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Neoriklausomo auditoriaus isvada
AB ,,Linas Agro Group" akcininkams

lsvada de! atskir4j4 ir konsoliduot4J4 fmansin14 ataskait4 audito

Nuomone
Mes atlikome AB .,Linas Agro Group" (toliau - Jmone) atskir4j4 finansini4 ataskait4 ir )manes ir jos
patronuojam4j4 jmoni4 (toliau - Grupe) konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 auditq. Jmones
atskircisias ir Grupes konsoliduotqsias finansines ataskaitas atitinkamai sudaro:
• 2020 m. birzelio 30 d. atskiroji ir konsoliduotoji finansines bOkles ataskaita,
• tq dienci pasibaigusi4 met4 atskiroji ir konsoliduotoji pelno (nuostoli4) ir kit4 bendn1j4
pajam4 ataskaita,
• tq diem� pasibaigusi4 met4 atskiroji ir konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyci4 ataskaita,
• tq diemi pasibaigusi4 met4 atskiroji ir kons.oliduotoji piniQL! sraut4 ataskaita, ir
• atskinJill ir konsoliduott.Ji'-l finansini4 ataskait4 aiskinamasis rastas, iskaitant reiksming4
apskaitos metod4 santraukq.
MOs4 nuomone, pridetos atskirosios ir konsoliduotosios finansines ataskaitos parodo tikrq ir
teisingc1 vaizdq apie Jmones ir Grupes 2020 m. birzelio 30 d. nekonsoliduotqjq bei konsoliduotqjq
finansinE;i bOklE;i ir tq dienq pasibaigusi4 metlj j4 nekonsoliduotuosius ir konsoliduotuosius
finansinius veiklos rezultatus ir nekonsoliduotuosius bei konsoliduotuosius pinig4 srautus pagal
Tarptautinlus finansines atskaitomybes standartus, priimtus taikyti Europos Sqjungoje (ES TFAS).
Pagrindas nuomone1 pareikst1
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MOs4 atsakomybe pagal siuos
standartus issamiai apibOdinta sios isvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uz atskin1j4 ir
konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 auditq". Mes esame nepriklausomi nuo )mones ir Grupes pagal
Tarptautini4 buhalteri4 etikos standart4 valdybos etikos kodeksq (iskaitant tarptautinius
nepriklausomybes standartus) (TBESV kodeksas). Mes taip pat laikemes kit4 etikos reikalavim4,
susijusi4 su Lietuvos Respublikos finansini4 ataskait4 audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes
tikime, kad mOs4 surinkti audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mOs4 nuomonei pagrjsti.
Pagrind1n1a1 aud1to dalyka1
Pagrindiniai audito dalykai - tai dalykai, kurie, mOs4 profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 auditq. Sie dalykai buvo
nagrinejami atsizvelgiant i atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 kaip visumos auditq ir
mOs4 nuomonf;), pareikstq de! si4 atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4, todel atskiros
nuomones apie siuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas audito dalykas ir mOs4 atsakas i ii yra
aprasytas toliau.
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Biologinio turto vertinimas (konsol1duotose finansinese ataska1tose)
Biologinio turto likutine verte 2020 m. birzelio 30 d. sudaro 30 987 tOkst. EUR (2019 m. birzelio 30
d.: 26 195 tOkst. EUR), biologinio turto vertes pokycio pelnas, pripazintas 2020 m. birzelio 30 d.,
sudaro 5 834 tOkst. EUR (2019 m. birzelio 30 d. : 1 115 tOkst. EUR).
Mes remiames atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 2.10 pastaba .. Biologinis turtas", 2.27
pastaba .,jvertinim4 ir prielaid4 naudojimas rengiant finansines ataskaitas, 9 pastaba ., Bialaginis
turtas"
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Bialaginj turtcj sudaro galvijai (daugiausia
melziamas karves ir kiti galvijai), paseliai ir
naminiai pauksciai (perincias vistas ir mesiniai
braileriai).
Kaip aptarta 2.10 pastabaje, Grupe sava
bialagini turtq apskaite tikrcjja verte, atemus
pardavima islaidas. Grupe tikrcJi<l vert� nustata
viduje, remdamasi daugeliu metad4, tarp kuri4
yra
pavyzdziui, diskantuata pinig4 srauta
metadas taikamas nustatant galvij4 vert�.
rinkas kain4 metadas taikamas paseli4 vertei
nustatyti atsizvelgiant i tiketinq derlingumq, arba
perinci4 vist4 - pagal bOsimcJjq kiausiniLJ vert�.
atemus vistLJ islaikyma iki iLJ produktyvuma
laikatarpia pabaigas ir skerdima sqnaudas.
Santykinai nereiksmingi pagrindiniLJ prielaid4,

MOs4 audita procedOros, atliekamas padedant
mOsi.J vertinima specialistams, kur taikytina, be kita
ka apeme:

taikyt4

pirmiau

pateiktuose

vertinimuose,

pakyciai gali tureti reiksmingas itakas J4
ir
ataskaitase
finansinese
rezultatams
pripazintams sumams.
Bialaginia turta tikrosias vertes jvertinimas
reikalauja reiksming4 sprendim4 ir sudetingLJ
prielaidLJ. Del sias aplinkybes, taip pat del
susijusiLJ sumLJ dydzia, siai sriciai reikeja skirti
daugiau demesia audita metu, tadel mes tai
laikeme pagrindiniu mOs4 audita dalyku.

- Grupes bialaginia turta tikrosias vertes
nustatyma procesa vertinima ir naudajam4
vertinima metadik4 jvertinimq, atsizvelgiant i
atitinkamus finansines atskaitamybes standart4
ir rinkas praktikas reikalavimus;
- Pasirinkt4
biologinio

vidaus
turto

kontroliLJ,
vertinimu,

susijusiLJ

su

planavimu

ir

jgyvendinimu jvertinimas, jskaitant tuas atvejus,
kai vadavybe patvirtina pagrindines prielaidas ir
vertinima rezultatus;
- Svarbias istarines ir rinkas informacijas,
bialagini
naudojamos
turtq,
vertinant
nepriklausamas vertinimas, patikrinant viesai
prieinamus saltinius ir apklausiant vadavybes
narius;
- Atsizvelgiant i pirmiau minetas pracedOros
rezultatus, tikriname bialoginia turta vertinimcJ ir
pagrindines ja prielaidas. Tai, be kita ka, apeme:
- Galvij4 vertes nustatymui - pieno pardavima
kainas jvertinimq, atsizvelgiant i istarinl;.) patirti
ir viesai prieinamus rinkas saltinius bei
vidutini melziamas karves produktyvi.J
gyvenimq, atsizvelgiant i istarin� patirti.
- PaseliLJ vertes nustatymui - tam tikros paseliLJ
kategarijas derlingumq, atsizvelgiant i istarin�
patirti ir tiketinas pardavimo kainas,
atsizvelgiant i bOsimas paseliLJ kainas, gautas
remiantis viesai prieinama rinkas informacija.
- PerinciLJ vistLJ vertes nustatymui - inkubacini4
kiausiniLJ kainas jvertinimq remiantis viesai
skelbiamamis rinkas kainamis ir tiketinu is
vienas vistas gaut4 kiausiniLJ skaiciumi per
jas gyvenima laikatarpj.
- Su bialaginiu turtu susijusiLJ atskeidimLJ
konsaliduotase finansinese ataskaitase pagal
finansines atskaitamybes standartLJ
reikalavimus.
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Atsarg4 vertinimas (konsoliduotose f1nansinese ataskaitose)
Atsarg4 likutine verte 2020 m. birzelio 30 d. konsoliduotose finansinese ataskaitose sudaro 79 537
tOkst. EUR (2019 m. birzelio 30 d.: 89 195 tOkst. EUR); grynosios galimo realizavimo vertes
koregavimas pripazintas 2020 m. birzelio 30 d. konsoliduotose finansinese ataskaitose sudaro 1 519
tOkst. EUR (2019 m. birzelio 30 d.: 1 315 tOkst. EUR).
Mes remiames finansini4 ataskait4 2.11 pastaba "Atsargos", 2.27 pastaba "Jvertinim4 ir prielaid4
naudojimas rengiant finansines ataskaitas", 10 pastaba "Atsargos"
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Grupe uzsiima zemes Okio produkcijos tiekimu,
zemes Okiu ir zemes Okio produkt4 perdirbimu,
maisto produkt4 gamyba ir prekyba zemes Okio
produktais.

Be kit4 audito procedOr4, , atlikome tokias audito
procedOras:
patirinome pasirinktas vidaus kontroles,
susijusias su atsarg4 vertinimu, iskaitant tokias
kaip letos apyvartos ir nebenaudojam4 atsarg4
identifikavimq ir tiketinq grynosios galimo
realizavimo vertes nustatymq, pobOdi ir
idiegimq;

Kiekvienq ataskait4 dienq, kaip reikalaujama
pagal atitinkamus apskaitos standartus, Grupe
nustato, ar jos atsarg4 balansine verte nevirsija
grynosios galimo realizavimo vertes. Pasenusi4
ar letai judanci4 atsarg4 atzvilgiu tai reiskia
turim4 atsarg4 palyginimq su j4 panaudojimu
ateityje ir pardavimo prognozemis. Be to, visas
Grupes produkt4 atsargos yra tikrinamos del
galimo j4 numatom4 pardavimo kain4
sumazejimo zemiau savikainos.
Mes sutelkeme demesi i siq sriti, atsizvelgdami
i dideli atsarg4 likuci4 skaici4 ir i tai, kad atsarg4
likutines vertes ivertinimui bOtini reiksmingi
vadovybes sprendimai, kurie remiasi tokiomis
prielaidomis kaip, vis4 pirma, ateities pardavimo
kainos.
Si4 prielaid4 pakeitimai gali lemti reiksmingq
atsarg4 likutines vertes ir pelne arba
nuostoliuose pripazistam4 susijusi4 judejim4
pokycius.

ivertinome Grupes prognozavimo galimybes,
lyginant,
imanoma,
kur
analizuojant
ankstesniaisiais metais nurasytas atsargas su
einam4j4 met4 rezultatais.
patikrinome perpardavimui skirt4 preki4
nurasymus iki grynosios galimo realizavimo
vertes, atsizvelgiant i j4 pardavimo kainas met4
pabaigoje.
-

ivertinome Grupes atskleidim4, susijusi4 su
atliekam4 nukainavimo iki grynosios galimo
realizavimo vertes ir susijusi4 nurasym4
vertinimo
neapibreztumu,
tikslumq
ir
pakankamumq.
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Prekybos gautin4 sum4 vertes sumazejimas (konsol1duotose finans1nese ataskaitose)
Prekybos gautin4 sum4 likutine verte 2020 m. birzelio 30 d. konsoliduotose finansinese ataskaitose
sudaro 110 478 tOkst. EUR (2019 m. birzelio 30 d.: 111 960 tOkst. EUR); vertes sumazejimo
nuostoliai pripazinti konsoliduotose finansinese ataskaitose uz metus, pasibaigusius 2020 m. birzelio
30 d., sudaro 344 tOkst. EUR (uz metus, pasibaigusius 2019 m. birzelio 30 d.: 79 tOkst. EUR).
Mes remiames finansini4 ataskait4 2.8 pastaba "Finansinio turto vertes sumazejimas", 2.27
pastaba "Jvertinim4 ir prielaid4 naudojimas rengiant finansines ataskaitas". 12 pastaba "Prekybos
gautinos sumos"
Pagrindinis audito dalykas

Kaip dalykas buvo sprendziamas audito metu

Vertes sumazejimo nuostoliai parodo geriausiq
vadovybes tiketin4 kredito nuostoli4, susijusi4
su gautinomis sumomis, jvertinimq ataskaitos
sudarymo dienc1. Mes sutelkeme demesj j sic1
sritj. nes, jvertindama vertes sumazejimo
nuostolius, vadovybe turi priimti eilE;l vertinim4
del bet kokio vertes sumazejimo sumos.
Grupe jvertina prekybos gautin4 sum4 vertes
sumazejimq tiek individualiai, tiek kolektyviai
kiekvienc1 ataskaitos sudarymo datq.

Be kit4, sioje srityje mes atlikome tokias
procedOras:
- jvertinome
Jmones vertes sumazejimo
metodikos tinkamumq, lyginant su atitinkam4
standart4
atskaitomybes
finansines
reikalavimais;
- supratome ir jvertinome jdiegtas pagrindines
vidaus kontroles sistemas, susijusias su
prekybos gautin4 sum4 susigrqzinimu, ir vertes
sumazejimo formavimu (jskaitant modelio
patvirtinimo kontroles);
- nepriklausomai jvertinome j ateitj orientuotq
informacijq ir makroekonomines prognozes,
naudojamas vertinant TKN, tikrinant viesai
prieinamc1
informacijq
bei
apklausiant
vadovybes narius ir kredit4 rizikos specialistus;
- tikrinome Jmones TKN apskaiciavimo tikslumc1
ir pilnumc1 2020 m. birzelio 30 d., jskaitant:

Vadovybe

jvertinant

vert9s

sumaZSjimo

nuostoli4 dydj , kuris yra lygus tiketiniems
kredito nuostoliams (TKN), atsizvelgia, be kita
ko, i gautin4 sum4 apmokejimo istorijq ir
ankstesnE;) kredito nuostoli4 patirt). pakoreguotq
atsizvelgiant
j
specifinius
skolininkams
veiksnius ir tiek dabartini4, tiek prognozuojam4
bendr4j4 ekonomini4 sc1lyg4 ataskaitos datq
vertinimq.
bOdu,
Tokiu
vertinimo
svarbiausios
neapibrezties sritys ir sprendimai, susijE;) su
prekybos gautin4 sum4 vertes sumazejimo
pripazinimu, yra sie:
• Prielaidos, naudojamos siekiant jvertinti
susijusios pozicijos kredito rizikq ir tiketinus
kliento pinig4 srautus ateityje.
• Pozicij4, turinci4 reiksmingq kredito rizikos
padidejimc1 arba kredito vertes sumazejimq
(jsipareigojim4 nevykdymo) nustatymas.

Susijusias su individualiai vertinamomis prekybos
gautinomis sumomis, kurios atrinktos kaip
rizikingos:
- patikrinome skolinink4 istorinius grqzinimo
duomenis bei jiems pagrjsti apklauseme
finans4 skyriaus darbuotojus, siekiant suprasti
susijusius
kreditu/grc1zinimu
visus
su
netikrumus,
reiksmingq
kredito
rizikos
padidejimq ar jsipareigojim4 nevykdymc1;
- patikrinome pinig4 gavimo is skolinink4 po
laikotarpio
ataskaitinio
pabaigos
pagrindziancius dokumentus;
- Atsizvelgdami j auksciau aprasyt4 procedOr4
rezultatus,
kritiskai jvertinome
)manes
parengtq tiketin4 pinig4 sraut4 is skolinink4
apskaiciavimq, taip pat jvertinome taikytos
diskonto normos tinkamumq;
Sus,j'usias su kolektyviai vertinamomis prekybos
gautinomis sumomis (pagrjstas tiketinLJ kredito
nuostoliLJ (TKN) modeliu):
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- tikrinome pagrindinius kolektyvinio vertes
sumazejimo modelio parametrus, tokius kaip
istorine informacija apie isipareigojim1..1
nevykdymo dazni bei ill poveiki modeliui,
atsizvelgiant i pacios Grupes istorin(;.l kredito
nuostoli1..1 patirti, mOs1..1 supratimq apie verslq ir
dabartines
ekonomines
tendencijas
ir
IOkescius;
- Retrospektyviniu bOdu ivertinome vadovybes
padaryt1..1 vertes sumaze11mo prielaid1..1 ir
ivertinim1..1, iskaitant nuostolil.l normas, istorini
tikslumq, lyginant su faktiniais rezultatais
Sus1/usias su vertes sumatejimo atidejiniL! visuma:
-

Kritiskai jvertinome TKN vertes sumazejimo
pagristumq, iskaitant tiek bendr1..1j1..1 neveiksni1..1
pozicij4 dali bendro poveikio sumoje, tiek·
neveiksni4 gautin1..1 sum4 vertes sumazejimo
padengimq;

-

jvertinome, ar finansini1..1 ataskait1..1 atskleidimai
apie tiketinus kredito nuostolius, susijusius su
prekybos gautinomis sumomis, yra pateikti
pagal atitinkam4 finansines atskaitomybes
standart1..1 reikalavimus.

K1ti dalykai
Jmones atskir1..1j1..1 ir ir Grupes konsoliduot1..1iL1 finansini1..1 ataskait4 auditq uz metus pasibaigusius 2019
m. birzelio 30 d. atliko kitas auditorius, kuris 2020 m. spalio 7 d. isreiske besqlygin(;.l nuomon(;.l apie
tas finansines ataskaitas.
Kita informaCIJa
Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta konsoliduotame metiniame pranesime, jskaitant
informacijq apie Bendrovi1..1 valdymo kodekso laikymqsi (toliau - Bendrovi1..1 valdymo ataskaita) bei
socialines ir aplinkos apsaugos atsakomybes atskleidimq (toliau - Socialines atsakomybes
ataskaita), taciau ji neapima atskir1..1 ir konsoliduotl.l finansini1..1 ataskait1..1 ir mOs4 auditoriaus
isvados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uz kitos informacijos pateikimq.
MOs4 nuomone apie atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir
mes nepateikiame jokios formos uztikrinimo isvados apie jq, isskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant atskir4 ir konsoliduot4 finansini4 ataskaitl.l auditq, mOs4 atsakomybe yra perskaityti kitq
informacijq ir apsvarstyti, ar yra reiksming1..1 neatitikim1..1 informacijai, pateiktai atskirose ir
konsoliduotose finansinese ataskaitose, ar mOs4 zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji
neatrodo kitaip reiksmingai iskraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reiksmingq kitos
informacijos iskraipymq, mes turime atskleisti si faktq. Mes neturime pastebejim4 siuo klausimu.
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Mes taip pat privalome ivertinti, ar konsoliduotame metiniame pranesime, isskyrus Bendrovi4
socialines atsakomybes ataskaitq, pateikta finansine informacija atitinka t4 paci4 finansini4 met4
atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas bei ar konsoliduotas metinis pranesimas, isskyrus
Bendrovi4 socialines atsakomybes ataskaitq, buvo parengtas laikantis taikom4 teisini4
reikalavim4. MOs4 nuomone, pagrjsta atskir4 ir konsoliduot4 finansini4 ataskait4 audito metu
atliktu darbu, visais reiksmingais atzvilgiais:
•

Konsoliduotame metiniame pranesime, isskyrus Bendroves socialines atsakomybes
ataskaitq, pateikti finansiniai duomenys atitinka t4 paci4 finansini4 met4 atskir4 ir
konsoliduot4 finansini4 ataskait4 duomenis; ir

•

Konsoliduotas metinis pranesimas, isskyrus Bendroves socialines atsakomybes
ataskaitq, buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos jmoni4 grupi4 konsoliduotos
finansines atskaitomybes jstatymo reikalavim4.

Be to, mes privalome patikrinti, ar konsoliduotame metiniame pranesime buvo pateikta
Socialines atsakomybes ataskaita. Jei nustatome, kad Socialines atsakomybes ataskaita nebuvo
pateikta, mes turime atskleisti sj faktq. Mes neturime su tuo susijusi4 pastebejim4.
Vadovybes 1r uz valdymq atsaking4 asmen4 atsakomybe uz atskirqs1as 1r konsoliduotqsias
finansines ataskaitas
Vadovybe yra atsakinga uz si4 atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4, kurios parodo tikrq ir
teisingq vaizdq, parengimq ir teisingq pateikimq pagal tarptautinius finansines atskaitomybes
standartus, priimtus taikyti Europos Sqjungoje, ir tokiq vidaus kontrole, kokia, vadovybes
nuomone, yra bOtina atskirosioms ir konsoliduotosioms finansinems ataskaitoms parengti be
reiksming4 iskraipym4 del apgaules ar klaidos.
Rengdama atskirqsias ir konsoliduotqsias finansines ataskaitas vadovybe privalo jvertinti jmones
ir Grupes gebejimq testi veiklq ir atskleisti {jei bOtina) dalykus, susijusius su veiklos testinumu ir
veiklos testinumo apskaitos principo taikymu, isskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti
jmone ir Grupe ar nutraukti veiklq arba neturi kit4 reali4 alternatyv4, tik taip pasielgti.
Uz valdymq atsakingi asmenys privalo priziOreti jmones atskir4j4 ir Grupes konsoliduot4j4
finansini4 ataskait4 rengimo procesq.
Aud1tonaus atsakomybe uz atskir4j4 ir konsol1duot4J4 finansin14 ataskaitl! aud1tcj
MOs4 tikslas yra gauti pakankamq uztikrinimq del to, ar atskirosios ir konsoliduotosios finansines
ataskaitos kaip visuma nera reiksmingai iskraipytos del apgaules ar klaidos, ir isleisti auditoriaus
isvadq, kurioje pateikiama mOs4 nuomone. Pakankamas uztikrinimas - tai auksto lygio
uztikrinimas, o ne garantija, kad reiksmingq iskraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per
auditq, kuris atliekamas pagal TAS. lskraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi
reiksmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles jtakos
vartotoj4 ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis atskirosiomis ir
konsoliduotosiomis finansinemis ataskaitomis.

@2020 .KPMG Salties-, UAB Yf!' Uotuvos ribolos alsal<omybas imona ir
nepnll�usom� KPMG jmonl4 narl<j, 111ik!ausantl� $volcarilos. jmonei
.KPMG ln1emeli0nal Cooperalfvo· rKPMG lnlomaUoi'lor). Unklo nare.
Vtsos telsas .saugomcs.

Atlikdami auditq pagal TAS, visa audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustatome ir jvertiname atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 reiksmingo iskraipymo
del apgaules arba klaid4 rizikq, planuojame ir atliekame procedOras kaip atsakq i tokiq rizikq ir
surenkame pakankam4 tinkam4 audito jrodym4 mOs4 nuomonei pagrjsti. Reiksmingo
iskraipymo del apgaules neaptikimo rizika yra didesne nei reiksmingo iskraipymo del klaid4
neaptikimo rizika, nes apgaule gali bOti sukciavimas, klastojimas, tycinis praleidimas,
klaidingas aiskinimas arba vidaus kontroli4 nepaisymas.

•

jgyjame supratimq apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galetume suplanuoti
konkreciomis aplinkybemis tinkamas audito procedOras, taciau ne tam, kad galetume
pareiksti nuomon� apie jmones ir Grupes vidaus kontroles veiksmingumq.

•

jvertiname taikom4 apskaitos metod4 tinkamumq ir vadovybes apskaitini4 vertinim4 bei su
jais susijusi4 atskleidim4 pagrjstumq.

•

Padarome isvadq del taikomo veiklos t�stinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susij�s reiksmingas
neapibreztumas, del kurio gali kilti reiksming4 abejoni4 del jmones ir Grupes gebejimo t�sti
veiklq. Jeigu padarome isvadq, kad toks reiksmingas neapibreztumas egzistuoja, auditoriaus
isvadoje privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus atskirosiose ir konsoliduotosiose
finansinese ataskaitose arba, jeigu toki4 atskleidim4 nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomon�. MOs4 isvados yra pagrjstos audito jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus
isvados datos. Taciau bOsimi jvykiai ar sqlygos gali lemti, kad jmone ir Grupe negales toliau
t�sti savo veiklos.

•

jvertiname bendrq atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4 pateikimq, struktOrq ir turini,
iskaitant atskleidimus, ir tai, ar atskirosiose ir konsoliduotosiose finansinese ataskaitose
pateikti pagrindziantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitikt4 teisingo pateikimo koncepcijq.

•

Surenkame pakankam4 tinkam4 audito irodym4 apie jmoni4 finansin� informacijq ar verslo
veiklq Grupeje, kad galetume pareiksti nuomon� apie Grupes konsoliduotqsias finansines
ataskaitas. Atsakome uz vadovavimq grupes auditui, jo prieziOrq ir atlikimq. Mes atsakome tik
uz mOs4 pareikstq audito nuomon�.

Mes, be vis4 kit4 dalyk4, privalome informuoti uz valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti
ir atlikimo laikq bei reiksmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontroles
trOkumus, kuriuos nustatome audito metu.
Taip pat pateikiame uz valdymq atsakingiems asmenims patvirtinimq, kad laikemes atitinkam4
etikos reikalavim4 del nepriklausomumo, ir juos informuojame apie visus santykius ir kitus
dalykus, kurie galet4 bOti pagrjstai vertinami, kaip turintys jtakos mOs4 nepriklausomumui ir, jei
reikia, apie veiksmus, kuri4 buvo imtasi gresmems pasalinti bei taikytas apsaugos priemones.
Is dalyk4, apie kuriuos informavome uz valdymq atsakingus asmenis, isskiriame tuos dalykus,
kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio atskir4j4 ir konsoliduot4j4 finansini4 ataskait4
auditq ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibOdiname auditoriaus
isvadoje, jeigu pagal jstatymq arba teises aktq nedraudziama viesai atskleisti tokio dalyko arba,
jeigu, labai retomis aplinkybemis, nustatome, kad dalykas neturet4 bOti pateikiamas mOs4
isvadoje, nes galima pagrjstai tiketis, jog neigiamos tokios pateikimo pasekmes persvers
visuomenes gaunamq naudq.

@2020 ,KPMG Balde,,•, UA8 y;a Uotuvos ribotos atsakomybes Jmone ir
nepriklauaom4 KPMG /monkj noriij, p<il<Jausantl4 Svek:arlJos jmonol
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lsvada del kitLJ te1s1niLJ ir priez10ros re1kalav1mLJ

Vi suotinio akcininklj s us irinkimo sprendimu 2019 m. s palio 25 d. buvome pirmq kartq paskirti atlikti
Jmones atskir4 ir Grupes konsoliduot4 finansini4 ataskait4 auditq. MO s 4 paskyrima s atlikti Jmones
atskir4 ir Grupes konsoliduot4 finans inilj ataskaitLJ auditq Visuotinio akcinink4 s us irinkimo s prendimu
atnaujinamas kas ctvejus metus ir benctras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 1 metai.

Patvirtiname, kact skyriuje ,,Nuomone" pareiksta mO s 4 nuomone atitinka auctito ataskaitq, kuriq
kartu s u sia auctitoriau s isvada pateikeme Jmonei ir Grupei ir il! Audito komitetui 2020 m. s palio 30
ct.

Patvirtiname, kact mO s 4 ziniomis ir j sitikinimu, mes neteikeme Jmonei ir Grupei joki4 ctraudziam4 ne
audito pas laug4 nuroctyt4 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio
1 dalyje.

Be j s tatymo numatytlj auctito pa slaug4 per 2020 m. birzelio 30 ct. pas ibaigus iu s finans iniu s metus
Grupei suteikeme TFAS mokymo pas laugas bei kitas uztikrinimo pas laugas.
·

•lti

1z

AB, vardu

I

s
Rokas Kasperavi��
Partneris
/
Atestuota s auctitorius

Klaipeda, Lietuvos Res publika
2020 m. s palio 30 d.
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AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinės būklės ataskaitos
TURTAS

Pastabos

Grupė
2020 m.
birželio 30 d.

Ilgalaikis turtas
Nematerialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas
Investicinis turtas
Galvijai ir paukščiai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos į dukterines įmones
Investicijos į asocijuotas įmones
Kitos investicijos ir išankstiniai apmokėjimai
už finansinį turtą
Ilgalaikės gautinos sumos
Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių šalių
Ilgalaikio finansinio turto iš viso
Ilgalaikiai išankstiniai mokėjimai
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas
Pasėliai
Paukščiai
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Iš pirkėjų gautinos sumos
Iš susijusių šalių gautinos sumos
Gautinas pelno mokestis
Kitos gautinos sumos ir sutarčių turtas
Per vienerius metus gautinų sumų iš viso
Išvestinės finansinės priemonės
Kitas finansinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
Turto iš viso

2019 m.
birželio 30 d.

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.

5
6
7
9

1 905
152 597
1 931
9 429

1 891
128 078
1 058
9 425

199
383
57
–

221
70
59
–

3
3

–
–

–
–

104 569
443

103 089
443

66
1 261
–
1 327
1 596
3 608
172 393

16
2 435
–
2 451
1 649
4 476
149 028

–
–
10 595
115 607
–
397
116 643

–
–
10 407
113 939
–
272
114 561

9
9
10
11

18 978
2 580
79 537
5 422

14 222
2 548
89 817
6 984

–
–
–
56

–
–
–
47

12
30

110 478
39
69
4 894
115 480
588
904
9 539
233 028
405 421

111 960
2
547
7 476
119 985
37
1 140
7 637
242 370
391 398

–
8 123
–
–
8 123
–
–
222
8 401
125 044

–
690
11
23
724
–
–
683
1 454
116 015

8
8, 30
8
26

13
14
14
15

(tęsinys kitame puslapyje)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita
Pastabos

Pajamos iš sutarčių su klientais
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas
Veiklos (sąnaudos)
Prekybos skolų ir kitų gautinų sumų, sutarčių turto vertės
sumažėjimo sąnaudos
Kitos administracinės sąnaudos
Kitos pajamos
Kitos (sąnaudos)
Veiklos pelnas (nuostoliai)
Finansinės veiklos pajamos
Finansinės veiklos (sąnaudos)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

657 700
(612 036)
45 664
(35 040)

742 542
(713 671)
28 871
(35 182)

26

(344)
(34 696)
5 706
(1 503)
14 827
817
(3 713)
11 931
(1 927)
10 004

(79)
(35 103)
4 912
(1 937)
(3 336)
635
(3 729)
(6 430)
1 600
(4 830)

27
27

9 752
252
10 004
0,06
0,06

(4 963)
133
(4 830)
(0,03)
(0,03)

14

–

40

7

5

7

45

–

–

–
7
10 011

–
45
(4 785)

9 759
252
10 011

(4 918)
133
(4 785)

4
22
23
23
23
24
24
25
25

Grynasis pelnas (nuostoliai) priskirtinas:
Bendrovės akcininkams
Mažumai
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)
Sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais)
Kitos bendrosios pajamos
Kitos bendrosios pajamos, kurios bus perkeliamos į pelną
(nuostolius) ateityje:
Pinigų srautų apsidraudimo sandorio rezultatas
Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių
ataskaitų perskaičiavimo
Viso kitų bendrųjų pajamų, kurios bus perkeliamos į pelną
(nuostolius) ateityje
Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus perkeliamos į pelną
(nuostolius) ateityje:
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), kurios nebus
perklasifikuotos į pelną ar nuostolius ateityje
Viso kitų bendrųjų pajamų (sąnaudų), po mokesčių
Viso bendrųjų pajamų, po mokesčių
Bendrosios pajamos priskirtinos:
Bendrovės akcininkams
Mažumai

Finansiniai metai, pasibaigę

31

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams
Pastabos Įstatinis Nuosavos Akcijų
kapitalas akcijos
priedai

2018 m. liepos 1 d. likutis

Privalo- Rezervas
masis ir
savų
kiti
akcijų
rezervai įsigijimui

Užsienio
valiutos
perskaičiavimo
rezervas

Pinigų srautų Nepaskirsapsidrautytasis
dimo
pelnas
rezervas (nuostoliai)

Iš viso

Mažumos
dalis

Iš viso

177 074

46 093

(453)

23 038

3 419

–

(22)

(40)

102 951

174 986

2 088

9 TFAS pritaikymo įtaka

–

–

–

–

–

–

–

(8)

(8)

–

(8)

15 TFAS pritaikymo įtaka
2018 m. liepos 1 d. likutis
(patikslinta)

–

–

–

–

–

–

–

(40)

(40)

–

(40)

46 093

(453)

23 038

3 419

–

(22)

(40)

102 903

174 938

2 088

177 026

Grynasis metų pelnas

–

–

–

–

–

–

–

(4 963)

(4 963)

133

(4 830)

Kitos bendrosios pajamos

–

–

–

–

–

5

40

–

45

–

45

Bendrųjų pajamų iš viso

–

–

–

5

–
–

–
–

5
–

40
–

(4 963)

Nuosavų akcijų perleidimas
Bendrovės patvirtinti
dividendai
Dukterinių įmonių patvirtinti
dividendai

–
–

(5)

(4 918)
–

133
–

(4 785)
–

27

–

–

–

–

–

–

–

(2 926)

(2 926)

–

(2 926)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(17)

(17)

Pervedimas į rezervus

16

–

–

–

192

5 000

–

–

(5 192)

–

–

–

Mokėjimas akcijomis

27

–

–

–

778

–

–

–

–

778

–

778

Mažumos dalies įsigijimas

3

–

–

–

–

–

–

–

138

138

(144)

(6)

2019 m. birželio 30 d. likutis

46 093

(448)

23 038

4 389

5 000

(17)

–

89 955

168 010

2 060

170 070

2019 m. liepos 1 d. likutis
Grynasis metų pelnas
(nuostoliai)

46 093

(448)

23 038

4 389

5 000

(17)

–

89 955

168 010

2 060

170 070

–

–

–

–

–

–

–

9 752

9 752

252

10 004

Kitos bendrosios pajamos

–

–

–

–

–

7

–

–

7

–

7

Bendrųjų pajamų iš viso

–

–

–

–

–

7

–

9 752

9 759

252

10 011

Nuosavų akcijų perleidimas
Dukterinių įmonių patvirtinti
dividendai

–

2

–

–

–

–

–

(2)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(8)

(8)

–

–

–

239

–

–

–

(239)

–

–

–

–

–

–

–

(5 000)

–

–

5 000

–

–

–

–

525

–

525

Pervedimas į rezervus

16

Pervedimas iš rezervų
Mokėjimas akcijomis
Mažumos dalies padidėjimas,
įsigijus dukterinę įmonę

27

–

–

–

525

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

699

699

Mažumos dalies įsigijimas

3

–

–

–

–

–

–

–

656

656

(751)

(95)

46 093

(446)

23 038

5 153

–

(10)

–

105 122

178 950

2 252

181 202

2020 m. birželio 30 d. likutis

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaitos
Pastabos

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Subsidijų amortizacija
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis bei nurašytos
sumos
Atsargų nurašymas iki grynosios realizavimo vertės
Nuomos įsipareigojimų nurašytos sumos
Atidėjinių nuostolingoms sutartims pasikeitimas
Sutarčių turto ir sukauptų sąnaudų pasikeitimas
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos
Sąnaudos (pajamos) iš finansinių priemonių tikrosios
vertės pasikeitimo
Dividendų (pajamos)
Palūkanų (pajamos)
Palūkanų sąnaudos

Bendrovė

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.

