ,
suteiktas paslaugas ar trumpalaikes paskolas, gautinos pal kanos už suteiktas paskolas, sumok ti
avansai už gautin finansin turt ir kitos pagal sutartis užregistruotos skolos monei.
2.6.2. Gautinoms sumoms nepriskiriami sumok ti avansai už nefinansin turt (pvz.,
ilgalaik material j turt , nematerial j turt , atsargas ir pan.).
2.6.3. Per vienus metus gautinos sumos apskaitoje registruojamos sigijimo savikaina, t. y.
gautino atlygio verte.
2.6.4. Sudarant metines finansines ataskaitas gautinos sumos parodomos gryn ja verte, t.
y. at mus abejotin skol dal . Abejotin skol s naudos registruojamos bendrosiose ir
administracin se s naudose ir traukiamos ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostoli ) ir kit
bendr j pajam ataskait .
2.6.5. Grup abejotin skol s naudoms vertinti taiko tiesiogin abejotin skol s naud
vertinimo b d . Skolos, kuri atgavimu yra abejojama, iškeliamos kontroliuotin siskolinim
buhalterines s skaitas. Gautinos sumos pripaž stamos abejotinomis, gavus patikim informacij
apie siskolinim nepadengim .
2.6.6. Aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.7.; 4.8. atskleista informacija apie Grup s ir
Bendrov s per vienus metus gautinas sumas ir abejotinas skolas bei mon ms suteiktas ilgalaikes
ir trumpalaikes paskolas, nurodant valiut , pal kanas, atgavimo terminus.
2.7. Trumpalaik s investicijos ir piniginio turto apskaita
2.7.1. Grup s piniginis turtas - pinigai eurais ir užsienio valiuta, laikomi kasoje bei bank
atsiskaitomosiose s skaitose bei pinig ekvivalentai. Finansini met pabaigoje Grup pinig
ekvivalent netur jo.
2.7.2. trumpalaiki investicij straipsn priskiriamos trumpalaik s investicijos akcijas ir
kitus vertybinius popierius, trumpalaikiai terminuoti ind liai bei kitos investicijos.
2.8. Ateinan i laikotarpi s naudos ir sukauptos pajamas
2.8.1. Ateinan i laikotarpi s naudos ir sukauptos pajamos neskirstomos ilgalaikes ir
trumpalaikes.
2.8.2. Ateinan i laikotarpi s naudos susidaro, kai mon per ataskaitin ir ankstesnius
ataskaitinius laikotarpius sumok jo už b simais laikotarpiais gautinas t stinio pob džio
paslaugas, už kurias sumok tos sumos bus tolygiai pripaž stamos s naudomis ateinan iais
ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.
2.8.3. Sukauptos pajamos – tai per ataskaitin ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius
mon s uždirbtomis pajamomis pripažintos sumos, d l kuri skolininkas prisiima sipareigojim
sumok ti ateinan iais ataskaitiniais laikotarpiais už mon s per tam tikr laikotarp teikiamas
t stinio pob džio paslaugas, už kurias uždirbtos pajamos kaupiamos tolygiai arba atsižvelgiant
paslaug vykdymo lyg .
2.8.4. Informacija apie Grup s ir Bendrov s ateinan i laikotarpi s naudas pateikta
aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.10.
2.9. Nuosavo kapitalo apskaita
2.9.1. Nuosavam kapitalui priskiriama: apmok ta statinio kapitalo dalis; privalomasis
rezervas; kiti rezervai; nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Informacija apie Bendrov s statin
kapital pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.11.
2.9.2. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrov buvo gijusi 1.835.833 vienet sav akcij arba
7,64% vis akcij . AB „Linas” patronuojamoji mon Bendrov s akcij neturi.
2.9.3. Informacija apie rezervus pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.12.
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2.9.4. AB „Linas“ vadovyb s parengtas pelno (nuostoli ) paskirstymo projektas
pateikiamas aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.13.
2.9.5. Akcinink susirinkime patvirtintas pelno paskirstymas traukiamas to laikotarpio
finansines ataskaitas, kur buvo priimtas akcinink sprendimas d l pelno paskirstymo,
neatsižvelgiant tai, kada paskirstytasis pelnas buvo uždirbtas.
2.10.

Dotacij ir subsidij apskaita

2.10.1. Dotacija (subsidija) pripaž stama, jeigu pagr stai garantuojama, kad Grup atitinka
dotacijos (subsidijos) suteikimo s lygas ir yra rodym , kad dotacija (subsidija) bus teikiama.
2.10.2. Dotacij (subsidij ) apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. dotacija (subsidija)
ar jos dalis pripaž stama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacija (subsidija)
susijusios s naudos. Finansin s b kl s ataskaitoje parodoma nepanaudota dotacijos (subsidijos)
dalis.
2.10.3. Dotacijos (subsidijos) apskaitoje parodomos pajam metodu. Su pajamomis
susijusios dotacijos teikiamos s naudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos
kitos dotacijos, nepriskirtinos su turtu susijusioms dotacijoms.
2.10.4. Grup je gautos dotacijos (subsidijos) patirtoms s naudoms kompensuoti apskaitoje
pripaž stama panaudota tokia dalis, kiek patiriama s naud , kurioms kompensuoti ji skirta, ir
tokia pat dalimi yra mažinama pelno (nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitos
kompensuojam s naud straipsnio suma.
2.10.5. Finansini ataskait aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.14. pateikiama informacija
apie Grup s ir Bendrov s gautas (gautinas) dotacijas (subsidijas).
2.11.

sipareigojim apskaita

2.11.1. Grup s finansin je apskaitoje registruojami esamieji sipareigojimai, t. y. kai
Grup s mon s gyja prievoles, kurios tur s b ti vykdytos.
2.11.2. sipareigojimai grupuojami pagal j
privalomum
vykdyti: ilgalaikiai
sipareigojimai – tie, kuriuos Grup s mon s tur s vykdyti v liau nei per ateinan ius vienerius
metus; trumpalaikiai sipareigojimai – tie, kurie turi b ti vykdyti per vien mon s prastin s
veiklos cikl arba per dvylika m nesi .
2.11.3. Pirminio pripažinimo metu finansiniai sipareigojimai vertinami tikr ja verte –
sandorio kaina (mok tino atlygio tikr ja verte), v liau – amortizuota savikaina, naudojant faktini
pal kan metod .
2.11.4. Grup s mon s skai iuoja sipareigojimus darbuotojams už j užsidirbtas
atostogas. Atostogini kaupim s naudos apskai iuojamos kas m nes . Finansiniams metams
pasibaigus, sukaupt
atostogini
suma patikslinama, kiekvienam darbuotojui tiksliai
apskai iuojant per finansinius metus uždirbt ir dar neišnaudot atostog laik ir nustatant tiksli
sukaupt atostogini (su socialiniu draudimu) sum . D l sum nereikšmingumo nuo sukaupt
atostogini mok Garantin fond suma neskai iuojama. Informacija apie Grup s ir Bendrov s
sukauptas atostogini sumas pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.17.
Trumpalaik s išmokos darbuotojams yra pripaž stamos kaip laikotarpio, kurio metu
darbuotojai teik paslaugas, einamosios išlaidos. Jas sudaro atlyginimai ir darbo užmokestis,
socialinio draudimo našai, premijos, apmokamos atostogos ir kitos išmokos.
Ilgalaik s išmokos darbuotojams – išeitin s išmokos pensijinio amžiaus darbuotoj
išeitin ms kompensacijoms mok ti. 1-ajame TAS „Finansini ataskait pateikimas“, kio
subjektas atskleidžia s naud pob d ir sum tada, jeigu šios s naudos yra reikšmingos.
Vadovyb , kaip to reikalaujama 19-ojo TAS „Išmokos darbuotojams“, atliko ilgalaiki išmok
vertinim ir mano, kad išeitin s išmokos yra nereikšmingos ir netur s takos Grup s ir Bendrov s
finansin ms ataskaitoms.
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2.11.5. AB „Linas” moni grup je finansini met skol , kurias garantuoja vyriausyb ar
tretieji asmenys užstatytu turtu, n ra.
2.11.6. Sudarant metines finansines ataskaitas pirk j avansu apmok tos sumos, kurios
apskaitomos daugiau kaip metai ir kai atsiranda požymi , kad jos (ar j dalis) gali b ti
nepareikalautos, iškeliamos
kontrarin sipareigojim s skait . Atitinkamai sipareigojim
sumaž jimas atvaizduojamas Grup s abejotin skol s naud kontrarin je s skaitoje.
2.11.7. Informacija apie Grup s ir Bendrov s ilgalaikius ir trumpalaikius sipareigojimus
pateikta aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.15.
2.11.8. Informacija apie Grup s ir Bendrov s skol kredito staigoms b kl atskleista
aiškinamojo rašto pastaboje Nr. 4.16.
2.12.

Atid jiniai

2.12.1. Atid jiniai pripaž stami, jei juos l m praeities vykiai ir finansini ataskait
ataskaitini laikotarpi pabaigos dat jie egzistuoja.
2.12.2. Atid jini suma parodo, kokio dydžio finansini ataskait ataskaitini laikotarpi
pabaigos dat patikimai vertintos išlaidos tur t padengti teisin sipareigojim ar neatšaukiam
pasižad jim .
2.12.3. moni grup je sudarant finansines ataskaitas atid jiniai perži rimi ir koreguojama
j vert , atsižvelgiant naujus vykius ir aplinkybes.
2.13.

Sukauptos s naudos ir ateinan i laikotarpi pajamos

2.13.1. Sukauptos s naudos ir ateinan i laikotarpi pajamos neskirstomos ilgalaikes ir
trumpalaikes.
2.13.2. Sukauptoms s naudoms priskiriamos per ataskaitin ir ankstesniais ataskaitiniais
laikotarpiais už gautas t stines paslaugas mon s s naudomis tolygiai pripažintos sumos, kurias ji
sipareigojo sumok ti ateinan iais ataskaitiniais laikotarpiais.
2.13.3. Ateinan i laikotarpi pajamas sudaro mon s dar neuždirbtos, ta iau pirk j
(užsakov ) už teikiamas t stinio pob džio paslaugas sumok tos sumos, kurios pajamomis bus
tolygiai pripaž stamos ateinan iais ataskaitiniais laikotarpiais, kai, suteikus paslaug , jos bus
uždirbamos.
2.14.

