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Akcinė bendrovė „Linas“  
įmonės kodas 147689083  
S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys  
 
2022 m. gegužės 31 d. 
 
 
ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS 
 
 
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Banko valdybos 

patvirtintomis periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes - akcinės bendrovės „Linas“ 

direktorė Vilita Skersienė, finansų vadovas Egidijus Mikeliūnas ir vyriausioji buhalterė Jolita Sabalienė patvirtiname, kad, 

mūsų žiniomis, AB „Linas” įmonių grupės 2022 m. trijų mėnesių sutrumpintos neaudituotos tarpinės konsoliduotos 

finansinės ataskaitos parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus 

(TFAS), atitinka tikrovę ir teisingai parodo AB „Linas“ ir konsoliduotą grupės įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę 

būklę, pelną(nuostolius) ir pinigų srautus. 

 
 
 
AB „Linas“ direktorė            Vilita Skersienė 
 
 
AB „Linas“ finansų vadovas               Egidijus Mikeliūnas 
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KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS 
ATASKAITA 
     

    Pastabos    
 2022 
03-31 

 2021 
12-31 

  

TURTAS      

Ilgalaikis turtas      

Nematerialusis turtas 4  
 88 89  

Ilgalaikis materialusis turtas 5  1.198 1.164  

Investicinis turtas 6  374 374  

Naudojimo teise valdomas turtas 7  369 356  

Investicijos į dukterines įmones   - -  

Ilgalaikės gautinos paskolos iš susijusių įmonių   - -  

Ilgalaikės gautinos sumos   - -  

Atidėtojo pelno mokesčio turtas   17 17  

Ilgalaikio turto iš viso   2.046 2.000  

      

Trumpalaikis turtas      

Atsargos 8  5.465 5.105  

Ilgalaikis turtas, skirtas pardavimui   394 -  

Išankstiniai apmokėjimai   1 574 805  

Per vienerius metus gautinos sumos:      

Iš pirkėjų gautinos sumos   2.061 1.154  

Trumpalaikės gautinos paskolos iš susijusių įmonių 14  - 1.424  

Kitos gautinos sumos    138 147  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai   332 2.136  

Trumpalaikio turto iš viso   9.964 10.771  

      

Turto iš viso   12.010 12.771  

 
(tęsinys kitame puslapyje) 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS) 

     

  
Pastabos 

   
  

 2022 
03-31 

 2021 
12-31 

  

NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

    
 

Nuosavas kapitalas     
 

Įstatinis kapitalas   6.971 6.971  
Privalomasis rezervas ir kiti rezervai   357 357  
Savos akcijos (-)   (45) (45)  
Nepaskirstytasis pelnas   2.746 2.607  
Nuosavo kapitalo iš viso   10.029 9.890   

     
 

Įsipareigojimai     
 

Ilgalaikiai įsipareigojimai     
 

Ilgalaikės paskolos 9  - 1.080  
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   - -  
Nuomos įsipareigojimai 7  302 269  

Ilgalaikės išmokos darbuotojams   32 32  
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso   334 1.381   

     
 

Trumpalaikiai įsipareigojimai     
 

Trumpalaikės paskolos  9  - -  
Nuomos įsipareigojimai ein. metų dalis 7  81 98  
Prekybos skolos   472 450  
Mokėtinos skolos susijusioms įmonėms   489 443  
Sutarčių įsipareigojimai   51 24  
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   258 198  
Sukauptos sąnaudos   10 11  
Mokėtinas pelno mokestis   183 153  
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   103 123  
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso   1.647 1.500   

         

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso   12.010 12.771   
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

    

    

   
 

Pastabos 
 2022 m.  

kovo 31 d. 
2021 m. 

kovo 31 d.  
  