10 004

(4 830)

1 230

4 760

5, 6, 7

11 380

8 945

60

30

17
24

(531)
(1 001)

(650)
(415)

14

–
–

23

344

79

–

–

10
6,7

61
(480)

123
–

–
–

–
–

22

(1 009)
781

1 014
(2 046)

–
234

–
(343)

22

(5 834)
–

(1 115)
–

–
–

–
(57)

3

644
358

960
–

(766)
–

960
–

26
26

1 633
293

(1 709)
109

(125)
–

(150)
7

232

1 432

–

–

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimas
Sukauptų mokėjimų akcijomis pasikeitimas
Dukterinių įmonių įsigijimo nuostolis
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas

Grupė

25
25

(1)

(4)

(1 598)

(5 624)

(817)
3 713

(635)
3 727

(551)
182

(520)
95

19 770

4 985

(1 320)

(842)

3 508

(968)

–

–

8 224

4 180

–

–

1 555

5 281

(8)

–

5 614

3 201

(189)

35

211

600

–

–

164
(165)

3 500
(471)

119
–

(85)
(6)

38 881

20 308

(1 398)

(898)

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
Biologinio turto sumažėjimas
Atsargų, įskaitant teisės grąžinti turtą, sumažėjimas
(padidėjimas)
Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)
Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų
(padidėjimas) sumažėjimas
Apriboto naudojimo pinigų (padidėjimas) sumažėjimas
Sutarčių įsipareigojimų, grąžinimo įsipareigojimų,
prekybos ir kitų skolų (sumažėjimas) padidėjimas
(Sumokėtas) pelno mokestis
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

14

(tęsinys kitame puslapyje)
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)
Pastabos

Investicinės veiklos pinigų srautai
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto
(įsigijimas)
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto
pardavimo pajamos
Dukterinių įmonių įsigijimas (atėmus įsigytą pinigų likutį
Grupėje), įskaitant apmokėjimus už ankstesniais
laikotarpiais įsigytas dukterines įmones
Įstatinio kapitalo padidinimas dukterinėse įmonėse
(Suteiktos) paskolos
Suteiktų paskolų grąžinimas
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

Bendrovė

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.

(8 588)

(13 424)

(64)

(24)

3 470

1 984

37

–

3

(959)
–
(559)
309
740
–
(5 587)

–
–
(84)
98
635
4
(10 787)

(4)
(65)
(6 500)
640
413
198
(5 345)

(2)
(1 627)
(2 600)
2 950
1,461
5 624
5 782

28
28
28
17
28
28
28

18 097
(40 710)
(5 558)
30
(3 148)
(8)
–
(95)
(31 392)

104 995
(110 331)
(1 485)
335
(2 944)
(17)
(2 926)
(6)
(12 379)

13 233
(6 712)
(44)
–
(195)
–
–
–
6 282

–
(1 463)
–
–
(101)
–
(2 926)
–
(4 490)

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) padidėjimas

1 902

(2 858)

(461)

394

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

7 637
9 539

10 495
7 637

683
222

289
683

Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas
Paskolų (grąžinimas)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)
Gautos subsidijos
(Sumokėtos) palūkanos
Mažumai (sumokėti) dividendai
(Išmokėti) dividendai
Mažumos įsigijimas
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

5, 6, 7

Grupė

15
15

(tęsinys kitame puslapyje)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
1.Bendroji informacija
AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė arba valdančioji įmonė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Bendrovė
buvo užregistruota 1995 m. lapkričio 27 d.
Bendrovės buveinės adresas yra: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva.
Pagrindinė Grupės veikla aprašyta 4 pastaboje.
Grupės ir Bendrovės finansiniai metai prasideda kalendorinių metų liepos 1 d. ir pasibaigia kitų kalendorinių metų birželio 30 d.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

Akola ApS (Danija)
Darius Zubas
UAB INVL Asset Management
Kiti akcininkai (privatūs ir instituciniai
investuotojai)
Iš viso

2020 m. birželio 30 d.
Turimų akcijų
Nuosavybės
skaičius
dalis
109 909 167
69,15 %
17 049 995
10,73 %
8 461 306
5,32 %

2019 m. birželio 30 d.
Turimų akcijų
Nuosavybės
skaičius
dalis
109 909 167
69,15 %
17 049 995
10,73 %
6 231 077
3,92 %

23 519 930

14,80 %

25 750 159

16,20 %

158 940 398

100,00 %

158 940 398

100,00 %

Visos Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2020 m. birželio 30 d. yra 0,29 euro (2019 m. birželio 30 d. – 0,29 euro) yra
paprastosios bei 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. buvo pilnai apmokėtos.
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo įsigijusi 770 972 vnt. Bendrovės akcijų (2019 m. birželio 30 d. – 772 972 vnt.), kas sudaro 0,49
% nuosavybės dalies. Dukterinės ir kitos susijusios įmonės Bendrovės akcijų 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. neturėjo.
Visos 158 940 398 paprastųjų Bendrovės akcijų yra įtrauktos į Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą (akcijų ISIN
kodas LT0000128092). Akcijų prekybinis kodas Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje yra LNA1L.
2020 m. birželio 30 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 2 103 (2019 m. birželio 30 d. – 2 113).
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 20 (2019 m. birželio 30 d.- 8).
Bendrovės vadovybė patvirtino šias ataskaitas 2020 m. spalio 30 d. Bendrovės akcininkai turi teisę arba patvirtinti šias finansines
ataskaitas, arba nepatvirtinti jų ir reikalauti naujų finansinių ataskaitų parengimo.
Per metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d., įstatinio kapitalo pokyčių nėra.
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2.Apskaitos principai
Jei nenurodyta kitaip, Bendrovės atskiros finansinės ataskaitos parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus, kuriuos naudoja
Grupė.
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., finansines ataskaitas,
yra šie:

2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Šios finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis istorinės savikainos principais, išskyrus biologinį turtą, susitarimus pirkti žemės
ūkio produkciją (nepripažintas tvirtas pasižadėjimas), išvestines finansines priemones, kurie buvo apskaityti tikrąją verte.
Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos
Sąjungoje (toliau – ES).
Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) išaiškinimų taikymas
Grupės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, kurios buvo pritaikytos nuo 2019 m. liepos 1 d.:
•

16-asis TFAS „Nuoma“
16-ajame TFAS nurodoma, kaip pripažinti, vertinti, pateikti ir atskleisti nuomą abiem sutarties šalims, t. y. klientui (nuomininkui)
ir tiekėjui (nuomotojui). Naujasis standartas reikalauja, kad nuomininkai daugelį nuomos sandorių pripažintų finansinėse
ataskaitose. Nuomininkai turi taikyti vienintelį apskaitos modelį pagal visas nuomos sutartis su tam tikromis išimtimis. Nuomotojų
apskaita iš esmės nesikeičia. Vadovybė įvertino standarto taikymo poveikį ir pateikė atskeldimus pastaba 2.16.

•

9-asis TFAS „Išankstinio mokėjimo savybės su neigiama kompensacija“ (pataisa)
Remiantis šia pataisa, leidžiama finansinį turtą su išankstinio mokėjimo savybe, kai susitarimo šaliai leidžiama reikalauti ar
reikalaujama, kad ji pati sumokėtų ar gautų pagrįstą kompensaciją už pirma laiko nutrauktą sutartį (tokiu būdu, žvelgiant iš turto
turėtojo pozicijos, gali būti ir „neigiama kompensacija“), vertinti amortizuota savikaina arba tikrąja verte, tikrosios vertės
pasikeitimą pripažįstant kitomis bendrosiomis pajamomis. Vadovybė įvertino standarto taikymo poveikį ir nusprendė, kad neturės
reikšmingo poveikio Grupei/Bendrovei.

•

28-asis TAS „Ilgalaikiai interesai asocijuotosiose ir bendrose įmonėse“ (pataisos)
Pataisose aiškinama, ar atliekant ilgalaikių interesų asocijuotosiose ir bendrose įmonėse vertinimą, konkrečiai su vertės
sumažėjimu susijusius reikalavimus, kurie, iš esmės, sudaro „grynųjų investicijų“ dalį asocijuotose ar bendrose įmonėse, turėtų
būti vadovaujamasi 9-uoju TFAS, 28-uoju TAS ar abiem kartu. Pataisos paaiškina, kad, prieš taikydamas 28-ąjį TAS, subjektas taiko
9-ąjį TFAS tokiems ilgalaikiams interesams, kuriems netaikomas nuosavybės metodas. Taikydamas 9-ąjį TFAS subjektas
neatsižvelgia į ilgalaikių interesų balansinės vertės patikslinimus, padarytus dėl 28-ojo TAS taikymo. Vadovybė įvertino standarto
taikymo poveikį ir nusprendė, kad neturės reikšmingo poveikio Grupei/Bendrovei.
TFAAK 23-IASIS IŠAIŠKINIMAS „Neaiškumas dėl pelno apmokestinimo tvarkos“
Išaiškinimas skirtas pelno mokesčio apskaitai, esant mokestinio traktavimo neaiškumams, turintiems įtakos 12-ojo TAS taikymui.
Jame paaiškinama, ar neaiškios apmokestinimo tvarkos turi būti vertinamos atskirai arba kartu, daromos prielaidos dėl mokesčių
institucijų atliekamų patikrinimų, kaip tinkamai atspindėti neaiškumus ir apskaityti faktų bei aplinkybių pasikeitimą. Vadovybė
įvertino standarto taikymo poveikį ir nusprendė, kad neturės reikšmingo poveikio Grupei/Bendrovei.

•

19-asis TAS Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas (pataisos)
Pataisose numatyta, kad įmonės privalo taikyti atnaujintas aktuarines prielaidas, kad galėtų nustatyti einamąją paslaugų savikainą
ir grynąsias palūkanas likusiu ataskaitiniu laikotarpiu po to, kai planas yra pakeičiamas, sumažinamas ar įvykdomas. Pataisose
taip pat paaiškinta, kokią įtaką plano pakeitimo, sumažinimo ar įvykdymo apskaita daro turto viršutinės ribos taikymas. Vadovybė
įvertino standarto taikymo poveikį ir nusprendė, kad neturės reikšmingo poveikio Grupei/Bendrovei.
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2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
TASV išleido 2015–2017 m. ciklo metinius TFAS patobulinimus, kurie apima TFAS pataisų rinkinį. Vadovybė įvertino standarto
taikymo poveikį ir nusprendė, kad neturės reikšmingo poveikio Grupei/Bendrovei.
•
➢

3-iasis TFAS „Verslo jungimai“ ir 11-asis TFAS „Jungtinė veikla“
3-iojo TFAS patobulinimuose paaiškinta, kad kai ūkio subjektas įgyja verslo, kuris yra bendra veikla, kontrolę, jis turi
pakartotinai įvertinti prieš tai turėtą šio verslo dalį. 11-ojo TFAS patobulinimuose paaiškinta, kad kai ūkio subjektas įgyja
verslo, kuris yra bendra veikla, bendrą kontrolę, jis neturi pakartotinai įvertinti prieš tai turėtos verslo dalies.
➢ 12-asis TAS „Pelno mokesčiai“
Pataisose išaiškinta, kad pelno mokesčio nuo mokėjimų už finansines priemones, kurios priskiriamos nuosavybės
priemonėms, rezultatas turėtų būti pripažįstamas pagal tai, kur buvo pripažinti praeities sandoriai ar įvykiai, dėl kurių
susidarė paskirstytinas pelnas.
➢ 23-iasis TAS „Skolinimosi išlaidos“
Pataisose paaiškintas standarto 14 punktas, t. y., kai ilgo parengimo turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui ar pardavimui ir
tam momentui yra likusių negrąžintų skolų, kurios buvo
Patvirtinti, bet dar neįsigalioję standartai

•

Konceptualios sistemos taikymas Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams (TFAS)

Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) 2018 m. kovo 29 d. atliko konceptualios finansinės atskaitomybės sistemos peržiūrą.
Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus sąvokų rinkinys taikytinas rengiant finansines ataskaitas bei leidžiant standartus ir
pateikiantis gaires rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos politikas ir padedantis kitiems suprasti bei interpretuoti
standartus. TASV taip pat išleido atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų konceptualią sistemą pakeitimai“,
kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti nuorodas į peržiūrėtą konceptualią sistemą. Jos tikslas – palengvinti
perėjimą prie peržiūrėtos konceptualios sistemos įmonėms, kurios rengia apskaitos politiką, naudodamosi konceptualia sistema, kai
konkrečiam sandoriui netaikomas joks TFAS. Rengėjams, kurie ruošia apskaitos politiką remiantis konceptualia sistema, ji yra taikytina
metiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau. Nesitikima, kad pataisos bus aktualios Bendrovei/Grupei.

•

3-iasis TFAS „Verslo jungimai“ (pataisos)
TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspręsti sunkumus, kylančius tais atvejais, kai ūkio
subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos galioja verslo jungimams, kurie buvo įsigyti pirmame metiniame
ataskaitiniame laikotarpyje, prasidedančiame 2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris įsigyjamas tokio laikotarpio pradžioje arba vėliau.
Galima standartą pradėti taikyti anksčiau. Šios pataisos dar nepriimtos ES. Nesitikima, kad pataisos bus aktualios Bendrovei/Grupei.
•
1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo TAS „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos: sąvokos
„reikšminga“ apibrėžtis (pataisos)
Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisose
paaiškinta sąvoka „reikšminga“ ir tai, kaip ji turi būti taikoma. Naujoje apibrėžtyje nurodoma, kad „<...>Reikšminga yra tokia
informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas ar neaiškus pateikimas pagrįstai tikėtina gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos
pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis finansinėmis ataskaitomis, kuriose
pateikiame finansinė informacija apie konkretų ataskaitas teikiantį ūkio subjektą. <...>“ Be to, buvo patobulinti kartu su apibrėžtimi
pateikiami paaiškinimai. Pataisose taip pat nurodoma, kad reikšmingumo apibrėžtis nuosekliai vartojama visuose TFAS. Nesitikima,
kad pataisos bus aktualios Bendrovei/Grupei.
• Palūkanų normų lyginamojo indekso reforma – 9-asis TFAS, 39-asis TAS ir 7-asis TFAS (pataisos)
Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais ir turi būti taikomos retrospektyviai. Leidžiama taikyti
anksčiau. 2019 m. rugsėjį TASV paskelbė 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisas, kadangi tais pakeitimais siekiama numatyti
bendrą lengvatą prieš vykdant tarpbankinės palūkanų normos (IBOR) pakeitimo „1 etapą“. „2 etapas“ bus orientuotas į problemas,
kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas keičiamas į beveik nerizikingą
palūkanų normą (RFR). Šiose paskelbtose pataisose nagrinėjamos problemos, kurios turi įtakos finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki
esamo palūkanų normos lyginamojo indekso pakeitimo alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas poveikis, kurį gali sukelti
konkretūs apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansinės priemonės“ ir 39-ajame TAS „Finansinės
priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio būtina atlikti į ateitį orientuotą analizę. Remiantis pataisomis, leidžiama
naudotis laikinu atleidimu, taikytinu visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems palūkanų normų lyginamojo indekso reforma turi
tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neapibrėžtumo laikotarpiu, kol esamas palūkanų normos
lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik nerizikingą palūkanų normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame TFAS
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2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
„Finansinės priemonės. Atskleidimas“ dėl papildomos informacijos apie neapibrėžtumą, kuris atsiranda dėl palūkanų normų
lyginamojo indekso reformos, atskleidimo. Nesitikima, kad pataisos bus aktualios Bendrovei/Grupei.

•

17-asis TFAS „Draudimo sutartys“

Standartas taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau, nors leidžiama taikyti anksčiau, jeigu
taip pat taikomi 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“. Pagal 17-ąjį TFAS nustatomi
sudarytų draudimo sutarčių pripažinimo, vertinimo, pateikimo ir atskleidimo principai. Pagal jį taip pat reikalaujama, kad panašūs
principai būtų taikomi ir turimoms perdraudimo sutartims ir investavimo sutartims su savarankiško dalyvavimo elementais. Taip
siekiama, kad ūkio subjektai pateiktų svarbią informaciją taip, kad tie sandoriai būtų parodyti teisingai. Remdamiesi tokia informacija
finansinių ataskaitų vartotojai gali įvertinti tokių sandorių įtaką ūkio subjekto finansinei būklei, finansiniams rezultatams ir pinigų
srautams, kai taikomas 17-asis TFAS. ES dar nepatvirtino šio standarto. Vadovybė dar nėra įvertinus šių pataisų pritaikymo įtakos.
•

17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (pataisos), 4-asis TFAS: „Draudimo sutartys“ (pataisos)

17-ojo TFAS pataisos taikomos retrospektyviai metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau, nors
leidžiama taikyti anksčiau. Pataisomis siekiama padėti įmonėms įgyvendinti Standarto nuostatas. Visų pirma, pataisų tikslas yra
sumažinti išlaidas, supaprastinant kai kuriuos Standarto reikalavimus, palengvinti finansinių rezultatų aiškinimą ir perėjimą prie
Standarto, atidedant jo įsigaliojimo terminą iki 2023 metų, bei suteikiant papildomas lengvatas pirmą kartą taikant 17-ąjį TFAS. 4-ojo
TFAS pataisos pakeičia 4-ame TFAS “Draudimo sutartys” nustatytą fiksuotą laikinosios lengvatos dėl 9-ojo TFAS “Finansinės
priemonės” taikymo galiojimo datą, nes bus reikalaujama, kad ūkio subjektai taikytų 9-ąjį TFAS metiniams laikotarpiams,
prasidedantiems 2023 m. sausio 1 d. arba vėliau. Minėtos pataisos dar nėra patvirtintos ES. Vadovybė dar neįvertinimo šių pataisų
taikymo įtakos.

•

10 TFAS „Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ ir 28 TAS „Investicijos į asocijuotas bendroves ir bendras įmones: Turto
pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo asocijuotos bendrovės ar bendros įmonės“ (pataisos)

Pataisomis sprendžiama pripažinta neatitiktis tarp 10 TFAS ir 28 TAS reikalavimų, susijusių su turto pardavimu ar įnašais tarp
investuotojo ir jo asocijuotos ar bendros įmonės. Pagrindinė pataisų pasekmė yra ta, kad pripažįstamos visos pajamos ar nuostoliai,
kai sandoris apima verslo perleidimą (nepriklausomai nuo to ar jis vystomas dukterinėje įmonėje ar ne). Dalis pajamų ar nuostolių
pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžimo, net jei šis turtas priklauso dukterinei įmonei. 2015 m.
gruodžio mėn. TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam laikui, priklausomai nuo nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto
rezultatų. ES dar nėra patvirtinusi šių pataisų. Vadovybė dar nėra įvertinus šio standarto pritaikymo įtakos.
•
1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas. Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams ir ilgalaikiams įsipareigojimams“
(pataisos)
Pataisos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas. Pataisomis
siekiama paskatinti nuosekliai taikyti reikalavimus ir padėti įmonėms nustatyti, ar skolos ir kiti įsipareigojimai finansinės būklės
ataskaitoje turėtų būti priskiriami trumpalaikiams ar ilgalaikiams įsipareigojimams. Pataisos turi įtakos įsipareigojimų pateikimui
finansinės būklės ataskaitoje, tačiau jos nekeičia galiojančių reikalavimų dėl turto, įsipareigojimų, pajamų ar sąnaudų vertinimo ar
pripažinimo laiko, taip pat ir nekeičia informacijos, kurią įmonės atskleidžia apie tokius straipsnius. Taip pat pataisose paaiškinamas
skolų klasifikavimo reikalavimas, kai už tokias skolas įmonė gali atsiskaityti naudodama savo nuosavybės priemones. Šios pataisos dar
nepriimtos ES. Vadovybė dar nėra įvertinus šio standarto pritaikymo įtakos.
•

3-iasis TFAS “Verslo jungimai”; 16-asis TAS “Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai”; 37-asis TAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji
įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas” bei “Kasmetiniai TFAS patobulinimai (pataisos)
Pataisos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedantiems metiniams laikotarpiams, nors ankstesnis taikymas yra leidžiamas.
TASV išleido tokias TFAS standartų siauros apimties pataisas:
➢ 3-iame TFAS “Verslo jungimai” (pataisos) atnaujinama 3-iame TFAS pateikta nuoroda į “Finansinės atskaitomybės
konceptualiuosius pagrindus, nekeičiant verslo jungimų apskaitos reikalavimų.
➢ 16-asis TAS “Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai” (pataisos) draudžia ūkio subjektui iš nekilnojamojo turto, įrangos ir
įrengimų savikainos išskaityti sumas, gautas pardavus pagamintus turto vienetus kol turtas yra ruošiamas numatomam
naudojimui. Vietoj to, ūkio subjektas turi pripažinti minėtas pardavimo pajamas ir susijusias sąnaudas pelne arba
nuostoliuose.
➢ 37-asis TAS “Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas” (pataisos) patikslina, kokios išlaidos
įtraukiamos įmonei nustatant sutarties įvykdymo sąnaudas, kad būtų galima įvertinti, ar sutartis yra nuostolinga.
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2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys)
➢

Kasmetiniai TFAS patobulinimai susiję su nežymiomis tokių standartų pataisomis: 1-asis TFAS “Tarptautinių finansinės
atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą”, 9-asis TFAS “Finansinės priemonės”, 41-asis TAS “Žemės ūkis” ir prie 16-ojo
TFAS “Nuoma” pridedami iliustratyvų pavyzdžiai.

Šios pataisos dar nėra patvirtintos ES. Vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų pritaikymo įtakos.
•

16-asis TFAS “Nuoma – nuomos nuolaidos dėl COVID-19” (pataisos)
Pataisa taikoma retrospektyviai 2020 m. birželio 1 d. ar vėliau prasidedantiems metiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti
anksčiau, įskaitant finansines ataskaitas, kurios 2020 m. gegužės 28 d. dar nebuvo patvirtintos. TASV įvedė Standarto pataisas,
siekiant palengvinti nuomininkams 16-ojo TFAS taikymą, susijusį su nuomos pakeitimų, atsiradusių dėl COVID-19 tiesioginės
įtakos, apskaita. Pataisa numato nuomininkui praktines priemones apskaitant bet kokius dėl COVID-19 atsiradusius nuomos
mokėjimų pokyčius lygiai taip pat kaip apskaitomi bet kokie 16-ojo TFAS pakeitimai, nesusijęs su nuomos pokyčiais, jei būtų
tenkinamos tokios sąlygos:
➢ Pasikeitus nuomos įmokoms, nuoma yra tikslinama, paliekant nuomos mokestį iš esmės tokį patį arba mažesnį už tą, kuris
buvo prieš pat pokytį.
➢ Bet koks nuomos įmokų sumažinimas turi įtakos tik tiems mokėjimams, kurie iš pradžių turėjo būti sumokėti 2021 m. birželio
30 arba anksčiau.
➢ Kitos nuomos sąlygos iš esmės lieka nepakitusios.
Šio pataisos dar nėra patvirtintos ES. Vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų pritaikymo įtakos.

Grupė planuoja pradėti taikyti aukščiau aprašytus standartus ir išaiškinimus nuo jų įsigaliojimo datos, jei jie bus patvirtinti taikyti
Europos Sąjungoje.
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2.2. Funkcinė ir finansinių ataskaitų valiuta
Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais. Grupės įmonių, veikiančių
Lietuvoje, funkcinė valiuta yra eurai. Užsienio dukterinių įmonių funkcinė valiuta atitinkamai yra valiuta, kurioje įmonė reziduoja.
Duomenys, įtraukti į šių dukterinių įmonių finansines ataskaitas, yra atvaizduoti naudojant jų funkcinę valiutą.
Sandoriai, sudaromi užsienio valiuta, iš pradžių apskaitomi funkcine valiuta sandorio įvykdymo dieną. Piniginis turtas ir įsipareigojimai
išreikšti užsienio valiuta yra konvertuojami į funkcinę valiutą ataskaitų dieną, taikant ataskaitų dienos valiutos keitimo kursą. Valiutos
keitimo skirtumai Grupės finansinėse ataskaitose yra įtraukti į kitos veiklos pajamas/sąnaudas, o atskirose Bendrovės finansinėse
ataskaitose pripažinti kaip veiklos sąnaudos.
Užsienio dukterinių įmonių turtas ir įsipareigojimai verčiami į eurus finansinių ataskaitų datą, naudojant ataskaitų datos valiutos
keitimo kursą, o jų bendrųjų pajamų ataskaitos perskaičiuojamos taikant vidutinį metų valiutos keitimo kursą. Valiutos keitimo
skirtumai apskaitomi tiesiogiai atskirame nuosavo kapitalo straipsnyje. Pardavus užsienio dukterinę įmonę, nuosavame kapitale
sukauptas valiutos perskaičiavimo rezultatas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip Kitos veiklos pajamos/sąnaudos.

2.3. Konsolidavimo principai
Konsoliduotos finansinės ataskaitos apima Bendrovę ir jos dukterines įmones. Grupę sudarančių įmonių finansinės ataskaitos yra
parengtos tai pačiai datai bei taikant vienodus apskaitos principus.
Dukterinė įmonė – tai subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas Bendrovės. Bendrovės kontrolė dukterinei įmonei
pasireiškia, jei Bendrovė gali turėti arba turi teisę gauti kintamą grąžą, kylančią iš šių santykių, bei gali turėti įtakos kintamos grąžos
dydžiui dėl turimos galios valdyti įmonę, į kurią investuota.
Dukterinės įmonės yra konsoliduojamos nuo tos datos, kai jų efektyvi kontrolė pereina Grupei, ir nebėra konsoliduojamos nuo tos
datos, kai kontrolė perleidžiama už Grupės ribų. Visi tarpusavio sandoriai, likučiai ir nerealizuotas sandorių pelnas ar nuostoliai tarp
Grupės įmonių buvo eliminuoti. Nuosavas kapitalas ir grynasis rezultatas, priskirtinas akcininkų mažumai, finansinės būklės ir
bendrųjų pajamų ataskaitose yra parodomi atskirai.
Atskirose patronuojančios įmonės finansinėse ataskaitose investicijos į dukterines įmones yra apskaitomos įsigijimo savikainos
metodu. Investicijų vertė mažinama pripažįstant investicijų vertės sumažėjimą. Toks vertės mažinimas yra vertinamas ir taikomas
kiekvienai investicijai atskirai.
Dukterinių įmonių nuostoliai yra priskiriami mažumos daliai, net jei tai sąlygoja neigiamą mažumos dalies likutį.
Grupės mažumos dalies įsigijimai ir perleidimai yra apskaitomi kaip nuosavo kapitalo sandoris: skirtumas tarp įsigytos iš mažumos
dalies/mažumai perleisto grynojo turto vertės Grupės finansinėse ataskaitose ir akcijų įsigijimo/pardavimo kainos yra apskaitomas
tiesiogiai nuosavame kapitale.
Verslo jungimai apskaitomi naudojant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra nustatoma sudedant pervesto atlygio tikrąją vertę
įsigijimo dieną ir mažumos dalies įsigytame subjekte, jei tokia yra, sumą. Neapibrėžta atlygio dalis, kurią pirkėjas turės mokėti,
pripažįstama tikrąja verte įsigijimo dieną. Neapibrėžtojo atlygio, kuris laikomas turtu ar įsipareigojimu, tolimesni įvertinimai tikrąja
verte bus pripažinti pagal 9-ąjį TFAS: per pelną/nuostolį. Jei neapibrėžtasis atlygis yra klasifikuojamas kaip nuosavas kapitalas, jis nėra
pakartotinai vertinamas, o jo vėlesnis mokėjimas yra apskaitomas nuosavo kapitalo dalyje. Kiekvieno verslo įsigijimo atveju pirkėjas
įvertina mažumos dalį įsigytame subjekte arba tikrąja verte, arba proporcinga įgyjamo subjekto identifikuojamo grynojo turto dalimi.
Patirtos įsigijimo išlaidos yra nurašomos, įtraukiant jas į administracines sąnaudas. Įsigijimo kaštai yra kapitalizuojami atskirose grupės
komponentų finansinėse ataskaitose.
Jei verslo jungimas vykdomas etapais, pirkėjo iš anksčiau valdoma nuosavybės dalis įgyjamoje įmonėje yra įvertinama tikrąja verte
įsigijimo dieną per bendrųjų pajamų ataskaitą.
Prestižas yra pripažįstamas įsigijimo verte ir yra lygus sumai, kuria visas pervestas atlygis, įskaitant pripažintą mažumos dalies sumą,
viršija grynąją įsigyjamo turto ir įvertintų įsipareigojimų sumą. Jei šis atlygis yra mažesnis nei tikroji įsigytos dukterinės įmonės grynojo
turto vertė, skirtumas yra pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Po pirminio pripažinimo prestižas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Vertės
sumažėjimo įvertinimo tikslais verslo jungimo metu įgytas prestižas nuo įsigijimo datos yra priskiriamas tiems Grupės įplaukas
kuriantiems vienetams, kurie, kaip tikimasi, turės naudos iš susijungimo, nepriklausomai nuo to, ar įgyjamos įmonės kitas turtas ar
įsipareigojimai yra priskiriami šiems vienetams.
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2.3. Konsolidavimo principai (tęsinys)
Kai prestižas sudaro įplaukas kuriančio vieneto dalį, ir to vieneto sudėtyje esančios veiklos dalis yra parduodama, prestižas, susijęs su
parduota veikla, yra įtraukiamas į parduodamos veiklos apskaitinę vertę, nustatant pelną arba nuostolius iš veiklos pardavimo. Tokiu
atveju parduotas prestižas yra įvertinamas, atsižvelgiant į parduotos veiklos santykinę vertę, lyginant su likusia įplaukas kuriančio
vieneto dalimi.

2.4. Investicijos į asocijuotas įmones
Asocijuota įmonė yra įmonė, kuriai Grupė gali daryti reikšmingą įtaką. Grupė apskaito jai priklausančią investicijos į asocijuotą įmonę
dalį nuosavybės metodu. Asocijuotų įmonių finansinės ataskaitos rengiamos tiems patiems ataskaitiniams metams, kaip ir Grupės,
taikant vienodus apskaitos principus. Bet kokie galimi apskaitos principų skirtumai yra koreguojami. Investicijų į asocijuotas įmones
vertės sumažėjimo vertinimas yra atliekamas, kai yra vertės sumažėjimo požymių arba ankstesniais laikotarpiais pripažinti vertės
sumažėjimo nuostoliai nebeegzistuoja.
Nerealizuotas pelnas arba nuostoliai atsirandantys iš sandorių tarp Grupės ir asocijuotų įmonių yra eliminuojami atitinkamai pagal
valdomą asocijuotos įmonės dalį. Šiuo metu Grupė neturi asocijuotų įmonių.
Investicijos į asocijuotas įmones atskirose Bendrovės finansinėse ataskaitose apskaitomos taikant įsigijimo savikainos metodą, atėmus
vertės sumažėjimą.

2.5. Nematerialusis turtas (išskyrus prestižą)
Nematerialusis turtas įsigytas atskirai iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Verslo jungimų metu įsigyto nematerialiojo turto
savikaina apskaitoma tikrąja verte įsigijimo datą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Grupė ir Bendrovė gaus
su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti ribotas arba neribotas.
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, kuris yra riboto tarnavimo laiko, yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą
amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu
metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. Pelnas ar nuostoliai dėl nematerialiojo turto nurašymo yra apskaitomi kaip grynųjų
pardavimo įplaukų ir apskaitinės turto vertės skirtumas ir yra pripažįstami kaip pelnas ar nuostoliai kai turtas yra nurašomas.
Nematerialiojo turto, kuris yra riboto tarnavimo laiko, vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti
nuvertėjęs.
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą
ilgalaikio nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, naudojimo pobūdį.
Nematerialusis turtas, kuris yra neriboto tarnavimo laiko, nėra amortizuojamas, bet kasmet peržiūrimas dėl vertės sumažėjimo,
individualiai arba pinigus generuojančio vieneto lygmenyje. Kasmet yra vertinimas neriboto tarnavimo laikas su tikslu nustatyti ar
turtas gali būti naudojamas neribotą laiką. Jei ne, toks nematerialus turtas perspektyviai perklasifikuojamas iš neriboto naudojimo
laiko į riboto naudojimo laiką.
Licencijos
Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per 3 – 4 metų licencijos galiojimo laikotarpį. 5-oje pastaboje
atskleidžiamos kaip kitas nematerialusis turtas.
Programinė įranga
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei šios išlaidos nėra
kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per 3 – 4 metų laikotarpį.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą, kurią Grupė tikisi gauti iš turimų programinių sistemų veiklos,
yra pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis.
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2.6. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai
priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir
eksploatacijos, patirtos po to, kai ilgalaikis materialusis turtas jau yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį, paprastai yra
apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

20–50 metų
10–20 metų
5–10 metų
4–20 metų

Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinė vertė ir nusidėvėjimo metodas yra peržiūrimi periodiškai, užtikrinant, kad jie atitiktų
numatomą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pobūdį.
Šių finansinių metų pradžioje (nuo 2018 m. liepos 1 d.) Grupė peržiūrėjo naudingo tarnavimo laikotarpius pastatams, mašinoms ir
įrengimams. Peržiūrėjimas (naudingo tarnavimo laikotarpių prailginimas) sumažino nusidėvėjimo sąnaudas 2 695 tūkst. eurų.
Kai įvykiai ar aplinkybių pokyčiai rodo, kad balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė gali būti neatgaunama, tikrinama, ar ši vertė
nėra sumažėjusi.
Ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos.
Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto
vertės skirtumas), yra įtraukiami į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas. Nebaigta statyba apskaitoma
įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertės bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nusidėvėjimas nebaigtai statybai
neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta, ir turtas neparuoštas naudojimui.