Pajam apskaita

2.14.1. Pajamos pripaž stamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant
plauk gavim . Pajamomis
nepripaž stami avansai ir kiti išankstiniai apmok jimai. Per ataskaitin laikotarp gautos plaukos,
kurios nelaikomos pajamomis, finansin s b kl s ataskaitoje atvaizduojamos kaip sipareigojimai.
Pajamos vertinamos tikr ja verte.
2.14.2. Grup s pagrindin s veiklos pajamos yra pagamint tekstil s gamini - audini ,
si t gamini , verpal - pardavimo pajamos; gamybini paslaug pardavimo pajamos.
2.14.3. Pagrindin s veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, registruojamos apskaitoje ir
pateikiamos finansin se ataskaitose tada, kai produkcija ir paslaugos parduotos, o pajam suma
gali b ti patikimai vertinta.
2.14.4. Pajamoms ir s naudoms priskiriamos tokios pajamos ir s naudos, kurios tam
segmentui gali b ti priskirta tiesiogiai arba nustatytais skirstymo kriterijais. Pajamas iš klient
Grup s mon s priskiria atskiromis šalimis. Pagrindas, kuriuo remiantis pajamos priskirtos
atskiromis šalims – klient buvimo vieta. S naudos atskiriems segmentams nepriskiriamos ir
parodomos kaip bendros mon s s naudos, jeigu ne manoma j priskirti atskiriems segmentams.
Finansini ataskait aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.18. pateikta informacija apie Grup s
pagrindin s veiklos pajamas ir s naudas pagal verslo bei geografinius segmentus.
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2.14.5. Grup s ir AB „Linas” turto ir sipareigojim negalima pagr stai priskirti
išskirtiems segmentams. Visas Grup s ir Bendrov s turtas ir sipareigojimai neskirstomi vert mis
pagal verslo bei geografinius segmentus.
2.14.6. Kitos veiklos pajamos – tai perparduoti skirt preki ir nereikaling atsarg
pardavimo pajamos; netipin s veiklos produkcijos ir paslaug pardavimo pajamos; ilgalaikio
turto, išskyrus finansin , perleidimo pelnas; kitos netipin s veiklos pajamos bei vienkartini ir
atsitiktini kini operacij pajamos. Finansini ataskait aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.20.
pateikta informacija apie kitos veiklos pajamas ir s naudas.
2.14.7. Finansin s ir investicin s veiklos pajamoms priskiriama: pal kanos už banke
laikomus pinigus; pelnas d l valiutos kurso pasikeitimo; pripažintos baudos ir delspinigiai už
pav luotus atsiskaitymus; pal kan už suteiktas paskolas pajamos, investicij perleidimo pelnas
bei kitos, su finansinio turto valdymu, susijusios pajamos. Iš dukterin mon s UAB „Lino
apdaila“ gauti dividendai pripaž stamos finansin s ir investicin s veiklos pajamomis ir
parodomos pelno (nuostoli ) ataskaitoje, taikant savikainos metod .. Finansini ataskait
aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.21. pateikta informacija apie Grup s ir Bendrov s finansin s ir
investicin s veiklos pajamas ir s naudas.
2.15.

S naud apskaita

2.15.1 S naudomis laikomas ekonomin s naudos sumaž jimas, pasireiškiantis turto arba
jo vert s sumaž jimu ar sipareigojim prisi mimu per ataskaitin laikotarp . S naudomis
pripaž stama tik ta išlaid dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba
negali b ti siejama su ateinan i laikotarpi pajam uždirbimu. S naudos, tenkan ios
skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks
monei ekonomin s naudos.
2.15.2. Registruojant s naudas apskaitoje, jos pripaž stamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant pinig išleidimo laik .
2.15.3. Pardavimo savikain sudaro parduotos produkcijos savikaina ir gamybini
paslaug teikimo s naudos.
2.15.4. S naudos, kuri ne manoma susieti su konkre i parduot preki ar suteikt
paslaug savikaina ir kurios susijusios su mon s pagrindine veikla, apskaitoje registruojamos
kaip pardavimo arba bendrosios ir administracin s s naudos. Finansini ataskait aiškinamojo
rašto pastaboje Nr.4.19. pateikta informacija apie pardavimo s naudas, bendr sias ir
administracines s naudas.
2.15.5. Kitos veiklos s naudoms priskiriama nuostoliai d l ilgalaikio turto perleidimo,
pagrindinei veiklai nepriskirta pardavim ir paslaug teikimo savikaina, kitos netipin s veiklos
s naudos bei vienkartini ir atsitiktini kini operacij s naudos.
2.15.6. Finansin s ir investicin s veiklos s naudoms priskiriamos bank pal kan
s naudos, baudos ir delspinigiai už pav luotus atsiskaitymus, neigiamos valiut kurs pasikeitimo
takos s naudos, investicij perleidimo (netekimo) nuostolis, suteikt paskol perkainojimo
s naudos, finansini paslaug teikimo s naudos, kitos finansin s – investicin s veiklos s naudos.
2.16.

Pelno mokes io apskaita

2.16.1. Ataskaitini met mok tinas pelno mokestis finansin je apskaitoje parodomas ne
tuomet kai atsiranda prievol j sumok ti, o tada, kai, ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus,
apskai iuojamas ataskaitini met pelnas, kuris pagal pelno mokes io apskai iavimo tvark
pakoreguojamas pelno mokes io nemažinan iomis s naudomis bei neapmokestinamomis
pajamomis. Pelno mokes io tarifas – 15 %.
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2.16.2. Avansinis pelno mokestis Grup je apskai iuojamas pagal pra jusi met veiklos
rezultatus. Avansinis pelno mokestis deklaruojamas pagal VMI prie Finans ministerijos
patvirtint tvark ir sumokamas pagal Pelno mokes io statyme nustatyt tvark .
2.16.3. Ataskaitini met pelno mokes io s naudos yra apskai iuojamos ataskaitinio
laikotarpio pelno mokest pakoregavus atid taisiais pelno mokes iais. Atid tasis pelno mokestis
atspindi gryn j mokestin efekt d l laikin j skirtum tarp turto ir sipareigojim vert s
finansin se bei mokestin se ataskaitose. Atid t j mokes i turtas ir sipareigojimai yra
vertinami mokes i tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus
realizuojamas turtas ar padengiamas sipareigojimas. Atid tojo pelno mokes io turtas yra
pripaž stamas finansin se ataskaitose tiek, kiek yra tik tina, kad jis bus realizuotas artimiausioje
ateityje, remiantis apmokestinamojo pelno prognoz mis. Jei tik tina, kad dalis atid to mokes io
nebus realizuota, ši atid to mokes io dalis n ra pripaž stama finansin se ataskaitose.
2.16.4. Grup s pelno mokes io s naud bei atid t j pelno mokes i detalizavimas
pateiktas aiškinamojo rašto pastabose Nr. 4.23.; 4.24.
2.17.

Vienai akcijai tenkantis pelnas

2.17.1. Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas apskai iuojamas dalijant gryn j
laikotarpio peln (nuostolius) iš per laikotarp išleist paprast j akcij skai iaus svertinio
vidurkio. Grup neturi potencialiai konvertuojam paprast j akcij , tod l sumažintas vienai
akcijai tenkantis pelnas atitinka paprast j vienai akcijai tenkant peln .
2.17.2. Informacija apie vienai akcijai tenkant peln pateikta aiškinamojo rašto pastaboje
Nr.4.26.
2.18.
Operacijos užsienio valiuta
nustatytu kursu. Piniginis turtas ir
sudarymo dienos valiutos kursu.
sudarymui buvo naudoti šie valiut
2020 m.
1 EUR = 1,2281 USD

Užsienio valiuta

yra konvertuojamos eurus oficialiu, t dien Lietuvos banko
sipareigojimai yra konvertuojami eurus finansini ataskait
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. finansini ataskait
kursai:
2019 m.
1 Eur = 1,1189 USD

Visas pelnas ir nuostoliai, susij su pinigin mis operacijomis, yra pripaž stami pelno ar
nuostoli susidarymo laikotarpio pelno (nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitoje. Pelnas ir
nuostoliai d l konvertavimo yra apskaitomi laikotarpio pabaigoje galiojan iu užsienio valiutos
kursu.
2.19.

Finansiniai ryšiai su mon s vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimyb kontroliuoti kit arba gali
daryti reikšming tak kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.
Grup s ir Bendrov s vadov skai ius, su susijusiais asmenimis sudaryt sandori pob dis,
per ataskaitin ir pra jus ataskaitin laikotarpius vadovams ir kitiems susijusiems asmenims
priskai iuotos sumos ir neišmok tas likutis laikotarpi pabaigoje pagal j pob d atskleisti
aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.24. Kita informacija, susijusi su susijusiais asmenimis
sudarytais sandoriais, atskleista aiškinamojo rašto pastaboje Nr.4.11.
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Apskaitos politikos keitimai ir esmini klaid taisymai

3.1. Grup apskait tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal LR buhalterin apskait ir
finansini ataskait sudarym reglamentuojan i teis s akt , taip pat kit teis s akt , Tarptautini
finansin s atskaitomyb s standart (TFAS) reikalavimus, priimtus taikyti Europos S jungoje
(ES).
3.2. moni Grup s ir Bendrov yra nusista iusi, kad klaida laikoma esmine, jeigu: 1) jos
suma yra didesn nei 10% atitinkamos finansin s b kl s ataskaitos dalies ar pelno (nuostoli ) ir
kit bendr j pajam ataskaitos straipsnio ir 2) jeigu tai sudaro 2,5% viso finansin s b kl s
ataskaitos turto vert s ar 0,5% finansin se ataskaitose pateikiam pardavimo pajam sumos. Jei
klaida ši rodikli nesiekia, ji laikoma neesmine.
3.3. Rengiant 2020 m. finansines ataskaitas, pra jusi
finansini
laikotarpi
nereikšmingos ir neesmin s klaidos ištaisytos perspektyviniu b du. Esmini klaid pasteb ta
nebuvo.
4.