Pardavimo pajamos  4.317 3.878  

Pardavimo savikaina  (3.528) (3.090)  

Bendrasis pelnas  789 788  

Veiklos ir pardavimo sąnaudos 10 (724) (552)  

Kitos veiklos pajamos 11 789 196  

Kitos veiklos sąnaudos 11 (701) (161)  

Veiklos pelnas(nuostolis)  153 271  

Finansinės veiklos pajamos 12 25 16  

Finansinės veiklos sąnaudos 12 (10) (17)  

Pelnas prieš apmokestinimą  168 270  

Pelno mokestis  (29) -   

Grynasis pelnas  139 270  

     

Vienai akcijai tenkantis pelnas 
(nuostoliai), eurais* 

 0,006 0,011  

     

Grynasis pelnas  139 270  

Kitos bendrosios pajamos  - 18   

Viso bendrųjų pajamų  139 288   

 
 
*Pagrindinis vienai akcijai tenkantis pelnas apskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolius) iš per laikotarpį 

išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi potencialiai konvertuojamų paprastųjų akcijų, todėl 

sumažintasis vienai akcijai tenkantis pelnas atitinka pagrindinį vienai akcijai tenkantį pelną. 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

 Pastaba 

Įstati
nis 

kapit
alas 

Nuosav
os 

akcijos 

Privalomas
is ir kiti 
rezervai 

Rezervas 
savų 

akcijų 
įsigijimui 

Nepaskirstyt
asis pelnas 
(nuostoliai) Iš viso 

        

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis  

 6.971 (184) 54 264 1.581 8.686 

16 TFAS pritaikymo įtaka   - - - - (3) (3) 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis (patikslinta)  

 6.971 (184) 54 264 1.578 8.683 

Grynasis pelnas  - - - - 1.050 1.050 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje 
nepripažintas pelnas 
(nuostoliai) 

 - - - - 18 18 

Viso bendrųjų pajamų  - - - - 1.068 1.068 

Nuosavos akcijos   - 139 - - - 139 

Pervedimai į rezervus  - - 39 - (39) - 

2021 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

 6.971 (45) 93 264 2.607 9.890 

 
 

Grynasis pelnas  - - - - 139 139 
Bendrųjų pajamų ataskaitoje 
nepripažintas pelnas 
(nuostoliai) 

 - - - - - - 

Viso bendrųjų pajamų  - - - - 139 139 

Nuosavos akcijos   - - - - - - 

Pervedimai į rezervus  - - - - - - 

2022 m. kovo 31 d. likutis  6.971 (45) 93 264 2.746 10.029 

 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

    

    

 Pastabos 
2022 m. 

kovo 31 d. 
2021 m. 

kovo 31 d.  
Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

   

Grynasis pelnas  139 270  

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:  
   

Nusidėvėjimas ir amortizacija 4,5,7 59 34  

Palūkanų sąnaudos 12 6 12  

Palūkanų (pajamos) 12 (7) (9)  

(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir 
nurašymo 

 - -  

Atsargų vertės sumažėjimas  - -  

Gautinų sumų vertės sumažėjimas  - -  

Sukauptų sąnaudų pasikeitimas  33 34  

Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos  29 -  

Atidėtojo pelno mokesčio pokytis  - -  

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  (753) (152)  

Iš pirkėjų gautinų sumų  (padidėjimas)  (891) (164)  

Kitų gautinų sumų sumažėjimas   - -  

Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas   (769) 142  

Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)   203 281  

Sutarčių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)  - -  

(Sumokėtas) pelno mokestis  (103) -  

Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų   
(sumažėjimas) padidėjimas 

 - 40  

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (2.054) 488  

Investicinės veiklos pinigų srautai     

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) 4,5,7 (68) (7)  

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas  - -  

Paskolų susigrąžinimas 14 1.171 -  

Gautos palūkanos 14 260 -  

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  1.363 (7)  

Finansinės veiklos pinigų srautai     

Paskolų gavimas  - -  

Paskolų (grąžinimas) 9 (1.080) (44)  

(Sumokėtos) palūkanos  (10) (2)  

Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (23) -  

Savų akcijų supirkimas   - 157  

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (1.113) 111  

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  (1.804) 592  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  2.136 2873  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  332 3.465  

 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. Bendroji informacija 

 Akcinė bendrovė „Linas” (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1993 metų kovo 8 dieną, registravimo Nr.003429, 

įmonės kodas – 147689083, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Bendrovė yra ribotos turtinės 

atsakomybės įmonė. Adresas: S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys; LT-35114. Telefonas (370-45) 506100, faksas (370-45) 

506345. Elektroninio pašto adresas: office@linas.lt; interneto tinklalapis: www.linas.lt . Bendrovė savo veiklą pradėjo 

1957 metais. 