2.7. Investicinis turtas
Žemė, nuomojama trečiosioms šalims, yra laikoma investiciniu turtu. Investicinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius.
Pradinę investicinio turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas
išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir
eksploatacijos, patirtos po to, kai investicinis turtas jau yra parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį, paprastai yra apskaitomos to
laikotarpio, kai jos buvo patirtos, bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Turto, išskyrus žemės, nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą nurašant tokį turtą iki jo likutinės vertės
per 20 – 40 metų naudingo tarnavimo laikotarpį.
Investicinis turtas yra nurašomas jį pardavus arba kai iš jo naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. Bet
kokios pajamos ar išlaidos, atsiradusios dėl turto nurašymo (apskaičiuojamos kaip grynųjų pardavimo pajamų ir balansinės turto
vertės skirtumas), yra įtraukiamos į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas.
Perkėlimai į investicinį turtą ir iš jo atliekami tada ir tik tada, kai akivaizdžiai pasikeičia turto paskirtis.
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2.8. Finansinis turtas (išskyrus išvestines finansines priemones, priskirtas apsidraudimo
priemonėms)
Finansinė priemonė – tai bet kuri sutartis, dėl kurios pas vieną ūkio subjektą atsiranda finansinis turtas, o pas kitą – finansinis
įsipareigojimas ar nuosavybės priemonė.
Finansinio turto pirminis pripažinimas ir vertinimas
Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu skirstomas į vėliau apskaitomą amortizuota savikaina, tikrąja verte per kitas bendrąsias
pajamas, arba tikrąja verte per pelną arba nuostolius.
Finansinio turto priskyrimas pirminio pripažinimu metu priklauso nuo sutartinių finansinio turto pinigų srautų savybių ir Grupės verslo
modelio apibrėžiančio finansinio turto valdymą. Išskyrus prekybos gautinas sumas, kurios neturi reikšmingo finansavimo
komponento, Grupė pirminio pripažinimu metu finansinį turtą įvertina tikrąja verte, pridėjus, kai finansinis turtas nėra apskaitomas
tikrąja verte per pelną ar nuostolius, sandorio išlaidas. Prekybos gautinos sumos, į kurias neįtrauktas reikšmingas finansavimo
komponentas, yra vertinamos pagal 15-ojo TFAS nustatytą sandorio kainą.
Tam, kad finansinis turtas būtų priskiriamas ir vertinamas amortizuota savikaina arba tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas,
pinigų srautai atsirandantys iš finansinio turto turi būti tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai (SPPI) nuo pagrindinės
neįvykdytos sumos. Šis vertinimas vadinamas SPPI testu ir atliekamas kiekvienai finansinei priemonei.
Grupės finansinio turto valdymo modelis nurodo kaip Grupė valdo savo finansinį turtą, kad šis generuotų pinigų srautus. Verslo
modelis nustato, ar pinigų srautai bus gaunami renkant sutartinius pinigų srautus, parduodant šį finansinį turtą ar naudojant abu
variantus.
Įprastas finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas sandorio sudarymo dieną, t. y. datą, kurią Grupė įsipareigoja pirkti
ar parduoti finansinį turtą.
Finansinio turto vėlesnis vertinimas
Po pirminio pripažinimo Grupė finansinį turtą vertina:
• Amortizuota savikaina (skolos finansinės priemonės);
• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai perkeliami į pelną ar
(nuostolius) (skolos finansinės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupė neturėjo tokių finansinių priemonių.
• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai nėra perkeliami į pelną ar
(nuostolius) (nuosavybės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupė neturėjo tokių priemonių.
• Tikrąja verte per pelną ar nuostolius.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)
Ši kategorija yra aktualiausia Grupei. Grupė vertina finansinį turtą amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:
• finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas - laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus pinigų
srautus; ir
• dėl sutartinių finansinio turto sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos ir pagrindinės
nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.
Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (EIR)
atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto pripažinimas yra
nutraukiamas, turtas yra pakeičiamas ar šiam nustatomas vertės sumažėjimas.
Grupės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima prekybos gautinas sumas, kitas trumpalaikes ir ilgalaikes gautinas
sumas, išduotas paskolas.
Finansinis turtas tikrąja verte per pelną ar nuostolius
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinį turtą, laikomą prekybai, finansinį turtą, kuris
pirminio pripažinimo metu buvo priskirtas kaip vertinamas tikrąja verte per pelną ar nuostolius ar finansinis turtas, kuris privalomai
vertinamas tikrąja verte. Finansinis turtas yra priskiriamas laikomam prekybai, jeigu jis įsigyjamas su tikslu parduoti ar perpirkti
netolimoje ateityje. Išvestinės priemonės, įskaitant atskirtas įterptąsias išvestines priemones, taip pat klasifikuojamos kaip laikomos
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2.8. Finansinis turtas (išskyrus išvestines finansines priemones, priskirtas apsidraudimo
priemonėms) (tęsinys)
prekybai, nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. Finansinis turtas susijęs su pinigų srautais, kurie nėra
tik pagrindinės sumos bei palūkanų mokėjimai, yra priskiriami ir vertinami tikrąja verte per pelną ar nuostolius, nepriklausomai nuo
verslo modelio. Nepaisant aukščiau aprašytų kriterijų, pagal kuriuos skolos finansinės priemonės priskiriamos prie apskaitomų
amortizuota savikaina ar tikrąja verte per kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, skolos finansinės priemonės gali būti priskiriamos prie
vertinamų tikrąja verte per pelną ar nuostolius pirminio pripažinimo metu, jeigu tai pašalina ar žymiai sumažina apskaitos
nesutapimus. Finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte per pelną ar nuostolius finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitomas tikrąja
verte, grynuosius tikrosios vertės pokyčius pripažįstant bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Ši kategorija apima ir išvestines priemones ir listinguojamus skolos vertybinius popierius, kuriuos Grupė nepasirinko klasifikuoti kaip
apskaitomus tikrąja verte per kitų bendrųjų pajamų ataskaitą. Dividendai iš listinguojamų skolos vertybinių popierių yra pripažįstami
kaip kitos pajamos bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai tokia teisė yra nustatoma.
Finansinio turto vertės sumažėjimas
Kiti atskleidimai, susiję su finansinio turto vertės sumažėjimu, taip pat pateikiami šiose pastabose:
• Atskleidimai apie reikšmingus įvertinimus ir naudojimas prielaidas atskleidžiami 2.27 pastaboje
• Prekybos gautinos sumos, įskaitant turtą, atsiradusį iš sutarčių su klientais, atskleidžiami 12 ir 13 pastabose.
Grupė pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (expected credit losses - ECL) visoms skolos finansinėms priemonėms, kurios nėra
vertinamos tikrąja verte per pelną ar nuostolius. ECL yra paremti sutartinių gautinų pinigų srautų ir pinigų srautų, kuriuos Grupė tikisi
gauti, skirtumu, diskontuotu taikant apytikslią pradinę efektyvią palūkanų normą. ECL yra pripažįstami dviem etapais. Kredito
pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo nėra reikšmingai padidėjusi, ECL apskaičiuojamas kredito nuostoliams,
atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, galimų per ateinančius 12 mėnesių (12 mėnesių ECL). Toms kredito pozicijoms,
kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo yra reikšmingai padidėjusi, vertės sumažėjimas formuojamas kredito nuostolių sumai,
kurių tikimasi per likusį kredito pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į įsipareigojimų neįvykdymo laiką (galiojimo laikotarpio
ECL).
Prekybos gautinoms sumoms ir turtui, atsiradusiam iš sutarčių su klientais, Grupė taiko supaprastintą metodą ECL skaičiuoti. Todėl
Grupė nestebi kredito rizikos pokyčių, bet kiekvienai finansinių ataskaitų datai pripažįsta vertės sumažėjimą remiantis galiojimo
laikotarpio ECL. Grupė sudarė tikėtinų nuostolių normų matricą, kuri paremta istorine kredito nuostolių analize, ir pakoreguota, kad
atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams ir ekonominei aplinkai. Prekybos gautinos sumos buvo sugrupuotos pagal
atgavimo dienas, išeliminavus didžiausius individualius debitorius, kurie analizuojami atskirai.
Grupė laiko, kad skolininkas neįvykdė savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei sutartiniai mokėjimai yra pradelsti daugiau
kaip 90 dienų, arba kai yra požymių, kad skolininkas ar skolininkų grupė patiria didelių finansinių sunkumų, nevykdo savo
įsipareigojimų (pagrindinių mokėjimų ar palūkanų), atsiranda tikimybė, kad jie pradės bankroto arba reorganizavimo procedūras ir
tais atvejais, kai stebimi duomenys rodo, kad yra numatomas būsimų pinigų srautų sumažėjimas, pvz., įsiskolinimo pradelsimų
pokyčių arba ekonominių sąlygų, kurios koreliuoja su įsipareigojimų neįvykdymu, pokyčių. Finansinis turtas nurašomas, kai nėra
pagrįstų lūkesčių susigrąžinti sutartinius pinigų srautus.
Vertinant suteiktų paskolų vertės sumažėjimą yra vertinami ir apskaitomi 12 mėnesių tikėtini kredito nuostoliai. Vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais, nesant reikšmingo kredito rizikos padidėjimo, susijusio su paskolos gavėju, Bendrovė koreguoja 12
mėnesių tikėtinų kredito nuostolių likutį atsižvelgiant į vertinimo datai likusią nepadengtą paskolos sumą. Nustačius, kad paskolos
gavėjo finansinė būklė reikšmingai pablogėjo, lyginant su būkle, buvusia paskolos išdavimo metu, Bendrovė apskaito visus paskolos
galiojimo laikotarpio tikėtinus kredito nuostolius. Paskolos, kurioms skaičiuojami galiojimo laikotarpio tikėtini kredito nuostoliai,
laikomos dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansiniu turtu. Remiantis atliktu vadovybės vertinimu, ECL 2019 m. birželio 30 d.
yra nereikšmingi šioms finansinėms ataskaitoms.
Maksimali kredito rizika ataskaitinio laikotarpio datą yra kiekvienos finansinio turto kategorijos apskaitinė vertė, kaip atskleista 8, 12
ir 13 pastabose.
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2.9. Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas
Finansinis turtas
Finansinio turto (ar, kur tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) pripažinimas yra nutraukiamas,
kai:
− baigiasi teisės į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas;
− Grupė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį
per trumpą laiką; ir
− Grupė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto
nuosavybe susijusią riziką ir naudą, arba (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet
perleidžia šio turto kontrolę.
Kai Grupė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia, nei išlaiko su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir
neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Grupė yra vis dar susijusi. Sąsaja su turtu, kuris buvo perleistas
kaip garantija, apskaitoma mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės, ir didžiausios numanomos sumos, kurią Grupei gali tekti
sumokėti.
Finansiniai įsipareigojimai
Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi jo terminas. Kai vienas esamas
finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam skolintojui, bet kitomis sąlygomis, arba kai esamo
įsipareigojimo sąlygos iš esmės pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo
atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.10. Biologinis turtas
Grupės biologinį turtą sudaro galvijai, paukščiai ir pasėliai.
Galvijai yra apskaitomi tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Tikroji melžiamų karvių vertė yra nustatoma diskontuotų pinigų
srautų metodu (3 lygis). Kiti galvijai yra įvertinami palyginamųjų rinkos kainų metodu (2 lygis).
Paukščiai yra apskaitomi tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Tikroji paukščių vertė yra nustatoma remiantis ateities vištų,
mėsinių broilerių ir kiaušinių kaina, atėmus išlaikymo sąnaudas (3 lygis).
Pasėliai yra apskaitomi tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas. Tikroji pasėlių vertė yra nustatoma palyginamųjų rinkos kainų
metodu. Tikroji pasėlių vertė yra nustatoma remiantis rinkos kainomis, nustatytomis atsižvelgiant į prognozuojamą pasėlių
derlingumą (3 lygis).
Užderėjusi ir nuimta žemės ūkio produkcija yra įvertinama tikrąja verte, atėmus derliaus nuėmimo metu įvertintas pardavimo išlaidas.
Taip įvertinto derliaus vertė vėliau yra laikoma atsargų savikaina.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupės vadovybė gyvulius (išskyrus kiaušinius bei mėsinius viščiukus) apskaito kaip
ilgalaikį turtą, o pasėlius, kiaušinius bei mėsinius viščiukus kaip trumpalaikį turtą.
Visi biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimai yra apskaitomi pardavimo savikainoje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.11. Atsargos
Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės, atėmus apskaitytą pasenusių ir lėtai judančių atsargų
vertės sumažėjimą. Grynoji realizacinė vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo ir
paskirstymo išlaidas. Žaliavų, kurios yra skirtos tam tikriems projektams, savikaina yra nustatoma naudojant konkrečių kainų
įvertinimo metodą. Kitų atsargų savikaina yra apskaičiuojama FIFO metodu. Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos savikainą
sudaro atitinkamas kintamų ir fiksuotų pridėtinių išlaidų paskirstymas, paremtas įprastine veiklos praktika. Atsargos, kurios nebegali
būti realizuotos, yra nurašomos.
Grupė atsargų straipsnyje taip pat apskaito susitarimus pirkti žemės ūkio produkciją (tvirto pasižadėjimo tikrosios vertės pokytis)
(2.15. pastaba).

2.12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai
konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banko einamosiose sąskaitose bei indėliai, kurių terminas
sutarties sudarymo datą neviršija 3 mėn.
Apriboto naudojimo pinigai, laikomi kaip depozitas prekybai ateities sandorių biržoje, yra apskaitomi kaip kitas trumpalaikis finansinis
turtas.
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2.13. Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui, yra apskaitomas žemesniąją iš balansinės ir tikrosios vertės, atėmus tokio turto pardavimo
išlaidas. Ilgalaikis turtas yra klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, jei yra labai tikėtina, kad turto apskaitinė vertė bus atgauta
pardavus šį turtą, o ne toliau naudojant jį pagrindinėje veikloje. Sąlyga yra tenkinama tada, kai labai tikėtina, kad turto pardavimo
sandoris įvyks, o turtas yra tokios būklės, jog jį galima nedelsiant parduoti. Vadovybė turi būti linkusi parduoti, o pardavimas turi įvykti
per metus nuo perklasifikavimo datos.
Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas, klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui, nėra dėvimas / amortizuojamas.

2.14. Finansiniai įsipareigojimai
Finansinių įsipareigojimų pirminis pripažinimas ir vertinimas
Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu skirstomi į finansinius įsipareigojimus apskaitomus tikrąja verte per pelną ar
nuostolius, gautas paskolas ir mokėtinas sumas. Visi finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimu metu yra pripažįstami tikrąja
verte, o gautų paskolų bei mokėtinų sumų atveju - atėmus tiesiogiai priskirtinas sandorio išlaidas. Grupės ir Bendrovės finansiniai
įsipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant bankų overdraftus ir finansinio lizingo
įsipareigojimus.
Vėlesnis vertinimas
Finansinių įsipareigojimų vertinimas priklauso nuo jų priskyrimo, kaip aprašyta toliau:
Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius
Finansiniai įsipareigojimai, apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinius įsipareigojimus, laikomus prekybai, ir
finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priskirti pirminio pripažinimo metu kaip vertinami tikrąja verte per pelną ar nuostolius.
Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo tikslu artimiausiu metu. Į šią kategoriją
taip pat įeina Grupės sudarytos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra priskiriamos apsidraudimo priemonėmis apsidraudimo
santykiuose, kaip apibrėžta 9-ajame TFAS. Atskiros įterptosios išvestinės priemonės taip pat priskiriamos kaip laikomos prekybai,
nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. Pelnas arba nuostoliai, atsiradę iš finansinių įsipareigojimų
laikomų prekybai, yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2018 m. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupė nepriskyrė jokių finansinių
įsipareigojimų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais.
Gautos paskolos ir kitos mokėtinos sumos
Ši kategorija yra aktualiausia Grupei ir Bendrovei. Po pirminio pripažinimo paskolos ir kitos mokėtinos sumos yra apskaitomos
amortizuota savikaina naudojant efektyvios palūkanų normos metodą (EIR). Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų
ataskaitoje, kai įsipareigojimai yra nurašomi arba amortizuojami.
Amortizuota savikaina apskaičiuojama atsižvelgiant į nuolaidą ar priemoką įsigyjant, taip pat mokesčius ar išlaidas, kurios yra
neatskiriama EIR dalis. EIR amortizacija įtraukiama į finansines sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.15. Išvestinės finansinės priemonės ir apsidraudimo apskaita
Grupė sudaro išvestinių finansinių priemonių sandorius, tokius kaip ateities sandoris, apsidrausti nuo pirkimo ir pardavimo kainos
svyravimo rizikos ir palūkanų normų apsikeitimo sandorius apsidrausti nuo pinigų srautų svyravimo rizikos. Išvestinės finansinės
priemonės sutarties sudarymo dieną ir vėliau apskaitomos tikrąja verte. Tikroji vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos
kainas (1 lygis) ir naudojantis vertinimo modeliais palūkanų normos apsikeitimo sandoriams (2 ir 3 lygis). Įvertintos šių sandorių
teigiamos tikrosios vertės finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitomos kaip turtas, o neigiamos vertės finansinės būklės ataskaitoje
apskaitomos kaip įsipareigojimai. Pelnas ar nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimų yra apskaitomi
bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Kitos išvestinės finansinės priemonės, kurios nėra naudojamos apsidrausti nuo pirkimo ir pardavimo kainos svyravimo rizikos, yra
vertinamos tikrąją verte (2 ir 3 lygis, kaip nurodyta 2.26 pastaboje), pelnas ar nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių tikrosios
vertės pasikeitimų yra apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Apsidraudimo apskaitos tikslais išskiriamos dvi apsidraudimo kategorijos: (a) tikrosios vertės apsidraudimas, kuriuo apsidraudžiama
nuo pripažinto turto ar įsipareigojimo arba nepripažinto tvirto pasižadėjimo tikrosios vertės pokyčių, ir (b) pinigų srautų
apsidraudimas, kuriuo apsidraudžiama nuo pinigų srautų svyravimų, kurie priskiriami prie tam tikros rizikos, susijusios su apskaitytu
turtu ar įsipareigojimu, arba su prognozuojamu sandoriu.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.15. Išvestinės finansinės priemonės ir apsidraudimo apskaita (tęsinys)
Dokumentacija apima išvestinės finansinės priemonės identifikaciją, apdraudžiamąjį objektą, apdraudžiamos rizikos pobūdį ir kaip
Grupė įvertins ar apsidraudimo ryšys atitinka apsidraudimo efektyvumo reikalavimus (įskaitant apsidraudimo neefektyvumo šaltinių
analizę ir tai, kaip apskaičiuojamas apsidraudimo koeficientas). Apsidraudimo ryšiams gali būti taikoma apsidraudimo apskaita, jeigu
jie atitinka visus šiuos efektyvumo reikalavimus:
•
•
•

Egzistuoja ekonominis ryšys tarp apdrausto objekto ir apsidraudimo priemonės;
Kredito rizikos poveikis nedaro reikšmingos įtakos vertės pokyčiui, atsirandančiam iš ekonominio ryšio;
Apsidraudimo ryšio koeficientas yra toks pats, koks apsiskaičiuoja palyginus apdraudžiamų vienetų kiekį su apsidraudimo
priemonės kiekiu, kurį Grupė faktiškai naudoja drausti apdraudžiamiems straipsniams.

Tikrosios vertės apsidraudimas
Tikrosios vertės apsidraudimo atveju, atitinkančiu apsidraudimo apskaitos sąlygas, bet koks pelnas ar nuostoliai, susidarantys dėl
apsidraudimo priemonės pervertinimo tikrąja verte, yra iš karto apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. Apdraudžiamasis straipsnis
apskaitomas kaip turtas ar įsipareigojimas, atsižvelgiant į tikrosios vertės pokyčius, susijusius su apdraudžiama rizika, o skirtumas
apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Kai nepripažintas tvirtas pasižadėjimas priskiriamas apdraudžiamajam straipsniui, jis apskaitomas kaip turtas ar įsipareigojimas,
atsižvelgiant į sukauptus tikrosios vertės pokyčius, susijusius su apdraudžiama rizika, o skirtumas apskaitomas bendrųjų pajamų
ataskaitoje.
Apsidraudimo sandorių, kurie neatitinka apsidraudimo sandorių apskaitai keliamų reikalavimų, atveju bet koks pelnas ar nuostoliai,
susidarantys dėl apdraustosios priemonės tikrosios vertės pokyčių, yra įtraukiami į to laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą.
Apsidraudimo apskaita nutraukiama, kai baigiasi apsidraudimo priemonės galiojimo terminas arba priemonė parduodama,
nutraukiama, įvykdoma arba nebeatitinka apsidraudimo sandorių apskaitai taikomų kriterijų.
Pinigų srautų apsidraudimas
Pinigų srautų apsidraudimo atveju, kuris atitinka apsidraudimo apskaitos sąlygas, pelno ar nuostolių dalis, susidariusi dėl
apsidraudimo instrumento, pripažįstamo efektyviu, perkainojimo, pirmiausiai apskaitoma kitose bendrosiose pajamose, o neefektyvi
dalis – bendrųjų pajamų ataskaitoje (per pelną arba nuostolius). Efektyvaus pinigų srautų apsidraudimo pelnas ar nuostoliai, iš pradžių
apskaityti nuosavame kapitale, yra perkeliami į bendrųjų pajamų ataskaitą tuo laikotarpiu, per kurį apdraustasis sandoris daro įtaką
bendrųjų pajamų ataskaitai, arba įtraukiamas į pradinį atitinkamo turto ar įsipareigojimo kaštų įvertinimą.
Apsidraudimo sandorių, kurie neatitinka apsidraudimo sandorių apskaitai keliamų reikalavimų, atveju bet koks pelnas ar nuostoliai,
susidarantys dėl apdraustojo instrumento tikrosios vertės pokyčių, yra įtraukiami į to laikotarpio bendrųjų pajamų ataskaitą (pelną
arba nuostolius).
Apsidraudimo apskaita nutraukiama, kai baigiasi apsidraudimo instrumento galiojimo terminas arba instrumentas parduodamas,
nutraukiamas, įvykdomas arba nebeatitinka apsidraudimo sandorių apskaitai taikomų kriterijų. Bet koks sukauptas apsidraudimo
instrumento pelnas ar nuostoliai, pripažinti nuosavame kapitale, lieka nuosavame kapitale tol, kol įvyksta prognozuojamas sandoris.
Kai nebesitikima, kad apdraustasis sandoris įvyks, nuosavame kapitale pripažinti grynasis sukauptas pelnas ar nuostoliai yra
perkeliami į bendrųjų pajamų ataskaitą (pelną arba nuostolius).

2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai
Grupė nustato, ar susitarimas yra nuoma arba apima nuomą, atsižvelgdama į sandorio esmę susitarimo sudarymo datą, kuomet
susitarimo įvykdymas priklauso nuo specifinio turto panaudojimo arba susitarimas suteikia teisę panaudoti turtą.
TFAS 16 pritaikymas nuo 2020 m. liepos 1d.
16-asis TFAS pakeičia 17-ąjį TAS „Nuoma“, 4-ąjį TFAAK „Sutarties patikrinimas, ar ji yra nuomos sutartis“, NAK-15 „Veiklos nuoma.
Skatinimas“ ir NAK-27 „Sandorių, susijusių su juridinės formos nuoma, esmės įvertinimas“. Standartas nustato nuomos pripažinimo,
vertinimo, pateikimo ir atskleidimo principus ir reikalauja, kad nuomininkai balanse pripažintų daugumą nuomos sutarčių.
Grupė ir Bendrovė taiko vieną pripažinimo ir vertinimo metodą visoms nuomos sutartims, išskyrus trumpalaikės nuomos ir mažos
vertės turto nuomos sutartis. Grupė ir Bendrovė pripažįsta nuomos įsipareigojimus mokėti nuomos įmokas ir naudojimo teise
valdomą turtą, kuris reiškia teisę naudoti ilgalaikį turtą.
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2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai (tęsinys)
Nuomos teise valdomas turtas
Naudojimo teise valdomo turto pirminis pripažinimas
Iš pradžių Grupė ir Bendrovė įvertina naudojimo teise valdomą turtą savikaina, kurią sudaro: suma lygi nuomos įsipareigojimui
pirminio pripažinimo metu, nuomos įmokos sumokėtos nuomos pradžioje ar iki jos (atėmus bet kokias gautas nuomos nuolaidas),
visos pradinės tiesioginės Grupės ir Bendrovės išlaidos, taip pat Grupės ir Bendrovės planuojamų išlaidų, kurios bus patirtos
demontuojant, pašalinant pagrindinį turtą, atstatant turto buvimo vietą arba atkuriant pagrindinį turtą kaip numatyta nuomos
sutarties sąlygose, nebent tokios išlaidos būtų patirtos atsargų gamybai. Grupė ir Bendrovė įsipareigoja padengti šias išlaidas nuomos
pradžios dieną arba dėl to, kad jos tam tikrą laiką naudojo nuomojamą turtą. Grupė ir Bendrovė pripažįsta šias išlaidas naudojimo
teise valdomo turto savikainos dalimi, Grupei ir Bendrovei įsipareigojus šias išlaidas padengti.
Naudojimo teise valdomo turto vėlesnis vertinimas
Po pirminio pripažinimo Grupė ir Bendrovė įvertina naudojimo teise valdomą turtą savikaina. Vertindama naudojimo teise valdomą
turtą pagal savikainos metodą, Grupė ir Bendrovė įvertina naudojimo teise valdomą turtą savikaina, atėmus nusidėvėjimo sąnaudas
ir bet kokius sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, pakoreguotus nuomos įsipareigojimo perskaičiuota suma. Naudojimo teise
valdomas turtas nudėvimas atsižvelgiant į 16-ojo TAS “Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai” nuostatas. Jei nuomos sutartyje
numatyta, kad, pasibaigus nuomos laikotarpiui, teisė į nuomojamą turtą perduodama Grupei ir Bendrovei, arba turto savikaina
atspindi pirkimo galimybę, Grupė ir Bendrovė skaičiuoja naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimą nuo nuomos pradžios iki jo
naudingojo tarnavimo laikotarpio pabaigos. Kitu atveju, nuomininkas nudėvi naudojimo teise valdomą turtą nuo nuomos pradžios ir
baigia anksčiau nei pasibaigs naudojimo teise valdomo turto naudingojo tarnavimo laikotarpis arba nuoma:
• Žemė nuo 4 iki 99 metų
• Patalpos nuo 1 iki 8 metų
• gamybos mašinos ir įrengimai nuo 4 iki 7 metų
• Transporto priemonės nuo 4 iki 5 metų
• Kitas naudojimo teise valdomas turtas nuo 1 iki 6 metų
Nuomos įsipareigojimai
Pradinis nuomos įsipareigojimo įvertinimas
Pradžios dieną Grupė ir Bendrovė įvertina nuomos įsipareigojimus dabartine nuomos mokesčių, kurie nėra sumokėti tą dieną, verte.
Nuomos mokesčiai diskontuojami naudojant nuomos mokesčio palūkanų normą, jei tą normą galima lengvai nustatyti. Jei
neįmanoma tiksliai nustatyti nuomos palūkanų normos, Grupė ir Bendrovė taiko priskaitytiną kredito palūkanų normą. Pradžios dieną
į nuomos įsipareigojimų vertinimą įtraukti nuomos mokesčiai apima šias įmokas už teisę naudoti nuomos teise valdomą turtą per
nuomos laikotarpį, kurie nebuvo sumokėti pradžios dieną: fiksuoti mokėjimai atėmus visas gautinas nuomos paskatas; kintami
nuomos mokesčiai, kurie priklauso nuo indekso arba normos, iš pradžių apskaičiuojami pagal indeksą arba normą pradžios dieną;
sumas, kurias nuomininkas turėtų mokėti pagal likutinės vertės garantijas; pirkimo pasirinkimo sandorio vykdymo kaina, jei Grupė ir
Bendrovė yra pagrįstai tikra, kad pasinaudos šiuo sandoriu; baudų už nuomos sutarties nutraukimą sumokėjimas, jei nuomos
laikotarpis atspindi, kad Grupė ir Bendrovė naudojasi galimybe nutraukti nuomos sutartį. Kintami nuomos mokesčiai, kurie priklauso
nuo indekso arba normos, yra, pavyzdžiui, mokėjimai, susiję su vartotojų kainų indeksu, mokėjimai, susiję su orientacine palūkanų
norma (pvz., LIBOR), arba mokėjimai, kurie kinta atsižvelgiant į rinkos nuomos tarifų pokyčius.
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2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai (tęsinys)
Vėlesnis nuomos įsipareigojimo vertinimas
Po pradžios dienos nuomininkas įvertina nuomos įsipareigojimus padidindamas apskaitinę vertę, siekiant atspindėti palūkanas už
nuomos įsipareigojimus; sumažinant apskaitinę vertę, siekiant atspindėti nuomos mokesčius; ir įvertinant apskaitinę vertę iš naujo,
siekiant atspindėti bet kokį perkainojimą ar nuomos pakeitimus arba atspindėti patikslintus iš esmės fiksuotus nuomos mokesčius.
Palūkanos už nuomos įsipareigojimus kiekvienu nuomos laikotarpio laikotarpiu yra suma, kuri sukuria pastovią periodinę palūkanų
normą už nuomos įsipareigojimo likutį. Periodinė palūkanų norma yra diskonto norma arba, jei taikoma, patikslinta diskonto norma.
Po pradžios dienos Grupė ir Bendrovė pripažįsta pelną arba nuostolius, išskyrus atvejus, kai išlaidos įtraukiamos į kito turto balansinę
vertę pagal kitus taikomus standartus: palūkanos už nuomos įsipareigojimus; ir kintami nuomos mokesčiai, neįtraukti į nuomos
įsipareigojimo vertinimą tuo laikotarpiu, kai įvyko įvykis ar sąlyga, dėl kurios atsirado šie mokesčiai.
Nuomos įsipareigojimo pakartotinis įvertinimas
Po pradžios dienos nuomos įsipareigojimas yra perskaičiuojamas siekiant atspindėti nuomos mokesčių pokyčius. Nuomos
įsipareigojimo pakartotinio įvertinimo sumą Grupė ir Bendrovė pripažįsta kaip naudojimo teise valdomo turto patikslinimą. Tačiau jei
naudojimo teise valdomo turto balansinė vertė sumažinama iki nulio ir nuomos įsipareigojimo vertinimas dar labiau sumažėja,
nuomininkas turi pripažinti likusią perkainojimo sumą pelne arba nuostoliuose.
Peržiūrėta diskonto norma
Grupė ir Bendrovė iš naujo įvertina nuomos įsipareigojimą diskontuodama patikslintus nuomos mokesčiu, taikydama patikslintą
diskonto normą, jei pasikeičia nuomos laikotarpis. Grupė ir Bendrovė nustato patikslintus nuomos mokesčius remdamasi patikslintu
nuomos laikotarpiu arba pasikeitus galimybei įsigyti nuomos teise valdomą turtą, įvertintą atsižvelgiant į įvykius ir aplinkybes. Grupė
ir Bendrovė nustato patikslintus nuomos mokesčius, kad atspindėtų sumas, mokėtinas pagal pirkimo pasirinkimo sandorio
pasikeitimą.
Jei pasikeitus nuomos laikotarpiui arba įvertinus pirkimo pasirinkimo sandorį, Grupė ir Bendrovė nustato patikslintą diskonto normą
kaip palūkanų normą, numatytą nuomos sutartyje už nuomos laikotarpį, jei tą normą galima lengvai nustatyti, arba nuomininko
papildomą kredito palūkanų normą pakartotinio vertinimo dieną, jei negalima lengvai nustatyti netiesiogiai nuomos sutartyje
numatytos palūkanų normos.
Nepakeista diskonto norma
Grupė ir Bendrovė pakartotinai vertina nuomos įsipareigojimą, diskontuodama patikslintus nuomos mokesčius, jei:
- pasikeičia sumos, kurias tikimasi sumokėti pagal likutinės vertės garantiją. Grupė ir Bendrovė nustato patikslintus nuomos
mokesčius, kad atspindėtų sumų, kurias tikimasi sumokėti pagal likutinės vertės garantiją, pokytį.
- pasikeičia būsimi nuomos mokesčiai, atsiradę dėl indekso arba normos, naudojamos tiems mokėjimams nustatyti, pasikeitimo,
įskaitant, pavyzdžiui, rinkos nuomos tarifų pokyčius, pokyčius atlikus rinkos nuomos mokesčio peržiūrą. Grupė ir Bendrovė dar kartą
vertina nuomos įsipareigojimą, kad atspindėtų tuos patikslintus nuomos mokesčius, tik tada, kai pasikeičia pinigų srautai (t. y. kai
įsigalioja nuomos mokesčių koregavimas). Grupė ir Bendrovė nustato patikslintus nuomos mokesčius likusiam nuomos laikotarpiui,
remdamasi patikslintais sutartiniais mokėjimais.
Grupė ir Bendrovė taiko nepakeistą diskonto normą, nebent nuomos mokesčiai pasikeitė dėl kintamų palūkanų normų pasikeitimo.
Tokiu atveju nuomininkas taiko patikslintą diskonto normą, kuri atspindi palūkanų normos pokyčius.
Nuomos pakeitimai
Nuomininkas nuomos pakeitimą apskaito kaip atskirą nuomos sutartį, jeigu:
- pakeitimas padidina nuomos apimtį pridedant teisę naudoti vieną ar daugiau nuomos teise valdomo turto vienetų;
- atlygis už nuomą padidėja tokia suma, kuri yra proporcinga atskirai padidintos apimties kainai, ir bet kokius atitinkamus šios atskiros
kainos koregavimus, atsižvelgiant į konkrečios sutarties aplinkybes.
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2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai (tęsinys)
Jei nuomos modifikavimas nėra apskaitomas kaip atskira nuoma, nuomos pakeitimo įsigaliojimo dieną Grupė ir Bendrovė:
- paskirsto atlygį pakeistoje sutartyje;
- nustato pakeistos nuomos laikotarpį;
- iš naujo įvertina nuomos įsipareigojimą diskontuojant patikslintus nuomos mokesčius, taikant patikslintą diskonto normą.
Nuomos pakeitimui, kuris nėra apskaitomas kaip atskira nuoma, Grupė ir Bendrovė apskaito nuomos įsipareigojimo pakartotinį
vertinimą:
- sumažindama naudojimo teise valdomo turto apskaitinę vertę, siekiant atspindėti dalinį arba visišką nuomos sutarties nutraukimą
dėl nuomos pakeitimų, dėl kurių sumažėja nuomos sutarties taikymo sritis. Grupė ir Bendrovė pelne (nuostoliuose) pripažįsta bet
kokį pelną ar nuostolius, susijusius su daliniu ar visišku nuomos sutarties nutraukimu.
- atitinkamai pakoreguojant naudojimo teise valdomą turtą visiems kitiems nuomos pakeitimams.
Grupė ir Bendrovė finansinės būklės ataskaitoje nuomos įsipareigojimus pateikia atskirai nuo kitų įsipareigojimų. Nuomos
įsipareigojimo palūkanų sąnaudos pateikiamos atskirai nuo naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudų. Nuomos
įsipareigojimo palūkanų sąnaudos yra finansinių išlaidų sudedamoji dalis, kuri pateikiama bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Trumpalaikė ir mažos vertės turto nuoma
Grupė ir Bendrovė taiko trumpalaikės nuomos pripažinimo išimtį savo trumpalaikei mašinų ir įrangos nuomai (t.y. tai nuomai, kurios
nuomos laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pradžios dienos ir kurioje nėra pirkimo pasirinkimo sandorio). Ji taip pat taiko
mažos vertės turto pripažinimo išimties nuomą raštinės įrangos, kuri laikoma maža verte, nuomai. Nuomos mokesčiai už trumpalaikę
nuomą ir mažos vertės turto nuomą pripažįstami sąnaudomis tiesiogiai proporcingu pagrindu per nuomos laikotarpį.
16-ojo TFAS priėmimas
Nuo 16-ojo TFAS pradžios taikymo datos, kuri yra 2019 m. sausio 1 d., Grupė ir Bendrovė pradėjo taikyti standartą naudodama
modifikuotą retrospektyvinį metodą. Pagal šį metodą standartas taikomas retrospektyviai, kai sukauptas standarto pirminio taikymo
poveikis yra pripažįstamas nepaskirstytame pelne pirminio taikymo dieną, o lyginamoji informacija nėra koreguojama. Grupė ir
Bendrovė nusprendė taikyti pereinamojo laikotarpio praktinę priemonę, pagal kurią 2019 m. sausio 1 d. ji iš naujo nevertino, ar
sutartis yra nuomos sutartis arba apima nuomą. Vietoj to Grupė ir Bendrovė taikė standartą tik toms sutartims, kurios anksčiau buvo
pripažintos nuomos sutartimis ir kurioms pirminio taikymo dieną buvo taikomas 17-asis TAS ir 4-asis TFAAK.