Aiškinamojo rašto pastabos

Pastabos d l reikšming finansini rodikli pateiktos aiškinamojo rašto lentel se:
4.1.
Grup s ir Bendrov s ilgalaikio nematerialiojo turto b kl ir jos kitimas per
ataskaitin laikotarp (4.1.1. lentel „AB „Linas” moni Grup s ir AB „Linas” ilgalaikio
nematerialiojo turto poky iai”).
4.2.
Grup s ir Bendrov s ilgalaikio materialiojo turto b kl ir jos kitimas per
ataskaitin laikotarp (lentel s 4.2.1. „AB „Linas” ilgalaikio materialiojo turto poky iai”; 4.2.2.
„AB „Linas” moni Grup s ilgalaikio materialiojo turto poky iai”).
Grup nor dama palyginti investicinio turto balansin vert su investicinio turto tikr ja
verte ar n ra vert s sumaž jimo požymi Bendrov s vadovyb , remiantis 13-ojo TFAS
nuostatomis, atliko savarankiškai turto vertinim . Tikroji vert yra kaina, už kuri vertinimo dien
dabartin mis rinkos s lygomis b t parduodamas turtas pagal sandor rinkoje. Nustatydama
tikr ja investicinio turto vert buvo atsižvelgta turto savybes, kurias atsižvelgt rinkos dalyviai
vertinimo dien kainodami t turt :
turto fizines savybes (nekilnojamojo turto vietos, dydžio);
turto naudojimo teisini apribojim (pvz. nekilnojamam turtui taikom teritorij
plan ).
Be to nustatant nefinansinio turto tikr j vert buvo atsižvelgta rinkos dalyvio geb jim
gauti ekonomin s naudos naudojant š turt pirmuoju ir geriausiu jo naudojimo b du arba
parduodant š turt kitam rinkos dalyviui, kuris yra pirmuoju ir geriausiu b du. Investicinis turtas,
žem s sklypai, buvo prilyginti komercin s paskirties sklypams. Atlikta komercini žem s sklyp
kain kitimo analiz (šaltinis: https://www.aruodas.lt/kainu-statistika/) per 2020 m. Min tu
laikotarpiu kainos išliko tokio pat lygio, tod l darome prielaid , kad investicinio turto balansin
vert lygi tikrajai vertei.
4.3.
Kita informacija apie Grup s ir Bendrov s ilgalaik nematerial j ir ilgalaik
material j turt - taikomos vidutin s ilgalaikio turto amortizacijos bei nusid v jimo normos
pagal turto grupes (lentel 4.3.1. „Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto vidutinis
naudingo tarnavimo laikas”; turto, kuris yra amortizuotas ar nusid v j s, ta iau dar naudojamas
veikloje, sigijimo (pasigaminimo) savikaina (lentel 4.3.2. „Naudojamas visiškai amortizuotas ar
nusid v j s ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas”); informacija apie nuomojam
ilgalaik material j turt (lentel 4.3.3. „Ilgalaikio materialiojo turto nuoma”).
Bendrov s ir Grup s ilgalaikio turto nusid v jimo laikotarpi skirtum taka finansiniams
rodikliams yra nereikšminga, tod l nereikalauja ilgalaikio turto ir nusid v jimo s naud rodikli
perskai iavimo.
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AB „Linas” neterminuotai nuomoja UAB „Lino apdaila” ( mon s kodas 301733421)
patalpas, esan ias S. Kerbedžio g. 23 Panev žyje. Per finansinius metus priskai iuota 11,1 t kst.
Eur patalp nuomos pajam (2019 m.- 9,6 t kst. Eur).
2020 metais Bendrov nuomojosi administracines patalpas Vilniuje. Per finansinius metus
priskai iuota bendr j ir administracini s naud 26 t kst. Eur (2019 m.- 26 t kst. Eur).
AB „Linas” iki 2020 m. kovo 31 d. nuomojo gamybines mašinas ir rang bei renginius,
Per finansinius metus priskai iuota 9,3 t kst. Eur turto nuomos pajam (2019 m.- 37,2 t kst.
Eur). UAB „Lino apdaila” iki 2020 m. kovo 31 d. nuomojo gamybines mašinas ir rang bei
renginius, prietaisus ir rankius. Per finansinius metus priskai iuota 11,7 t kst. Eur turto nuomos
pajam (2019 m.- 48 t kst. Eur).
UAB „Lino apdaila” ( mon s kodas 301733421) nuomoja gamybinius rengimus, rang ,
prietaisus, rankius bei inventori . Per finansinius metus priskai iuota 47 t kst. Eur šio turto
nuomos s naud (2019 m.- 56 t kst. Eur).
4.4.
Ilgalaikis finansinis turtas ir jo kitimas per ataskaitin laikotarp (lentel s
4.4.1.”AB „Linas” moni Grup s ilgalaikio finansinio turto poky iai” ir 4.4.2. “AB „Linas”
ilgalaikio finansinio turto poky iai”).
4.5.
Grup s ir Bendrov s bendra atsarg vert ir vert pagal atsarg r šis, gryn ja
galimo realizavimo verte traukt apskait atsarg vert ir nukainojimo iki šios vert s suma bei
nukainojimo atstatymo suma; keist atsarg vert ; atsargos pas tre iuosius asmenis (lentel s
4.5.1."AB „Linas” moni Grup s atsargos" ir 4.5.2. "AB „Linas” atsargos").
4.6.
Grup s ir Bendrov s sumok ti avansai tiek jams už trumpalaik turt ir paslaugas
(4.6. lentel „Sumok ti avansai už trumpalaik turt ir paslaugas”).
4.7.
Grup s ir Bendrov s per vienus metus gautinos sumos pagal stambiausias gautin
sum grupes, j pokytis lyginant su pra jusiais finansiniais metais (4.7.lentel „Per vienus metus
gautinos sumos”).
4.8.
Grup s ir Bendrov s per vienus metus gautinos sumos, finansin je apskaitoje
pripažintos abejotinomis, per finansinius metus patirtos abejotin skol s naudos ir atgautos
abejotinos skolos (4.8. lentel „Abejotinos skolos”).
4.9.
Grup s ir Bendrov s suteiktos ilgalaik s ir trumpalaik s paskolos bei po vien
met gautinos sumos, j vert , atgavimo terminai, priskai iuotos pal kanos, gr žintos paskolos
sumos, nurašytos ankstesniais laikotarpiais nuvertintos sumos (lentel 4.9. "AB „Linas” moni
Grup s ir AB „Linas” paskolos asocijuotosioms mon ms ir iš asocijuot j moni gautinos
sumos"):
4.9.1. 2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Rivena”, mon s kodas 302521510, buvein s adresas
– P. Žadeikos g. 13-35, LT-06324 Vilnius siskolinimo suma pagal 2014 m. lapkri io 19 d.
finansavimo sutart yra 1.171 t kst. Eur bei sukauptos pal kanos 217 t kst. Eur (2019 m. - 182
t kst. Eur) pripaž stama ilgalaik mis gautinomis sumomis. Akcinei bendrovei „Linas” už
išmok t projekto finansavimo sum keistas žem s sklypas, kuris nuo 2016 m. geguž s 10 d
nuosavyb s teis priklauso UAB „Kuprionis”, mon s kodas 301166750, ir kurio vert pagal
keitimo lakštus 1.593 t kst. Eur. Nepriklausom turto vertintoj vertinimo ataskaitoje nustatyta
žem s sklypo rinkos vert 1.448 t kst. Eur. Vertinimo metu (2020-07-03) žem s sklypas buvo
užstatytas. Jame esantys pastatai prastos b kl s, reikalaujantys kapitalinio remonto, prad tas
rengti žem s sklypo detalusis planas. Sandorio sudarymo dien sutartyje nurodytos pal kanos
artimos rinkos pal kanoms. Kiekvien ataskaitini met pabaigoje perži rima ar n ra reikšming
nukrypim nuo rinkos pal kan normos. Pal kan pajamos yra kaupiamos ir bus sumok tos kartu
su paskola. Bendrov gavo pranešim , kad min tas sklypas planuojamas parduoti 2021 m. antr
pusmet .
2015 m. rugs jo 1 d. tarp banko, AB „Linas” ir UAB „Rivena” ( mon s kodas 302521510,
buvein s adresas – P. Žadeikos g. 13-35, Vilnius) sudaryta paskol subordinavimo sutartis, pagal
kuri AB „Linas” teis s ir UAB „Rivena” sipareigojimai pagal paskolos sutart yra
subordinuojami banko teisi , kylan i iš tarp banko ir UAB „Rivena” kreditavimo sutarties,
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atžvilgiu. Paskol subordinavimo sutarties galiojimo terminas iki 2022 m. rugpj io 6 d.
Subordinavimo sutartyje nustatytas Bendrov s suteiktos paskolos UAB „Rivenai” paskolos ir
pal kan gr žinimo terminas 2022 m. rugs jo 1 d.
2014 m. gruodžio 4 d. reikalavimo teis s perleidimo sutartimi AB „Linas” perleidžia UAB
„Lino linija” ( mon s kodas 303185361, buvein s adresas Veiveri g. 9B-62, Vilnius)
reikalavimo teis UAB „Rivena” ( mon s kodas 302521510, buvein s adresas – P. Žadeikos g.
13-35, Vilnius), kurios dydis 45 t kst. Eur. Reikalavimo teis s perleidimo sutartyje numatyta, kad
UAB „Lino linija” sumok s perleisto reikalavimo sum per penkis metus, pradedant mok ti nuo
2018 m. kovo m n. per 2020 m. sumok jo 11 t kst. Eur perleistos reikalavimo sumos. Gautinos
sumos diskontuojamos pagal vidutin rinkos pal kan norm . Finansin s b kl s ataskaitoje
finansinis turtas rodomas amortizuota savikaina.
4.10. Grup s ir Bendrov s ateinan i laikotarpi s naudos ir sukauptos pajamos pagal
stambiausias ateinan i laikotarpi s naud grupes (4.10. lentel „Ateinan i laikotarpi
s naudos ir sukauptos pajamos”).
4.11. Bendrov s statinio kapitalo sud tis, akcij skai ius ir j nominali vert ; valstybei,
savivaldybei ir monei (savos akcijos) bei patronuojamajai monei priklausan i Bendrov s akcij
skai ius ir sumos bei Bendrov s akcininkai, turintys daugiau negu 5 % akcij (4.11. lentel „AB
„Linas” statinio kapitalo strukt ra ir didžiausi akcininkai”).
2020 met vidutin Bendrov s akcijos pardavimo kaina rinkoje – 0,10 euro, 2019 metais
vidutin akcijos pardavimo kaina rinkoje buvo 0,10 euro.
4.12. Informacija apie Grup s ir Bendrov s rezervus (4.12. lentel „AB „Linas” moni
Grup s ir AB „Linas" rezervai”).
4.13. Bendrov s pelno (nuostoli ) paskirstymo projektas (4.13. lentel „AB „Linas” Pelno
(nuostoli ) paskirstymo projektas”).
4.14. Grup s ir Bendrov s gautos (gautinos) dotacijos ir subsidijos (4.14.lentel
„Dotacijos ir subsidijos”).
Grup je 2020 m. gauta dotacij (subsidij ) darbo užmokes iui buvo 303 t kst. Eur (2019
m. 2 t kst. Eur). Suma gauta iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialin s
apsaugos ir darbo ministerijos.
4.15. Grup s ir Bendrov s ilgalaikiai ir trumpalaikiai sipareigojimai pagal siskolinim
padengimo laikotarp , nurodant skolinius sipareigojimus, kuri vykdymas užtikrintas mon s
turtu (lentel „4.15. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai sipareigojimai„).
Pagal 2020.04.17 tarp UAB „Verslo dizainas“ ir AB „Linas“ sudaryt paskolos sutart
Bendrovei yra suteikta 1.330 t kst. Eur kredito suma. Paskolos sutarties galiojimo terminas 2023
m. balandžio 30 d. Už panaudot kredit mokamas fiksuotos metin s pal kanos.
4.16. Grup s ir Bendrov s skol kredito staigoms b kl (4.16.lentel „AB „Linas” moni
Grup s ir AB „Linas” skol kredito staigoms b kl „).
Pagal 2012 04 10 tarp banko ir AB „Linas” sudaryt s skaitos kreditavimo sutart yra
Bendrovei suteikta 145 t kst. Eur kredito suma, už kuri keistos mon s atsargos, kuri balansin
vert pagal keitimo lakštus 1.448 t kst. Eur. Kredito sumos apdraudimui UAB „Lino apdaila”
laiduoja visai kredito sumai ir terminui. S skaitos kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki
2023 m. kovo 31 d. Už panaudot kredit mokamos kintamos pal kanos, apskai iuojamos kaip
trij m nesi termino eur EURIBOR plius banko marža.
Pagal 2013 10 07 tarp banko ir AB „Linas” sudaryt finansini sipareigojim limito
sutart yra Bendrovei suteikta 290 t kst. EUR kredito suma, už kuri keista paskesniu keitimu
mon s atsargos, kuri balansin vert pagal keitimo lakštus 1.448 t kst. Eur. Kredito sumos
apdraudimui yra gautas UAB “Lino apdaila” laidavimas visai kredito sumai ir terminui.
Finansini sipareigojim limito sutarties galiojimo terminas iki 2022 m. rugs jo 30 d. Už
panaudot kredit mokamos kintamos pal kanos, apskai iuojamos kaip šeši m nesi termino
eur EURIBOR plius banko marža.
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Pagal 2016 09 26 tarp banko ir AB „Linas” sudaryt kreditavimo sutart yra Bendrovei
suteikta 840 t kst. Eur kredito suma. Bendrov s sipareigojim bankui vykdymo užtikrinimui yra
sudaryta maksimaliosios hipotekos sutartis, pagal kuri kei iamas AB „Linas” nekilnojamasis
turtas ir yra suteiktas UAB “Lino apdaila” laidavimas visai kredito sumai ir terminui.
Kreditavimo sutarties galiojimo terminas iki 2021 m. rugs jo 15 d.
4.17. Grup s ir Bendrov s kaupiniai atostogoms (4.17.lentel „Atostogini kaupiniai”).
4.18. Grup s ir Bendrov s pagrindin veikla.
Grup s moni pagrindin veikla yra tekstil s gamini gamyba ir pardavimas. Informacija
apie tekstil s gamini pardavimus, t. y. tekstil s gamini gamybos verslo bei geografinius
segmentus pateikta lentel se 4.18.1. „Informacija apie AB „Linas“ moni Grup s tekstil s
gamini gamybos verslo segmentus”, 4.18.2. „Informacija apie AB „Linas“ moni Grup s
tekstil s gamini gamybos verslo geografinius segmentus”, 4.18.3. „Informacija apie AB "Linas"
tekstil s gamini verslo segmentus” ir 4.18.4. „Informacija apie AB „Linas" tekstil s gamini
verslo geografinius segmentus”.
Pajamas iš klient Grup s mon s priskiria atskiromis šalimis. Pagrindas, kuriuo remiantis
pajamos priskirtos atskiromis šalims – klient buvimo vieta. Per ataskaitinius finansinius metus
Grup s pajamos iš sandori su didžiausiu klientu sudar 5,7 procent pajam (2019 m. – 18,5 %).
Šios pajamos apskaitytos si t gamini verslo segmente ir Europos šali geografiniame
segmente.
2020 m. UAB „Lino apdaila” pajamos už atliktas AB „Linas” gamybines paslaugas 1.414
t kst. Eur (2019 m. – 1.246 t kst. Eur), suteikt paslaug savikaina 955 t kst. Eur (2019 m. 1.003 t kst. Eur). 2020 m. gruodžio 31 d. AB „Linas” mok tina suma patronuojamajai monei 411 t kst. Eur. (2019 m. gruodžio 31 siskolinimas - 360 t kst. Eur). 2020 m. UAB „Lino
apdaila” pajamos už atliktas kitiems tretiesiems asmenims gamybines paslaugas 5 t kst. Eur
(2019 m. - 4 t kst. Eur), suteikt paslaug savikaina 3 t kst. Eur (2019 m. - 3 t kst. Eur).
Grup s ir AB „Linas” turto ir sipareigojim negalima pagr stai priskirti išskirtiems
segmentams. Visas Grup s ir Bendrov s turtas ir sipareigojimai neskirstomi vert mis pagal
verslo bei geografinius segmentus.
4.19. Informacija apie Grup s ir Bendrov s pardavimo, bendr sias ir administracines
s naudas (4.19. lentel „Pardavimo s naudos, bendrosios ir administracin s s naudos”).
4.20. Informacija apie Grup s ir Bendrov s kitos veiklos pajamas ir s naudas (4.20.
lentel „Kita veikla”).
4.21. Grup s ir Bendrov s finansin s ir investicin s veiklos pajamos ir s naudos pagal
visas reikšmingas sumas (4.21. lentel "Finansin ir investicin veikla").
4.22. Informacija apie finansinius ryšius su Grup s ir Bendrov s vadovais bei kitais
susijusiais asmenimis. (4.22. lentel „Finansiniai ryšiai su vadovais ir kitais susijusiais
asmenimis“).
2014 m. lapkri io 19 d. finansavimo sutartimi UAB „Rivena”, mon s kodas 302521510,
buvein s adresas – P. Žadeikos g. 13-35, LT-06324 Vilnius, ir AB „Linas” susitaria, kad AB
„Linas“ finansuoja nekilnojamojo turto projekt UAB „Rivena” vardu. 2020 m. gruodžio 31 d.
UAB „Rivena” siskolinimo suma projekto finansavimui 1.171 t kst. Eur bei pal kanos 217 t kst.
Eur (2019 m. - 182 t kst. Eur) pripaž stama ilgalaik mis gautinomis sumomis. Akcinei bendrovei
„Linas” už išmok t projekto finansavimo sum keistas žem s sklypas, kurio nuo 2016 m.
geguž s 10 d nuosavyb s teis priklauso UAB „Kuprionis”, mon s kodas 301166750, ir kurio
vert pagal keitimo lakštus 1.593 t kst. Eur. Nepriklausom turto vertintoj vertinimo ataskaitoje
nustatyta žem s sklypo rinkos vert 1.448 t kst. Eur. Vertinimo metu (2020-07-03) žem s
sklypas buvo užstatytas. Jame esantys pastatai prastos b kl s, reikalaujantys kapitalinio remonto,
prad tas rengti žem s sklypo detalusis planas. Bendrov gavo pranešim , kad min tas sklypas
planuojamas parduoti 2021 m. antr pusmet .
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Sandorio sudarymo dien sutartyje nurodytos pal kanos artimos rinkos pal kanoms.
Kiekvien ataskaitini met pabaigoje perži rima ar n ra reikšming nukrypim nuo rinkos
pal kan normos. Pal kan pajamos atitinka faktiškai gaunamus pinig srautus.
2015 m. rugs jo 1 d. tarp banko, AB „Linas” ir UAB „Rivena” ( mon s kodas 302521510,
buvein s adresas – P. Žadeikos g. 13-35, Vilnius) sudaryta paskol subordinavimo sutartis, pagal
kuri AB „Linas” teis s ir UAB „Rivena” sipareigojimai pagal paskolos sutart yra
subordinuojami banko teisi , kylan i iš tarp banko ir UAB „Rivena” kreditavimo sutarties,
atžvilgiu. Paskol subordinavimo sutarties galiojimo terminas iki 2022 m. rugpj io 6 d.
4.23. Mok tinas pelno mokestis (lentel s 4.23.1. „ Pelno mokes io s naud
detalizavimas”; 4.23.2. „Pelno mokes io s naud perskai iavimas atsižvelgiant nuolatinius ir
laikinuosius apskaitinio ir apmokestinamojo pelno skirtumus”).
4.24. Grup s ir Bendrov s atid tasis pelno mokestis (4.24.lentel „Atid tasis pelno
mokestis”).
4.25. Reikšmingos užbalansin se s skaitose fiksuojamos sumos - užstatai, garantijos,
laidavimai (4.25.lentel „Teis s ir sipareigojimai, nenurodyti finansin s b kl s ataskaitoje“).
4.26. Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) (4.26.lentel „Pelnas (nuostoliai) vienai
akcijai“).
2020 m. neesmin s klaidos ištaisytos naudojant perspektyvin b d .
Reikšmingi vykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos Grup je ir Bendrov je:
2021 m. sausio 18 d. Bendrov s valdyba pri m sprendim pardavin ti sigytas Bedrov s
savas akcijas. Per laikotarp iki 2021 m. kovo 22 d. Bendrov per AB “Nasdaq Vilnius”
vertybini popieri birž pardav 1.385.833 vienet vardini akcij už 156,7 t kst. Eur. Vidutin
vienos vardin s akcijos pardavimo kaina buvo 0,113 Eur, vis akcij pirkimo kaina buvo 0,10
Eur.
2021 m. vasario 3 d. šali susitarimu buvo sudarytas susitarimas d l 2020 m. sigyto
ilgalaikio turto, skirto perparduoti, sandorio atšaukimo.
2021 m. kovo 16 d. dukterinei monei UAB „Lino apdaila“ patvirtinta lengvatin
mokestin paskola 139.032,77 Eur sumai. Gražinimo terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d.
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4.1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS
4.1.1. AB „Linas“ moni grup s ir AB „Linas“ ilgalaikio nematerialiojo turto poky iai
(Eurais)