2022 m. kovo 31 d. AB „Linas“ įmonių grupę (toliau – Grupė) sudarė patronuojančioji įmonė – AB „Linas“ ir jos 

patronuojamoji bendrovė UAB „Lino apdaila”.  

UAB „Lino apdaila“ įregistruota 2008 m. gegužės mėn. 23 d. Juridinių asmenų registre, registravimo Nr.114552, 

įmonės kodas 301733421. Patronuojamosios įmonės buveinė įsikūrusi S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys. AB „Linas“ 

priklauso 100 % patronuojamosios bendrovės akcijų. 

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

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

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

pakitimų nebuvo. 

Filialų ir atstovybių Bendrovė ir jos patronuojamoji įmonė neturi.  

2022 m. kovo 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 128 (2021 m. kovo 31 d. – 116). 

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

– prekyba lininiais tekstilės gaminiais ir paslaugų teikimas; kita bendrovės vykdoma veikla – finansinio turto (akcijų bei 

suteiktų paskolų) valdymas, šiluminės energijos tiekimas, turto nuoma, apskaitos ir administravimo paslaugų pajamos. 

UAB „Lino apdaila“ vykdoma veikla – tekstilės gamybinių paslaugų teikimas t.y. tekstilės produkcijos siuvimo paslaugos.  

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

pirkėjui.  

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

audiniai, siuvami namų tekstilės gaminiai bei drabužiai.  

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

Klientų poreikiams tenkinti priimami individualūs užsakymai, pageidaujantiems išskirtinumo. 

Pagrindinės 2022 m. 3 mėnesių įmonių grupės pajamos buvo gautos iš tekstilės gaminių pardavimo ir tekstilės 

gaminių gamybinių paslaugų  veiklos.  

Per 2022 m. 3 mėnesius Grupė užsakė pagaminti ar technologiškai apdirbti: lininių ir pašukinių verpalų – 16,5 t 

(2021 m. 3 mėnesius – 20 t); žaliavinių audinių –180,2 tūkst. m (2021 m. 3 mėnesius – 198 tūkst. m); gatavų audinių –

491,1 tūkst. m (2021 m. 3 mėnesius – 561 tūkst. m). Siūtiems gaminiams per 2022 m. 3 mėnesius panaudota 24,32 % visų 

pagamintų audinių (2021 m. 3 mėnesius – 20,0 %). 

Per 2022 m. 3 mėnesius Grupė pagamino 238,1 tūkst. vnt. siuvinių (2021 m. 3 mėnesius – 208 tūkst. vnt.), 

panaudojant 119 tūkst. m gatavų audinių (2021 m. 3 mėnesius – 118 tūkst. m).  

Eksporto apimtys per 2022 metų 3 mėnesius sudarė 74 %. visos realizuotos produkcijos 

AB „Linas” įmonių grupė per 2022 metų 3 mėnesius pardavė lininių tekstilės gaminių ir suteikė paslaugų už 4.317 

tūkst. eurų. Lyginant su 2021 metų 3 mėnesių pardavimų pajamos padidėjo 439 tūkst. Eur arba apie 10 %.  

Per 2022 m. tris mėnesius Grupė uždirbo 168 tūkst Eur pelną prieš apmokestinimą, 2021 m. to paties laikotarpio 

rezultatas buvo 270 tūkst. Eur. 
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Grupės veiklos rezultatus lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu lėmė išaugusios veiklos ir pardavimų 

sąnaudos. 

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

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

Bendrovės vadovybė vertino pinigų srautų, finansavimo šaltinių pritraukimo galimus sutrikimus, įtaką prekių, 

paslaugų paklausai, kritines funkcijas atliekančių darbuotojų užsikrėtimo riziką ir vykdomų projektų vėlavimo riziką, 

analizuodama visą šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų išleidimo metu prieinamą informaciją apie Covid-19 

keliamas grėsmes ateityje ir nenustatė jokių reikšmingų aplinkybių, galinčių kelti abejones dėl Grupės veiklos 

tęstinumo. 

2. Apskaitos principai 

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

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

aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų , kaip rengiant 2021 m finansines ataskaitas. 

Ataskaitos pateikimo valiuta yra euras (Eur) . 