16- ojo TFAS standarto taikymo poveikis nuo 2019 m. liepos 1 d. Grupės ir Bendrovės finansinės būklės ataksaitos straipsniams
(padidėjimas/(sumažėjimas)) buvo toks:

Turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Turtas iš viso

Grupė
19 249
19 249

Įsipareigojimai
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Įsipareigojimai iš viso

15 696
3 553
19 249

Bendrovė
–
–

–
–
–
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2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai (tęsinys)
Grupės ir Bendrovės nuomos įsipareigojimai 2019 m. liepos 1 d. gali būti suderinti su veiklos nuomos įsipareigojimais 2019 m. birželio
30 d.
2019 m. liepos 1 d .
Group
Company
Būsimos minimalios nuomos įmokos pagal neatšaukiamas veiklos
12 057
–
nuomos sutartis 2019 m. birželio 30 d.
Vidutinė svertinė palūkanų norma 2019 m. liepos 1 d.
1,45% -2,8%
–
Nuomos įsipareigojimas pripažintas 2019 m. liepos 1 d. pritaikius
palūkanų normą
10 932
–
Finansines nuomos įsipareigojimai pripažinti 2019 m. birželio 30 d.
Mažos vertės turto pripažinimo išimtis
Nuomos, trumpesnės nei 12 mėnesių, pripažinimo išimtis
Nuomos laikotarpio pratęsimo galimybė
Nuomos įsipareigojimai 2019 m. liepos 1 d.
tame skaičiuje:
Trumpalaikia nuomos įsipareigojimai
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai

3 330
–
(967)
9 284
22 579

–
–
–
–
–

4 428
18 151

–
–

Grupė pritaikė išimtis, numatytas TFAS 16 sekančiai:

-

Naudoti individualią diskonto palūkanų normą vienodos rūšies nuomos objektams, su vienodomis turto charakteristikomis,
Trumpalaikės nuomos išimtis, nuomos sutartims, kurių nuomos terminas baigiasi per 12 mėnesių nuo pradinio taikymo
dienos,
Neįtraukti su nuomos teise valdomo turtu susijusių tiesioginių išlaidų vertinimuose pradinio taikymo dienai,

-

Naudojama nuomos laikotarpio pratęsimo galimybė, jei sutartyse numatyta tokia sąlyga.

-

Grupė yra sudariusi žemės, patalpų, įvairių įrengimų, transporto priemonių ir kitos įrangos nuomos sutarčių. Prieš priimdama 16-ąjį
TFAS, Grupė ir Bendrovė kiekvieną savo nuomą (nuomininką) pradžios dieną suklasifikavo kaip finansinę arba veiklos nuomą.
Nuoma, anksčiau klasifikuota kaip finansinė nuoma
Grupė ir Bendrovė nepakeitė pripažinto turto ir įsipareigojimų pradinių balansinių sumų, anksčiau priskirtų finansinei nuomai,
pirminio nuomos sutarties taikymo dieną (t. y. naudojimo teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai yra lygūs nuomos turtui ir
įsipareigojimams, pripažintiems pagal 17 TAS). 16-ojo TFAS reikalavimai šiai nuomai buvo taikomi nuo 2019 m. birželio 1 d.
Veiklos nuoma – Grupė kaip nuomotojas
Turtas, išnuomotas pagal veiklos nuomos sutartis, yra apskaitomas finansinės būklės ataskaitoje kaip ilgalaikis materialusis ir
investicinis turtas. Šis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tas pačias nusidėvėjimo normas, kaip ir
kitam Grupės veikloje naudojamam ilgalaikiam materialiajam turtui. Nuomos pajamos yra pripažįstamos tiesiniu metodu per visą
nuomos laikotarpį.
Aspkaitos principai galioję iki 2019 m. liepos 1 d. – Finansinė nuoma – Grupė kaip nuomininkas
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda perduodama Grupei, yra laikoma finansine nuoma. Grupė
apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus finansinės būklės ataskaitoje, kurių vertės yra lygios nuomojamo turto tikrajai
vertei finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos mokėjimų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė.
Skaičiuojant minimalių finansinės nuomos mokėjimų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos mokėjimų
palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu atveju naudojama Grupės alternatyvi skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės
išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos mokėjimai yra padalinami tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų
įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo neapmokėto finansinės nuomos įsipareigojimų likučio
kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį.
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu
įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam turtui. Toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei, pagal
lizingo sutartį, sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė nėra perduodama Grupei.
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2.16. Nuomos teise valdomas turtas ir nuomos įsipareigojimai (tęsinys)
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos nuoma. Įmokos
pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.

2.17. Akcinis kapitalas
Paprastosios akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip
akcijų priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskiriamos naujų akcijų emisijai, apskaitomos nuosavame kapitale, atėmus jas iš akcijų
priedų.

2.18. Atidėjiniai
Atidėjinys apskaitomas tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė turi galiojantį įsipareigojimą (teisinį ar konstruktyvų), ir tikėtina,
kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra
peržiūrimi kiekvieną ataskaitų dieną ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, kai pinigų laiko vertės
poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė vertė. Kai naudojamas
diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų sąnaudos.
Atidėjiniai nuostolingoms sutartims
Atidėjiniai nuostolingoms sutartims yra pripažįstami, kai Grupė turi galiojantį įsipareigojimą (teisinį ar konstruktyvų) įsigyti prekes iš
trečiųjų šalių ateityje už kainą, didesnę negu rinkos kaina arba parduoti prekes trečiajai šaliai už kainą mažesnę nei rinkos kaina,
galiojančią ataskaitų dieną. Skirtumas tarp sutarties vertės ir jos rinkos kainos ataskaitų dieną bendrųjų pajamų ataskaitoje yra
apskaitomas parduotų prekių savikainoje. Tokia apskaita yra taikoma Grupės sutartims įvertinus, kad šios sutartys nėra išvestinės
finansinės priemonės.

2.19. Ilgalaikės išmokos darbuotojams
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Grupės ar Bendrovės sulaukus
pensijinio amžiaus, priklauso vienkartinė 2 mėn. atlyginimo dydžio išmoka. Papildomai Grupės darbuotojai turi teisę gauti priedus,
kuriuos patvirtina Bendrovės valdyba.
Aktuarinis pelnas ar nuostoliai pripažįstami kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Anksčiau suteiktų paslaugų savikaina pripažįstama sąnaudomis tiesiogiai proporcingomis per vidutinį laikotarpį, kol tampa privaloma
mokėti išmoką. Bet koks pelnas ar nuostoliai atsiradę dėl įsipareigojimo sumažinimo ir / ar įvykdymo bendrųjų pajamų ataskaitoje
pripažįstami iš karto.
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto
metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos
datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis
Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų
mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami iš karto kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Akcijomis grįsti mokėjimai
Grupės darbuotojai gauna atlygį akcijomis pagrįstų mokėjimų forma, t.y. darbuotojai teikia paslaugas ir kaip atlygį gauna
nuosavybės vertybinius popierius (atsiskaitymas kapitalu). Kaip aprašyta 28 pastaboje, Grupės darbuotojams yra suteikiami akcijų
opcionai.
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2.19. Ilgalaikės išmokos darbuotojams (tęsinys)
Atsiskaitymas kapitalu
Atsiskaitymų kapitalu sandorių savikaina yra nustatoma pagal opcionų suteikimo dienos opcionų tikrąją vertę, naudojant atitinkamą
vertinimo modelį. Daugiau informacijos apie vertinimo modelį pateikiama 28 pastaboje.
Šios išlaidos pripažįstamos kaip išmokų darbuotojams sąnaudos, kartu su atitinkamu kapitalo padidėjimu (kiti rezervai), tuo
laikotarpiu, kai yra išpildomos paslaugų teikimo sąlygos (teisių suteikimo laikotarpis). Sukauptos sąnaudos už kapitalu grįstus
mokėjimus, pripažintos kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki teisių suteikimo datos, atspindi teisių suteikimo laikotarpio
įvykdymo lygį ir Grupės geriausią įvertinimą, koks opcionų kiekis bus realizuotas. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ar kreditas
Bendrųjų pajamų ataskaitoje atspindi kaupiamų sąnaudų pasikeitimą nuo to ataskaitinio laikotarpio pradžios iki pabaigos.
Nustatant atlygio tikrąją vertę atlygio suteikimo datą nėra atsižvelgiama į paslaugų bei į ne rinkos vykdymo sąlygas, tačiau šios sąlygos
yra įvertinamos siekiant nustatyti tikėtiną kapitalo instrumentų, kurių suteikimo sąlygos bus įgyvendintos, kiekį. Visos kitos sąlygos,
išdėstytos plane, bet nesusijusios su suteikimo sąlygomis, yra laikomos ne realizavimo sąlygomis. Ne realizavimo sąlygos yra
atspindimos tikrąjoje opciono vertėje ir prižįstamos sąnaudomis iš karto, nebent yra kitų veiklos sąlygų.
Sąnaudos opcionams, kurie nėra realizuojami, nėra pripažįstamos, nes opciono vykdymo sąlygos nėra tenkinamos. Tada, kai opcionas
įtraukia rinkos ar kitas ne realizavimo sąlygas, sąlygos yra laikomos įvykdytomis, nepriklausomai ar rinkos ar ne realizavimosi
laikotarpio sąlygos yra tenkinamos, turint omenyje, kad visos kitos opcionų sutarties sąlygos yra tenkinamos.
Opcionų neigiama įtaka pelnui vienai akcijai yra atspindima kaip papildoma akcijų emisija skaičiuojant sumažintą pelną vienai akcijai
(detaliau žiūrėti 28 pastabą).

2.20. Dotacijos ir subsidijos
Dotacijos ir subsidijos (toliau – dotacijos) yra pripažįstamos tada, kai yra pakankamas užtikrinimas, kad dotacija bus gauta ir visos
dotacijos gavimo sąlygos bus vykdomos.
Dotacijos, gaunamos pinigais, skiriamais ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu.
Dotacijos, susijusios su turtu, suma pripažįstama kaip būsimų laikotarpių pajamos finansinėse ataskaitose ir panaudota dalimi tiek,
kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas ir bendrųjų pajamų ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis.
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos
dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios
su pajamomis, pripažįstamos panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama
negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija.

2.21. Pelno mokestis
Grupės įmonės yra apmokestinamos atskirai, nepriklausomai nuo bendrų Grupės rezultatų. Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi
metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Šiose finansinėse ataskaitose apskaitytos pelno mokesčio sąnaudos yra pagrįstos
vadovybės apskaičiavimais pagal atitinkamus mokesčių įstatymus, taikomus Lietuvos Respublikoje ir tose šalyse, kuriose registruotos
Grupės įmonės.
Einamąjį mokestį sudaro tikėtinas mokėtinas ar gautinas mokestis nuo metų apmokestinamųjų pajamų ar nuostolių ir bet kokie
mokėtinų ar gautinų mokesčių koregavimai už ankstesnius metus. Einamojo mokėtino arba gautino mokesčio suma yra geriausias
mokėtino ar gautino mokesčio įvertinimas, kuris atspindi su pelno mokesčiu susijusį neapibrėžtumą, jei toks būtų. Jis įvertinamas
naudojant galiojančius ar iš esmės patvirtintus mokesčių tarifus ataskaitos sudaryno dieną.
Finansiniais metais, pasibaigusiais 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d., standartinis Grupės ne žemės ūkio įmonėms
taikomas pelno mokesčio tarifas Lietuvos Respublikoje buvo 15 proc.
Lietuvos Respublikos įmonėse mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl
vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių neskirtų apsidraudimui perleidimo. Perkeliami mokestiniai nuostoliai
negali viršyti 70 proc. einamųjų metų apmokestinamo pelno. Toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu bendrovė nebetęsia veiklos, dėl
kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai bendrovė veiklos nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių.
Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių neskirtų apsidraudimo sandoriams (14 pastaba) perleidimo
gali būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio sandorių pelno. Įmonėms, veikiančioms Latvijos Respublikoje ir
Danijos Karalystėje, mokestiniai nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį.
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2.21. Pelno mokestis (tęsinys)
Dukterinių įmonių, veikiančių užsienyje, pelno mokestis yra apskaitomas pagal tų šalių įstatymus. Standartinis pelno mokesčio tarifas
užsienio šalyse yra toks:
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30
2019 m. birželio 30
d.
d.
Latvijos Respublikoje*
–
–
Estijos Respublika**
–
–
Danijos Karalystėje
22 proc.
22 proc.
Ukrainoje
18 proc.
–
* Pagal Pelno Mokesčio Įstatymą, Latvijos Respublikoje nuo 2018 sausio 1 d., pelno mokestis yra mokamas tada, kai paskirstomas įmonės ataskaitinių
metų pelnas. Todėl mokestis yra skaičiuojamas nuo paskirstyto pelno ir sąlyginio paskirstyto pelno. Vietinėms įmonėms taikomas 20 proc. pelno
mokesčio tarifas nuo bendrosios apmokestinamosios sumos. Bendroji apmokestinamoji bazė mokestiniam periodui yra apskaičiuojama padalinant
grynąją mokestinę bazę (paskirstytasis pelnas ir sąlyginai paskirstytasis pelnas) iš 0,8 koeficiento.
** Estijos Respublikoje veikiančios dukterinės įmonės apmokestinimas atidedamas iki pelno paskirstymo, t. y. dividendų išmokėjimo. Estijoje dukterinei
įmonei išmokant dividendus 2020 birželio 30 d. taikomas 25 proc. tarifas (2019 birželio 30 d. – 25 proc.)

Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir
įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra
vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas
įsipareigojimas, atsižvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti ataskaitų datą.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas
artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši
atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose.

2.22. Pajamų pripažinimas
Grūdų ir žaliavų pašarams, sėklų ir trąšų, žemės ūkio produkcijos ir kitų maisto produktų pardavimo pajamos
Pajamos pagal sutartis su klientais pripažįstamos tam tikru momentu, kai prekių (grūdų ir žaliavų pašarams, sėklų ir trąšų , žemės ūkio
produkcijosir kitų maisto produktų) kontrolė pereina klientui, ta suma, kurią Grupė tikisi gauti mainais už šias prekes. Grupė nustatė,
kad veikia kaip pagrindinė pajamų sandorio šalis, išskyrus Neuss/Spyk sutartis apibūdintas 2.27 pastaboje, nes:
- Grupė kontroliuoja prekes prieš perduodama juos klientui;
- Grupė yra atsakinga už prekių patiekimą ir patiria neįvykdymo riziką;
- Grupė tiesiogiai ar netiesiogiai turi pasirinkimo galimybę nustatant kainą.
Kai Grupė yra pasirašiusi pagrindinius susitarimus su klientais, dauguma tokių sutarčių savaime nėra įgyvendinamos be specialaus
pirkimo užsakymo. Kiekvienas pirkimo užsakymas šiais atvejais įprastai reiškia sutartį su klientu, o kiekviena tokia sutartis apima tik
vieną veiklos įsipareigojimą,
Grupė svarsto, ar sutartyje yra kitų pažadų, kurie yra atskiri veikos įsipareigojimai, kuriems turi būti paskirta dalis sandorio kainos
(pvz., garantijos, transportavimas, saugojimas). Paprastai Grupės sutartyse tokių pažadų nėra
Jei atlygis sutartyje yra kintamas, Grupė įvertina atlygio sumą, kurią ji turės teisę mainais už prekių perdavimą klientui. Kintamasis
atlygis įvertinamas sutarties sudarymo pradžioje ir ribojamas tol, kol yra labai tikėtina, kad, pašalinus su tuo susijusį netikrumą, nebus
reikšmingų pajamų atsatymo. Kai kurios įrangos pirkimo-pardavimo sutartys klientams suteikia grąžinimo teisę, dėl kurios atlygis gali
kisti. Už prekes, kurias tikimasi grąžinti, vietoj pajamų Grupė pripažįsta atpirkimo įsipareigojimą. Turto grąžinimo teisė (ir atitinkamas
pardavimo išlaidų koregavimas) yra taip pat pripažįstama už teisę susigrąžinti prekes iš kliento.
Žemės ūkio mašinų ir įrengimų pardavimo pajamos
Pagal kai kurias sutartis Grupė ne tik perduoda žemės ūkio technikos kontrolę klientui, bet ir suteikia klientui teisę grąžinti šią prekę
dėl tam tikrų priežasčių suėjus sutartam naudojimo terminui. Turtas, pripažįstamas dėl Grupės teisės atpirkti įrangą iš kliento vykdant
atpirkimo įsipareigojimą, iš pradžių įvertinamas nurodant ankstesnę įrangos balansinę vertę, atėmus visas tikėtinas šios įrangos
atgavimo išlaidas (įskaitant galimą Grupei grąžinamos įrangos vertės sumažėjimą). Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupė
atnaujina tokio turto vertinimą pagal tikėtiną grąžinamos sumos pokytį. Grupė tokį turtą pateikia atskirai nuo atpirkimo įsipareigojimo
šiuose straipsniuose: Atsargos (10 pastaba) ir Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (21 pastaba).

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.22. Pajamų pripažinimas (tęsinys)
Specifinių projektų sutarčių pajamos
Veiklos įsipareigojimai, kylantys iš projektų sutarčių su klientais (pavyzdžiui, įrengti grūdų saugojimo patalpas) yra įvykdomi per
laikotarpį ir atitinkamai jų pajamos yra pripažįstamos per laikotarpį, jeigu yra tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų: a) klientas vienu
metu gauna naudą, kurią suteikia Grupė vykdydama sutartį, ir ja pasinaudoja; b) Grupė sukuria arba pagerina turtą, kurį klientas
kontroliuoja, kol turtas yra kuriamas ar gerinamas, arba c) Grupė vykdydama sutartį nesukuria turto, kuris galėtų būti naudojamas
alternatyviai, ir turi įgyvendintiną teisę gauti mokėjimą už iki tam tikros datos baigtą vykdyti veiklą. Kai baigiamasis tokio pobūdžio
sutarties rezultatas gali būti patikimai įvertintas, kiekvienos sutarties pajamos ir sąnaudos apskaitoje pripažįstamos pagal sutarties
darbų įvykdymo lygio metodą. Grupė naudoja sąnaudų metodą vertindama progresą, kadangi yra tiesioginis ryšys tarp Grupės
pastangų (t. y. remiantis sugaištomis valandomis ir sunaudotomis medžiagomis) ir padaryto rezultato, kas suteikia teisingą vaizdą.
Darbų įvykdymo lygis yra įvertinamas kaip faktiškai patirtų išlaidų ir planuotų sutarties išlaidų proporcija. Kai sutarties rezultatas
negali būti patikimai įvertintas (pavyzdžiui, ankstyvais sutarties vykdymo etapais), pajamomis pripažįstama tik ta patirtų sutarties
sąnaudų dalis, kurią tikimasi atgauti. Kai tikėtina, kad sutarties sąnaudos viršys sutarties pajamas, nuostoliai nedelsiant pripažįstami
kaip pelnas arba nuostoliai.
Sutarties keitimas (taikymo srities arba kainos, arba abiejų) yra apskaitomas kaip atskira sutartis, jeigu sutarties taikymo sritis
išplečiama, nes pridedamos pažadėtos prekės ar paslaugos, kurios yra atskiros ir sutarties kaina padidėja atlygio suma, kuri atitinka
papildomų prekių ar paslaugų atskiras pardavimo kainas pagal konkrečios sutarties aplinkybes. Kitu atveju sutarties keitimas yra
apskaitomas kaip (a) esamos sutarties nutraukimas ir naujos sutarties sukūrimas, jeigu likusios prekės ar paslaugos yra atskiros nuo
prekių ar paslaugų, kurios buvo perduotos sutarties keitimo dieną arba iki jos (b) kaip esamos sutarties dalis, jeigu likusios prekės ar
paslaugos nėra atskiros ir todėl sudaro vieną bendrą veiklos įsipareigojimą, kuris sutarties keitimo dieną yra iš dalies įvykdytas.
Poveikis, kurį sutarties keitimas turi sandorio kainai ir Grupės pažangos siekiant visiškai įvykdyti veiklos įsipareigojimą matui, yra
pripažįstamas pajamų koregavimu (pajamų padidėjimu arba sumažėjimu) sutarties keitimo dieną.
Nuostolingų sutarčių atidėjiniai pripažįstami tada, kai Grupė turi dabartinį įsipareigojimą (teisinį ar konstruktyvų) pabaigti projektą
trečiajai šaliai už kainą, kuri yra žemesnė, nei savikaina finansinių ataskaitų datą. Skirtumas tarp sutarties vertės ir jos pardavimo kainos
yra pripažįstamas pardavimo savikaina bendrųjų pajamų ataskaitoje finansinių ataskaitų sudarymo datą.
Grupė, vykdydama sutartis, gali gauti trumpalaikius avansinius mokėjimus iš savo klientų. Pasinaudodama praktine išimtimi, Grupė
nekoreguoja pardavimo kainos įvertinimo finansavimo komponento suma, jeigu sudarant sutartį yra tikimasi, kad laikotarpis tarp
kliento apmokėjimo už prekes/paslaugas ir tų prekių/paslaugų perleidimo neviršys vienerių metų.
Be to, Grupė pritaikė praktinę išimtį ir neatskleidė bendros sandorio kainos, paskirstytos veiklos įsipareigojimams, kurie yra neįvykdyti
(arba iš dalies neįvykdyti) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nes kiekvienas veiklos įsipareigojimas yra sutarties dalis, kurios pradinė
numatoma trukmė yra vieneri metai ar mažiau.
Bendrovė pripažįsta valdymo mokesčio pajamas per suteikiamų paslaugų laikotarpį naudodama pristatymo metodą suteiktų paslaugų
įvykdymo įvertinimui, nes klientas vienu metu gauna ir suvartoja Bendrovės teikiamas paslaugas.
Kitos pajamos
Kitos nereguliarios pajamos iš pastatų, įrangos ar įrengimų pardavimo yra pripažįstamos tam tikru momentu, paprastai kai
parduodami daiktai pristatomi klientui ir perduodama kontrolė.
Dividendų pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuomet nustatoma teisė gauti jų išmokėjimą.
Kitų pajamų straipsnyje apskaitomos gautos žemės ūkio veiklai gautos dotacijos, susijusios su pajamomis. Šios dotacijos pripažįstamos
panaudotomis dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms
kompensuoti skirta dotacija (2.20 pastaba).
Be to, vadovybė atsižvelgia į kitų dalykų poveikį pajamų pripažinimui, tokių kaip reikšmingų finansavimo komponentų buvimas,
apmokėjimą negrynaisiais pinigais ir klientui mokėtinas sumas, garantijų suteikimą. Grupės sutartyse su klientais nėra šių išvardintų
sutartinių sąlygų. Grupės suteikiamos garantijos yra užtikrinimo pobūdžio garantijos ir jos nėra Grupės teikiamos kaip atskira paslauga
ir nėra laikoma atskiru veiklos įsipareigojimu. Tokios garantjos yra apskaitomos vadovaujanti 37-uoju TAS Atidėjiniai, Neapibrėžtieji
įsipareigojimai ir Neapibrėžtasis turtas. Grupė nepatiria reikšmingų sutarties su klientu sudarymo arba sutarties įvykdymo išlaidų.
Be to, kas aptarta šioje pastaboje, dėl verslo specifikos vadovybė nepadarė jokių kitų reikšmingų apskaitinių sprendimų, vertinimų ir
prielaidų dėl pajamų pagal sutartis su klientais pripažinimo, nes neturi sudėtingų/daugiaelemenčių prekių ar paslaugų sutarčių, jose
nenumatyta kintamo atlygio, finansavimo komponentų, apimties ar kitų nuolaidų, sutarčių sudarymo išlaidų ar kitų mokėtinų sumų.
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Sutarties turtas – sukauptos pajamos
Sutarties turtas yra teisė į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, perduotas klientui. Jei Grupė perduoda prekes ar paslaugas klientui
prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam
atlygiui.
Prekybos gautinos sumos
Prekybos gautina suma atspindi Grupės teisę į uždirbtą atlygį, kuri yra besąlyginė (t.y. atlygis, be jokių išimčių, turi būti sumokamas
po sutarto termino). Žiūrėkite apskaitos politiką apie finansinį turtą (2.8 pastaba).
Sutarties įsipareigojimas – gauti išankstiniai apmokėjimai
Sutarties įsipareigojimas yra pareiga perduoti prekes ar suteikti paslaugas klientui už kurias Grupės jau buvo gautas atlygis (arba
atlygio suma yra mokėtina). Jei klientas sumoka prieš Grupei perduodant prekes ar suteikiant paslaugas, įsipareigojimas pagal sutartį
pripažįstamas, kai apmokėjimas yra gautas. Įsipareigojimai pagal sutartį yra pripažįstami pajamomis kai Grupė įvykdo veiklos
įsipareigojimą pagal sutartį.

2.23. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas
atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų
norma.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.24. Ne finansinio turto vertės sumažėjimas
Grupė įvertina ar finansinių ataskaitų dieną nėra požymių, kad ne finansinis turtas gali būti nuvertėjęs. Jei tokių požymių yra arba kai
kartą per metus yra reikalaujama patikrinti, ar turto vertė nėra sumažėjusi (pvz. prestižas), Grupė apskaičiuoja tokio turto
atsiperkamąją vertę. Turto atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš turto arba pinigus generuojančio vieneto tikrosios vertės (atėmus
pardavimo išlaidas) ir jo naudojimo vertės. Turto atsiperkamoji vertė yra nustatoma atskirai kiekvienam turto vienetui, išskyrus tuos
atvejus, kai turtas negeneruoja piniginių įplaukų, kurios iš esmės nepriklauso nuo kito turto ar turto grupių. Kai apskaitinė turto vertė
viršija atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs ir yra nurašomas iki jo atsiperkamosios vertės. Nustatant naudojimo vertę, įvertinti
būsimieji pinigų srautai yra diskontuojami iki jų dabartinės vertės naudojant diskonto normą prieš mokesčius, kuri atspindi pinigų
„vertę laike“ pagal dabartinį rinkos įvertinimą ir turtui būdingą riziką. Atitinkamas įvertinimo modelis naudojamas apibrėžiant tikrąją
vertę atėmus pardavimo sąnaudas. Šie skaičiavimai yra atliekami naudojant nepriklausomus vertinimus, vertinimo daugiklius ar kitus
galimus tikrosios vertės rodiklius.
Vertės sumažėjimo nuostoliai yra pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tose sąnaudų straipsniuose, kurie geriausiai atitinka
sumažintos vertės turto prigimtį.
Ne finansinio turto, išskyrus prestižą, įvertinimas atliekamas kiekvienų ataskaitų dieną. Vertinama, ar yra požymių, kad anksčiau
pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai daugiau nebeegzistuoja arba sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Grupė įvertina turto
atsiperkamąją vertę. Anksčiau pripažintas vertės sumažėjimas yra atstatomas tik tuo atveju, jei nuo paskutinio vertės sumažėjimo
nuostolių pripažinimo keitėsi įvertinimai, naudoti nustatant turto atsiperkamąją vertę. Šiuo atveju apskaitinė turto vertė yra
padidinama iki atsiperkamosios vertės. Ši padidinta vertė negali būti didesnė už apskaitinę vertę, kuri būtų įvertinta atėmus
nusidėvėjimą, jei praėjusiais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti turto vertės sumažėjimo nuostoliai. Toks atstatymas yra
pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.25. Segmentai
Verslo segmentu šiose finansinėse ataskaitose laikoma išskiriama Grupės sudedamoji dalis, dalyvaujanti gaminant atskirą produktą
ar teikiant paslaugą arba grupę susijusių produktų ar paslaugų, kurios veiklos rezultatus reguliariai peržiūri Grupės vadovybė,
spręsdama kiek išteklių skirti segmentui ir įvertinti jo rezultatus, ir kuriai turima atskira finansinė informacija.
Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip penki veiklos segmentai pagal produktus ir paslaugas, išvardintus žemiau:
− grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas apima prekybą kviečiais, rapsais, miežiais ir kitais grūdais bei
aliejinių augalų sėklomis, saulėgrąžų išspaudomis ir saulėgrąžų rupiniais, cukrinių runkelių išspaudomis, sojų
išspaudomis, augaliniu aliejumi, rapsų rupiniais ir kitais pašarais, grūdų saugyklos bei logistikos paslaugas;
− prekės ir paslaugos žemdirbiams segmentas apima prekybą trąšomis, sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis,
mašinomis ir įrengimais, grūdų sandėliavimo įranga, atsarginėmis dalimis ir kita įranga žemės ūkio produkcijos
augintojams, grūdų saugykloms;
− žemės ūkio produktų gamybos segmentas apima grūdų, rapsų ir kitų kultūrų auginimą bei derliaus pardavimą,
gyvulių auginimą bei pieno ir gyvulių pardavimą. Pienas yra parduodamas vietinėms pieno bendrovėms, dalis kitos
produkcijos yra naudojama viduje, dalis parduodama;
− maisto produktų segmentas apima paukštieną ir kitus maisto produktus;
− kitos veiklos segmentas apima biokuro pardavimą bei kitų produktų ir paslaugų teikimą.
Geografinį segmentą šiose finansinėse ataskaitose sudaro išskiriama dalis Grupės pajamų, gaunamų iš išorinių klientų toje šalyje,
kurioje veikia Grupė, ir kitose užsienio šalyse, kuriose Grupė uždirba pajamas, ir ilgalaikis turtas, išskyrus finansinį turtą ir atidėtojo
pelno mokesčio turtą, kuris paskirstomas į esantį toje šalyje, kurioje veikia Grupė, ir kitose užsienio šalyse, kuriose Grupė valdo turtą.
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2.26. Tikrosios vertės vertinimas
Tikroji vertė – tai kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba kuri būtų sumokėta, perdavus įsipareigojimą įprasto tarp rinkos dalyvių
įvykusio sandorio metu nustatymo dieną. Tikrosios vertės nustatymas paremtas prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų
perdavimo sandoris vyksta arba:
•
•

pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje, ar
jei nėra pagrindinės rinkos – turtui ar įsipareigojimams pačioje palankiausioje rinkoje.