Rodikliai

Likutin vert
pra jusi finansini
met pabaigoje
a) Ilgalaikio
nematerialiojo turto
sigijimo savikaina
Pra jusi finansini
met pabaigoje
Finansini met
poky iai
· Turto sigijimas
· Nurašytas turtas d l
apskaitinio vertinimo
keitimo (-)
· Kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto +/(-)
· Perrašymas iš vieno
straipsnio kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
b) Amortizacija
Pra jusi finansini
met pabaigoje
Finansini met
poky iai
· Nurašytas turtas d l
apskaitinio vertinimo
keitimo (-)
· Finansini met
amortizacija
· Atstatantys rašai (-)
· Kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)
· Perrašymas iš vieno
straipsnio kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
c) Likutin vert
tarpinio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
(a)-(b)

Pl tros
darbai

Prestižas

Programin
ranga

Koncesijos,
patentai,
licencijos,
preki
ženklai ir
panašios
teis s

Kitas
nematerialusis
turtas

Sumok ti
avansai

Iš viso

46.430

46.430

104.694

104.694

36.940

36.940

36.940

36.940

141.634

141.634

58.265

58.265

5.985

5.985

5.985

5.985

64.250

64.250

77.384

77.384
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4.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
4.2.1. AB „Linas“ ilgalaikio materialiojo turto poky iai
(Eurais)

Rodikliai

Likutin vert pra jusi finansini
met pabaigoje
a) Ilgalaikio materialiojo turto
sigijimo savikaina
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Turto sigijimas
· Nurašytas turtas d l apskaitinio
vertinimo keitimo (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas trumpalaik turt +/(-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
b) Perkainojimas
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Vert s padid jimas (sumaž jimas)
+/(-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
c) Nusid v jimas (-)
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Nurašytas turtas d l apskaitinio
vertinimo keitimo (-)
· Finansini met nusid v jimas
· Atstatantys rašai (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
d) Vert s sumaž jimas
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Finansini met vert s
sumaž jimas
· Atstatantys rašai (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
e) Likutin vert tarpinio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a)
+ (b) - (c) - (d)

Žem

Sumok ti
avansai ir
Kiti
vykdomi
Pastatai
Mašinos Transporto renginiai, Investicinis materialiojo
ir
turtas
turto
ir ranga priemon s prietaisai
statiniai
ir rankiai
statybos
(gamybos)
darbai

Iš viso

1.274.216

127.725

86.628

15.795

373.901

1.878.265

1.580.320

883.219
(232.541)

230.911
(44.340)
5.500

53.638
4.104
4.104

415.901

(232.541)

(49.840)

650.677

186.571

57.742

415.901

306.105 755.494
106.191 (104.818)

144.283
(20.661)

37.843
6.303

1.243.725
(12.985)

11.073

17.125

6.303

140.692

(115.891)

(37.786)

650.676

123.622

1.580.320

106.191

412.295

1.168.025

1

62.949

1.443
1.443

3.163.989
(271.334)
11.047

1.443

2.892.654

(153.677)

44.146

13.596

1.230.739
42.000

42.000

42.000

42.000

373.901

1.443

1.619.915
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4.2.2. AB „Linas“ moni grup s ilgalaikio materialiojo turto poky iai
(Eurais)