Konsoliduota tarpinė Grupės finansinė informacija už 3 mėn laikotarpį, pasibaigusį 2022 m kovo 31 d ir 2021 m 

kovo 31 d neaudituota. 

3. Informacija pagal segmentus  

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

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

Toliau pateikiama informacija apie tekstilės gaminių gamybos verslo segmentus 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
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Informacija pagal segmentus (tęsinys) 

 

Grupė Audiniai Siūti gaminiai Verpalai 
Gamybinės 
paslaugos Iš viso 

      
2022 m. kovo 31 d.      

      
Pajamos (trečiosios šalys)  2.937 1.243 4 133 4.317 
Savikaina (trečiosios šalys) (2.372) (1.079) (5) (72) (3.528) 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 

565 164 (1) 61 789 

Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos 

- - - - (724) 

Segmento veiklos pelnas 
(nuostoliai) 

565 164 (1) 61 65 

      

Grupė Audiniai Siūti gaminiai Verpalai 
Gamybinės 
paslaugos Iš viso 

      
2021 m. kovo 31 d.      

      
Pajamos (trečiosios šalys) 2.682 1.099 5 92 3.878 
Savikaina (trečiosios šalys) (2.168) (866) (5) (51) (3.090) 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 

514 233 - 41 788 

Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos 

- - - - (552) 

Segmento veiklos pelnas 
(nuostoliai) 

514 233 - 41 236 

 

Sandoriai tarp segmentų yra eliminuojami konsoliduojant 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
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Informacija pagal segmentus (tęsinys) 

 

 
Žemiau pateikiama informacija susijusi su Grupės geografiniais segmentais : 

Grupė Lietuva 
Europos 

šalys 
Skandinavijos 

šalys JAV 
Kitos 
šalys Iš viso 

       
2022 m. kovo 31 d.       

       
Pajamos  1.141 1.736 621 173 646 4.317 
Savikaina (853) (1.500) (499) (135) (541) (3.528) 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 

288 236 122 38 105 789 

Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos 

- - - - - (724) 

Segmento veiklos 
pelnas (nuostoliai) 

288 236 122 38 105 65 

        

       

Grupė Lietuva 
Europos 

šalys 
Skandinavijos 

šalys JAV 
Kitos 
šalys Iš viso 

       
2021 m. kovo 31 d.       

       
Pajamos  967 1.505 828 163 415 3.878 
Savikaina (751) (1.255) (590) (127) (367) (3.090) 

Bendrasis pelnas 
(nuostoliai) 

216 250 238 36 48 788 

Pardavimo ir veiklos 
sąnaudos 

- - - - - (552) 

Segmento veiklos 
pelnas (nuostoliai) 

216 250 238 36 48 236 
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4. Nematerialusis turtas 

 

  
Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialus 

turtas 

Sumokėti 
avansai 
nebaigti 

projektai Iš viso 
2020 m. gruodžio 31 d. likutis 142 - - 142

Įsigijimai per metus 10 3 - 13
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą (87) 18 69 -

2021 m. gruodžio 31 d. likutis 65 21 69 155
Įsigijimai per metus - - - -
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą - - - -

2022 m. kovo 31 d. likutis 65 21 69 155
     

2020 m. gruodžio 31 d. likutis 64 - - 64
Amortizacija per metus 1 1 2

2021 m. gruodžio 31 d. likutis 65 1 - 66
Amortizacija per metus - 1 - 1

2022 m. kovo 31 d. likutis 65 2 - 67
     
2022 m. kovo 31 d. likutinė vertė 0 19 69 88
2021 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 0 20 69 89
2020 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 77 77 - 77
 
Grupė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje 

yra įtrauktos į veiklos sąnaudas (pastaba 10). 
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5. Ilgalaikis materialusis turtas 

 Žemė Pastatai 
Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kitas 
ilgalaikis 

materialusis 
turtas 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmokėjimai Iš viso 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 1.586 737 203 65 1 2.592 

Įsigijimai - - 4 - 12 32 48 
Parduotas ir nurašytas 
turtas  

- - (2) - (13) - (15) 

Perklasifikavimas į 
ilgalaikį turtą skirtą 
parduoti 

- - - (6) - - (6) 