Pagrindinė ar pati palankiausia rinka turi būti prieinama Grupei.
Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma, naudojant tas prielaidas, kurias naudotų rinkos dalyviai, norėdami nustatyti turto ar
įsipareigojimų kainą, darant prielaidą, kad rinkos dalyviai turi geriausių ekonominių interesų.
Nefinansinio turto tikroji vertė nustatoma, atsižvelgiant į rinkos dalyvio gebėjimą generuoti ekonominę naudą, naudojant turtą
efektyviausiai ir geriausiai arba parduodant jį kitam rinkos dalyviui, kuris turtą naudotų efektyviausiai ir geriausiai.
Grupė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir apie kurias turima pakankamai duomenų tikrajai
vertei nustatyti, naudodama kuo daugiau svarbių stebimų duomenų ir kuo mažiau nestebimų duomenų.
Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėse ataskaitose, yra suskirstomi pagal toliau
aprašomą tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:
•
•
•

1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviosiose rinkose;
2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai stebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra
reikšmingi nustatant tikrąją vertę;
3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją
vertę.

Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Grupė, pakartotinai vertindama skirstymą,
nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių (pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją
vertę apskritai) kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Vertinimus Grupės vadovybė atlieka kiekvieną ataskaitinę dieną. Siekdama atskleisti informaciją apie tikrąją vertę, Grupė ir Bendrovė
nustatė turto ir įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį, ypatybes bei riziką ir anksčiau apibūdintą tikrosios vertės
hierarchijos lygį.
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2.27. Įvertinimų ir prielaidų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras
prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų
atskleidimui.
Reikšmingi apskaitos sprendimai
Toliau pateikti reikšmingi apskaitos sprendimai, naudoti rengiant šias finansines ataskaitas.
Vertinimas, ar savo sąskaita veikiantis pagrindinis asmuo ar agentas
Grupė nustatė, kad ji yra savo sąskaita veikiantis asmuo tiekiant prekes ar teikiant paslaugas, nes:
- kontroliuoja prekes ir paslaugas iki tol kol jos patiekiamos klientui;
- yra atsakinga už bendrą sutarties vykdymą ir prisiima jos riziką;
- gali nustatyti pardavimo kainą.
Karčemos kooperatinės bendrovės kontrolės nustatymas
2019 m. birželio 30 d. Grupė netiesiogiai valdo apie 24 proc. Karčemos kooperatinės bendrovės akcijų (per Panevėžio rajono
Žibartonių ŽŪB ir UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB), tačiau Grupė turi teisę gauti kintamą grąžą, kylančią iš šių santykių, bei gali
turėti įtakos kintamos grąžos dydžiui dėl turimos galios valdyti susijusias įmonės veiklas, į kurias yra investuota. Dėl minėtų priežasčių
Grupės vadovybė nusprendė, kad Grupė turi Karčemos kooperatinės bendrovės kontrolę.
Prekybos sutarčių apskaita
Grupės veikla grūdų ir aliejinių augalų sėklų bei pašarų segmentuose, apima žemės ūkio prekių tarpininkavimą (įvairių rūšių grūdų,
aliejinių augalų sėklų, rapsų sėklų ir kt. pirkimas ir pardavimas). Grupė perka bei parduoda žemės ūkio prekes už fiksuotą kainą
ateityje. Grupės sutarčių nuostatos leidžia atsiskaityti sudengus gautiną ir mokėtiną sumą pinigais (angl. net settlement), tačiau
praktiškai sutartys įvykdomos fiziškai pristatant prekes, išskyrus rapsų išspaudas pristatant FOB Neuss/Spyck sąlygomis. Grupė veikia
kaip tarpininkas, sudarydama pirkimo – pardavimo sutartis su žemės ūkio prekių gamintojais ir šių prekių vartotojais, sukurdama
pridėtinę vertę žemės ūkio prekių vertės grandinėje stabiliam klientų ratui, gaudama pelną iš platintojų maržos, o ne iš kainų
svyravimo ar prekybos tarpininkų maržos. Todėl Grupės pirkimo ir pardavimo sutartys sudaromos dėl tikėtinų pirkimų ir pardavimų
ir todėl jos nėra apskaitomos kaip išvestiniai sandoriai pagal 39 TAS nuostatas, išskyrus tuos kontraktus, kurie yra apdraudžiami (2.15.
pastaba) ir kontraktus, sudarytus FOB Neuss/Spyck sąlygomis, kurie paprastai yra įvykdomi sumokant kainų skirtumą.
Iš žemės ūkio produkcijos augintojų gautinos sumos ir mokėjimai žemės ūkio produkcijos augintojų vardu
Žemės ūkio produktų pardavimo segmente Grupė parduoda žemės ūkio produkcijos augintojams trąšas ir augalų apsaugos produktus,
o taip pat sumoka sėklų tiekėjams žemės ūkio produkcijos augintojų vardu arba atlieka tiesioginius mokėjimus žemės ūkio produkcijos
augintojams (11 ir 12 pastabos). Šie sandoriai yra be palūkanų ir paprastai už juos atsiskaitoma per 120 – 360 dienų, kai Grupei yra
pristatomi grūdai. Šie sandoriai yra įprasti žemės ūkio sektoriuje, kurie panašiomis sąlygomis sudaromi tarp platintojų ir žemės ūkio
produkcijos augintojų, o įprasta atsiskaitymo forma – grūdai, vietoje besąlygiškos teisės gauti pinigus, todėl šių sandorių balansiniai
likučiai nėra diskontuojami. Iš pirkėjų gautinos sumos, atsirandančios pardavus trąšas ir augalų apsaugos produktus, apskaitomos
finansinės būklės ataskaitoje kaip iš pirkėjų gautinos sumos, o mokėjimai žemės ūkio produkcijos augintojų vardu, atsirandantys ne
dėl pardavimo sandorių, finansinės būklės ataskaitoje parodomi kaip išankstiniai apmokėjimai.
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2.27. Įvertinimų ir prielaidų naudojimas rengiant finansines ataskaitas (tęsinys)
Reikšmingi apskaitiniai įvertinimai
Reikšmingi apskaitiniai įvertinimai, naudojami rengiant šias finansines ataskaitas yra susiję su nusidėvėjimu (2.6, 2.7, 6 ir 7 pastabos),
biologinio turto tikrosios vertės nustatymu (2.10 ir 9 pastabos), vertės sumažėjimo įvertinimu (2.24, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ir 13 pastabos)
ir tikrosios turto bei įsipareigojimų vertės verslo jungimuose nustatymu (3 pastaba), atsargų grynosios vertės nustatymu (2.11 ir 10
pastabos), atidėjimų nuostolingoms sutartims nustatymu (2.18 pastaba) ir akcijomis grįstų mokėjimų tikrosios vertės nustatymu (27
pastaba). Galimi ateities įvykiai gali pakeisti įvertinimuose naudojamas prielaidas. Įvertinimo pokyčių poveikis bus įtrauktas į
finansines ataskaitas, kai tik bus nustatytas.
Pagrindinės ateities prielaidos ir kiti reikšmingi neapibrėžtumo įvertinimo šaltiniai egzistuojantys ataskaitų dieną, kurie sukelia
reikšmingą riziką dėl turto ar įsipareigojimų reikšmingų koregavimų kitais finansiniais metais, yra aptarti žemiau.
Biologinio turto vertinimas
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupės biologinis turtas nebuvo įvertintas nepriklausomų vertintojų. Pagal TFAS, toks
turtas turi būti apskaitomas tikrąja verte. Biologinį turtą pagrinde sudaro trys grupės: galvijai, paukščiai ir pasėliai, kurie yra apskaityti
tikrąja verte, atėmus pardavimo išlaidas (2.10. pastaba).
Grupės vadovybė periodiškai vertina biologinio turto tikrąją vertę. Vadovybė nustato pagrindines reikšmingas prielaidas remdamasi
istoriniais duomenimis ir tiksliausiu galimu įvertinimu finansinių ataskaitų datą. Naudojamos rinkoje nestebimos prielaidos yra
reguliariai peržiūrimos ir atnaujinamos po to, kai yra atliktas buvusių prielaidų testavimas. Kiti stebimi rinkoje įvesties duomenys yra
paremti viešai prieinama informacija (rinkos kainomis). Grupės vadovybė nuolatos analizuoja tikrosios vertės pokyčius ir juos
lemiančias veiksnius – išaugintą kiekį, pardavimų kaina ir kitus.
Galvijai vertinami dvejopai: melžiamos karvės vertinamos diskontuotų pinigų srautų metodu, atėmus pardavimo išlaidas (3 lygis), o
kitos galvijų grupės – rinkos kaina, atėmus pardavimo išlaidas ataskaitų dieną (2 lygis). Pasėliai vertinami derliaus rinkos kaina,
remiantis prognozuojamu derlingumu bei atėmus pardavimo išlaidas, finansinių ataskaitų dieną (3 lygis).
Paukščiai yra vertinami tokiu būdu:
Vištos pereklės yra vertinamos remiantis ateities kiaušinių kaina, atėmus išlaikymo iki naudingo tarnavimo laikotarpio pabaigos
sąnaudas, skerdimo sąnaudas ir pardavimo sąnaudas (3 lygis).
Mėsiniai viščiukai yra vertinami atsižvelgiant į vidutinį viščiuko amžių ir atitinkamai rinkos kainą tarp vienos dienos ir skersti tinkamo
mėsinio viščiuko (3 lygis).
Melžiamos karvės
Grupės vadovybė vertina tikrąją melžiamų karvių vertę diskontuotų pinigų srautų metodu, nes nėra aktyvios ir patikimos rinkos tokiai
galvijų rūšiai ir šis įvertinimo metodas yra tiksliausias melžiamų karvių tikrosios vertės įvertis.
2020 m. birželio 30 d. pagrindinės prielaidos, naudojamos melžiamų karvių tikrajai vertei nustatyti, yra numatomos pieno pardavimo
kainos melžiamos karvės naudingo tarnavimo laikotarpiui, kuris naudojamas būsimų grynųjų įplaukų srautų skaičiavimui (už metus,
pasibaigsiančius 2021 m. birželio 30 d. – 0,315 euro ir 2022 m. birželio 30 d. – 0,315 euro) bei diskonto norma prieš pelno mokestį
(7,89 proc.). 2019 m. birželio 30 d. pagrindinės prielaidos, naudojamos melžiamų karvių tikrajai vertei nustatyti, yra numatomos pieno
pardavimo kainos, kurios naudojamas būsimų grynųjų piniginių įplaukų srautų apskaičiavimui (už metus, pasibaigsiančius 2020 m.
birželio 30 d. – 0,33 euro ir 2021 m. birželio 30 d. – 0,33 euro) bei diskonto norma prieš pelno mokestį (7,4 proc.).
Žemiau pateikta lentelė parodo melžiamų karvių tikrosios vertės jautrumą galimiems pagrindinių prielaidų pokyčiams. Įtakos kitoms
bendrosioms pajamoms nėra:
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Įtaka tikrajai
Galimas pokytis
Galimas pokytis
Įtaka tikrajai vertei
vertei
Pieno kaina
+ 15 %
3 115
+ 15 %
2 980
Pieno kaina
- 15 %
(3 819)
- 15 %
(2 926)
Diskonto norma
+ 1 p.p.
(58)
+ 1 p.p.
(60)
Diskonto norma
- 1 p.p.
59
- 1 p.p.
61
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2.27. Įvertinimų ir prielaidų naudojimas rengiant finansines ataskaitas (tęsinys)
Biologinio turto vertinimas (tęsinys)
Pasėliai
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pagrindinės prielaidos, naudojamos pasėlių tikrajai vertei nustatyti, yra prognozuojamas
pasėlių derlingumas priklausomai nuo pasėlių rūšies (4 - 9 tonos/ha 2020 m. birželio 30 d. ir 3 – 9 tonos/ha 2019 m. birželio 30 d.) ir
tikėtinos pardavimo kainos, kurių pagrindimui naudojamos grūdų ir aliejinių sėklų ateities pardavimo kainos, atkraunant rugsėjo –
gruodžio mėnesiais atitinkamais metais.
Žemiau pateikta lentelė parodo pasėlių tikrosios vertės jautrumą galimiems pagrindinių prielaidų pokyčiams. Įtakos kitoms
bendrosioms pajamoms nėra:
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Galimas pokytis
Įtaka tikrajai vertei
Galimas pokytis
Įtaka tikrajai vertei
Derlingumas
+5%
912
+5%
598
Derlingumas
-5%
(912)
-5%
(598)
Kaina
+5%
755
+5%
575
Kaina
-5%
(755)
-5%
(575)
Paukščiai
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pagrindinės prielaidos naudojamos vištų pereklių tikrosios vertės nustatymui yra
kiaušinio kaina (0,16 – 0,26 euro už vienetą einamaisiais finansiniais metais, 0,18 – 0,28 euro už vienetą praėjusiais finansiniais
metais), kuri buvo nustatyta remiantis viešai prieinama vidutine metine rinkos kaina, ir vidutinis vištos pereklės padėtų kiaušinių
kiekis per gyvenimo laikotarpį (151,6 vienetai einamaisiais finansiniais metais ir 151,6 praėjusiais finansiniais metais).
Žemiau pateikta lentelė parodo vištų pereklių tikrosios vertės jautrumą galimiems pagrindinių prielaidų pokyčiams. Įtakos kitoms
bendrosioms pajamoms nėra:
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Galimas
Įtaka tikrajai
Galimas
Įtaka tikrajai
pokytis
vertei
pokytis
vertei
Padėtų kiaušinių kiekis per gyvenimo laikotarpį/kiaušinių kaina
+5%
261
+5%
286
Padėtų kiaušinių kiekis per gyvenimo laikotarpį/kiaušinių kaina
-5%
(261)
-5%
(286)
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pagrindinės prielaidos naudojamos mėsinių viščiukų tikrosios vertės nustatymui yra
mėsinių viščiukų rinkos kaina (0,41 euro už vienos dienos ir 2,63 euro už 36 dienų amžiaus mėsinį viščiuką), kuri buvo nustatyta
remiantis faktiniais pardavimais/pirkimais, kurie įvyko apie 2020 m. birželio 30 d., ir darant prielaidą, kad 36 dienų amžiaus viščiuko
svoris bus 2,21 kg (2018 m. birželio 30 d. – 2,21 kg 36 dienų amžiaus).
Žemiau pateikta lentelė parodo mėsinių viščiukų tikrosios vertės jautrumą galimiems pagrindinių prielaidų pokyčiams. Įtakos kitoms
bendrosioms pajamoms nėra:
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Svoris
Svoris
Kaina
Kaina

Galimas pokytis

Įtaka tikrajai vertei

Galimas pokytis

Įtaka tikrajai vertei

+5%
-5%
+5%
-5%

22
(22)
22
(22)

+ 5%
- 5%
+ 5%
- 5%

21
(21)
21
(21)
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2.27. Įvertinimų ir prielaidų naudojimas rengiant finansines ataskaitas (tęsinys)
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (išskyrus žemę)
Mažiausiai kartą per metus Grupė įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra sumažėjusi.
Jei tokių požymių yra, Grupė atlieka vertės sumažėjimo testą. Pinigus generuojančio turto atsiperkamoji vertė yra nustatoma
remiantis naudojimo vertės įvertinimu, kuris remiasi diskontuotų pinigų srautų modeliu. Pinigų srautai yra apskaičiuojami naudojant
ateinančių 5 metų prognozę ir neįtraukia veiklos pertvarkymo išlaidų, už kurias Grupė nėra įsipareigojusi, arba reikšmingų būsimų
investicijų, kurios reikšmingai padidintų pinigus generuojančio vieneto turto vertę. Pagrindinės paukštininkystės pinigus
generuojančio vieneto vertinimo prielaidos yra pateiktos 2.27 pastabos Bendrovės investicijų skyriuje ir suteiktų paskolų vertės
sumažėjimas.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių reikšmingų požymių, dėl kurių turimo ilgalaikio materialaus turto balansinė
vertė galėtų viršyti atsiperkamąją vertę, išskyrus jau nuvertintą turtą.
Žemės vertės sumažėjimas (apskaitytas kaip ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas)
Mažiausiai kartą per metus Grupė įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad žemės, apskaitytos kaip ilgalaikis materialusis ir investicinis
turtas, balansinė vertė yra sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Grupė atlieka vertės sumažėjimo testą. Žemės atsiperkamoji vertė yra
nustatoma kaip tikroji vertė, atėmus pardavimo išlaidas, remiantis palyginamosiomis panašios žemės rinkos kainomis, kurias pateikia
nepriklausomi turto vertintojai.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių galimų prielaidų pasikeitimų, dėl kurių turimos žemės balansinė vertė
galėtų viršyti atsiperkamąją vertę, išskyrus jau nuvertintą turtą.
Bendrovės investicijų ir suteiktų paskolų vertės sumažėjimas
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė turi investicijų į dukterines, asocijuotas įmones. Bendrovė įvertina, bent
kasmet, ar yra investicijų į dukterines ir asocijuotas įmones vertės sumažėjimo indikacijų.
2020 ir 2019 m. birželio 30 d. atsiperkamoji vertė į AB „Linas Agro“ ir jos dukterinių įmonių (toliau – subgrupės pinigus generuojantis
verslo vienetas) investicijas ir joms suteiktas paskolas buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės metodu pasinaudojant diskontuotų
pinigų srautų modeliu. Balansinė investicijų bei paskolų vertė 2020 m. birželio 30 d. – 64 596 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 58
196 tūkst. eurų). Minima subgrupė buvo vertinama kaip vienas pinigus generuojantis vienetas. Pinigų srautai yra apskaičiuojami
naudojant ateinančių 5 metų prognozę ir liekamąją vertę, kuri buvo suskaičiuota naudojant 2 proc. augimo normą. 2020 ir 2019 m.
birželio 30 d. investicijų į šią subgrupę atsiperkamoji vertė labiausiai priklauso nuo EBITDA lygio (maks. 2 proc.), naudojamų
diskontuotų pinigų srautų modelyje. 2020 ir 2019 m. birželio 30 d. datai nebuvo jokių tikėtinų prielaidų pasikeitimo, dėl kurio šių
investicijų apskaitinė vertė galėtų būti didesnė nei atsiperkamoji vertė.
Investicijų į dukterines įmones AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“, SIA „Cerova“ ir SIA „Broileks“ ir joms suteiktų paskolų
(paukštininkystės pinigus generuojantis verslo vienetas) atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės metodu
pasinaudojant diskontuotų pinigų srautų modeliu. Balansinė investicijų bei paskolų vertė 2020 m. birželio 30 d. – 22 804 tūkst. eurų
(2019 m. birželio 30 d. – 22 233 tūkst. eurų). Minimos dukterinės įmonės buvo įvertintos kaip vienas pinigus generuojantis vienetas.
Pinigus generuojantis vienetas buvo nustatytas kaip visos įmonės veikiančios paukštininkystės versle spacialioje geografinėje
lokacijoje (Latvija). Pinigų srautai buvo apskaičiuojami naudojant ateinančių 5 metų prognozę ir liekamąją vertę, kuri buvo
suskaičiuota naudojant 2 proc. augimo normą. 2020 ir 2019 m. birželio 30 d. investicijų į AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“,
SIA „Cerova“ ir SIA „Broileks“ atsiperkamoji vertė labiausiai priklausė nuo 8,8 proc. diskonto normos prieš pelno mokestį, naudojamos
diskontuotų pinigų srautų modelyje. 2020 ir 2019 m. birželio 30 d. ir nebuvo jokių tikėtinų prielaidų pasikeitimo, dėl kurių investicijos
į AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“, SIA „Cerova“ ir SIA „Broileks“ balansinė vertė galėtų viršyti atsiperkamąją vertę.
Bendrovė taipogi atliko vertės sumažėjimo testus Grupės įmonėse savo balansuose turinčių žemės. Testai rėmėsi rinkoje palyginamų
kainų metodu. Bendrovės investicijos į šias įmones 2020 m. birželio 30 d. siekė 4 040 tūkst eurų (2019 m. birželio 30 d. siekė 3 975
eurų). Atlikus vertės sumažėjimo testus, vertės sumažėjimo požymių 2020 ir 2019 m. birželio 30 d. datai nenustatyta, nes
atsiperkamoji investicijų vertė viršijo balansinę šių investicijų vertę. 2020 ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių tikėtinų prielaidų
pasikeitimo, dėl kurio šių investicijų apskaitinė vertė galėtų būti didesnė nei atsiperkamoji vertė.
Daugiau nebuvo nustatyta jokių indikacijų dėl investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimų, be įšvardintų aukščiau.
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2.27. Įvertinimų ir prielaidų naudojimas rengiant finansines ataskaitas (tęsinys)
Prestižo vertės sumažėjimas
Ankstesniais metais dėl SIA “Paleo” įsigijimo buvo pripažintas prestižas 1 970 tūkst. eurų sumai SIA “Paleo” įsigijimo datai. Prestižas
buvo priskirtas trąšų prekybai Latvijoje kaip pinigus generuojančiam vienetui. Atlikus prestižo vertės sumažėjimo testą, ankstesniais
metais buvo apskaitytas 1 121 tūkst. EUR vertės sumažėjimas (5 pastaba). 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais
metais, atlikus vertės sumažėjimo testą, papildomo prestižo vertės sumažėjimo nebuvo nustatyta.
2019 m. kovo 14 d. SIA „Paleo“ buvo prijungta prie SIA „Linas Agro“ Graudu Centrs (toliau - naujas pinigus generuojantis vienetas),
todėl šio pinigus generuojančio vieneto vertė 2019 m. birželio 30 d. sudarė 13 546 tūkst. eurų. Pinigų srautai yra apskaičiuojami
naudojant ateinančių 5 metų prognozę ir liekamąją vertę, kuri buvo suskaičiuota naudojant 2 proc. augimo normą. 2020 m. birželio
30 d. pinigus generuojančio vieneto atsiperkamoji vertė labiausiai priklauso nuo 8,0 proc. diskonto normos prieš pelno mokestį. Jei
diskonto norma padidėtų 1%, šio pinigus generuojančio vieneto (įskaitant prestižą) vertės sumažėjimas padidėtų papildoma 395
tūkst. eurų suma.
Atsargų realizacinės vertės vertinimas
Grupės vadovybė darė prielaidas tam kad nustatytų atsargų, žemesnės nei realizacinė vertė įvertinimui. Pagrindiniai faktoriai
įtraukti į vadovybės atsargų tikrosios vertės vertinimą yra šie:
1) Atsargų senėjimas,
2) Pobalansinės pardavimo kainos,
3) Pasirašyti pardavimo kontraktai,
4) Rinkos kainos.
Ateities įvykiai gali pakeisti šias prielaidas. Šių efektų pasikeitimas yra fiksuojamas finansinėse ataskaitose, kai jie įvyksta.
Atidėjimai gautinoms prekybinėms skoloms
Grupės vadovybė darė prielaidas tam kad nustatytų gautinų prekybinių skolų atgautinumą. Pagrindiniai faktoriai įtraukti į
vadovybės atidėjimų gautinoms prekybinėms skoloms yra šie:
1) Skolos susidarimo laikotarpis;
2) Kliento geografinė vieta,
3) Užstato būvimas,
4) Neseniai vykusių mokėjimų istorija bei pobalansiniai mokėjimai,
5) Ateities įvertinimai (numatoma infliacija, BVP ir t.t.).
Ateities įvykiai gali pakeisti šias prielaidas. Šių efektų pasikeitimas yra fiksuojamas finansinėse ataskaitose, kai jie įvyksta.
Akcijomis grįsti mokėjimai
Nustatant tikrąją akcijomis grįstų mokėjimų vertę svarbu pasirinkti tinkamiausią vertinimo modelį, kuris priklauso nuo atlygio terminų
ir sąlygų. Vertės nustatymui taip pat svarbu pasirinkti ir nustatyti tinkamiausius duomenis, įskaitant numatomą opciono galiojimo
laiką, akcijų kainų svyravimą ir dividendų pajamingumą. Opcionų tikrosios vertės nustatymui Grupė naudoja vidutinę binominio ir
Black-Scholes-Merton opcionų tikrosios vertės nustatymo metodų vertę. Vertės nustatymui naudojami modeliai bei prielaidos yra
aprašyti 28 pastaboje.

2.28. Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus, susijusius su verslo
jungimais. Jie yra atskleidžiami finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai
bus prarasti, yra labai maža.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra atskleidžiamas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra
tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
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2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

2.Apskaitos principai

(tęsinys)

2.29. Poataskaitiniai įvykiai
Poataskaitiniaiįvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Grupės padėtį ataskaitų dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse
ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniaiįvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra atskleidžiami pastabose, kai tai yra reikšminga.

2.30. Tarpusavio užskaitos ir apvalinimas
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai
atskiras TFAS reikalauja arba leidžia būtent tokį tarpusavio užskaitymą.
Dėl atskirų sumų apvalinimo iki tūkstančių eurų, lentelėse skaičiai gali nesutapti, tokios apvalinimo paklaidos šiose finansinėse
ataskaitose yra nereikšmingos.
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3.Grupės struktūra ir pasikeitimai Grupėje
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo šias tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones (toliau
– Grupė):

Registravimo
vieta

Grupės efektyvi valdomų
akcijų dalis
2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

Bendrovės įsigijimo savikaina Pagrindinė veikla
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.

Investicijos į tiesiogiai valdomas dukterines įmones
AB „Linas Agro“

Lietuva

100 %

100 %

57 096

56 556

UAB „Linas Agro“
Konsultacijos
UAB „Dotnuva
Baltic
UAB Linas Agro
Grūdų Centras
KŪB*
UAB „Jungtinė
ekspedicija“
UAB „Landvesta
1“
UAB „Landvesta
2“
UAB „Landvesta
5“
Noreikiškės UAB

Lietuva

100 %

100 %

13 954

13 766

Lietuva

100 %

100 %

10 738

10 688

Lietuva

100 %

100 %

5 445

5 380

Lietuva

100 %

100 %

341

341

Logistikos ir ekspedijavimo paslaugos

Lietuva

100 %

100 %

704

704

Lietuva

100 %

100 %

439

439

Lietuva

100 %

100 %

844

844

Lietuva

100 %

100 %

723

688

UAB „Lineliai“

Lietuva

100 %

100 %

888

858

AS „Putnu fabrika
Kekava“
SIA „PFK Trader“
SIA „Lielzeltini“

Latvija

97,16 %

97,11 %

6 706

6 134

Latvija
Latvija

97,16 %
100 %

97,11 %
100 %

–
5 854

–
5 854

SIA „Cerova“
SIA „Broileks“

Latvija
Latvija

100 %
100 %

100 %
100 %

790
47

790
47

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Paukščių auginimas, paukštienos ir jos
produktų gamyba bei pardavimas
Mažmeninė prekyba maisto produktais
Paukščių auginimas, paukštienos ir jos
produktų gamyba bei pardavimas, pašarų
gamyba
Kiaušinių inkubavimas ir viščiukų pardavimas
Viščiukų auginimas ir pardavimas

UAB „Kekava
Foods LT“

Lietuva

97,16 %

97,11 %

–

–

104 569

103 089

–

–

104 569

103 089

Investicijos į dukterines
įmones viso
(Atimti) vertės
sumažėjimą

Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių
augalų sėklomis, žaliavomis pašarams ir prekių
tiekimas augalininkystei
Dukterinių įmonių, užsiimančių žemės
ūkio veikla, valdymas
Prekyba technika, įranga ir įrengimais
elevatoriams, sertifikuotomis sėklomis
Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

Veiklos nevykdo
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3.Grupės struktūra ir pasikeitimai grupėje
Registravimo
vieta

(tęsinys)

Grupės efektyvi valdomų Bendrovės įsigijimo savikaina
akcijų dalis
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d.

Pagrindinė veikla

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per AB „Linas Agro“)
SIA „Linas Agro“

Latvija

100 %

100 %

–

–

UAB „Gerera“
UAB „Linas Agro“
Grūdų centras
UAB „Linas Agro“
Grūdų centras KŪB
Linas Agro A/S
(likviduojama)
UAB „Landvesta
3“*
UAB „Landvesta
4“*
UAB „Landvesta
6“*

Lietuva

100 %

100 %

–

–

Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių
augalų sėklomis, prekių tiekimas
augalininkystei
Veiklos nevykdo

Lietuva

100 %

100 %

–

–

Valdymo paslaugos

Lietuva

100%

100%

–

–

Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

Danija

100 %

100 %

–

–

Veiklos nevykdo

Lietuva

100 %

100 %

199

199

Lietuva

100 %

100 %

159

159

Lietuva

100 %

100 %

83

83

Ukraina

100 %

100 %

–

–

TOV „LINAS AGRO
UKRAINA“

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Atstovybės veikla

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Linas Agro“ Konsultacijos)
ŽŪK „KUPIŠKIO
GRŪDAI“
Biržų rajono Medeikių
ŽŪB
Šakių rajono Lukšių
ŽŪB
Panevėžio rajono
Aukštadvario ŽŪB
Sidabravo ŽŪB
Kėdainių rajono
Labūnavos ŽŪB

Lietuva

99,16 %

99,13 %

–

–

Pardavimui skirtų grūdų paruošimas
ir sandėliavimas

Lietuva

98,39 %

98,39 %

–

–

Augalininkystė

Lietuva

98,82 %

98,82 %

–

–

Mišri žemės ūkio veikla

Lietuva

99,54 %

99,54 %

–

–

Mišri žemės ūkio veikla

Lietuva

96,25 %

95,92 %

–

–

Mišri žemės ūkio veikla

Lietuva

98,95 %

98,95 %

–

–

Mišri žemės ūkio veikla

Užupės ŽŪB*

Lietuva

100 %

100 %

1

1

UAB „Paberžėlė“

Lietuva

100 %

100 %

–

–

Lietuva

99,90 %

99,90 %

1

1

Mišri žemės ūkio veikla

Latvija

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Panevėžio rajono
Žibartonių ŽŪB*
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 1“
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 2“
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 3“
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 4“
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 5“
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 6“

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
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3.Grupės struktūra ir pasikeitimai grupėje
Registravimo
vieta

(tęsinys)

Grupės efektyvi valdomų Bendrovės įsigijimo savikaina
akcijų dalis
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d.

Pagrindinė veikla

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Linas Agro“ Konsultacijos)
SIA „Zemvalda Land
Management
Holdings 7“
UAB „Zemvaldos
Turtas 1“
UAB „Zemvaldos
Turtas 2“
UAB „Zemvaldos
Turtas 3“
UAB „Zemvaldos
Turtas 4“
UAB „Zemvaldos
Turtas 5“

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Latvija

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

UAB „Zemvaldos
Turtas 6“

Lietuva

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

UAB „Zemvaldos
Turtas 7“

Lietuva

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

Lietuva

100 %

–

–

–

UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 6“

Lietuva

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 7“

Lietuva

100 %

–

–

–

Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir
valdymas

443

443

–
443

–
443

UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 1“
UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 2“
UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 3“
UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 4“
UAB „Zemvaldos
Turtas SPV 5“

Investicijos į asocijuotas
įmones viso
(Atimti) vertės sumažėjimą

* UAB „Landvesta 3, UAB „Landvesta 4, UAB „Landvesta 6, Užupės ŽŪB ir Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB yra Bendrovės asocijuotos įmonės 2020 ir
2019 m. birželio 30 d.
Akcijų dalis, valdoma tiesiogiai Bendrovės 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d nesikeitė UAB „Landvesta 3, UAB „Landvesta 4“, UAB „Landvesta 6“,
Užupės ŽŪB ir Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB ir atitinkamai buvo 13,91 %; 26,42 %; 15,51 %; 0,05 %; 0,05 %.
UAB „Landvesta 5“ akcijų dalis, valdoma tiesiogiai Bendrovės 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 67,92 proc., UAB „Linas
Agro“ Grūdų centras KŪB atitinkamai buvo 60,94 proc.
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3.Grupės struktūra ir pasikeitimai grupėje
Registra
-vimo
vieta

(tęsinys)

Grupės efektyvi valdomų
Bendrovės įsigijimo savikaina
akcijų dalis

Pagrindinė veikla

2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d.

Investicija į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Dotnuva Baltic“ )

100 %

100 %

–

–

Estija

100 %

100 %

–

–

Lietuva

100 %

100 %

–

–

SIA „Dotnuva Baltic“

Latvija

AS „Dotnuva Baltic“
UAB „Dotnuvos
technika“

Prekyba technika, įranga ir įrengimais
elevatoriams
Prekyba technika, įranga ir įrengimais
elevatoriams, sertifikuotomis sėklomis
Veiklos nevykdo

Investicija į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB)
Karčemos kooperatinė
bendrovė

Lietuva

80 %

20 %*

–

–

Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

SIA „Linas Agro“
Graudu centrs

Latvija

100 %

100 %

–

–

Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

Investicija į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB)
Karčemos
kooperatinė
bendrovė

Lietuva

4,00 %

4,00 %*

–

–

Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB

Lietuva

67.44 %

–

–

–

Mišri žemės ūkio veikla

Investicija į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB Landvesta 1-6, UAB Noreikiškės, UAB Lineliai)
UAB „Zemvalda Turto
Konsultacijos “

Lietuva

100 %

–

–

–

Patronuojančių įmonių valdymas

*2019 m. birželio 30 d. Grupė netiesiogiai valdo 24 proc. Karčemos kooperatinės bendrovės akcijų (per Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB ir UAB „Linas
Agro“ Grūdų centras KŪB), tačiau Grupė kontroliuoja šią įmonę (2.27 pastaba) ir ją konsoliduoja ruošiant šias finansines ataskaitas.