Rodikliai

Likutin vert pra jusi finansini
met pabaigoje
a) Ilgalaikio materialiojo turto
sigijimo savikaina
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Turto sigijimas
· Nurašytas turtas d l apskaitinio
vertinimo keitimo (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas trumpalaik turt +/(-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
b) Perkainojimas
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Vert s padid jimas (sumaž jimas)
+/(-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
c) Nusid v jimas (-)
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Nurašytas turtas d l apskaitinio
vertinimo keitimo (-)
· Finansini met nusid v jimas
· Atstatantys rašai (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
d) Vert s sumaž jimas
Pra jusi finansini met pabaigoje
Finansini met poky iai
· Finansini met vert s
sumaž jimas
· Atstatantys rašai (-)
· Kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
· Perrašymas iš vieno straipsnio
kit +/(-)
Tarpinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
e) Likutin vert tarpinio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(a) + (b) - (c) - (d)

Žem

Sumok ti
avansai ir
Kiti
vykdomi
Pastatai
Mašinos Transporto renginiai, Investicinis materialiojo
ir
ir ranga priemon s prietaisai
turtas
turto
statiniai
ir rankiai
statybos
(gamybos)
darbai

Iš viso

267.003

87.788

15.797

373.901

1.585.638 1.323.762
(587.027)

247.679
(44.340)
5.500

61.124
4.104
4.104

415.901

(587.027)

(49.840)

736.735

203.338

65.228

415.901

311.421 1.056.759
106.191 (328.343)

159.891
(20.198)

45.327
6.303

1.573.398
(236.047)

26.059

17.588

6.303

158.435

(354.402)

(37.786)

728.416

139.692

1.274.217

1.585.638

106.191

417.612

2.018.705

1.443
1.443

3.634.104
(625.820)
11.047

1.443

3.008.283

(394.481)

51.630

1.337.350
42.000

1.168.026

8.319

63.645

13.598

373.901

42.000

1.443

1.628.932
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4.3. KITA INFORMACIJA APIE ILGALAIK NEMATERIAL J , MATERIAL J
TURT
4.3.1. Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto vidutinis naudingo tarnavimo laikas
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ilgalaikio turto grup s

GRUP

Ilgalaikio nematerialiojo turto grup s
Koncesijos, patentai, licencijos, preki
ženklai ir panašios teis s
Programin ranga
Kitas nematerialus turtas
Ilgalaikio materialiojo turto grup s
Pastatai ir statiniai*
Mašinos ir ranga
Transporto priemon s
Kiti renginiai, prietaisai ir rankiai

BENDROV

4
4

4
4

15
6
6
5

15
6
6
5

*Pastat ir statini vidutinis naudingo tarnavimo laikas nustatytas 15 met , nes pastatus
sigijo 1958 m. statybos ir j b kl per vis laikotarp nuo statybos pradžios nebuvo gerinta.
4.3.2. Naudojamas visiškai amortizuotas ar nusid v j s ilgalaikis nematerialusis ir
materialusis turtas
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Turto grup s pavadinimas
Ilgalaikio nematerialiojo turto grup s
Koncesijos, patentai, licencijos, preki
ženklai ir panašios teis s
Programin ranga
Viso
Ilgalaikio materialiojo turto grup s
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir ranga
Transporto priemon s
Kiti renginiai, prietaisai ir rankiai
Viso

GRUP
Naudojam
sigijimo
inv. vienet
savikaina
(Eur)
skai ius

BENDROV
Naudojam
sigijimo
inv. vienet
savikaina
(Eur)
skai ius

6
6

74.204
74.204

6
6

74.204
74.204

3
38
6
21
65

5.317
718.392
132.039
42.331
892.762

3
4
15
22

628.058
117.590
34.845
780.493

4.3.3. Ilgalaikio materialiojo turto nuoma
GRUP
Eil.Nr.

1.
2.

Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo
turto grup
Administracin s patalpos Vilniuje
Transporto priemon s

Nuomos
laikotarpis
iki 2022-12-31
iki 2021-12-31

Nuomos
mokes io
dydis per
finansinius
metus (Eur)
26.823
2.200

BENDROV
Nuomos
mokes io
dydis per
finansinius
metus
Nuomos
(Eur)
laikotarpis
iki 2022-12-31
26.823
iki 2021-12-31
2.200
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4.4 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
4.4.1. AB „Linas“ moni grup s ilgalaikio finansinio turto poky iai
(Eurais)
Kitos po vien met
gautinos sumos

Asocijuotosios mon s
Eil.
Nr.

Rodikliai

1.

Likutis
finansini
met
pradžioje

2.

Finansini
met poky iai

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Kitos
investicijos
sigijimai,
priskai iuotos
pal kanos,
paskol
suteikimas
Perk limas iš
po vien met
gautin sum
Pardavimas,
paskol ar kit
gautin sum
susigr žinimas
(-)
Likutis
finansini
met
pabaigoje (1 +
2)

Sukauptos
Gautin
Asocijuotosioms
Iš
Iš
pal kan
Asocijuotosioms
mon ms
asocijuot j asocijuot j
sum
m. gautin
pajamos iš
mon ms
moni
suteikt paskol
vert
sum vert s
paskol
suteikt paskol
gautin
vert s
asocijuotosioms sumaž jimas (-) sum vert sumaž jimas
vert
(-)
mon ms

1.170.991

181.527

19.716

35.715

(8.956)

17.507

Kit
moni
nuosavyb s
Gautin
sum vert s vertybini
sumaž jimas popieri
sigijimo
(-)
savikaina

(17.507)

35.715

(8.956)

(8.956)

217.243

290 1.372.525

26.759

35.715

1.170.991

Iš viso

10.760

17.507

(17.507)

290 1.399.284
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4.4.2. AB „Linas“ ilgalaikio finansinio turto poky iai
(Eurais)
moni grup s mon

Eil.
Nr.

1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Rodikliai

Likutis
finansini
met
pradžioje
Finansini
met
poky iai
Investicijos
patronuojam s
ias mones
Kitos
investicijos
sigijimai,
priskai iuotos
pal kanos,
paskol
suteikimas
Perk limas iš
po vien met
gautin sum
Pardavimas,
paskol ar kit
gautin sum
susigr žinimas
(-)
Likutis
finansini
met
pabaigoje (1
+ 2)

Patronuojam j
moni
akcij
sigijimo
savikaina

2.896

Patronuojamosioms
mon ms
suteikt
paskol
vert

Asocijuotosioms
mon ms
suteikt
paskol
vert

1.170.991

Kitos po vien
Asocijuotosios mon s
met gautinos
Kit
sumos
moni
Sukauptos Asocijuo- Iš asocijuo- Iš asocijuo- Gautin
Gautin
nuosavyb
t j
t j moni
pal kan
tosioms
sum
sum
s
m.gautin
gautin
pajamos iš
mon ms
vert
vert s
vertybini
sum vert sum vert s
paskol
suteikt
sumaž popieri
sumaž j (-)
asocijuopaskol
jimas (-)
sigijimo
vert s
tosioms
savikaina
mon ms sumaž jimas
(-)

181.527

19.716

35.715

(8.956)

17.507 (17.507)

35.715

(8.956)

(8.956)

1.170.991

217.243

290 1.375.421

26.759

35.715

2.896

Iš viso

10.760

17.507 (17 507)

290 1.402.180
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4.5. ATSARGOS
4.5.1. AB „Linas“ moni grup s atsargos
(Eurais)

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Rodikliai

Atsarg

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
detal s

Nebaigta
produkcija
ir vykdomi
darbai

Produkcija

Pirktos
prek s,
skirtos
perparduoti

3.397.857

44.719

2.077.561

2.730

5.522.867

2.166.354

16.078

2.020.272

927

4.203.630

3.397.857

44.719

2.077.561

2.730

5.522.867

2.166.354

16.078

2.020.272

927

4.203.630

Iš viso

sigijimo savikaina

Pra jusi finansini met
pabaigoje
Finansini met pabaigoje
(t.sk. atsargos kelyje ir pas
tre iuosius asmenis)
Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vert s
(atstatymas)
Pra jusi finansini met
pabaigoje
Finansini met pabaigoje
Grynoji galimo realizavimo
vert finansini met
pabaigoje (1-2)
Pra jusi finansini met
pabaigoje (1.1.-2.1.)

3.2.

Finansini met pabaigoje
(t.sk. atsargos kelyje ir pas
tre iuosius asmenis) (1.2.-2.2.)

4.

keist atsarg balansin vert
pra jusi finansini met
pabaigoje (2019 12 31)

909.944

2.213.693

3.123.637

5.

keist atsarg vert pagal
keitimo lakštus (2019 12 31)

289.620

1.158.480

1.448.100

6.

keist atsarg balansin vert
finansini met pabaigoje
(2020 12 31)

1.229.574

1.953.746

3.183.320

7.

keist atsarg vert pagal
keitimo lakštus (2020 12 31)

289.620

1.158.480

1.448.100
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4.5.2. AB „Linas“ atsargos
(Eurais)
Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.

4.

5.

6.

7.

Rodikliai

Atsarg sigijimo
savikaina
Pra jusi finansini
met pabaigoje
Finansini met
pabaigoje (t.sk.
atsargos kelyje ir pas
tre iuosius asmenis)
Nukainojimas iki
grynosios galimo
realizavimo vert s
(atstatymas)
Pra jusi finansini
met pabaigoje
Finansini met
pabaigoje
Grynoji galimo
realizavimo vert
finansini met
pabaigoje (1-2)
Pra jusi finansini
met pabaigoje
(1.1.-2.1.)
Finansini met
pabaigoje (t.sk.
atsargos kelyje ir pas
tre iuosius asmenis)
(1.2.-2.2.)
keist atsarg
balansin vert
pra jusi finansini
met pabaigoje
(2019 12 31)
keist atsarg vert
pagal keitimo
lakštus (2019 12 31)
keist atsarg
balansin vert
finansini met
pabaigoje
(2020 12 31)
keist atsarg vert
pagal keitimo
lakštus (2020 12 31)

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
detal s

Žaliavos,
medžiagos ir
komplektavimo
detal s pas
tre iuosius
asmenis

Nebaigta
produkcija
ir vykdomi
darbai

1.285.826

953.541

2.142.439

Produkcija

Pirktos
prek s,
skirtos
perparduoti

Iš viso

0

2.161.931

4.443

4.405.741

1.240.712

0

2.104.964

2.731

5.490.846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.285.826

953.541

0

2.161.931

4.443

4.405.741

2.142.439

1.240.712

0

2.104.964

2.731

5.490.846

699.390

127.455

289.620

399.814

510.130

289.620

2.084.998

2.911.843

1.158.480

1.448.100

2.213.693

3.123.637

1.158.480

1.448.100
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4.6. SUMOK TI AVANSAI UŽ TRUMPALAIK TURT IR PASLAUGAS
(Eurais)

GRUP
Eil.
Nr.
1
2
3
3.1.
3.2.
4.