Perklasifikavimai - - 20 (20) 1 (1) - 
2021 m. gruodžio 31 d. 

likutis 
- 1.586 759 177 65 32 2.619 

Įsigijimai - - 13 - 2 53 68 

Perklasifikavimai - - 15 - - (15) - 

2022 m. kovo 31 d. likutis - 1.586 787 177 67 70 2.687 
 
Sukauptas nusidėvėjimas: 

       

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutis 

- 418 729 139 51 - 1.337 

Nusidėvėjimas per metus - 106 5 16 6 - 133 
Parduotas ir nurašytas 
turtas  

- - (2)  (13) - (15) 

Perklasifikavimas į 
ilgalaikį turtą skirtą 
parduoti 

- - - (1) - - (1) 

Perklasifikavimas  - - 20 (20) - - - 
2021 m. gruodžio 31 d. 

likutis 
- 524 752 134 45 - 1.455 

Nusidėvėjimas per metus - 27 2 3 2 - 34 

2022 m. kovo 31 d. likutis - 551 754 137 47 - 1.489 
 
 
 

       

2022 m. kovo 31 d. 
likutinė vertė 

- 1.035 33 40 20 70 1.198 

2021 m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė 

- 1.062 7 43 20 32 1.164 

2020 m. gruodžio 31 d. 
likutinė vertė 

- 1.168 8 64 14 1 1.255 

 
 
 
 
 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje įtrauktos į veiklos ir pardavimo sąnaudas 

ir kitos veiklos sąnaudas  (pastaba 10,11) 
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6. Investicinis turtas 

 
Įsigijimo vertė:  Žemė Iš viso 

2020 m. gruodžio 31 d. likutis  416 416
2021 m. gruodžio 31 d. likutis  416 416
2022 m. kovo 31 d. likutis  416 416
    
    

Vertės sumažėjimas:    
2020 m. gruodžio 31 d. likutis  42 42
2021 m. gruodžio 31 d. likutis  42 42
2022 m. kovo 31 d. likutis  42 42
    
               2022 m. kovo 31 d. likutinė vertė  374 374

2021 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  374 374
2020 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė  374 374

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

7. Naudojimo teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai 

  Žemė Pastatai 

Mašinos 
ir 

įrengimai 
Transporto 
priemonės Iš viso 

Įsigijimo vertė:       

2020 m. gruodžio 31 d. likutis  189 164 125 5 483 
Įsigijimai  80 1  - 81 
Pardavimai ir nurašymai     (5) (5) 

2021 m. gruodžio 31 d. likutis  269 165 125 0 559 
Įsigijimai  - 47 - - 47 
Pardavimai ir nurašymai  - (39) - - (39) 

2022 m. kovo 31 d. likutis  269 173 125 0 567 
       

Sukauptas nusidėvėjimas:       

2020 m. gruodžio 31 d. likutis  7 75 31 4 117 
Nusidėvėjimas per metus  4 39 47 1 91 
Pardavimai ir nurašymai  - - - (5) (5) 

2021 m. gruodžio 31 d. likutis  11 114 78 0 203 
Nusidėvėjimas per metus  1 10 12 - 24 
Pardavimai ir nurašymai  - (28) - - (28) 

2022 m. kovo 31 d. likutis  
 12 96 90 0 198 

       
2022 m. kovo 31 d. likutinė 

 vertė 
 257 77 35 0 369 

2021 m. gruodžio 31 d. likutinė 
vertė 

 258 51 47 0 356 

2020 m. gruodžio 31 d. likutinė 
vertė 

 182 89 94 1 366 
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8. Atsargos 

   

   
 2022 m. 

03-31 
2021 m. 

12-31  
   

 
Žaliavos 3.295 2.515  

Produkcija 2.221 2.633  

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 22 27  

Pirktos prekės skirtos perparduoti 10 14  

Atimti: grynosios realizacinės vertės 
sumažėjimas 

(84) (84)  

Viso: 5.464 5.105 
 

 
 
 

9. Gautos paskolos 

     
   

  
   2022 m. 

03-31 
2021 m. 