Pasikeitimai Grupėje per 12 mėnesius, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Grupė įsigijo 0,33 proc. ŽŪB Sidabravo įstatinio kapitalo už 2 tūkst. eurų. Akcijos
buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas, lygus 15 tūkst. eurų
pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė įsigijo 0,05 proc. AS „Putnu Fabrika Kekava“ įstatinio kapitalo už 5
tūkst. eurų. Akcijos buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas,
lygus 12 tūkst. eurų pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė įsigijo 60 proc. Kooperatinė bendrovė Karčema įstatinio kapitalo už 88
tūkst. eurų. Akcijos buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas,
lygus 724 tūkst. eurų pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale.
Mažumos dalies įsigijimas Sidabravo ŽŪB turėjo įtakos Grupės valdomos ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ dalies 0,03 proc. padidėjimui iki
99,16 proc. 2020 m. birželio 30 d., be rezultato pripažinto tiesiogiai nuosavame kapitale.
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3.Grupės struktūra ir pasikeitimai grupėje

(tęsinys)

2020 m. kovo 27 d. Grupė įsigijo 68,68 proc. Kėdainių rajono Nemuno ŽŪB akcijų už 1 808 tūkst. eurų, toliau plečiant verslą. Skirtumai
tarp įsigijimo kainos ir įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų tikrųjų verčių įsigijimo dieną buvo tokie:

Įsigijimo data konsolidavimo tikslais
Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas
Teisė naudotis turtu (nuomojamas turtas)
Finansinis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Galvijai
Atsargos
Išankstiniai mokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
Dotacijos ir subsidijos

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB tūkst.eurų
2020 m. kovo 31 d.
2 958
1 373
1
8
282
845
43
44
5 554
(66)

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

(1 832)

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Prekybos skolos
Kiti įsipareigojimai
Įsipareigojimų iš viso
Pripažintas grynasis turtas tikrąja verte iš viso
Grynasis turtas tikrąja verte, priskirtinas mažumai proporcingai turimai daliai

(8)
(446)
(986)
(64)
(3 402)
2 152
(699)

Pelnas iš dukterinės įmonės įsigijimo, pripažintas Kitos veiklos pajamomis (Pastaba 24)

(355)

Pirkimo kaina iš viso
Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais*
Atimti: įsigyti grynieji pinigai

1 098
1 008
(44)

Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais, atėmus įsigytus grynuosius pinigus

964

* 2020 m. birželio 30 d. Grupės įsiskolinimas buvusiems akcijų savininkams 800 tūkst. eurų

Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė padidino įstatinį kapitalą UAB „Lineliai“ 30 tūkst. eurų suma, ŽŪB
Noreikiškių 35 tūkst. eurų suma.
Sukaupimai mokėjimams akcijomis AB „Linas Agro Group“ patronuojamųjų bendrovių darbuotojams, kaip aprašyta Pastaba 27,
įtakojo investicijų vertės padidėjimą 1 410 tūkst. eurų suma į UAB „Linas Agro“, UAB „Linas Agro“ Konsultacijos , UAB „Dotnuva
Baltic“, UAB „Linas Agro“ Grūdų Centras KŪB, AS „Putnu fabrika Kekava“.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Grupė įsteigė žemių valdymo įmones SIA „Zemvalda Land Management Holdings
1-7“ ( 7 įmonės), UAB „Zemvalda Turtas 1-6“ ( 6 įmonės), UAB „Zemvalda Turtas SPV 1-6“ ( 6 įmonės), UAB „Zemvaldos Turto
Konsultacjos“.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., Grupė padidino įstatinį kapitalą TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ 180 tūkst. eurų
suma.
2020 m. sausio 6 d. Grupė padidino įstatini kapitalą UAB „Kekava Foods LT“ 5 tūkst. eurų suma.
2020 m. gegužės 13 d. Grupė padidino įstatini kapitalą SIA „Dotnuva Baltic“ 3 000 tūkst. eurų suma.
2020 m. birželio 16 d. Grupė padidino įstatini kapitalą UAB „Linas Agro“ Konsultacijos 5 808 tūkst. eurų suma.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3.Grupės struktūra ir pasikeitimai grupėje (tęsinys)
2020 m. birželio 29 d. Grupė įsigijo 100 proc. UAB „Zemvaldos Turtas 7“ sub-grupės, kurią sudaro UAB „Zemvaldos Turtas 7“
patronuojanti įmonė ir jos patronuojamoji įmonė UAB „Zemvaldos Turtas SPV 7“ akcijų (100 %) už 1 065 tūkst. eurų, toliau plečiant
verslą. Skirtumai tarp įsigijimo kainos ir įsigyto turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtų įsipareigojimų tikrųjų verčių įsigijimo dieną buvo
tokie:

Įsigijimo data konsolidavimo tikslais
Investicinis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Turtas iš viso
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Prekybos skolos
Kiti įsipareigojimai
Įsipareigojimų iš viso
Pripažintas grynasis turtas tikrąja verte iš viso
Grynasis turtas tikrąja verte, priskirtinas mažumai proporcingai turimai daliai
Pelnas iš dukterinės įmonės įsigijimo, pripažintas Kitos veiklos pajamomis (Pastaba 24)
Pirkimo kaina iš viso
Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais*
Atimti: įsigyti grynieji pinigai
Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais, atėmus įsigytus grynuosius pinigus

UAB „Zemvaldos Turtas 7“
sub-grupės tūkst.eurų
2020 m. birželio 29 d.
1 060
3
1 063
–
–
–
–
–
1 063
–
(3)
1 060
–
(3)
(3)

* 2020 m. birželio 30 d. Grupės įsiskolinimas buvusiems akcijų savininkams 1 065 tūkst. eurų
Pasikeitimai Grupėje per 12 mėnesių, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., Bendrovė įsigijo 0,02 proc. AS „Putnu Fabrika Kekava“ įstatinio kapitalo už 1
tūkst. eurų. Akcijos buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas,
lygus 4 tūkst. eurų pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale.
Grupė įsigijo 0,71 proc. ŽŪB Sidabravo įstatinio kapitalo už 5 tūkst. eurų. Akcijos buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto
grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas, lygus 31 tūkst. eurų pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., Grupė įsteigė TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ kapitalą 6 500 tūkst. UAH (205 tūkst.
eurų) suma.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., Grupė sumažino ŽŪB Užupės pajinį kapitalą, išmokant pajininkams 140 tūkst.
eurų.
Per 12 mėnesių, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., Bendrovė padidino įstatinį kapitalą UAB „Linas Agro“ Grudų centras KŪB kapitalą
1 300 tūkst. eurų suma, UAB „Linas Agro Konsultacijos“ 1 213 tūkst. eurų suma, UAB „Lineliai“ 50 tūkst. eurų suma, ŽŪB Noreikiškių
30 tūkst. eurų suma, ŽŪB „Landvesta“ 545 tūkst. eurų suma.
Grupė padidino įstatini kapitalą SIA „Linas Agro“ 1 000 tūkst. eurų suma, Panevėžio raj. Aukštadvario ŽŪB 1 010 tūkst. eurų, Kėdainių
rajono Labūnavos ŽŪB 200 tūkst.eurų, UAB Gerera 30 tūkst. eurų. Todėl buvo perskaičiuota mažumos dalis Panevėžio rajono
Aukštadvario ŽŪB ir Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, atitinkamai 76 tūkst. ir 27 tūkst. eurų.
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2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

4.Informacija pagal segmentus
Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip penki veiklos segmentai pagal produktus ir paslaugas, išvardintus žemiau:
− grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas apima prekybą kviečiais, rapsais, miežiais ir kitais grūdais bei
aliejinių augalų sėklomis, saulėgrąžų išspaudomis ir saulėgrąžų rupiniais, cukrinių runkelių išspaudomis, sojų
išspaudomis, augaliniu aliejumi, rapsų rupiniais ir kitais pašarais, grūdų saugyklos bei logistikos paslaugas;
− prekės ir paslaugos žemdirbiams segmentas apima prekybą trąšomis, sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis,
mašinomis ir įrengimais, grūdų sandėliavimo įranga, atsarginėmis dalimis ir kita įranga žemės ūkio produkcijos
augintojams, grūdų saugykloms;
− žemės ūkio produktų gamybos segmentas apima grūdų, rapsų ir kitų kultūrų auginimą bei derliaus pardavimą,
gyvulių auginimą bei pieno ir gyvulių pardavimą. Pienas yra parduodamas vietinėms pieno bendrovėms, dalis kitos
produkcijos yra naudojama viduje, dalis parduodama;
− maisto produktų segmentas apima paukštieną ir kitus maisto produktus;
− kitos veiklos segmentas apima biokuro pardavimą bei kitų produktų ir paslaugų teikimą.
Grupės finansų direktorius analizuoja verslo dalių rezultatus atskirai dėl išteklių paskirstymo ir rezultatų įvertinimo tikslų. Verslo
segmentai vertinami remiantis pelnu arba nuostoliais, kurie yra derinami su konsoliduotu Grupės pelnu arba nuostoliais.
Grupės finansavimas (įtraukiant finansines sąnaudas ir finansines pajamas) ir pelno mokesčiai yra valdomi Grupės lygiu dėl to nėra
priskiriami veiklos segmentams.
Pardavimo kainos tarp veiklos segmentų yra paremtos normaliomis pardavimo kainomis, atsižvelgiant į panašių sandorių vertę tarp
trečiųjų šalių.

Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
Pajamos iš sutarčių su
klientais
Trečiosios šalys
Sandoriai tarp segmentų
Pajamos iš sutarčių su
klientais iš viso
Rezultatai
Veiklos sąnaudos6)
Nusidėvėjimas ir
amortizacija
Atidėjiniai nuostolingoms
sutartims
Nurašytos blogos skolos ir
atidėjimų abejotinoms
skoloms pokytis sumažėjimo
atstatymas
Ilgalaikio materialiojo turto
vertės sumažėjimas
Segmento veiklos pelnas
(nuostoliai)
Turtas
Investicijos į ilgalaikį turtą2)
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Turto iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai

Grūdų ir žaliavų
pašarams
paruošimas ir
pardavimas

Prekės ir
paslaugos
žemdirbiams

Žemės
ūkio
produktų
gamyba

Maisto
produktai

415 591
3 287

149 372
6 748

18 344
9 969

418 878

156 120

(6 193)

Kitos
veiklos

Nepriskirta
jokiam
segmentui

Koregavi-mai
ir eliminavimai

Iš viso

74 376
–

17
–

–
–

–
(20 004)1)

657 700
–

28 313

74 376

17

–

(20 004)1)

657 700

(13 294)

(3 525)

(8 668)

–

(3 360)

–

(35 040)

(2 742)

(1 283)

(2 270)

(4 495)

–

(59)

–

(10 849)

1 009

–

–

–

–

–

–

1 009

22

(309)

(11)

(46)

–

–

–

(344)

(3)

–

–

–

–

–

–

(3)

6 225

3 555

6 358

2 183

–

(3 494)

–

14 827

595
38 856
39 212
78 068
25 771

3 744
17 548
138 855
156 403
100 067

2 433
61 704
28 019
89 723
8 165

5 570
46 286
16 149
62 435
12 566

–
–
54
54
–

341
7 9993)
10 7394)
18 738
30 8175)

–
–
–
–
–

12 683
172 393
233 028
405 421
177 386
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4.Informacija pagal segmentus

Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2019 m. birželio 30 d.

Pajamos iš sutarčių su klientais
Trečiosios šalys
Sandoriai tarp segmentų
Pajamos iš sutarčių su klientais iš
viso
Rezultatai
Veiklos sąnaudos6)
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Atidėjiniai nuostolingoms
sutartims
Nurašytos blogos skolos ir
atidėjimų abejotinoms skoloms
pokytis sumažėjimo atstatymas
Ilgalaikio materialiojo turto vertės
sumažėjimas
Segmento veiklos pelnas
(nuostoliai)
Turtas
Investicijos į ilgalaikį turtą2)
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Turto iš viso
Trumpalaikiai įsipareigojimai

(tęsinys)

Grūdų ir
žaliavų
pašarams
paruošimas
ir
pardavimas

Prekės ir
paslaugos
žemdirbiams

Žemės
ūkio
produktų
gamyba

Maisto
produktai

507 783
5 521

140 464
8 198

17 497
8 741

513 304

148 662

(8 215)
(2 533)

Kitos
veiklos

Nepriskirta
jokiam
segmentui

Koregavi-mai
ir eliminavimai

Iš viso

77 029
–

(231)
–

–
–

–
(22 460)1)

742 542
–

26 238

77 029

(231)

–

(22 460)1)

742 542

(13 091)
(615)

(3 295)
(1 511)

(7 324)
(3 342)

411
–

(3 668)
(294)

–
–

(35 182)
(8 295)

(1 014)

–

–

–

–

–

–

(1 014)

(172)

(344)

13

63

434

(73)

–

(79)

–

–

–

–

–

–

–

–

(8 640)

2 950

3 230

2 431

471

(3 778)

–

(3 336)

5 360
40 083
44 289
84 372
28 655

1 400
10 329
145 403
155 732
124 779

6 077
45 759
21 471
67 230
4 081

4 211
44 146
17 541
61 687
12 213

–
886
232
1 118
82

–
7 8253)
13 4344)
21 259
22 0555)

–
–
–
–
–

17 048
149 028
242 370
391 398
191 865

1) Pajamos iš sandorių tarp segmentų buvo eliminuojamos konsoliduojant.
2) Investicijas į ilgalaikį turtą sudaro nematerialiojo turto, ilgalaikio materialiojo turto ir investicinio turto įsigijimai.
3) Sumą sudaro neišnuomotas investicinis turtas, dalis ilgalaikio materialiojo turto, kitos investicijos, išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą,
ilgalaikės gautinos paskolos iš susijusių šalių, ilgalaikės iš darbuotojų gautinos paskolos ir atidėtojo pelno mokesčio turtas.
4) Sumą sudaro trumpalaikės iš susijusių šalių gautinos paskolos, dalis kitų gautinų sumų (išskyrus gautinas sumas iš Nacionalinės Mokėjimo
Agentūros), apriboto naudojimo pinigų sąskaitos, taip pat dalis pinigų ir pinigų ekvivalentų.
5) 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. didžiąją dalį sumos sudaro mokėtinas pelno ir kiti mokesčiai, mokėtinos sumos ir trumpalaikės
paskolos iš susijusių šalių ir dalis paskolų, kurios valdomos Grupės lygmenyje.
6) Administracijos, vadovavimo veiklos išlaidas nuspręsta atvaizduoti kaip „Nepriskirta jokiam segmentui“. Augalininkystės padalinio veiklos išlaidas
nuspręsta atvaizduoti tokia tvarka: ½ dalis Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas, likusi dalis – Prekės ir paslaugos žemdirbiams.
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4.Informacija pagal segmentus

(tęsinys)

Pajamos iš sutarčių su klientais/
Pajamos apima:

Pajamos iš sutarčių su klientais
Dividendai iš dukterinių įmonių
Nuomos ir kitos pajamos

Grupė
Bendrovė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d. birželio 30 d.
657 700
742 542
543
30
–
–
1 598
5 624
–
–
179
163
657 700
742 542
2 320
5 817

Žemiau pateikiama informacija susijusi su Grupės geografiniais segmentas:
Pajamos iš sutarčių su klientais pagal jų gegografinius
segmentus

Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d.

193 642
226 215
88 004
93 096
38 620
18 123
657 700

216 467
239 332
118 912
51 481
88 482
27 868
742 542

Lietuva
Europa (išskyrus Skandinavijos šalis, NVS ir Lietuvą)
Skandinavijos šalys
Afrika
Azija
NVS

Per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d., pajamos iš didžiausio kliento sudarė 31 375 tūkst. eurų. 2019 m. birželio
30 d. pajamos iš didžiausio kliento sudarė 53 879 tūkst. eurų. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. šios pajamos buvo
apskaitytos Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas segmente.
Viršuje pateikta informacija apie pajamas paremta klientų buvimo vieta.
Ilgalaikis turtas

Grupė
2020 m. birželio 30 d.

Lietuva
Latvija
Estija
Ukraina

2019 m. birželio 30 d.

93 701
70 573
61 823
59 515
890
914
19
25
156 433
131 027
Aukščiau pateiktas ilgalaikis turtas susideda iš ilgalaikio materialaus, investicinio, ilgalaikio nematerialaus turto ir nuomos teise
valdomas turtas.
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5.Nematerialusis turtas
Programinė
įranga

Kitas
nematerialusis
turtas

Prestižas

Iš viso

Įsigijimo vertė:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Įsigijimai
Nurašymai
Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto
2019 m. birželio 30 d. likutis
Įsigijimai
Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto
Nurašymai
2020 m. birželio 30 d. likutis

1 039
51
(1)
–
1 089
167
484
(182)
1 558

277
196
(15)
292
750
7
(484)
(1)
272

1 971
–
–
–
1 971
–
–
–
1 971

3 287
247
(16)
292
3 810
174
–
(183)
3 801

Sukaupta amortizacija:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Amortizacija per metus
Nurašymai
2019 m. birželio 30 d. likutis
Amortizacija per metus
Nurašymai
2020 m. birželio 30 d. likutis

581
106
–
687
138
(181)
644

89
31
(10)
110
22
(1)
131

–

–
–
–
–
–
–

670
137
(10)
797
160
(182)
775

Vertės sumažėjimas:
2018 m. birželio 30 d. likutis
2019 m. birželio 30 d. likutis
2020 m. birželio 30 d. likutis

–
–
–

–
–
–

1 121
1 121
1 121

1 121
1 121
1 121

914
402
458

141
639
188

850
850
850

1 905
1 891
1 496

Grupė

2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė
2019 m. birželio 30 d. likutinė vertė
2018 m. birželio 30 d. likutinė vertė

Grupė neturi viduje sukurto nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos bendrųjų pajamų ataskaitoje yra
įtrauktos į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Dalis Grupės nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2020 m. birželio 30 d. lygi 594 tūkst. eurų, buvo visiškai amortizuota (2019 m.
birželio 30 d. – 847 tūkst. eurų), tačiau vis dar naudojama veikloje.
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6.Ilgalaikis materialusis turtas

Kitas
ilgalaikis
materialusis turtas

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

19 368
2 030
(31)
179
–
10
21 556

96 327
1 294
(1 625)
–
–
10 405
106 401

53 863
3 466
(2 134)
–
–
3 155
58 350

5 334
484
(607)
–
–
382
5 593

4 812
207
(269)
–
–
346
5 096

9 742
9 320
(2)
–
(292)
(14 298)
4 470

189 446
16 801
(4 668)
179
(292)
–
201 466

12 675

2 620

2 096

1 848

10

–

19 249

3 375

582

4 701

2 074

582

5 591

16 905

2 944

708

616

35

16

12

4 331

(2 433)
(24)
5
–

(582)
–

(4 172)
–

(1 407)
–

(751)
–

(66)
–

5 571
–

28
–

1 052
–

(7 080)
–

38 098

115 300

424
1 554
63 569

8 171

6 005

2 927

(9 411)
(24)
–
1 554
234 070

Sukauptas nusidėvėjimas:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Pardavimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
2019 m. birželio 30 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Pardavimai ir nurašymai
Perklasifikavimai
2020 m. birželio 30 d. likutis

81
48
–
–
129
1 883
(202)
–
1 810

35 462
3 965
(291)
–
39 136
4 595
(54)
–
43 677

24 151
4 048
(1 456)
5
26 748
5 012
(3 405)
(66)
28 289

3 101
515
(533)
–
3 083
1 464
(1 068)
26
3 505

3 159
517
(251)
(5)
3 420
534
(666)
40
3 328

–
–
–
–
–
–
–
–
–

65 954
9 093
(2 531)
–
72 516
13 488
(5 395)
–
80 609

Vertės sumažėjimas:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Pardavimai ir nurašymai
2019 m. birželio 30 d. likutis
Pardavimai ir nurašymai
2020 m. birželio 30 d. likutis

–
–
–
–
–

696
(29)
667
–
667

164
(1)
163
(1)
162

–
–
–
–
–

42
–
42
(7)
35

–
–
–
–
–

902
(30)
872
(8)
864

36 288

70 956

35 118

4 666

2 642

2 927

152 597

21 427

66 598

31 439

2 510

1 634

4 470

128 078

19 287

60 169

29 548

2 233

1 611

9 742

122 590

Grupė

Įsigijimo vertė:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Įsigijimai
Pardavimai ir nurašymai
Pervedimai iš investicinio turto
Pervedimai į nematerialų turtą
Perklasifikavimai
2019 m. birželio 30 d. likutis
16 TFAS pritaikymo įtaka 2019
m. liepos 1 d.
Įsigijimai
Dukterinių įmonių įsigijimas
(Pastaba 3)
Pardavimai ir nurašymai
Pervedimai į investicinį turtą
Perklasifikavimai
Pervedimai iš/į atsargas
2020 m. birželio 30 d. likutis

2020 m. birželio 30 d. likutinė
vertė
2019 m. birželio 30 d. likutinė
vertė
2018 m. birželio 30 d. likutinė
vertė

Žemė

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

6.Ilgalaikis materialusis turtas

(tęsinys)

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais metais Grupės nusidėvėjimo suma buvo įtraukta į šiuos toliau pateiktus
straipsnius:

Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
Kitos sąnaudos
Biologinis turtas

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
9 330
7 957
1 730
688
156

160

2 272

288

13 488

9 093

2020 m. birželio 30 d. bendrųjų pajamų ataskaitoje nusidėvėjimo suma buvo sumažinta 531tūkst. eurų (643 tūkst. eurų 2019 m.
birželio 30 d.) Grupės gautų dotacijų amortizacijos suma (17 pastaba).
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 94 460 tūkst. eurų (87 221 tūkst. eurų 2019 m.
birželio 30 d.), buvo įkeista bankams kaip paskolų užstatas (18 pastaba).
Dalis Grupės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2020 m. birželio 30 d. atitinkamai lygi 17 016 tūkst. eurų, buvo visiškai
nusidėvėjusi (19 062 tūkst. eurų 2019 m. birželio 30 d. - patikslinta), tačiau vis dar naudojama veikloje.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

7.Investicinis turtas
Grupės investicinis turtas susideda iš žemės ir pastatų išnuomotų pagal veiklos nuomos sutartis, kurie uždirba nuomos pajamas, bei
investicinio turto, kuris 2020 m. birželio 30 d. nebuvo naudojamas Grupės veikloje.
Įsigijimo vertė:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Pardavimai ir nurašymai
Pervedimai į ilgalaikį materialųjį turtą
2019 m. birželio 30 d. likutis
Įsigijimai
Dukterinių įmonių įsigijimas (Pastaba 3)
Pardavimai ir nurašymai
Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto
2020 m. birželio 30 d. likutis

Žemė
1 293
(75)
(179)
1 039
51
1 060
(262)
24
1 912

Pastatai
131
(7)
–
124
4
–
–
–
128

Iš viso

Sukauptas nusidėvėjimas:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Pardavimai ir nurašymai
2019 m. birželio 30 d. likutis
Nusidėvėjimas per metus
Pardavimai ir nurašymai
2020 m. birželio 30 d. likutis

2
1
–
3
1
(3)
1

55
3
(7)
51
3
–
54

57
4
(7)
54
4
(3)
55

Vertės sumažėjimas:
2018 m. birželio 30 d. likutis
2019 m. birželio 30 d. likutis
Vertės sumažėjimas per metus
2020 m. birželio 30 d. likutis

51
51
–
51

–
–
3
3

51
51
3
54

1 860
985
1 240

71
73
76

1 931
1 058
1 316

2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė
2019 m. birželio 30 d. likutinė vertė
2018 m. birželio 30 d. likutinė vertė

1 424
(82)
(179)
1 163
55
1 060
(262)
24
2 040

Bendrovės investicinis turtas susideda iš pastatų, išnuomotų pagal veiklos nuomos sutartis, kurie uždirba nuomos pajamas.
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 224 tūkst. eurų (535 tūkst. eurų 2019 m. birželio 30 d.),
buvo įkeista bankams kaip paskolų užstatas (18 pastaba). 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė už dukterinės
įmonės AB „Linas Agro“ paskolą bankui kaip užstatą yra įkeitusi visą investicinį turtą (18 pastaba).
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės ir Bendrovės investicinio turto, kurio likutinė vertė buvo 112 tūkst. eurų ir 0 tūkst. eurų atitinkamai
(2019 m. birželio 30 d. atitinkamai 105 tūkst. eurų ir 0 tūkst. eurų) nebuvo naudojamas Grupės ir Bendrovės veikloje.
Tikroji Grupės ir Bendrovės investicinio turto vertė 2020 m. birželio 30 d. yra atitinkamai 4 010 tūkst. eurų ir 41 tūkst. eurų (2019 m.
birželio 30 d. 3 830 tūkst. eurų ir 411 tūkst. eurų atitinkamai). Tikroji vertė buvo nustatyta remiantis nepriklausomo vertintojo
įvertinimais, atliktais datą, artimą finansinių ataskaitų datai, naudojant palyginamųjų kainų metodą (2 lygis).

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

8.Ilgalaikės gautinos sumos ir išankstiniai mokėjimai
Grupė
Iš žemės ūkio produkcijos augintojų po vienerių metų gautinos
sumos
Kitos gautinos prekybos sumos
Po vienerių metų gautinos paskolos iš susijusių šalių (30 pastaba)
Po vienerių metų gautinos paskolos
Kitos ilgalaikės gautinos sumos
Paskolos darbuotojams
Atimti: abejotinų ilgalaikių gautinų sumų vertės sumažėjimas
Ilgalaikiai išankstiniai apmokėjimai už paslaugas
Ilgalaikiai išankstiniai apmokėjimai

Bendrovė

2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

851

1 765

–

–

141
–
220
–
49
–
1 261
1 596
1 596

86
–
400
26
158
–
2 435
1 649
1 649

–
10 595
–
–
–
–
10 595
–
–

–
10 407
–
–
–
–
10 407
–
–

AB „Linas Agro“ ir SIA „KS Terminal“ yra pasirašiusios ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį dėl grūdų terminalo išplėtimo. AB „Linas
Agro“ dalyvauja finansuodama grūdų terminalo plėtrą ir turi išimtinę teisę naudotis 49 tūkst. tonų grūdų sandėliais bei vykdyti grūdų
krovą per terminalą. 2020 m. birželio 30 d. AB „Linas Agro“ išankstinių apmokėjimų likutis buvo 1 796 tūkst. eurų pagal finansavimo
susitarimą. Ši suma buvo parodyta kaip ilgalaikiai išankstiniai apmokėjimai 1 596 tūkst. eurų ( 1 649 tūkst. eurų – 2019 m. birželio 30
d.) ir trumpalaikiai išankstiniai apmokėjimai 200 tūkst. eurų ( 184 tūkst. eurų – 2019 m. birželio 30 d.).

Grupės ilgalaikių gautinų sumų vertės sumažėjimo judėjimas yra toks:
Individuliai nustatytas vertės sumažėjimas
2018 m. birželio 30 d. likutis

–

2019 m. birželio 30 d. likutis

–

2020 m. birželio 30 d. likutis

–

Visos Grupės ilgalaikės gautinos sumos nėra pradelstos 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d.
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės ilgalaikių gautinų sumų, kurių vertė yra lygi 667 tūkst. eurų (1 373 tūkst. eurų 2019 m. birželio
30 d.) buvo įkeista bankams kaip užstatas už paskolas (18 pastaba).

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

9.Biologinis turtas
Grupės galvijų ir paukščių tikroji vertė:

2018 m. birželio 30 d.
tikroji vertė
Įsigijimas
Prievaisa (gimimai)
Priesvoris
Pervedimai tarp grupių
Pardavimai
Nurašymai ir kritimai
Biologinio turto tikrosios
vertės pasikeitimas (23
pastaba)
2019 m. birželio 30 d.
tikroji vertė
Dukterinių įmonių
įsigijimai (3 pastaba)
Įsigijimas
Prievaisa (gimimai)
Priesvoris
Pervedimai tarp grupių
Pardavimai
Nurašymai ir kritimai
Biologinio turto tikrosios
vertės pasikeitimas (23
pastaba)
2020 m. birželio 30 d.
tikroji vertė

Melžiamo
s karvės
(3 lygis)

Telyčios
(2 lygis)

Buliai ir
penimos
karvės
(2 lygis)

Paukščiai
(3 lygis)

Kiti

Galvijų ir
paukščių
iš viso

4 154

2 147

1 263

3 474

–

11 038

–

–

8

8 098

–

8 106

–

117

94

320

–

531
40 715

–

2 283

1 153

37 279

–

1 714

(1 882)

168

–

–

–

(1 434)

(198)

(1 706)

(44 392)

–

(47 730)

(151)

(34)

(33)

(451)

–

(669)

433

–

(213)

(238)

–

(18)

4 716

2 433

734

4 090

–

11 973

172

67

43

–

–

282

–

–

2

969

2 358

3 329

–

126

1 524

–

1 746
43 664

–

2 225

96
861

40 578

–

1 795

(1 871)

76

–

–

–

(1 584)

(377)

(1 315)

(43 284)

(2 014)

(48 574)

(151)

(42)

(25)

(420)

(315)

(953)

(336)

–

42

836

–

542

4 612

2 561

514

4 293

29

12 009

2020 m. birželio 30 d. dalis paukščių, kurių vertė lygi 2 580 tūkst. eurų buvo apskaityti kaip trumpalaikis turtas (2019 m. birželio 30
d.
atitinkamai 2 548 tūkst. eurų).
Melžiamo
Paukščiai
Galvijų ir
Telyčios
Buliai ir
s karvės
(3 lygis)
paukščių
(2 lygis)
penimos
Kiekis pagal biologinio
(3 lygis)
iš viso
karvės (2
turto grupes:
lygis)
3 403
3 206

3 727
3 394

1 370
1 561

2 923 362
2 256 101

Gauta produkcija pagal biologinio
turto grupes per metus
pasibaigusius (t) (neaudituota):
35 363
2020 m. birželio 30 d.
33 085
2019 m. birželio 30 d.

736
609

469
546

45 271
47 145

2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.

2 931 862
2 264 262

81 839
81 385

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

9.Biologinis turtas

(tęsinys)

Grupės pasėlių tikroji vertė (3 lygis):

2018 m. birželio 30 d. tikroji vertė
Įsigijimas
Produkcijos gavimas
Nurašymai
Biologinio turto tikrosios vertės apskaitymas (23
pastaba)
2019 m. birželio 30 d. tikroji vertė
Įsigijimas
Produkcijos gavimas
Nurašymai
Biologinio turto tikrosios vertės apskaitymas (23
pastaba)
2020 m. birželio 30 d. tikroji vertė

Pasėliai pagal grupes:
2019 m. birželio 30 d. iš viso pasėta (ha)
2020 m. birželio 30 d. iš viso pasėta (ha)
Gauta produkcija pagal pasėlių grupes (neaudituota):
2019 m. birželio 30 d. iš viso nuimta derliaus (t)
2020 m. birželio 30 d. iš viso nuimta derliaus (t)

Žieminės
kultūros
3 918
6 075
(4 552)
–

Vasarinės
kultūros
5 021
4 098
(5 779)
(2)

2 381
3 383
(2 717)
(27)

Pašarinės
kultūros
1 536
3 117
(3 363)
–

Pasėlių iš
viso
12 856
16 673
(16 411)
(29)

122

884

187

(60)

1 133

5 563
6 703
(6 954)
(2)

4 222
4 488
(5 202)
(12)

3 207
5 059
(4 753)
–

1 230
3 176
(3 041)
–

14 222
19 427
(19 949)
(13)

2 239

1 737

1 225

90

5 291

7 549

5 233

4 738

1 455

18 978

2 815
3 401

Pašarinės
kultūros
3 199
3 424

Pasėlių iš
viso
17 325
18 309

7 142
9 288

80 931
93 763

147 421
160 115

Žieminės
kultūros
6 553
6 772

Vasarinės
kultūros
4 758
4 712

27 337
37 056

32 011
20 008

Rapsai

Rapsai

Per metus pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių pervedimų tarp skirtingų tikrosios vertės
hierarchijos lygių.
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės galvijų ir paukščių, kurių balansinė vertė buvo 7 582 tūkst. eurų (2 925 tūkst. eurų
2019 m. birželio 30 d.), buvo įkeisti bankams kaip užstatas už paskolas (18 pastaba).

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

10.Atsargos
Prekės, skirtos perparduoti
Žaliavos ir kitos atsargos
Susitarimai pirkti žemės ūkio produkciją (14 pastaba)
Teisė į grąžintiną turtą
Atimti: grynąją realizacinę vertę

Grupė
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
68 574
79 278
13 153
11 238
(671)
–
(1 519)
79 537

287
329
(1 315)
89 817

Grupės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, apskaitinė vertė 2020 m. birželio 30 d. sudarė 14 505 tūkst. eurų (2019 m. birželio
30 d. 15 043 tūkst. eurų). 2020 m. birželio 30 d. atsargų, nurašytų iki grynosios realizacinės vertės, kurios pripažintos sąnaudomis,
vertė yra lygi 204 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. 123 tūkst. eurų) ir yra apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitos pardavimų
savikainos straipsnyje.
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės atsargų, kurių vertė yra lygi 57 528 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. 61 383 tūkst. eurų) buvo
įkeistos bankams kaip užstatas už paskolas (18 pastaba).