Stambiausios sumok t avans grup s
Sumok ti avansai atsarg tiek jams
Sumok ti avansai paslaug tiek jams
Abejotin sumok t avans balansin vert
Abejotini sumok ti avansai
s naudas nurašyta abejotin sumok t avans
dalis (-)
Sumok ti avansai

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai
230.703
166.821
4.855
22.828

232.335
9.501

Pra j
finansiniai
metai
169.052
23.128

193

192

160

160

(193)
241.837

(192)
192.180

(160)
235.558

(160)
189.649

Finansiniai
metai

4.7. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
(Eurais)

GRUP
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Stambiausios gautin sum grup s
Pirk j skolos
moni grup s moni skolos
Asocijuot j moni skolos
Kitos gautinos sumos
Gautinas PVM
Biudžeto skola monei
Sodros skola monei
Gautinos sumos iš atskaiting asmen
Kitiems tretiesiems asmenims suteikt ilgalaiki
paskol einam j met dalis
Kitos sukauptos gautinos pal kanos už suteikt
ilgalaiki paskol einam j met dal
Gautinos sumos iš darbuotoj už suteiktas
paskolas
Avansiniai išmok jimai darbuotojams
Gautinos sumos iš reikalavimo teisi perleidimo
Ateinan iais laikotarpiais gautinos dotacijos
Iš anksto sumok tas pelno mokestis
Kitos gautinos sumos (gautinos sumos iš v.
debitori )
Per vienus metus gautinos sumos, viso

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai
1.041.291
1.072.473

1.041.291

Pra j
finansiniai
metai
1.072.473

116.826

226.364

84.071

181.451

74.326

137.971

74.326

138.811

Finansiniai
metai

2.629

32.755

2.629

4.085

77.299

35.631

9.745

4.380

9.745

4.380

1.158.117

1.298.837

1.125.362

1.253.924
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4.8. ABEJOTINOS SKOLOS
(Eurais)

GRUP
Eil. Abejotinos skolos pagal
Nr. grupes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abejotinos skolos finansini
met pradžioje
s naudas nurašyta abejotin
skol dalis finansini met
pradžioje (-)
Abejotin skol balansin
vert finansini met
pradžioje
Per finansinius metus
pripažinta abejotinomis
skolomis
Per finansinius metus
s naudas nurašyta abejotin
skol dalis
Per finansinius metus
pripažinta abejotin skol
s naudomis
Nurašyta s naudas neperk lus
siskolinimo abejotin
užsienio pirk j skol s skait
Per finansinius metus atgautos
abejotinos skolos (nurašyt
skol atstatymai (-))
Valiut kurs pasikeitimo taka
išankstiniams apmok jimams
Valiut kurs pasikeitimo taka
užsienio pirk j skoloms
Iš finansin s apskaitos
nurašytos abejotinos skolos (-)
Abejotinos skolos finansini
met pabaigoje
s naudas nurašyta abejotin
skol dalis finansini met
pabaigoje (-)
Abejotin skol balansin
vert finansini met
pabaigoje

Finansiniai metai
Abejotinos
skolos

BENDROV
Pra j finansiniai
Finansiniai metai
metai

Pra j finansiniai
metai

Abejotin
Abejotin
Abejotin
Abejotin
Abejotinos
Abejotinos
Abejotinos
skol
skol
skol
skol
skolos
skolos
skolos
s naudos
s naudos
s naudos
s naudos

72.923

76.876

(72.923)

.

70.340

74.293

(76.876)

(70.340)

(74.293)

(23.573)

(3.953)

(21.538)

(3.953)

49.350

72.923

48.802

70.340

(49.350)

(72.923)

(48.802)

(70.340)

4.9. AB „LINAS“ MONI GRUP S IR AB „LINAS“ PASKOLOS ASOCIJUOTOSIOMS
MON MS IR IŠ ASOCIJUOT J MONI GAUTINOS SUMOS
Finansiniai metai

Pra j finansiniai metai

Mok tinos
Mok tinos
Per 2020 m. Finansinio
Per 2019 m.
Finansinio
už paskol
už paskol
apskai iuotos turto vert
apskai iuotos
Eil. Suteiktos paskolos ir gautinos Paskolos Atgavimo turto vert
pal kanos
pal kanos
pal kan
pal kan
Nr.
valiuta terminas 2020-12-31,
2019-12-31,
sumos
2020-12-31,
2019-12-31,
pajamos, Eur
pajamos, Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Suteiktos paskolos
asocijuotosioms mon ms ir iš
181.527
35.715 1.170.992
145.909
35.618
1.170.992
asocijuot j moni gautinos
1. sumos
UAB „Rivena“
iki 2022181.527
35.715 1.170.992
145.909
35.618
1.170.992
( m.kodas 302521510)
EUR
09-01
2. Viso
1.170.992
181.527
35.715 1.170.992
145.909
35.618
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4.10. ATEINAN I LAIKOTARPI S NAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
(Eurais)
Stambiausios
ateinan i laikotarpi
s naud grup s

Eil.
Nr.

Išankstiniai apmok jimai
už spaud ir
informacinius leidinius

1
2

Draudimo mokos
Ateinan i laikotarpi
mugi s naudos
Kitos ateinan i
laikotarpi s naudos
Ateinan i laikotarpi
s naudos ir sukauptos
pajamos

3
4
5

GRUP

BENDROV

Finansiniai metai

Pra j
finansiniai metai

Finansiniai metai

Pra j
finansiniai metai

1.199

913

1.199

913

11.920

14.564

11.309

12.476

30.488

30.488

12.811

659

12.811

659

25.930

46.624

25.319

44.536

4.11. AB „LINAS“ STATINIO KAPITALO STRUKT RA IR DIDŽIAUSI
AKCININKAI
Eil. Nr.
1

2
3
4
5

Rodikliai
Akcinio kapitalo strukt ra finansini met
pabaigoje
Pagal akcij r šis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotoj akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO:
Valstyb s arba savivaldybi kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati mon
Akcijos, kurias turi dukterin s mon s
Akcininkai, turintys daugiau kaip 5% mon s
akcij (2020-12-31)
5.1. UAB "Vasana" ( mon s kodas 305457041,
adresas: Partizan g. 216-77, Kaunas)
5.2. Asociacija "EEEE" ( mon s kodas 302572729,
adresas: Savanori pr. 192, Kaunas)
5.3. UAB "Rivena" ( mon s kodas 302521510, adresas:
P.Žadeikos g. 13-35, Vilnius)

Akcij
skai ius

%

24.038.990

Suma
(Eur)

6.971.307

24.038.990

100,00%

6.971.307

9.563.118

39,78%

2.773.304

5.564.579

23,15%

1.613.728

2.423.030

10,08%

702.679
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4.12. AB „LINAS“ MONI GRUP S IR AB „LINAS“ REZERVAI
(Eurais)

GRUP
Eil. Nr.

Rodikliai

1

Privalomasis rezervas

2

Kiti rezervai

2.1.

Sav akcij

2.2.

Nepaskirstytinas rezervas investicijoms

2.3.

Rezervas paramai ir išmokoms pagal
kolektyvin sutart

2.4.

Rezervas verslo projekt vystymui

3

Viso rezerv

sigijimo rezervas

BENDROV

Finansini
met
pabaigoje
53.280

Pra jusi
finansini
met
pabaigoje
44.890

Finansini
met
pabaigoje
52.990

Pra jusi
finansini
met
pabaigoje
44.600

264.429

434.429

264.429

264.429

264.429

264.429

264.429

264.429

317.709

170.000
479.319

317.419

309.029
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4.13. AB „LINAS“ PELNO (NUOSTOLI ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS
(Eurais)

Eil.
Nr.

Straipsniai

Suma

1.

Ankstesni finansini met nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitini finansini met pabaigoje

712.912

2.

Grynasis ataskaitini finansini met pelnas (nuostoliai)

784.498

3.

Pelno (nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitoje
nepripažintas ataskaitini finansini met pelnas (nuostoliai)

4.

Pervedimai iš rezerv , viso

4.1.

- iš privalomojo rezervo

4.2.

- iš rezervo verslo projekt vystymui

4.3.

- iš rezervo paramai

5.

Akcinink

našai bendrov s nuostoliams padengti

6.

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso

7.

Pelno paskirstymas

39.225

7.1.

pelno dalis, paskirta privalom j rezerv

39.225

7.2.

pelno dalis, paskirta rezerv savoms akcijoms sigyti

7.3.

pelno dalis, paskirta kitus rezervus:

7.3.1.

rezerv paramai

7.3.2.

rezerv verslo projekt vystymui

7.4.
7.5.
8.

1.497.410

pelno dalis, paskirta dividendams išmok ti
pelno dalis, paskirta metin ms išmokoms (tantjemoms) valdybos
nariams, darbuotoj premijoms ir kitiems tikslams;
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitini finansini
met pabaigoje, perkeliamas kitus finansinius metus

1.458.185

47
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4.14. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS
(Eurais)

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Dotacij
(subsidij ) r šis
GRUP
Su pajamomis
(s naud
kompensavimu)
susijusios dotacijos
Su turtu susijusios
dotacijos
Subsidijos
BENDROV
Su pajamomis
(s naud
kompensavimu)
susijusios dotacijos
Su turtu susijusios
dotacijos
Subsidijos

Likutis
laikotarpio
pradžioje

Gautos
dotacij
(subsidij )
sumos

Gautinos
dotacij
(subsidij )
sumos

Panaudot
dotacij
(subsidij )
sumos

341

302.924

41.512

303.265

41.512

341

148.890

8.757

149.231

8.757

Gr žintos
dotacij
(subsidij )
sumos

Likutis
laikotarpio
pabaigoje
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4.15. ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Eil.
Nr.

Rodikliai
Mok tin sum skaidymas
pagal r šis

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

(Eurais)
BENDROV
GRUP
Skolos ar j dalys,
Skolos ar j dalys,
Skolos
Skolos
Viso
Viso
apmok tinos
apmok tinos
pra jusi
pra jusi
skol
skol
per
per
finansini finansini
finansini finansini
po
vienerius
po
vienerius
met
met
met
met
finansinius vieneri
finansinius vieneri
pabaigoje pabaigoje
pabaigoje pabaigoje
metus
metus
met
met
132.632 1.330.000 1.462.632 309.474 132.632 1.330.000 1.462.632 309.474

Finansin s skolos:
Lizingo (finansin s nuomos) ar
panaš s sipareigojimai
Kredito staigoms
132.632
Kitos finansin s skolos
1.330.000
Kitos skolos
1.454.223
49.655
Skolos tiek jams
1.042.546
0
moni grup s mon ms
0
0
mok tinos sumos
Asocijuotosioms mon ms
0
0
mok tinos sumos
Gauti avansai
65.993
0
Su darbo santykiais susij
0
129.082
sipareigojimai
mok tinas darbo užmokestis
38.317
0
mok tinas socialinis
15.866
0
draudimas
mok tinos privalomojo
0
7.065
sveikatos draudimo mokos
mok tinas GPM nuo darbo
0
23.105
užmokes io
atostogini kaupiniai
44.730
0
Mok tinas PVM
9.820
0
Kiti mok tini mokes iai
95.307
49.655
Pelno mokes io sipareigojimai
47.804
0
Mok tinos sumos už pardavimo
45.885
0
paslaugas
vairios kitos mok tinos sumos
17.786
0
IŠ VISO
1.586.856 1.379.655

132.632 309.474 132.632
309.474
1.330.000
1.330.000
1.503.878 2.200.908 1.571.156
0 1.571.156 2.332.816
1.042.546 1.915.971 925.930
925.930 1.801.993
0

411.257

411.257

359.861

0
65.993

76.565

65.993

65.993

76.565

129.082

142.153

51.363

51.363

63.382

38.317

53.878

16.255

16.255

21.809

15.866

20.609

9.746

9.746

9.943

7.065

9.293

4.319

4.319

4.432

23.105

16.012

4.988

4.988

6.756

44.730
9.820
144.962
47.804

42.363
35.032
6.065

16.055

16.055

20.443

5.928
47.031

5.928
47.031

6.035

45.885

18.705

45.885

45.885

18.705

17.786
6.419
17.769
17.769
6.275
2.966.511 2.510.383 1.703.788 1.330.000 3.033.788 2.642.290
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AB „Linas“ moni grup s garantin s skolos
(Eurais)

Pra jusi finansini
Finansini met skolos,
met skolos, kurias
kurias garantuoja
garantuoja
moni
moni
grup ,
grup ,
Vyriausyb
Vyriausyb
užstatytu
užstatytu
turtu
turtu

Eil.
Nr.