12-31  
Ilgalaikės paskolos  - 1.080  

Kitos ilgalaikės paskolos su susijusiomis 
šalimis 

 - 1.080 
 

     
 

 
Pagal 2012 04 10 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą sąskaitos kreditavimo sutartį yra Bendrovei suteikta 145 tūkst. Eur 

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

apdraudimui UAB “Lino apdaila” laiduoja visai kredito sumai ir terminui. Sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo 

terminas iki 2023 m. kovo 31 d. Už panaudotą kreditą mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip trijų mėnesių 

termino eurų EURIBOR plius banko marža. 

Pagal 2013 10 07 tarp banko ir AB „Linas“ sudarytą finansinių įsipareigojimų limito sutartį yra Bendrovei suteikta 290 

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

1.448 tūkst. Eur. Kredito sumos apdraudimui yra gautas UAB „Lino apdaila” laidavimas visai kredito sumai ir terminui. 

Finansinių įsipareigojimų limito sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Už panaudotą kreditą 

mokamos kintamos palūkanos, apskaičiuojamos kaip šešių mėnesių termino eurų EURIBOR plius banko marža. 

2022 m. kovo 18 d. Bendrovė baigė padengti ilgalaikį įsiskolinimą įmonei UAB „Lidera LT“. Per 2022 m. kovo mėn. 

buvo padengta visa likusi paskola – 1.080 tūkst. Eur ir visas likutis priskaitytų palūkanų – 3 tūkst. Eur. Bendrovė įmonei 

UAB „Lidera LT“ skolinių įsipareigojimų nebeturi. 
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10. Veiklos sąnaudos 

   
 

  
2022 m. 

kovo 31 d. 
2021 m. 
kovo 31 d.      

Pardavimo sąnaudos   
 

Komisinių sąnaudos (64) (77)  
Pardavimų skyriaus darbo užmokesčio sąnaudos (71) (70)  
Pirkėjų kreditingumo įvertinimo ir prekinių kreditų (5) (5)  
Produkcijos reklamos ir mugių sąnaudos (13) (3)  
Parduotos produkcijos ir transportavimo sąnaudos (30) 1  
Nusidėvėjimo sąnaudos  (1) -  
Kitos pardavimų sąnaudos (24) (16)  
 (208) (170)  
Bendrosios ir administracinės sąnaudos   

 
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos (227) (201)  
Nuomos, eksploatavimo ir remonto sąnaudos (184) (96)  
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (45) (23)  
Apsaugos paslaugų sąnaudos (11) (9)  
Infotechnologijų sąnaudos (10) (9)  
Veiklos mokesčių sąnaudos (6) (5)  
Soc. Garantijų numatytų kolektyvinėje sutartyje 
sąnaudos 

(2) (11) 
 

Bankų paslaugų sąnaudos (6) (4)  
Juridinių paslaugų sąnaudos - (2)  
Suteiktos paramos sąnaudos (4) (1)  
Ryšių sąnaudos (2) (2)  
Reprezentacinės sąnaudos - -  
Kitos sąnaudos (19) (19)  
 (516) (382)      
Viso veiklos ir pardavimo sąnaudų (724) (552)  

 

11. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 

       
 2022 m. 

kovo 31 d. 
2021 m. 

kovo 31 d.  
Kitos veiklos pajamos   

 
Šiluminės energijos tiekimo pajamos 439 145  
Kito turto nuomos pajamos 43 29  
Įvairių atsargų pardavimo pajamos 295 10  
Pelnas dėl ilgalaikio turto perleidimo - -  
Kitos pajamos 12 12  

 789 196  
Kitos veiklos (sąnaudos)   

 
Šiluminės energijos tiekimo sąnaudos  (382) (121)  
Nuomojamo ilgalaikio materialaus turto 
nusidėvėjimas 

(12) (11) 
 

Parduotų įvairių atsargų savikaina (289) (11)  
Kitos sąnaudos (18) (18)  
 (701) (161)  
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12. Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) 

 

   

   
 2022 m. 

kovo 31 d. 
2021 m. 

kovo 31 d.  
Finansinės veiklos pajamos   

 
Palūkanos už paskolas 7 9  
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo 18 7  
Kitos pajamos - -  

 25 16  
Finansinės veiklos (sąnaudos)   

 
Palūkanų sąnaudos (7) (12)  
Nuostolis iš valiutos kurso 
pasikeitimo 

- (5) 
 

Kitos sąnaudos (3) -  
 (10) (17)  

 

13. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai  

2022 m. kovo 31 d. Grupė yra įsipareigojusi nupirkti ilgalaikio materialiojo turto už 1.425 tūkst. eurų (2021 m. kovo  31 d. 