11.Išankstiniai apmokėjimai
Grupė
Išankstiniai apmokėjimai žemės ūkio produkcijos augintojams
Išankstiniai apmokėjimai kitiems tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugas (8 pastaba)
Atimti: abejotinų išankstinių apmokėjimų kitiems tiekėjams
vertės sumažėjimas

2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d.

197
5 025
200

652
6 148
184

–

–

5 422

6 984

Finansiniais metais pasibaigusiais 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. mokėjimai buvo atliekami tiesiogiai žemės ūkio
produkcijos augintojams arba kitiems tiekėjams. Šiems mokėjimams nėra taikomos palūkanos ir paprastai jų surinkimo iš žemės ūkio
produkcijos augintojų terminas yra 120 – 360 dienų, pristatant grūdus Grupės įmonėms.
2020 m. birželio 30 d. dalis Grupės išankstinių apmokėjimų, kurių balansinė vertė buvo 3 048 tūkst. eurų (4 466 tūkst. eurų 2019 m.
birželio 30 d.), buvo įkeisti bankams kaip užstatas už paskolas (18 pastaba).

12.Iš pirkėjų gautinos sumos
Grupė
Iš žemės ūkio produkcijos augintojų gautinos sumos
Iš kitų pirkėjų gautinos sumos
Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas

2020 m. birželio 30 d.
84 092
30 091
(3 705)
110 478

2019 m. birželio 30 d.
80 333
35 524
(3 897)
111 960

Iš kitų pirkėjų gautinoms sumoms nėra taikomos palūkanos ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 – 90 dienų. Iš žemės ūkio
produkcijos augintojų gautinoms sumoms nėra taikomos palūkanos ir paprastai jų atsiskaitymo terminas yra 120 – 360 dienų,
pristatant grūdus Grupei.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

12.Iš pirkėjų gautinos sumos

(tęsinys)

9 - ojo TFAS pritaikymas iš esmės pakeitė Grupės ir Bendrovės finansinio turto vertės sumažėjimo nuostolių apskaitą, pakeičiant 39 –
ojo TAS patirtų nuostolių metodą į prognozuojamų tikėtinų kredito nuostolių (ECL) metodą. 9-asis TFAS reikalauja, kad Grupė ir
Bendrovė pripažintų tikėtinus kredito nuostolius visiems skolos instrumentams, kurie nėra apskaitomi tikrąja verte per pelną ar
nuostolius, ir turtui, atsiradusiam pagal sutartis su klientais.
Grupė ir Bendrovė naudoja tikėtinų nuostolių normų (TNN) matricą paskaičiuoti prekybos gautinų sumų tikėtinus kredito nuostolius
(ECL). Tikėtinų kredito nuostolių normos paremtos klientų pradelsimo istorija, kurie yra sugrupuoti pagal kliento tipą. TNN matrica
yra paremta Grupės ir Bendrovės istorine informacija apie klientų įsipareigojimų nevykdymą. Grupė ir Bendrovė patikslina matricos
reikšmes, kad jos apimtų prognozuojamą ateities informaciją. Pavyzdžiui, jei kitų metų ekonomika pagal ateities prognozes (pvz. BVP
lygis) tikėtina prastės/ lėtės, kas gali padidinti įsipareigojimų nevykdymo išaugimą, istorinės tikėtinų nuostolių normos bus
koreguojamos, kad atspindėtų ateities prognozes. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį istorinės kredito nuostolių normos yra peržiūrimos.
Vertinant prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą, individualios klientų skolos yra sugrupuojamos pagal pradelsimo laikotarpį.
Žemiau pateiktos tikėtinų kredito nuostolių normos naudojamos ECL apskaičiavimui:
Pradelsta
Nepradelsta
2019 m.
2020 m.

0,16 %
0,10 %

Mažiau nei
90 dienų
9,23 %
5,57 %

91 - 180 dienų
9,94 %
6,70 %

Daugiau nei 180
dienų
29,13 %
22,77 %

Grupės iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo judėjimas yra toks:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Vertės sumažėjimo perskaičiavimas pagal 9 TFAS 2018 m. liepos 1 d.
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus
Atstatyta per metus
Nurašymai per metus
2019 m. birželio 30 d. likutis
Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus
Atstatyta per metus
Nurašymai per metus
2020 m. birželio 30 d. likutis

Individuliai nustatytas vertės sumažėjimas
3 517
8
729
(236)
(121)
3 897
834
(390)
(636)
3 705

Vertės sumažėjimo iš pirkėjų gautinoms sumoms pasikeitimas už metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d.,
buvo įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje (23 pastaba).
Grupės iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. (atėmus vertės sumažėjimą):

Iš pirkėjų gautinos sumos,
kurių mokėjimo terminas nėra
praėjęs bei kurioms neapskaitytas
vertės sumažėjimas
2019 m.
2020 m.

96 080
102 620

Iš pirkėjų gautinos sumos,
kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs,
tačiau kurioms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas
mažiau nei 90
dienų

91–180
dienų

Daugiau nei
180 dienų

14 371
6 831

629
301

880
726

Iš viso

111 960
110 478

2020 m. birželio 30 d. Grupė yra perleidusi dalį reikalavimo teisių į iš pirkėjų gautinas sumas, kurių vertė 98 465 tūkst. eurų, bankams
kaip užstatą už paskolas (2019 m. birželio 30 d. 95 856 tūkst. eurų) (18 pastaba). 2020 m. birželio 30 d. 130 tūkst. eurų (1 877 tūkst.
eurų 2019 m. birželio 30 d.) yra faktoringuojamos gautinos sumos, kurios yra įtrauktos į bendrą užstato bankams už gautas paskolas
vertę. Grupės ir Bendrovės iš pirkėjų gautinų sumų tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.
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13.Kitos gautinos sumos ir sutarčių turtas
Grupė
Finansinis turtas
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Gautinos paskolos
Paskolos Grupės darbuotojams
Gautinos palūkanos
Sutarčių turtas
Sukauptos pajamos
Gautinos sumos už parduotą turtą
Kitos gautinos sumos
Atimti: abejotinų gautinų paskolų vertės sumažėjimas
Nefinansinis turtas
Gautinas PVM
Kiti atgautini mokesčiai

2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d.

2 450
372
18
4
1 011
–
236
438
(24)
4 505

2 273
88
16
3
688
–
19
406
(24)
3 469

359
30
389
4 894

3 970
37
4 007
7 476

Vertės sumažėjimo kitoms gautinoms sumoms pasikeitimas už metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d,
buvo įtrauktas į veiklos sąnaudas bendrųjų pajamų ataskaitoje (23 pastaba).
Grupės kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo judėjimas yra toks:
Individuliai nustatytas vertės sumažėjimas
2018 m. birželio 30 d. likutis

108

Atstatyta per metus

(22)

Nurašyta per metus
2019 m. birželio 30 d. likutis
Atstatyta per metus
Nurašyta per metus
2020 m. birželio 30 d. likutis

(62)
24
–
–
24

Grupės kitų gautinų sumų (išskyrus nefinansinį turtą) senaties analizė 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d.:
Kitos gautinos sumos, kurių mokėjimo
terminas nėra praėjęs bei kurioms
neapskaitytas vertės sumažėjimas

2019 m.
2020 m.

3 292
4 505

Kitos gautinos sumos, kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs,
tačiau kurioms nėra apskaitytas vertės sumažėjimas
mažiau nei
91–180
180 –270
daugiau nei
90 dienų
dienų
dienų
271 diena

173
–

–
–

–
–

4
–

Iš viso

3 469
4 505
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14.Išvestinės finansinės priemonės ir kitas finansinis turtas
Finansinių priemonių tikrosios vertės nustatymui ir atskleidimui Bendrovė naudoja 2.26 pastaboje aprašytą tikrosios vertės hierarchiją
pagal vertinimo metodus.
Grupė
2020 m.
2019 m.
birželio
birželio
30 d.
30 d.
Išvestinės finansinės priemonės
Išvestinės finansinės priemonės skirtos apsidrausti nuo kainų svyravimo
rizikos (trumpalaikė dalis) – turtas (įsipareigojimai)
Išvestinės finansinės priemonės skirtos apsidrausti nuo palūkanų normos
svyravimo rizikos (trumpalaikė dalis) – turtas (įsipareigojimai)
Išankstiniai valiutos pirkimo ir pardavimo sandoriai (anglų k. forward) bei
valiutų apsikeitimo sandoriai (angl. Swap) – turtas
Išankstiniai valiutos pirkimo ir pardavimo sandoriai (anglų k. forward) bei
valiutų apsikeitimo sandoriai (angl. Swap) – įsipareigojimai
Kitos išvestinės priemonės
Kitas finansinis turtas
Apriboto naudojimo pinigai
Kitas finansinis turtas

1 lygis

a)

588

(630)

2 lygis

b)

–

–

2 lygis

–

–

2 lygis

(101)

(2)

(27)
460

37
(595)

600
248
904

800
340
1 140

c)

Bendrovė sudarinėja išankstinius sandorius dėl žemės ūkio produkcijos pirkimo/pardavimo iš Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio
produkcijos augintojų, kurių pirkimo/pardavimo sutartyse yra nustatyta fiksuota pirkimo kaina. Dalis tokių sutarčių yra nepadengta
pardavimo/pirkimo sutartimis su fiksuota kaina. 2020 m. birželio 30 d. atsirandančiai kainų svyravimo rizikai valdyti, nepanaudotai
pirkimų/ pardavimų sutartinių įsipareigojimų sumai Bendrovė yra sudariusi ateities sandorius, kuriais Bendrovė prekiauja biržoje NYSE
Euronext Paris SA.
Tarp apdraudžiamų objektų ir apsidraudimui naudojamų instrumentų yra ekonominis ryšys, nes ateities sandorių terminai sutampa
su prekių pardavimo/pirkimo sandorių būsimų sutarčių terminais ( t.y. kiekiai ir tikėtina mokėjimų data). Grupė pasitvirtino 1 : 1
apsidraudimo santykį apsidraudimo sandoriams, nes rizika, susijusi su ateities sandoriais, yra identiška apsidraudžiamųjų
komponentų rizikai. Apsidraudimo efektyvumo patikrinimui Grupė naudoja hipotetinį išvestinių priemonių metodą, kuris lygina
tikrosios apsidraudimo instrumentų vertės pasikeitimus su atitinkamų apdraudžiamųjų objektų vertės pasikeitimais.
Apsidraudimo neefektyvumas gali kilti iš:
•
laiko skirtumų tarp apdraudžiamųjų objektų ir apsidraudimo priemonių srautų;
•
skirtingos sandorio šalių kredito rizikos įtakos apdraudžiamųjų objektų ir apsidraudimo instrumentų tikrosios vertės
pasikeitimui;
•
planuojamų piniginių apdraudžiamųjų objektų ir apsidraudimo instrumentų srautų pasikeitimo;
a)

Išvestinės finansinės priemonės skirtos apsidrausti nuo kainų svyravimo rizikos buvo priskirtos prie tikrosios vertės apsidraudimo
sandorių. 2020 m. birželio 30 d. ateities sandorių tikroji vertė buvo 563 tūkst. eurų nuostolio (630 tūkst. eurų nuostolio 2019 m.
birželio 30 d.). Šie rezultatai yra apskaitomi pardavimo savikainoje bendrųjų pajamų ataskaitoje. Apsidraudžiamasis straipsnis
(susitarimai pirkti žemės ūkio produkciją), lygus 1 031 tūkst. eurų pelno (2019 m. birželio 30 d. – 287 tūkst. eurų pelno) apskaitomas
kaip atsargos (110 pastaba) finansinės būklės ataskaitoje ir pardavimo savikainoje bendrųjų pajamų ataskaitoje, sudengiant su pelnu
ir nuostoliu iš apsidraudimo priemonės. Išvestinės finansinės priemonės neatitinkančios apsidraudimo kriterijų yra apskaitomos
Kitose pajamose (sąnaudose).

b)

Išvestinės finansinės priemonės skirtos apsidrausti nuo palūkanų normos svyravimo rizikos buvo priskirtos prie pinigų srautų
apsidraudimo sandorių. 2020 m. birželio 30 d. Grupė nebeturėjo palūkanų normos apsikeitimo sandorio. 2016 m. kovo 2 d. Grupė
sudarė palūkanų normos apsikeitimo sandorį nominaliai 20 000 tūkst. eurų sumai, laikotarpiui nuo 2016 m. kovo 4 d. iki 2019 m. kovo
4 d. Grupė mokėjo 0 % fiksuotų palūkanų ir gavo kintamą palūkanų normą EURIBOR sąlyginei sumai, nustatytai sutartyje. Palūkanų
normos apsikeitimo sandoris buvo naudojamas apsidrausti nuo pagrindinių rinkos palūkanų normų pokyčių poveikio ir apsaugoti
kredito linijai grąžinti skirtus pinigų srautus (18 pastaba).
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14. Išvestinės finansinės priemonės ir kitas finansinis turtas
(tęsinys)
Tikroji išvestinio finansinio instrumento vertė nustatoma vadovybės kiekvieną finansinių ataskaitų datą. Palūkanų normos apsikeitimo
sandorio efektyvios dalies tikrosios vertės pokytis apskaitomas kitų bendrųjų pajamų straipsnyje, o neefektyvios dalies tikrosios vertės
pokytis apskaitomas tiesiogiai finansinių pajamų (sąnaudų) straipsnyje bendrųjų pajamų ataskaitoje.
Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Pripažinta Kitose bendrosiose pajamose:
Pelnas (nuostolis) iš palūkanų normos apsikeitimo sandorio (efektyvi dalis)
Pelno mokesčio efektas

c)

–
–
–

47
(7)
40

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. apriboto naudojimo pinigų likutį banke sudaro lėšos banko sąskaitoje, laikomos kaip
depozitas prekybai ateities sandorių biržoje.
Tada, kai tikrosios kito finansinio turto vertės negali būti nustatytos remiantis aktyvių rinkų duomenimis, jos nustatomos naudojant
keletą vertinimo metodikų, kurios apima matematinių modelių naudojimą. Kur įmanoma, šiems modeliams naudojami rinkos
duomenys, tačiau, kur tai neįmanoma, naudojamos tam tikros prielaidos, nustatant tikrąsias vertes.
Grupė pripažino pelną, susidariusį iš neefektyvaus apsidraudimo sandorių 347 tūkst. eurų sumoje pardavimo savikainoje
finansiniuose metuose, pasibaigusiuose 2020 m. birželio 30 d. (493 tūkst. eurų pelną finansiniuose metuose, pasibaigusiuose 2019
m. birželio 30 d.)
Grupė turi tokius ateities sandorius:

2020 m. birželio 30 d.
Ateities sandoriai
Numatomas kiekis (tūkst.
tonų)
Numatoma suma (tūkst.
eurų)
Vidutinė apsidraudimo
kaina (eurų už toną)

2020 m.
lapkričio
mėn.

2020 m.
gruodžio
mėn.

2020 m.
gruodžio
mėn.*

2021 m.
vasario
mėn.

2021 m.
vasario
mėn.*

2021 m.
kovo
mėn.

2021m.
kovo
mėn.*

Iš viso

12

98

–

2

–

13

–

125

(176)

656

(2)

(3)

(4)

111

(19)

563

(14,67)

6,69

–

(1,50)

–

8,54

–

4,50

*Atviros išvestinės finansinės priemonės yra susijusios su neefektyviais apsidraudimo santykiais arba neskirtos apsidraudimui.

2019 m. birželio 30 d.
Ateities sandoriai
Numatomas kiekis (tūkst. tonų)
Numatoma suma (tūkst. eurų)
Vidutinė apsidraudimo kaina (eurų už toną)

2019 m.
lapkričio
mėn.

2019 m.
gruodžio
mėn.

2019 m.
gruodžio
mėn.*

Iš viso

5
–
(0,00)

132
(406)
(3,08)

–
(224)
–

137
(630)
(4,60)

*Atviros išvestinės finansinės priemonės yra susijusios su neefektyviais apsidraudimo santykiais arba neskirtos apsidraudimui.
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15.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banke
Pinigai kelyje
Pinigai kasoje

Grupė
2020 m.
2019 m.
birželio 30
birželio 30
d.
d.
9 120
7 559
372
32
47
46
9 539
7 637

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30
birželio 30
d.
d.
221
683
1
–
–
–
222
683

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. dalis Grupės sąskaitų banke ir piniginių įplaukų buvo įkeistos bankams kaip paskolų
užstatas, atitinkamai 5 298 tūkst. eurų ir 3 161 tūkst. eurų (18 pastaba).
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių pinigų disponavimo apribojimų įkeistose banko sąskaitose (18 pastaba).

16.Rezervai
Privalomasis rezervas
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne mažiau kaip 5 proc.
grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo.
2020 m. birželio 30 d. privalomas rezervas yra 3 850 tūkst. eurų (3 611 tūkst. eurų – 2019 m. birželio 30 d.) Privalomasis rezervas 2020
m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo pilnai suformuotas.
Rezervas savų akcijų įsigijimui
Bendrovės metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2018 m. spalio 31 d., sprendimu buvo suformuotas 5 000 tūkst. eurų
rezervas savoms akcijoms įsigyti. Nuosavų akcijų įsigijimo tikslas yra palaikyti ir padidinti Bendrovės akcijų kainą. Terminas, per kurį
Bendrovė gali įsigyti savų akcijų, yra 18 mėnesių nuo 2018 m. spalio 31 d (t.y. iki 2020 m. balandžio 30 d.).
Per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė perleido 2 000 vnt. savų akcijų, grynasis rezultatas iš šios
operacijos pripažintas tiesiogiai nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Per finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d.,
Bendrovė perleido 9 000 vnt. savų akcijų, grynasis rezultatas iš šios operacijos pripažintas tiesiogiai nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitoje.
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas susidaro dėl valiutos kursų skirtumų
konsoliduojant „Linas Agro“ A/S ir TOV „Linas Agro Ukraina“.
Akcijomis grįstų mokėjimų rezervas
2020 m. birželio 30 d. Grupė / Bendrovė apskaitė susijusias išlaidos, susijusias su darbuotojų, dalyvaujančių skatinime akcijų
pasirinkimo sandoriais 525 tūkst. eurų ( 778 tūkst. eurų 2019 m. birželio 30 d.). Papildoma informacija pateikta 27 pastaba.
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17.Dotacijos ir subsidijos
Grupės gautų dotacijų judėjimas yra toks:
2018 m. birželio 30 d. likutis
Gauta
Amortizacija
2019 m. birželio 30 d. likutis
Dukterinių įmonių įsigijimai (3 pastaba)
Gauta
Amortizacija
2020 m. birželio 30 d. likutis

7 165
335
(691)
6 809
66
30
(617)
6 288

2020 m. birželio 30 d. suma atvaizduota kaip ilgalaikiai įsipareigojimai (5 745 tūkst. eurų) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (543
tūkst. eurų) (2019 m. birželio 30 d. 6 121 tūkst. eurų kaip ilgalaikiai įsipareigojimai ir 688 tūkst. eurų kaip kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai).
Didžioji dalis Grupės dotacijų susideda iš lėšų, gautų iš Europos Sąjungos fondų ir Nacionalinės mokėjimų agentūros, kurios buvo
suteiktos įrengimų ir įrangos (ilgalaikis materialusis turtas), įsigijimui.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais metais Grupės dotacijų amortizacija buvo įtraukta į toliau pateiktus
straipsnius:
Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
Pardavimų savikaina (mažinant susijusio turto nusidėvėjimo sąnaudas)
Veiklos sąnaudos
Biologinis turtas

2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d.

525
6
86
617

643
7
41
691

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais metais Grupė taip pat gavo subsidijų už galvijus, pasėlius ir pieną, kurių
bendra suma lygi 3 312 tūkst. eurų ir 3 186 tūkst. eurų atitinkamai, ir 2019 m. birželio 30 d. apskaitė jas kitų pajamų straipsnyje, kaip
reikalaujama pagal 20-ąjį TAS.
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18.Paskolos
2020 m.
birželio 30 d.

Grupė
2019 m.
birželio 30 d.

18 692

19 793

–

–

–

–

1 236

1 206

18 692

19 793

1 236

1 206

13 130

13 411

–

–

92 476

111 165

6 483

–

253

2 374

–

–

–

–

1 637

1 646

105 859
124 551

126 950
146 743

8 120
9 356

1 646
2 852

Ilgalaikės paskolos
Bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės turtu
Kitos ilgalaikės paskolos su susijusiomis šalimis (30
pastaba)
Trumpalaikės paskolos
Bankų suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
Trumpalaikės bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės
turtu
Kitos trumpalaikės paskolos
Kitos trumpalaikės paskolos su susijusiomis šalimis (30
pastaba)

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.

Mokėtinos palūkanos paprastai yra mokamos kas mėnesį.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. akcijos, ilgalaikis materialusis turtas, investicinis turtas, biologinis turtas, ilgalaikės
gautinos sumos, atsargos, išankstiniai mokėjimai, iš pirkėjų gautinos sumos ir banko sąskaitos buvo įkeistos bankams kaip užstatas už
suteiktas paskolas (3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 15 pastabos).
Paskolų sutarčių sąlygų vykdymas
Per metus, pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d., Kooperatinė Bendrovė Karčema nevykdė sutartinių sąlygų, gavo banko patvirtinimus
iki finansinių metų pabaigos, kad nebus imtasi sankcijų dėl sutartinių sąlygų nevykdymo ( pskolų suma – 425 tūkst. eurų).
Per metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d., devynios Grupės įmonės nevykdė sutartinių sąlygų, bendra paskolų suma 121 976
tūkst. eurų (iš šios sumos 120 751 tūkst. eurų buvo atskleidžiamos kaip trumpalaikės paskolos ir 1 225 tūkst. eurų kaip ilgalaikės). Dėl
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Grupė perklasifikavo minėtas ilgalaikes paskolas prie trumpalaikių paskolų straipsnio. Dvi įmonės
gavo banko patvirtinimus iki finansinių metų pabaigos, kad nebus imtasi sankcijų dėl sutartinių sąlygų nevykdymo (bendra paskolų
suma 12 449 tūkst. eurų), ir kitos septynios dukterinės įmonės gavo banko patvirtinimus po finansinių metų pabaigos (bendra paskolų
suma 109 527 tūkst. eurų).

Metų pabaigoje negrąžintų paskolų palūkanų svertinis vidurkis:
Grupė

Trumpalaikės paskolos
Ilgalaikės paskolos

2020 m.
birželio 30 d.
1,88 %
1,73 %

2019 m.
birželio 30 d.
1,53 %
1,86 %

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
1,99 %
4,00 %
2,61 %
2,65 %

Metų pabaigoje negrąžintų paskolų likutis nacionaline ir užsienio valiuta (ekvivalentas eurais):
Grupė

Paskolos valiuta:
Eurai
JAV doleriai

2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

120 019
4 532
124 551

144 750
1 993
146 743

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
9 356
–
9 356

2 852
–
2 852

2020 m. birželio 30 d. Grupės nepanaudotų kredito linijų suma sudarė 74 493 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 65 422 tūkst. eurų).
Grupės ir Bendrovės paskolų tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.
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19.Lizingo įsipareigojimai
Pagal nuomos sutartis nuomojamą Grupės turtą sudaro pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės ir kitas
ilgalaikis materialusis turtas. Lizingo sąlygose nėra numatyta apribojimų Grupės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis
skolomis ar papildomomis nuomos sutartimis.
Grupė
Bendrovė
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
Ilgalaikiai lizingo įsipareigojimai
Lizingo įsiapreigojimai susiję su nuomos teise
15 647
–
31
–
valdomu turtu*
Lizingo įsipareigojimai susiję su kitu turtu**
3 831
2 455
101
–
19 478
2 455
132
–
Trumpalaikiai lizingo įsipareigojimai
Lizingo įsiapreigojimai susiję su nuomos teise
3 804
–
16
–
valdomu turtu*
Lizingo įsipareigojimai susiję su kitu turtu**
1 188
875
35
–
4 992
875
51
–
24 470
3 330
183
–
*Lizingo įsipareigojimai apskaityti kaip veiklos nuoma iki TFAS 16 ojo pritaikymo.
**Lizingo įsipareigojimai apskaityti kaip finansinis lizingas iki TFAS 16 ojo pritaikymo.
Būsimi nuomos mokėjimai pagal aukščiau minėtas nuomos sutartis atskleisti 28-oje pastaboje. Grupės ir Bendrovės nuomos
įsipareigojimų tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.
Būsimi veiklos nuomos mokėjimai pagal nuomos sutartis yra tokie:

Per 1 metus
Nuo 1 iki 5 metų
Po 5 metų
Iš viso

Grupė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d. birželio 30 d.
–
3 594
–
6 496
–
1 967
–
12 057

Bendrovė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
–
–
–
–
–
–
–
–

20.Prekybos skolos
Prekybos skoloms palūkanos nėra taikomos ir jos paprastai apmokamos per 360 dienų.

21.Kiti ilgalaikiai, trumpalaikiai ir sutarčių įsipareigojimai
Grupė
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Grąžinimo įsipareigojimas (technikos pardavimai su teise grąžinti)
Sutarčių įsipareigojimai
Sutarčių įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Premijos darbuotojams
Atostoginių sukaupimas
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Mokėtinas PVM
Einamųjų metų subsidijų dalis (17 pastaba)
Kiti įsipareigojimai
Kiti trumpalaikių įsipareigojimų iš viso

423

378

1 528

2 322

4 682
3 580
3 971
5 277
543
4 922
22 975

4 888
3 644
3 397
2 872
688
3 084
18 573

Per finansinius metus pajamomis buvo pripažinta 809 tūkst. eurų, tai kas metų pradžioje buvo pripažinta sutarčių įsipareigojimai.
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21.Kiti ilgalaikiai, trumpalaikiai ir sutarčių įsipareigojimai
(tęsinys)
Kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams palūkanos nėra skaičiuojamos ir jie yra apmokami vidutiniškai per 3 mėn. laikotarpį.

22.Pardavimo savikaina

Atsargų, pripažintų sąnaudomis, savikaina*
Logistikos sąnaudos
Darbo užmokestis, atlyginimai ir socialinis draudimas
Nusidėvėjimas (6, 7 pastabos)
Komunalinių paslaugų sąnaudos
Atidėjinių nuostolingoms sutartims pasikeitimas
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo (9 pastaba)
Finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos
Kita

Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
(530 620)
(628 860)
(44 177)
(42 805)
(27 177)
(25 952)
(8 818)
(7 326)
(5 487)
(6 666)
1 009
(1 014)
5 834
1 115
(347)
493
(2 253)
(2 656)
(612 036)
(713 671)

*Į 2020 m. birželio 30 d. sąnaudomis pripažintą atsargų savikainą yra įtrauktas parduotų javų praėjusio sezono tikrosios vertės pokytis
lygus 1 133 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. tokios sąnaudos buvo lygios 356 tūkst. eurų).

23.Veiklos sąnaudos
Grupė

Bendrovė
Finansiniai metai, pasibaigę

Darbo užmokestis, atlyginimai ir socialinis draudimas
Gautinų sumų, sutarčių turto ir kitų gautinų sumų vertės
sumažėjimo pasikeitimas
Konsultacijų sąnaudos
Nusidėvėjimas ir amortizacija
Reklama, marketingas
Bankų mokesčiai
Pelnas iš valiutos keitimo
Kita

2020 m.
birželio 30 d.

2019 m.
birželio 30 d.

2020 m.
birželio 30 d.

(22 895)

(22 662)

(1 070)

2019 m.
birželio 30
d.
(1 369)

(344)

(79)

–

–

(739)
(1 850)
(1 690)
(696)
50
(6 876)

(801)
(794)
(1 935)
(684)
64
(8 291)

(93)
(60)
(15)
–
–
(342)

(132)
(10)
(3)
–
–
(112)

(35 040)

(35 182)

(1 584)

(1 626)
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24.Kitos pajamos (sąnaudos)
Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
Kitos pajamos
Gautos subsidijos žemės ūkio veiklai
Pajamos iš investicinio ir ilgalaikio turto nuomos
Pelnas iš investicinio turto ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimo
Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo
Finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis
Nurašyti kreditoriniai įsipareigojimai
Kitos pajamos
Kitos (sąnaudos)
Išnuomoto ir neišnuomoto investicinio turto tiesioginės veiklos sąnaudos
Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo
Nuostoliai iš dukterinių įmonių įsigijimo (3 pastaba)
Finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis
Investicinio turto tikrosio vertės pokytis
Kitos sąnaudos

3 312
496
1 024
577
251
2
44
5 706

3 186
205
982
35
319
–
185
4 912

(309)
(23)
(358)
(680)
(3)
(130)
(1 503)

(376)
(568)
–
(722)
–
(271)
(1 937)

25.Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)
Grupė
Bendrovė
Finansiniai metai, pasibaigę
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
birželio 30
birželio 30 d.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
d.
Finansinės veiklos pajamos
Palūkanų pajamos
Delspinigių pajamos
Finansinės veiklos (sąnaudos)
Palūkanų sąnaudos
Delspinigių sąnaudos

788
29
817

620
15
635

551
–
551

520
–
520

(3 707)
(6)
(3 713)

(3 588)
(141)
(3 729)

(182)
–
(182)

(95)
–
(95)

26.Pelno mokestis

Ataskaitinių metų pelno mokesčio (sąnaudos)
Praėjusių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)*
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos bendrųjų pajamų ataskaitoje
Pinigų srautų apsidraudimo sandorio rezultatas
Atidėtojo pelno mokesčio nauda (sąnaudos) atvaizduotos kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje

Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
(437)
(133)
139
24
(1 629)
1 709
(1 927)
1 600
–
–

(6)
(6)

* Atidėtojo pelno mokesčio pajamos daugiausiai yra susijusios su mokestinių nuostolių pripažinimu 2020 m. birželio 30 d. ir
2019 m. birželio 30 d.
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26.Pelno mokestis

(tęsinys)
Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Keliami mokestiniai nuostoliai (neribotam laikotarpiui)
Keliami mokestiniai nuostoliai (keliami 5 metus)
Sukaupimai
Investicijų į materialųjį turtą lengvata
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas
Investicinio turto vertės sumažėjimas
Atsargų vertės sumažėjimas
Finansinių priemonių tikroji vertė
Biologinio turto tikroji vertė
Kita
Atidėtojo pelno mokesčio turtas iš viso
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Ilgalaikis materialusis turtas ir investicinis turtas (skirtumas tarp mokestinės ir
apskaitinės vertės)
Biologinio turto tikroji vertė
Kita
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas iš viso
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte
Finansinės būklės ataskaitoje apskaityta kaip atidėtojo pelno mokesčio turtas
Finansinės būklės ataskaitoje apskaityta kaip atidėtojo pelno mokesčio
įsipareigojimas

1 335
130
1 067
545
416
71
115
70
175
415
4 339

1 970
51
989
725
432
24
264
33
181
531
5 200

(681)

(686)

(826)
(77)
(1 584)

(87)
(43)
(816)

2 755
3 608

4 384
4 476

(853)

(92)

Grupės atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimas buvo užskaitomi tarpusavyje tiek, kiek jie siejasi su ta pačia mokesčio
administravimo institucija ir su tuo pačiu apmokestinamuoju vienetu.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupė nepripažino atidėtojo pelno mokesčio turto toliau pateiktiems laikiniesiems
skirtumams (toliau pateikiama laikinųjų skirtumų bazė nepritaikius pelno mokesčio tarifo):
Grupė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
Keliami mokestiniai nuostoliai*
1 839
4 647
1 839
4 647
*Mokestiniai nuostoliai galimi perkelti neribotą laikotarpį (1 839 tūkst. eurų).
Šiems nuostoliams atidėtojo pelno mokesčio turtas nebuvo pripažintas, nes jie negali būti panaudoti pelno mokesčio užskaitoms
kitose Grupės įmonėse ir jie yra susidarę dukterinėse įmonėse, kurios praeityje veikė nuostolingai.
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26.Pelno mokestis (tęsinys)
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo jokių laikinųjų skirtumų, susijusių su asocijuotomis įmonėmis, nes Grupė neturi
asocijuotų įmonių.
Pelno mokestis gali būti suderintas su teoriniu dydžiu, kuris būtų apskaičiuotas taikant Grupės pelnui prieš mokesčius bazinį pelno
mokesčio tarifą, kaip pateikta žemiau:
Grupė
Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
11 931
(6 430)
Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, taikant Lietuvos įstatymuose numatytą tarifą (15
1 790
(965)
proc.)
Skirtingų pelno mokesčio tarifų Estijoje, Latvijoje ir Danijoje, bei 10 proc. mokesčio
(306)
(84)
tarifo įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio veikla įtaka (2.21 pastaba)
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas dėl mokesčių įstatymų keitimų Lietuvoje
122
(54)
Vertės sumažėjimo pasikeitimas
264
58
Praėjusių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas
(139)
(24)
Laikini skirtumai, dėl kurių nebuvo pripažinti atidėtieji mokesčiai
38
(29)
Nuolatiniai skirtumai
396
(334)
Mokesčių lengvatos
(238)
(168)
Pelno mokesčio (pajamų) sąnaudų iš viso
1 927
(1 600)
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27.Pelnas ir sumažintas pelnas vienai akcijai
Pelnas vienai akcijai
Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant patronuojančios Bendrovės akcininkams priskiriamą grynąjį pelną iš paprastųjų akcijų
skaičiaus svertinio vidurkio per metus.
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis buvo toks, kaip pateikta žemiau:
2020 m. birželio 30 d. svertinio
vidurkio skaičiavimas
Akcijos, išleistos 2019 m. birželio 30 d.
Savų akcijų pardavimas 2019m. lapkričio 25 d.
Akcijos, išleistos 2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d. svertinio
vidurkio skaičiavimas
Akcijos, išleistos 2018 m. birželio 30 d.
Savų akcijų pardavimas 2018 m. spalio 11 d.
Savų akcijų pardavimas 2018 m. spalio 12 d.
Savų akcijų pardavimas 2018 m. spalio 18 d.
Savų akcijų pardavimas 2018 m. spalio 26 d.
Akcijos, išleistos 2019 m. birželio 30 d.