1.Finansin s skolos:
1.1.

3.914.100

3.914.100

3.914.100

3.914.100

Lizingo (finansin s nuomos) ar
panaš s sipareigojimai

1.2.Kredito staigoms
1.3.Kitos finansin s skolos
2.Kitos skolos

4.16. AB „LINAS“ MONI GRUP S IR AB „LINAS“ SKOL KREDITO STAIGOMS
B KL
Finansini met pabaigoje
Eil.
Nr.

Skolos kredito staigoms

1.

mon s lizingo (finansin s nuomos)
sipareigojimai, gr žintini eurais

2.

mon s skolos kredito staigoms,
gr žintinos eurais

Paskolos suma

Paskolos
gr žinimo
terminas

132.632

2.1.

Ilgalaikiai sipareigojimai pagal 2016
09 26 paskol sutartis

2.2.

Skol kredito staigoms einam j
met dalis (2016 09 26 paskolos
sutartis)

132.632

Viso

132.632

Pra jusi finansini met
pabaigoje
Paskolos suma

Paskolos
gr žinimo
terminas

309.474

2021-09-15

132.632

2021-09-15

176.842

2020-12-31

309.474
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4.17. ATOSTOGINI KAUPINIAI
(Eurais)

Eil.
Nr.

Rodiklis

1. Sukaupt atostogini likutis met pradžioje
1.1. Sukaupti atostoginiai met pradžioje
1.2. Soc. draudimas nuo sukaupt atostogini met pradžioje
Sukaupta atostogini per metus ( s naudas nukreipta
2.
atostogini su soc. draudimu suma)
2.1. Sukaupta atostogini
2.2. Sukaupta soc. draudimo nuo sukaupt atostogini
Iš sukaupt atostogini padengtos atostogini s naudos
3. (per finansinius metus darbuotojams faktiškai priskaityti
atostoginiai su soc. draudimu)
3.1. Iš sukaupt atostogini padengtos atostogini s naudos
Iš sukaupt atostogini padengtos soc. draudimo nuo
3.2.
atostogini s naudos
4. Sukaupt atostogini likutis met pabaigoje
4.1. Sukaupti atostoginiai met pabaigoje
4.2. Soc. draudimas nuo sukaupt atostogini met pabaigoje
5. Sukaupt atostogini liku io pasikeitimas per metus (4 - 1)
5.1. Sukaupt atostogini liku io pasikeitimas
5.2. Soc. draudimo nuo sukaupt atostogini liku io pasikeitimas

GRUP
BENDROV
Finansiniai Pra j
Finansiniai Pra j
metai
metai
finansiniai
finansiniai
metai
metai
42.362
47.967
20.443
21.424
36.620
16.357
41.627
20.087
735
11.347
356
5.067
137.851
135.443
2.408

146.251
154.216
(7.965)

71.153
69.911
1.242

72.135
75.575
(3.440)

(135.484)
(133.118)

(151.856)
(149.209)

(75.541)
(74.223)

(73.117)
(71.845)

(2.366)
44.730
43.952
777
2.367
2.325
42

(2.647)
42.363
41.627
735
(5.605)
5.007
(10.612)

(1.318)
16.056
15.775
280
(4.388)
(4.312)
(76)

(1.272)
20.443
20.087
355
(982)
3.730
(4.712)
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4.18. TEKSTIL S GAMINI GAMYBA
4.18.1. Informacija apie AB „Linas“ moni grup s tekstil s gamini gamybos verslo
segmentus
(Eurais)
Rodikliai
Pajamos
S naudos
Bendras pelnas (nuostoliai)
Veiklos s naudos
Tipin s veiklos pelnas
(nuostoliai)

Buh. s sk.
Nr.
50
60
50-60
61

Audiniai
2020 m.
2019 m.
9.624.584
8.082.797

50-60-61

8.622.039
7.248.076

Segmentai (produkcijos, preki , veiklos r šys)
Si ti gaminiai
Verpalai
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
4.079.265
3.339.766

3.936.964
3.555.829

42.084
138.236

Viso Grup s
Gamybin s paslaugos
2020 m.
2019 m.

34.491
32.203

260.803
148.052

2020 m.
2019 m.
14.006.736 12.978.240
11.708.851 11.050.093
170.761
2.297.885 1.928.147
1.907.321 2.063.094

384.746
213.985

1.541.787

1.373.963

739.499

381.135

(96.152)

2.288

112.751

1.541.787

1.373.963

739.499

381.135

(96.152)

2.288

112.751

170.761

390.564

(134.947)

4.18.2. Informacija apie AB „Linas“ moni grup s tekstil s gamini gamybos verslo
geografinius segmentus
(Eurais)
Buh. s sk.
Nr.

Rodikliai
Pajamos
S naudos
Bendras pelnas (nuostoliai)
Veiklos s naudos
Tipin s veiklos pelnas
(nuostoliai)

50
60
50-60
61

Skandinavijos šalys
2020 m.
2019 m.
1 970 223
2 038 280
1 542 722
1 619 358
427 501
418 922

50-60-61

427 501

418 922

Europos šalys
2020 m.
2019 m.
6 165 067
5 608 391
5 250 656
4 925 257
914 411
683 134

914 411

683 134

Segmentai (regionai)
JAV
2020 m.
2019 m.
402 071
529 396
310 858
398 532
91 213
130 864

91 213

Lietuva
2020 m.
2019 m.
3 802 777
3 441 300
3 192 450
2 909 639
610 327
531 661

130 864

610 327

531 661

Viso Grup s
Kitos šalys
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
1 666 598
1 360 873 14 006 736 12 978 240
1 412 165
1 197 307 11 708 851 11 050 093
254 433
163 566
2 297 885
1 928 147
1 907 321
2 063 094
254 433

163 566

390 564

(134 947)

4.18.3. Informacija apie AB „Linas“ tekstil s gamini verslo segmentus
(Eurais)
Rodikliai

Buh. s sk.
Nr.

Pajamos
S naudos
Bendras pelnas (nuostoliai)
Veiklos s naudos
Tipin s veiklos pelnas
(nuostoliai)

50
60

Segmentai (produkcijos, preki , veiklos r šys)
Audiniai
2020 m.
2019 m.
9.624.584
8.622.039
8.082.797
7.449.443

Si ti gaminiai
2020 m.
2019 m.
4.079.265
3.936.964
3.784.650
3.654.617

Verpalai
2020 m.
2019 m.
42.084
34.491
138.236
33.098

Viso
Gamybin s paslaugos
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
257.914
381.164 14.003.847 12.974.658
144.853
219.930 12.150.536 11.357.088

50-60
61

1.541.787

1.172.596

294.615

282.347

(96.152)

1.393

113.061

161.234

1.853.312
1.631.697

1.617.570
1.738.700

50-60-61

1.541.787

1.172.596

294.615

282.347

(96.152)

1.393

113.061

161.234

221.615

(121.130)

4.18.4. Informacija apie AB „Linas“ tekstil s gamini verslo geografinius segmentus
(Eurais)
Rodikliai

Pajamos
S naudos
Bendras pelnas (nuostoliai)
Veiklos s naudos
Tipin s veiklos pelnas
(nuostoliai)

Buh. s sk.
Nr.

Segmentai (regionai)
Skandinavijos šalys

Europos šalys

JAV

Viso
Lietuva

Kitos šalys

2020 m.
1 970 223
1 596 919

2019 m.
2 038 280
1 664 347

2020 m.
6 165 067
5 435 116

2019 m.
5 608 391
5 062 091

2020 m.
402 071
321 779

2019 m.
529 396
409 604

2020 m.
3 799 888
3 334 946

2019 m.
3 437 718
2 990 475

2020 m.
1 666 598
1 461 776

50-60
61

373 304

373 933

729 951

546 300

80 292

119 792

464 942

447 243

204 822

130 302

1 853 312
1 631 697

1 617 570
1 738 700

50-60-61

373 304

373 933

729 951

546 300

80 292

119 792

464 942

447 243

204 822

130 302

221 615

(121 130)

50
60

2019 m.
2020 m.
1 360 873 14 003 847
1 230 571 12 150 536

2019 m.
12 974 658
11 357 088
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4.19. PARDAVIMO S NAUDOS, BENDROSIOS IR ADMINISTRACIN S S NAUDOS
(Eurais)

GRUP
Eil.
Nr.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3

Rodikliai
Pardavimo s naudos
Komisini s naudos
Parduotos produkcijos transportavimo
s naudos
Produkcijos reklamos ir mugi s naudos
Pardavim skyriaus darbuotoj darbo
užmokestis ir kitos su darbuotojais susijusios
s naudos
Pirk j kreditingumo vertinimo ir prekini
kredit draudimo s naudos
Kitos pardavim s naudos
Bendrosios ir administracin s s naudos
Darbuotoj darbo užmokestis ir kitos su
darbuotojais susijusios s naudos
Administracijos darbuotoj mokymo s naudos
Nuomos, eksploatavimo ir remonto s naudos
Apsaugos paslaug s naudos
Ilgalaikio turto nusid v jimo ir amortizacijos
s naudos
Infotechnologij s naudos
Ryši s naudos
Bank paslaug s naudos
Juridini paslaug s naudos
Veiklos mokes i s naudos
Suteiktos paramos s naudos
Soc. garantij , numatyt kolektyvin je
sutartyje, s naudos
Reprezentacin s s naudos
S naudos menkaver io turto sigijimui
Turto vert s sumaž jimo s naudos
v. kitos bendrosios ir administracin s
s naudos
VISO PARDAVIMO, BENDR J IR
ADMINISTRACINI S NAUD

Finansiniai
metai

Pra j
finansiniai
metai

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai

630.316
269.095

682.165
202.529

629.875
269.095

679.246
202.529

32.436

71.144

31.995

68.225

43.427

43.878

43.427

43.878

188.869

250.858

188.869

250.858

18.461

20.499

18.461

20.499

78.028

93.257

78.028

93.257

1.277.005

1.380.931

1.001.822

1.059.454

563.915

674.354

418.440

505.364

8.079
234.289
32.583

8.805
347.547
32.583

7.989
175.177
21.722

8.805
218.500
21.722

104.219

102.940

91.064

95.010

35.004
10.474
18.656
21.984
33.468
15.810

33.159
10.412
20.075
32.273
35.248
23.904

31.645
8.951
18.375
21.984
32.931
4.810

29.844
8.640
19.791
29.598
35.105
23.904

16.977

4.597

11.852

3.546

4.066
9.448
2.373

10.726
1.935
1.601

4.066
8.772
2.373

10.726
1.689
1.601

165.660

40.772

141.671

45.609

1.907.321

2.063.096

1 631 697

1.738.700
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4.20. KITA VEIKLA
(Eurais)