– 0 tūkst. eurų), kuris bus perparduotas susijusiai įmonei. 

Bendrovės dukterinė įmonė UAB “Lino apdaila”  suteikusi bankui 434 tūkst. eurų (2021 m. kovo 31 d. – 1.274 tūkst. eurų) 

vertės laidavimų už AB “Linas” gautas paskolas. UAB “Lino apdaila” yra įsipareigojusi pilnai padengti Bendrovės 

įsipareigojimus bankui, jeigu AB “Linas” nesugebės to padaryti. Grupės vadovybė tiki, kad Bendrovė, už kurią suteiktas 

laidavimas, įvykdys savo įsipareigojimus kreditoriams, todėl 2022 m. kovo 31 d. ir 2021 m. kovo 31 d. finansinėse 

ataskaitose neapskaitė jokių įsipareigojimų, susijusių su minėtu  laidavimu.  

 

14. Susijusių šalių sandoriai 

Sandoriai Grupės su susijusiomis šalimis per 3 mėnesius pasibaigusius 2022 m. kovo 31 d. ir per 12 mėnesių pasibaigusių 

2021 m gruodžio 31 d buvo šie :  

2022 m. kovo 31 d. Pirkimai Pardavimai 

Gautinos 
sumos 

paskola 

 
Gautinos 

sumos 
Mokėtinos 

sumos 
     
UAB „Rivena“ - 7 - - - 
UAB „Lidera LT“ 6 - - - - 
UAB „Verslo dizainas“ - - - - - 
UAB “Audilina“ 1.225 746 - 875 489 

Iš viso 1.231 753 - 875 489 
 
 

(Tęsinys kitame puslapyje) 
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Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 

 

2021 m. gruodžio 31 d. Pirkimai Pardavimai 
Gautinos sumos 

paskola 
Mokėtinos 

sumos 
     
UAB „Rivena“ - 36 1.424 - 
UAB „Lidera LT“ 18 - - 1.083 
UAB „Verslo dizainas“ 18 - - - 
UAB “Audilina“ 4.896 942 - 440 

Iš viso 4.932 978 1.424 1.523 
 

 

2022 m. kovo 15 d. UAB „Rivena“ Bendrovei baigė padengti visą paskolą ir palūkanas pagal 2014 m. lapkričio 19 d. 

finansavimo sutartį. Bendra padengto įsiskolinimo suma 1.431 tūkst. Eur (1.171 tūkst. Eur paskola ir 260 tūkst. Eur 

palūkanos). UAB „Rivena“ Bendrovei skolinių įsipareigojimų nebeturi. 

 

15. Poataskaitiniai įvykiai 

2022 balandžio 12 d. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros komitetas sprendimais patvirtino: 

 privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo siekiant išbraukti akcinės bendrovės „Linas“ akcijas iš prekybos 

reguliuojamoje rinkoje cirkuliarą (toliau – OS dėl delistingavimo); 

 privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl 2006 m. įgytos akcinės bendrovės „LINAS“ kontrolės 

cirkuliarą (toliau – OS dėl pareigos vykdymo). 

AB „Linas“ 2022 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

 Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų 

rinkinį bei pritariant Bendrovės 2021 m. konsoliduotam metiniam pranešimui. 

 Patvirtintos 2021 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitos ir pritarta 2021 m. 

konsoliduotam metiniam pranešimui. 

 Patvirtintas 2021 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas: 

 Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaita. 

2022 m. gegužės 20 d. baigti įgyvendinti UAB „Verslo dizainas“ teikti oficialūs siūlymai dėl AB „Linas“ akcijų supirkimo 

Supirkimo metu nuo 2022 m. balandžio 19 iki 2022 m. gegužės 18 d. viso supirkta 2.274.969 vnt. paprastųjų vadrinių 

akcijų arba 9,46 % visų išleistų akcijų. 

2022 m. gegužės 25 d. Bendrovė pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos 

reguliuojamoje rinkoje. 