GRUP
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Rodikliai
KITOS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO
Reikšming sum detalizavimas:
Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
vairi atsarg pardavimo pajamos
Nuomos pajamos
Apskaitos ir administravimo paslaug pajamos
Šilumin s energijos tiekimo pajamos
vairios kitos-netipin s veiklos pajamos
Finansin je apskaitoje nurašyt pirk j išankstini
apmok jim pajamos
KITOS VEIKLOS S NAUDOS - IŠ VISO
Reikšming sum detalizavimas:
Parduot vairi atsarg savikaina
Nuomos paslaug savikaina
Apskaitos ir administravimo paslaug s naudos
Šilumin s energijos tiekimo s naudos
vairios kitos-netipin s veiklos s naudos
KITOS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)

Finansiniai
metai
931.391

BENDROV
Pra j
Pra j
finansiniai Finansiniai finansiniai
metai
metai
metai
967.644
972.458
1.006.276

38.034
313.048
153.161
17.410
408.891
453

174.419
201.602
88.800
522.374
(20.521)

26.715
327.387
147.940
26.265
443.510
246

186.521
163.826
88.800
556.680
9.479

396

970

396

970

704.927

713.630

698.055

707.310

257.438
59.584
18.311
369.594

112.803
107.448
58.026
435.338
15
254.014

255.153
54.997
18.311
369.594

109.470
75.874
58.026
463.925
15
298.966

226.464

274.402

4.21. FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA
(Eurais)

GRUP
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Rodikliai
KITOS VEIKLOS PAJAMOS - IŠ VISO
Reikšming sum detalizavimas:
Teigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas
Kit pal kan pajamos
Baudos ir delspinigiai už pradelst siskolinim
Kitos finansin s-investicin s veiklos pajamos
Investicij patronuojan iosios, patronuojam j ir
asocijuot j moni akcijas pajamos
KITOS VEIKLOS S NAUDOS - IŠ VISO
Reikšming sum detalizavimas:
Pal kan s naudos
Baudos ir delspinigiai
Neigiamas valiutos kurso pasikeitimo rezultatas
Kitos finansin s-investicin s veiklos s naudos
KITOS VEIKLOS REZULTATAS (1-2)

Finansiniai
metai
49.781

BENDROV
Pra j
Pra j
finansiniai Finansiniai finansiniai
metai
metai
metai
53.709
49.781
53.708

11.978
37.803

15.864
37.845

11.978
37.803

15.863
37.845

53.891

30.787

53.888

30.786

40.072

18.054

40.072

18.054

13.219
600
(4.110)

12.733

13.217
600
(4.107)

12.732

22.922

22.922

AB „Linas“ 2020 met konsoliduotos ir Bendrov s metin s finansin s ataskaitos

55

4.22. FINANSINIAI RYŠIAI SU VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
(Eurais)
GRUP

Eil.
Nr.

Rodikliai

Per metus priskai iuotos sumos,
A. susijusios su darbo santykiais:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Grup s (Bendrov s) suteiktos
B. paskolos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
1. Iš vadov
2. Iš kit susijusi asmen
Grupei (Bendrovei) gr žintos
D. paskolos:
1. Iš vadov
2. Iš kit susijusi asmen
Neatlygintinai perduotas turtas ir
E. dovanos:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Suteiktos vairios garantijos
F. Grup s (Bendrov s) vardu:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
G. Gautos vairios garantijos:
1. Iš vadov
2. Iš kit susijusi asmen
Kitos reikšmingos sumos,
priskai iuotos per metus (Grup s
(Bendrov s) sipareigojimai
H. susijusiems asmenims):
1. Vadovams
2. Valdybos nariams
3. Kitiems susijusiems asmenims
Kiti reikšmingi sipareigojimai
I. Grupei (Bendrovei):
1. Vadov
2. Kit susijusi asmen
J. Parduotas turtas:
1. Vadovams
2. Kitiems susijusiems asmenims
Atid jiniai sipareigojim ir
K. reikalavim padengimo:
1. Už vadovus
2. Už kitus susijusius asmenis
Pripažinta abejotinomis skolomis
(Finansinio turto nuvert jimo
L. sumos):
1. Vadov
2. Kit susijusi asmen
M. Tre i j asmen turtas mon je
1. Vadov
2. Kit susijusi asmen
mon s turtas pas tre iuosius
N. asmenis
1. Vadovus
2. Kitus susijusius asmenis
Gauti dividendai iš susijusi
O asmen
Vidutinis administracijos vadov
skai ius per metus
Valdybos nari skai ius per metus

BENDROV
Likutis
Likutis
Likutis
Likutis
pra jusi
pra jusi
Pra j
Pra j
Finansiniai
Finansiniai
finansini finansiniai finansini
finansini finansiniai finansini
metai
metai
met pabaigoj metai
met pabaigoj metai
met
met
pabaigoje
pabaigoje
147.329
147.329

2.081
2.081

131.160
131.160

7.719
7.719

121.305
121.305

1.633
1.633

104.155
104.155

6.414
6.414

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.170.992

1.592.910

1.592.910

2.867.340

2.867.340

1.592.910

1.592.910

2.867.340

2.867.340

1.414.464

441.257

1.245.453

359.861

1.414.464

441.257

1.245.453

359.861

35.715

217.242

43.618

181.527

81.689

217.242

131.167

181.527

35.715
45
45

217.242

43.618
301
301

181.527

81.689
16.631
45
16.586

217.242

131.167
12.583
301
12.282

181.527

3
3

X
X

3
3

X
X

2
3

79.194

398.710

79.194

398.710

X
X

2
3

X
X
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4.23. PELNO MOKESTIS
4.23.1. Pelno mokes io s naud detalizavimas
(Eurais)

GRUP
Pelno mokes io s naudos
1. Pelno mokes io s naudos
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis pagal
1.1.
pelno mokes io deklaracij
Pra jusi laikotarpi pelno mokes io
1.2.
koregavimai perspektyviniu b du
2. Atid t j mokes i s naudos (pajamos)
Atid t j mokes i s naudos (pajamos),
2.1. nulemtos laikin j skirtum susidarymo ir (arba)
išnykimo
Pelno mokes io s naudos, atspind tos pelno
3.
(nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitoje

98.656

Pra j
finansiniai
metai
33.292

98.656

30.036

Finansiniai
metai

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai
77.725
32.966
77.725

3.256

98.656

33.292

29.826
3.140

77.725

32.966

4.23.2. Pelno mokes io s naud perskai iavimas atsižvelgiant nuolatinius ir laikinuosius
apskaitinio ir apmokestinamojo pelno skirtumus
(Eurais)

GRUP
Pelno mokes io s naudos
Apskaitinis pelnas (nuostolis) prieš
1. apmokestinim (iš pelno (nuostoli ) ir kit
bendr j pajam ataskaitos)
Pelnas (nuostolis), susidar s d l finansin je
apskaitoje pal kan apskai iavimo taikant
2.
amortizuot savikain , naudojant faktini pal kan
metod
Pelno mokestis iki koregavimo d l nuolatini ir
3.
laikin j skirtum
4. Pelno mokes io s naud koregavimas
Pelno mokes io s naud koregavimas d l nuolatini
4.1.
skirtum
Pelno mokes io s naud koregavimas d l laikin j
4.2.
skirtum (iš pelno mokes io deklaracijos)
Pelno mokes io s naud koregavimas d l laikin j
4.3. skirtum (pelno mokes io turto ( sipareigojim )
sumaž jimo (padid jimo))
Pra jusi laikotarpi pelno mokes io koregavimai
4.4.
perspektyviniu b du
Pelno mokes io s naud koregavimas d l vykdomo
4.5.
investicinio projekto
Pelno mokes io s naud koregavimas d l
4.6. mokestinio laikotarpio pajam padidinimo (s naud
sumažinimo) pagal PM 40 str. 2 d.
Pelno mokes io s naudos, atspind tos pelno
5.
(nuostoli ) ir kit bendr j pajam ataskaitoje

BENDROV
Pra j
Finansiniai
finansiniai
metai
metai

Finansiniai
metai

Pra j
finansiniai
metai

610.831

139.761

489.822

198.530

2.088

2.344

2.088

2.228

91.625

29.780

73.473

29.780

6.718

3.512

3.939

3.186

6.718

256

3.939

46

3.256

98.343

33.292

3.140

77.412

32.966
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4.24. ATID TASIS PELNO MOKESTIS
(Eurais)

GRUP
BENDROV
Pelno (nuostoli )
Pelno (nuostoli )
Finansin s b kl s
Finansin s b kl s
ir kit bendr j
ir kit bendr j
ataskaita
ataskaita
Atid tojo mokes io susidarymo
pajam ataskaita
pajam ataskaita
priežastys
Pra j
Pra j
Pra j
Pra j
FinanFinanFinanFinanfinanfinanfinanfinansiniai
siniai
siniai
siniai
siniai
siniai
siniai
siniai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
metai
Atid tojo mokes io
1. sipareigojimas finansini met
pradžioje
Atid tojo mokes io turtas
2.
10
10
10
10
finansini met pradžioje
Atid tojo mokes io turto
pasikeitimas (padid jimas +,
sumaž jimas -):
Pelno mokestis nuo ilgalaikio
turto nusid v jimo s naud ,
3.1. kurios mokestin je apskaitoje
pripažintos leidžiamais
atskaitymais
Pelno mokestis nuo ilgalaikio
turto nusid v jimo s naud ,
3.2. kurios mokestin je apskaitoje
nepripažintos leidžiamais
atskaitymais
Atid tojo mokes io turto
3.
pasikeitimas, iš viso
Atid tojo mokes io s naudos
4.
(pajamos)
Atid tojo mokes io
5. sipareigojimas finansini met
pabaigoje
Atid tojo mokes io turtas
6.
10
10
10
10
finansini met pabaigoje
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4.25. TEIS S IR SIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI FINANSIN S B KL S
ATASKAITOJE
(Eurais)

GRUP
Eil. Nr.

1

Rodikliai

Finansiniai
metai
3.914.100

5
6
7
8

Banko suteikt paskol užstato vert
Tre i j asmen laidavimai už mon s gautas
paskolas
Gautos garantijos, laidavimai
Tretiesiems asmenims patik tos mon s
materialin s vertyb s
Tretiesiems asmenims išnuomotas turtas
Laidavimai už tre iuosius asmenis
Apyvartoje esantys patvirtinti vekseliai
Tre i j asmen turtas mon je

9

Tre i j asmen

2
3
4

monei keistas turtas

BENDROV

Pra j
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

3.914.100

Pra j
finansiniai
metai

3.914.100

3.914.100

1.274.430

1.274.430

29.194

29.194

29.194

29.194

440.114

794.600

519.308

519.308

1.592.910

1.592.910

1.592.910

1.592.910

4.26. PELNAS (NUOSTOLIAI) VIENAI AKCIJAI
GRUP
Eil.
Nr.

Rodikliai

1.

Vidutinis akcij skai ius

2.

Grynasis pelnas (nuostoliai), eurais

3.

Vienai akcijai tenkanti pelno dalis, eurais

Finansiniai
metai

BENDROV

Pra j
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

Pra j
finansiniai
metai

24.038.990

24.038.990

24.038.990

24.038.990

514.576

108.696

784.498

167.792

0,021

0,005

0,033

0,007