Nominali
vertė
(eurais)
0,29
0,29

Akcijų skaičius
158 167 426
2 000
158 169 426

Nominali
vertė
(eurais)
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Akcijų skaičius
158 158 426
4 000
1 000
2 000
2 000
158 167 426

Emisija/
366
(dienomis)
148/366
217/366

Emisija/
365
(dienomis)
103/365
1/365
6/365
8/365
247/365

Svertinis vidurkis
64 133 641
94 034 974
158 168 615

Svertinis vidurkis
44 631 008
433 322
2 599 947
3 466 639
107 033 847
158 164 763

Pelno vienai akcijai skaičiavimas yra pateiktas žemiau:

Grynasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (tūkst. Eur)
Paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis per metus
Pelnas vienai akcijai (eurais)

Finansiniai metai, pasibaigę
2020 m. birželio 30 d.
2019 m. birželio 30 d.
10 004
(4 830)
158 164 763
158 164 763
0,06
(0,03)

Už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., Bendrovė akcininkams išmokėjo 2 926 tūkst. eurų dividendų, arba 0,0185
euro už akciją.
Pagal akcijas mokami mokėjimai ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai
AB „Linas Agro Group“, laikydamasi 2018 m. birželio 1 d. patvirtintų Akcijų opcionų suteikimo taisyklių ir veikdama pagal 2018 m.
birželio 1 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo, pasirašė pasirinkimo sandorius su AB „Linas Agro Group“ ir jos
patronuojamųjų bendrovių, kurių 50 proc. ar daugiau akcijų priklauso AB „Linas Agro Group“, darbuotojais dėl 4 610 180 paprastųjų
vardinių AB „Linas Agro Group“ akcijų. Remiantis pasirinkimo sandoriuose nustatytomis sąlygomis ir nuostatomis, 2021–2023 m.
darbuotojai galės pasinaudoti teise gauti pirmiau nurodytą skaičių paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Linas Agro
Group“ akcijų, kurios suteikiamos darbuotojui nemokamai laikantis taisyklėse nustatytų sąlygų ir nuostatų.
50 proc. visų akcijų pasirinkimo sandorių galios 3 metus nuo pasirinkimo sandorių pasirašymo, 25 proc. – ketverius metus, o likę
25 proc. – penkerius metus. Nėra jokių kitų galiojimo sąlygų, išskyrus reikalavimą, kad asmuo dirbtų Grupėje pirmiau nurodytą
laikotarpį, t. y. 50 proc. akcijų pasirinkimo sandorių bus suteikiama, jei konkretus asmuo dirbs Grupėje 3 metus nuo akcijų pasirinkimo
sandorio pasirašymo, 25 proc. akcijų pasirinkimo sandorių bus suteikiama, jei asmuo dirbs Grupėje 4 metus nuo akcijų pasirinkimo
sandorio pasirašymo, o likę 25 proc. akcijų pasirinkimo sandorių bus suteikiama, jei asmuo dirbs Grupėje 5 metus nuo akcijų
pasirinkimo sandorio pasirašymo. Akcijų pasirinkimo sandoriai įgyvendinami per du mėnesius nuo kiekvieno konkretaus galiojimo
laikotarpio pabaigos.
Suteikimo data laikoma 2018 m. birželio 29 d., kai darbuotojams, dalyvaujantiems skatinime akcijų pasirinkimo sandoriais, buvo
pateiktos pagrindinės akcijų pasirinkimo sandorių sąlygos. Kadangi praėjusio galiojimo laikotarpio dalis nuo suteikimo datos (2018 m.
birželio 29 d.) iki praėjusių finansinių metų pabaigos (2018 m. birželio 30 d.) nėra reikšminga, į šias finansines ataskaitas neįtrauktos
jokios išlaidos. Grupė ir Bendrovė 2020 m. birželio 30 d. apskaitė proporcingai antrąjam suteiktam laikotarpiui tenkančias susijusias
išlaidas sumoje 459 tūkst. eurų šiose finansinėse ataskaitose (įskaitant 80 tūkst. eurų sumą, kurią tikima pervesti mokesčių inspekcijai
padengiant darbuotojų mokestinį įsipareigojimą, susijusį su mokėjimu akcijomis)( 960 tūkst. eurų 2019 m. birželio 30 d.).
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27.Pelnas ir sumažintas pelnas vienai akcijai

(tęsinys)

2020 m. vasario 28 d. Bendrovė pasirašė papildomus akcijų pasirinkimo sandorius su AB „Linas Agro Group“ patronuojamųjų
bendrovių, kurių 50 proc. ar daugiau akcijų priklauso AB „Linas Agro Group“, darbuotojais dėl 2 265 625 paprastųjų vardinių AB „Linas
Agro Group“ akcijų. Remiantis pasirinkimo sandoriuose nustatytomis sąlygomis ir nuostatomis, 2023 m. darbuotojai galės pasinaudoti
teise gauti pirmiau nurodytą skaičių paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Linas Agro Group“ akcijų, kurios
suteikiamos darbuotojui nemokamai laikantis taisyklėse nustatytų sąlygų ir nuostatų. 100 proc. visų akcijų pasirinkimo sandorių galios
3 metus nuo pasirinkimo sandorių pasirašymo.
Pasikeitimai per metus
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas akcijų pasirinkimo sandorių kiekis ir svertinės vidutinės pasirinkimo sandorių panaudojimo
kainos (SVPK) ir jų pasikeitimai per metus:
Kiekis
SVPK
Balansas 2018 m. birželio 30 d.
Suteikta per metus

4 610 180
–

–
0

Sumažinta per metus

(496,460)

–

Panaudota per metus

–
4 113 720

–
0

2 265 625

–

(1 063 860)
–

0

5 315 485

0

Balansas 2019 m. birželio 30 d.
Suteikta per metus
Sumažinta per metus
Panaudota per metus
Balansas 2020 m. birželio 30 d.

–

The time limit
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. dar nebuvowithin
panaudojamų
whichpasirinkimo sandorių.
Per metus suteiktų pasirinkimo sandorių svertinė vidutinėthe
tikroji
vertė
buvo 0,63 Eur (0,67 Eur 2019 m. birželio 30 d.).
Company
may acquire
Pasirinkimo sandorių tikroji vertė apskaičiuojama suteikimo dieną taikant vidutinę kainą, išvestą iš binominio ir Black-Scholes-Merton
itsatsižvelgiant
own shares
pasirinkimo sandorių tikrosios vertės nustatymo modelių,
į sąlygas ir nuostatas, kuriomis pasirinkimo sandoriai buvo
suteikti. Pagrindinės vertinimo prielaidos nurodytos toliau:is 18 months
from
Svertinė vidutinė tikroji vertė vertinimo dieną (Eur)
Dividendų pelningumas (%)
Numatomas kainos svyravimas (%)
Nerizikinga palūkanų norma (%)
Numatoma pasirinkimo sandorių trukmė (metai)
Svertinė vidutinė akcijos kaina (Eur)

0,67

0,7 – 2,00 %
0,20 – 0,30 %
2,00
3–5
0,705

Numatoma akcijų pasirinkimo sandorių trukmė yra pagrįsta pasirinkimo sandoriais ir dabartiniais lūkesčiais bei nebūtinai atspindės
būsimus panaudojimo scenarijus. Numatomas nepastovumas atspindi prielaidą, kad istorinė vertė laikotarpiu, panašiu į pasirinkimo
sandorių trukmę, numato būsimas tendencijas, kurios nebūtinai gali būti faktinės pajamos.
Sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai, apskaičiuojamas padalijant grynąjį metų pelną, priskiriamą patronuojančiosios bendrovės
kapitalo savininkams iš svertinio vidutinio paprastųjų akcijų, likusių per metus, skaičiaus, pridėjus svertinį vidutinį paprastųjų akcijų,
kurios bus išleistos konvertuojant visas pelną mažinančias potencialas paprastąsias akcijas (pasirinkimo sandoriai aprašyti pirmiau) į
paprastąsias akcijas, skaičių.
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27.Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai

(tęsinys)

Svertinis vidutinis paprastųjų ir pelną mažinančių potencialių akcijų skaičius 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiais metais yra toks:
Svertinio vidurkio apskaičiavimas už metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
Akcijos ir potencialios akcijos, išleistos 2019 m.
birželio 30 d.
Potencialių paprastųjų akcijų atsisakymas 2019
m. rugsėjo 27 d.
Savų akcijų pardavimas 2019m. lapkričio 25 d.
Potencialių paprastųjų akcijų atsisakymas 2020
m. vasario 28 d.
Potencialių paprastųjų akcijų suteikimas 2020 m.
vasario 28 d.
Akcijos ir potencialios akcijos, išleistos 2020 m.
birželio 30 d.

Nominalioji
vertė (Eur)

Išleista / 366
(dienos)

Svertinis
vidurkis

162 281 146

0,29

89/366

39 569 923

(212 780)

0,29

59/366

26 197 352

2 000

0,29

95/366

42 182 698

(851 080)

0,29

123/366

763 485

2 265 625

0,29

123/366

54 328 691

Akcijų skaičius

163 484 911

163 042 149

Sumažinto pelno, tenkančio vienai akcijai, apskaičiavimas pateikiamas toliau:
Finansiniai metai pasibaigė
2020 m.
2019 m.
birželio 30 d.
birželio 30 d.
Grynasis pelnas, priskiriamas patronuojančiosios bendrovės akcininkams (tūkstančiai
Eur)
Svertinis vidutinis likusių paprastųjų ir pelną mažinančių potencialių paprastųjų akcijų
skaičius per metus
Sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai (Eur)

10 004
163 042 149

(4 830)
162 767 246

0,06

(0,03)

28.Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
Kredito rizika
Nė vienas iš Grupės pirkėjų nesudaro daugiau kaip 10 proc. Grupės iš pirkėjų gautinų sumų, todėl Grupėje nėra reikšmingos kredito
rizikos koncentracijos. Grupė vertina rizikos koncentraciją susijusią su gautinomis sumomis kaip žemą, nes pagrindiniai klientai yra
koncentruoti keliose jurisdikcijose bei sektoriuose bei veikia didelėse nepriklausomose rinkose.
Grupė taiko priemones, kad nuolat užtikrintų, jog produkcija būtų parduodama tik pirkėjams su atitinkama kreditavimo praeitimi ir
neviršija priimtinos kredito rizikos limito. 2020 m. birželio 30 d. dalis AB „Linas Agro“ pirkėjų gautinų sumų yra apdraustos draudimo
limitu, lygiu 11 448 tūkst. eurų ekvivalentui (14 703 tūkst. eurų 2019 m. birželio 30 d.).
Grupė negarantuoja už kitų šalių prievoles.
Didžiausia galima kredito rizika yra lygi kiekvieno finansinio turto balansinei vertei, įskaitant finansinės būklės ataskaitoje esančias
išvestines finansines priemones, jei tokių yra. Taigi Grupės vadovybė mano, kad maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų, susijusių šalių, kitų
gautinų sumų sumai ir pinigams, atėmus abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimą ataskaitų dieną. Dalis iš pirkėjų ir kitų gautinų
sumų yra užtikrintos turto įkeitimu (12 ir 13 pastabos).
Palūkanų normos rizika
Didžiąją Grupės finansinių įsipareigojimų dalį sudaro paskolos su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EURLIBOR, EURIBOR ir
sukuria palūkanų normos riziką. Grupė naudoja palūkanų normos apsikeitimo sandorį, siekiant valdyti palūkanų normos svyravimo
riziką kaip atskleista 14 pastaboje.
Grupės pelno prieš apmokestinimą jautrumo galimiems palūkanų normos pokyčiams rizikos analizė yra pateikta lentelėje žemiau,
laikant, kad visi kiti kintamieji nesikeis. Nėra jokios tiesioginės palūkanų normos pokyčių įtakos nuosavam kapitalui.
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28.Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
(tęsinys)
Įtaka pelnui prieš mokesčius metams, pasibaigusiems (tūkst. eurų)
Padidėjimas (sumažėjimas)
baziniais punktais
Eurai
Eurai

+150
-30

2020 m.
birželio 30 d.

Padidėjimas (sumažėjimas)
baziniais punktais

(1 853)
371

+150
-30

2019 m.
birželio 30 d.
(2 169)
434

Likvidumo rizika
Grupės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo
kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Grupės likvidumo
(trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto
iš viso – pasėliai, trumpalaikė paukščių dalis ir atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2020
m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 1,31 ir 0,74 (atitinkamai 1,26 ir 0,71 – 2019 m. birželio 30 d.).
Žemiau pateikta lentelė apibendrina Grupės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus pagal nediskontuotus sutartinius
mokėjimus (suplanuoti mokėjimai su palūkanomis):

Grupė
Ilgalaikės paskolos
Lizingo įsipareigojimai
Trumpalaikės paskolos
Išvestinės finansinės priemonės
Trumpalaikės prekybos skolos
Kiti įsipareigojimai
2019 m. birželio 30 d. likutis
Ilgalaikės paskolos
Lizingo įsipareigojimai
Trumpalaikės paskolos
Trumpalaikės prekybos skolos
Mokėtinos sumos susijusiems
asmenims
Išvestinės finansinės priemonės
Kiti įsipareigojimai
2020 m. birželio 30 d. likutis

Pagal
Pareikalavimą
4
–
84 637
–
3 854
45
88 540

3 079
292
26 939
632
31 100
1 229
63 271

Nuo
3 iki 12
mėnesių
9 635
650
2 423
–
7 303
212
20 223

Nuo
1 iki 2
metų
7 660
905
–
–
–
–
8 565

Nuo
2 iki 5
metų
11 292
1 520
–
–
–
–
12 812

–
–
4 940
1 361

8 414
1 629
86 188
31 566

6 340
3 875
1 809
10 163

7 041
4 703
–
–

–

143

–

–
5
6 306

59
2 125
130 124

69
76
22 332

Iki 3
mėnesių

Po 5 metų

Iš viso

3 043
146
–
–
–
–
3 189

34 713
3 513
113 999
632
42 257
1 486
196 600

11 053
10 648
–
–

1 608
6 141
–
–

34 457
26 996
92 938
43 089

–

–

–

143

–
–
11 744

–
–
21 701

–
–
7 749

128
2 205
199 956
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28.Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
(tęsinys)
Žemiau pateikta lentelė apibendrina Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus pagal nediskontuotus sutartinius
mokėjimus (suplanuoti mokėjimai su palūkanomis):

Bendrovė
Ilgalaikės paskolos su susijusiomis
šalimis
Trumpalaikės paskolos iš susijusių
šalių
Trumpalaikės prekybos skolos
Kiti įsipareigojimai
2019 m. birželio 30 d. likutis

Ilgalaikės paskolos su susijusiomis
šalimis
Trumpalaikės paskolos iš susijusių
šalių
Lizingo įsipareigojimai
Trumpalaikės paskolos
Kiti įsipareigojimai
2020 m. birželio 30 d. likutis

Pagal
pareikalavimą

Iki 3
mėnesių

Nuo
3 iki 12
mėnesių

Nuo
1 iki 2
metų

Nuo
2 iki 5
metų

Po 5 metų

Iš viso

–

8

25

1 226

–

–

1 259

–

1 451

202

–

–

–

1 653

–
–
–

11
50
1 520

–
–
227

–
–
1 226

–
–
–

–
–
–

11
50
2 973

–

–

1 227

1 285

–

–

2 512

–

–

433

–

–

–

433

–
–
–
–

13
6 503
90
6 606

40
–
–
1 700

52
–
–
1 337

84
–
–
84

–
–
–
–

189
6 503
90
9 727

Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo
((trumpalaikio turto iš viso – pasėliai, trumpalaikė paukščių dalis ir atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš
viso) rodikliai 2020 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,93 ir 0,93 (atitinkamai 0,69 ir 0,69 – 2019 m. birželio 30 d.).
2019–2020 metais Bendrovė uždirbo 1 230 tūkst. eurų grynojo pelno, EBITDA –1 290 tūkst. eurų (atitinkamai 4 760 tūkst. eurų ir
4 790 tūkst. eurų – 2018–2019 metais). Ateinančiais metais Bendrovės vadovybė tikisi sugeneruoti pakankamą pinigų srautą ir
užtikritni savailaikį trumpalaikių įsipareigojimų padengimą.
Užsienio valiutos rizika
Pagrindinė valiutos rizika, su kuria susiduria Grupė, kyla dėl to, kad Grupė skolinasi lėšas užsienio valiuta, bei dėl Grupės vykdomos
importo ir eksporto veiklos. Grupės politika yra suderinti pinigų srautus iš labai tikėtinų būsimų pardavimų su pirkimais kiekviena
užsienio valiuta. Kai Grupė atidaro poziciją JAV doleriais (t. y., prekės yra perkamos JAV doleriais ir parduodamos eurais ar atvirkščiai),
ji valdo JAV dolerių riziką keisdama pozicijas savo kredito linijoje, t. y., perka ar parduoda JAV dolerius uždaryti atvirajai pozicijai.
Didžioji dalis Grupės piniginio turto ir įsipareigojimų 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. yra denominuoti eurais, Grupės
vadovybė mano, kad užsienio valiutos rizika, susijusi su eurais, yra nereikšminga. Grupė naudojasi išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis, padedančiomis valdyti riziką, susijusią su JAV dolerio kurso svyravimu.
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28.Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
(tęsinys)
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Grupės piniginis turtas ir piniginiai įsipareigojimai skirtingomis valiutomis buvo tokie
(ekvivalentas eurais):
2020 m. birželio 30 d.

Grupė

Turtas
128 103
2 933
–
1 013
88
132 137

Eurai
JAV doleriai
Danijos kronos
Lenkijos zlotas
Kita

2019 m. birželio 30 d.

Įsipareigojimai
211 607
5 140
5
59
17
216 828

Turtas
134 860
1 108
42
966
67
137 043

Įsipareigojimai
208 123
3 776
1
86
26
212 012

Žemiau pateikta lentelė parodo jautrumą realiai tikėtinam pasikeitimui susijusiam su valiutos kurso keitimo pokyčiu, visiems kitiems
su Grupės pelnu prieš apmokestinimą susijusiems kintamiesiems nekintant (dėl piniginio turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės
pasikeitimo). Nėra jokios tiesioginės valiutų kursų svyravimų įtakos nuosavam kapitalui.
Keitimo kurso padidėjimas /
sumažėjimas

Įtaka pelnui prieš apmokestinimą (tūkst. eurų)
metams, pasibaigusiems
2020 m. birželio 30 d.

2019 m. birželio 30 d.

JAV doleriai
JAV doleriai

+ 15,00 %
- 15,00 %

(331)
311

(400)
400

Lenkijos zlotas
Lenkijos zlotas

+ 15,00 %
- 15,00 %

143
(143)

132
(132)

Danijos kronos ir Ukrainos grivnos jautrumas realiai tikėtinam pasikeitimui nepateiktas, kadangi nėra reikšmingas finansinėms
ataskaitoms.
Iš finansinės veiklos atsirandančių įsipareigojimų pokyčiai

Paskolos
Subsidijos
Palūkanos (sumokėtos)
Dividendai
Finansinės nuomos įsipareigojimai

2019 m.
liepos 1 d.

Pinigų srautai
iš (į) finansinės
veiklos

Nauja
nuoma

Kiti
pasikeitimai

2020 m.
birželio 30 d.

146 742
6 809

(22 613)
30

–
–

422
(551)

124 551
6 288

–
–

(3 148)
(8)

–
–

3 148
8

–
–

3 330
156 881

(5 807)
(31 546)

8 285
8 285

18 662
21 689

24 470
155 309

Finansinės rizikos, kylančios dėl biologinio turto, valdymo strategija
Grupė užsiima didmenine prekyba pienu, todėl susiduria su finansine rizika, kylančia dėl pieno kainų pokyčių. Grupės didmenos
sandoriai dėl pieno nėra susiję su finansinėmis priemonėmis, bet turi reikšmingą kainos riziką. Grupė nemano, kad artimoje ateityje
išliks nuolatinis pieno kainų kritimas (pastaruoju metu pastebimas kainų augimas), todėl nėra sudariusi išvestinių finansinių priemonių
ar kitokių sutarčių, skirtų valdyti pieno kainų sumažėjimo rizikai. Grupė reguliariai peržiūri pieno kainų tendencijas, apsvarstydama
būtinybę imtis priemonių valdyti šiai finansinei rizikai.
Rinkos kainų svyravimo rizika
Grupė susiduria su grūdų rinkos kainų svyravimo rizika, kuriai valdyti naudoja apsidraudimo apskaitą, aprašytą 14 – oje pastaboje.
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28.Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
(tęsinys)
Finansinių priemonių tikroji vertė
Pagrindinis Grupės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos, iš susijusių šalių ir kitos gautinos sumos,
prekybos, susijusioms šalims ir kitos mokėtinos sumos, ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos.
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip tai nurodyta 2.26 pastaboje. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta
kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais
priklausomai nuo aplinkybių.
Bendrovės finansinio turto ir įsipareigojimų (kurie yra neatspindėti tikrąja verte) balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei ir pagal
2.26 pastaboje apibūdintą tikrosios vertės hierarchiją priskiriama 3-iajam tikrosios vertės hierarchijos lygiui.
Toliau pateikti metodai ir skaičiavimai yra skirti įvertinti kiekvienos iš finansinių priemonių klasių tikrąją vertę:
1 Trumpalaikių prekybos, susijusių šalių ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų, susijusių šalių ir kitų skolų ir
trumpalaikių skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei (3 lygis).
2 Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma diskontuojant būsimus pinigų srautus susijusius su ilgalaikėmis skolomis rinkos
palūkanų norma ir darant prielaida, kad Grupės kredito rizika yra nereikšminga. Ilgalaikių skolų, už kurias mokamos
kintamos ir fiksuotos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei (3 lygis).
Kapitalo valdymas
Kapitalo valdymo tikslais Grupės kapitalas yra lygus nuosavam kapitalui, pateiktam Grupės finansinės būklės ataskaitoje ir 2020 m.
birželio 30 d. sudarantis 181 202 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 170 070 tūkst. eurų).
Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra užtikrinti, kad Grupė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad palaikytų atitinkamus
kapitalo rodiklius, siekiant išlaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams teikiamą naudą. Grupė išlaiko pakankamai didelį kapitalo
lygį galimam tolesniam Grupės vystymui ir plėtrai.
Grupė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos ypatybes.
Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Grupė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams
arba išleisti naują akcijų emisiją. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo padaryta jokių kapitalo valdymo tikslų, politikos
ar procesų pakeitimų.
Bendrovė ir Grupės dukterinės įmonės, registruotos Lietuvoje ir Estijoje, turi atitikti reikalavimą, kad nuosavas kapitalas sudarytų ne
mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo, kaip tai numato Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
Bendrovė ir Grupės dukterinės įmonės, registruotos Lietuvoje atitinka šį reikalavimą. Grupės dukterinė įmonė, registruota Estijoje
neatitinka šio reikalavimo. Grupės dukterinės įmonės, registruotos Latvijoje, turi atitikti reikalavimą, kad nuosavas kapitalas nebūtų
mažesnis nei 0, kaip tai numato Latvijos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Grupės dukterinės įmonės, registruotos Latvijoje,
atitinka šį reikalavimą, išskyrus SIA „Dotnuva Baltic“ 2019 m. birželio 30 d. Grupės vadovybė nesitiki jokių neigiamų padarinių ir
planuoja imtis veiksmų dėl minėtų reikalavimų nesilaikymo.
Grupė valdo kapitalą naudodama įsiskolinimo rodiklį, kuris apskaičiuojamas iš 1 atėmus visą nuosavą kapitalą padalintą iš viso Grupės
turto. Grupės politika yra palaikyti įsiskolinimo rodiklį žemiau nei 75 proc.
Grupė

Nuosavas kapitalas
Turtas iš viso
Nuosavas kapitalas / Turtas iš
viso
Įsiskolinimo rodiklis

Bendrovė

2020 m.
birželio 30 d.
181 202
405 421

2019 m.
birželio 30 d.
170 070
391 398

2020 m.
birželio 30 d.
114 276
125 044

2019 m.
birželio 30 d.
112 521
116 015

45 proc.

43 proc.

91 proc.

97 proc.

55 proc.

57 proc.

9 proc.

3 proc.

29.Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai
2020 m. birželio 30 d. Grupė yra įsipareigojusi nupirkti ilgalaikio materialiojo turto už 1 341 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. –
1 941 tūkst. eurų).
Keletas Grupės įmonių (Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB, Kėdainių rajono Nemuno ŽŪB
ir Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB) yra gavusios Europos Sąjungos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (Lietuva) paramą, skirtą
žemės ūkio technikos įsigijimui.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d.
Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

29.Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

(tęsinys)

Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Sidabravo ŽŪB yra įsipareigojusios nenutraukti su žemės ūkiu susijusios veiklos iki 2021 m.
pabaigos, Šakių rajono Lukšių ŽŪB iki 2020 m. ir 2021 m., Kėdainių rajono Nemuno ŽŪB, Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB iki 2022 m.
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB yra gavęs Europos Sąjungos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (Lietuva) paramą, skirtą grūdų
apdorojimo ir sandėliavimo gamybos bazės modernizavimui. UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB yra įsipareigojęs nenutraukti grūdų
ruošimo pardavimui ir sandėliavimo veiklos iki 2020 m. ir 2021 m.
SIA „Lielzeltini“ ir AS „Putnu fabrika Kekava“ yra gavusios Europos Sąjungos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (Latvija) paramą
paukštininkystės ūkiams, pašarų gamybai ir sandėliavimo bazės modernizavimui. SIA „Lielzeltini“ yra įsipareigojęs nenutraukti
paukščių auginimo, paukštienos ir jos produktų bei pašarų gamybos iki 2020 m., AS „Putnu fabrika Kekava“ – iki 2020 m. pabaigos,
2022 m. ir 2023 m.
Šioms Grupės įmonėms nesilaikant šių sąlygų, reikėtų grąžinti Lietuvos ir Latvijos valstybėms gautas lėšas, kurios 2020 m. birželio 30
d. sudarė 2 858 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 2 504 tūkst. eurų).
2020 m. birželio 30 d. Bendrovė buvo suteikusi bankams 57 745 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 16 762 tūkst. eurų) vertės
garantijų ir laidavimų už tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones.
Bendrovės garantijos yra suteiktos už Grupės įmonių gautas paskolas. Bendrovė yra įsipareigojusi pilnai padengti įmonių
įsipareigojimus bankams, jeigu pačios įmonės nesugebės to padaryti. Grupės vadovybė tiki, kad įmonės, už kurias buvo suteiktos
garantijos ir laidavimai, įvykdys savo įsipareigojimus kreditoriams, todėl 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. finansinėse
ataskaitose neapskaitė jokių įsipareigojimų, susijusių su minėtomis garantijomis ir laidavimais.
2020 m. birželio 30 d. Grupė, be to kas buvo apskaityta straipsnyje grąžinimo įsipareigojimas (įrangos pardavimai su teise grąžinti)
(21 pastaba), turi sudariusi pardavimo sandorius su prievole atpirkti prekes iš nuomos davėjų, jei klientai nepasinaudotų galimybe
išpirkti prekių nuomos laikotarpio pabaigoje. Potenciali atpirkimo suma 2020 m. birželio 30 d. sudarė 1 704 tūkst. eurų (2019 m.
birželio 30 d. – 1 562 tūkst. eurų pakeista).
2018 m. rugpjūčio mėnesį Grupės įmonė AB „Linas Agro“ gavo Lietuvos Respublikos Muitinės (toliau – Muitinė) sprendimą, dėl
papildomai apskaičiuotų mokesčių už 2016 – 2017 kalendorinius metus. Sprendime nurodyta, kad už minėtą laikotarpį papildomai
priskaičiuota 644 tūkst. eurų mokesčių už trąšų importą. Dėl šio neapibrėžtumo AB „Linas Agro“ vadovybė priėmė sprendimą
suformuoti atidėjinį 322 tūkst. eurų sumai. AB „Linas Agro“ vadovybė nesutinka su Muitinės sprendimu ir yra apskundusi sprendimą
nustatyta tvarka. Per metus, pasibaigusius 2019 m. birželio 30 d., AB „Linas Agro“ sumokėjo 496 tūkst. eurų muito mokestį, kuris
buvo apskaitytas mažinant atidėjinį 248 tūkst. eurų suma.
Almex, buvęs klientas, pateikę apeliaciją apeliacinės instancijos teismui Serbijoje dėl komercinio teismo sprendimo atmesti ieškinį
tariamiems 1 800 tūkst. eurų nuostoliams atlyginti.Grupės vadovybė mano, kad ieškinys neturi realių perspektyvų, todėl 2020 m.
birželio 30 d. konsoliduotose finansinėse ataskaitose neapskaitė jokių įsipareigojimų, susijusių su šiuo ieškiniu.

30.Susijusių šalių sandoriai
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant
finansinius ir veiklos sprendimus.
Bendrovės ir Grupės susijusios šalys 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. yra nurodytos žemiau:
Bendrovės valdybos nariai:
p. Darius Zubas (valdybos pirmininkas, galutinis kontroliuojantis akcininkas);
p. Dainius Pilkauskas;
p. Arūnas Zubas;
p. Andrius Pranckevičius;
p. Tomas Tumėnas;
p. Darius Jaloveckas iki 2019 m. rugsėjo 3.;
p. Jonas Bakšys.
Dukterinės įmonės: Sąrašas pateiktas 3 pastaboje.
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UAB Darius Zubas holding nuo 2019 m. lapkričio 27 d. – kontroliuojantis akcininkas.

Akola ApS grupės įmonės:
Akola ApS (Danija) – bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai.;
UAB „MESTILLA“ – bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai.
UAB „Ignitis grupė“ – Andrius Pranckevičius yra šios bendrovės nepriklausomas stebėtojų tarybos narys.
UAB „Baltic Fund Investments“ – Tomas Tumėnas yra šios bendrovės direktorius.
UAB EPSO-G – Tomas Tumėnas nepriklausomas valdybos narys nuo 2019 m. lapkričio mėn.
UAB Limedika – Tomas Tumėnas finansų direktorius nuo 2020 m. kovo mėn.
Kredito unija „Saulėgrąža“ – Tomas Tumėnas stebėtojų tarybos narys nuo 2020 m. kovo mėn.
UAB „Nacionaline Farmacijos Grupė“ – Tomas Tumėnas valdybos narys nuo 2020 m. gegužės mėn.
Jonas Bakšys nuo 2017 m. birželio iki dabar įmonės Lobiu Sala AS (Švedija) valdybos narys.
UAB „Vividum“ (Lietuva) (Jono Bakšio bendroji jungtinė nuosavybė kartu su sutuoktine).
Per 12 mėn. laikotarpį, 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d., Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis buvo šie:
2020 m.

Akola ApS grupės
įmonės
Valdybos nariai

Pirkimai

Pardavimai

Iš pirkėjų
gautinos
sumos

Ilgalaikės
gautinos
paskolos

Trumpalaikės
mokėtinos
sumos

Trumpalaikės
mokėtinos
paskolos

963

17 156

39

–

143

–

–
963

32
17 188

–
39

–
–

–
143

–
–

2019 m.

Akola ApS grupės
įmonės
Valdybos nariai

Pirkimai

Pardavimai

Iš pirkėjų
gautinos
sumos

Ilgalaikės
gautinos paskolos

Sutarčių
įsipareigoji
mai

Trumpalaikės
mokėtinos
sumos

1 000

19 544

2

–

1 345

242

–
1 000

–
19 544

–
2

–
–

–
1 345

–
242
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2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis buvo šie:

2020 m.

Akola ApS grupės
įmonės
Dukterinės įmonės

2019 m.

Akola ApS grupės
įmonės
Dukterinės įmonės

Ilgalaik
ės
gautino
s
paskol
os

Trumpalai
kės
gautinos
paskolos

–

–

–

–

299
299

2 914
2 914

10 595
10 595

6 500
6 500

1 623
1 623

Pirki
mai

Pardavi
mai

Ilgalaikės
gautinos
paskolos

Trumpalaikės
gautinos
paskolos

Kitos
gautinos
sumos

–

–

–

–

111
111

6 333
6 333

10 407
10 407

640
640

Pirki
mai

Pardavi
mai

–

Kitos
gautino
s
sumos

Trumpalaik
ės
mokėtinos
sumos

Ilgalaikės
gautos
paskolos

Trumpalaikės
gautos
paskolos

–

–

–

111
111

1 236
1 236

1 637
1 637

Ilgalaikės
gautos
paskolos

Trumpalaikės gautos
paskolos

–

–

–

50
50

1 206
1 206

1 646
1 646

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės suteiktų trumpalaikių paskolų susijusioms šalims metinės palūkanos yra 1,8 proc., suteiktų ilgalaikių
paskolų susijusioms šalims metinės palūkanos yra nuo 1,75 proc.,4 proc. ir 3 mėn. EURIBOR + 2,45 proc. marža (taip pat kaip 2019
m. birželio 30 d.).
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikių gautų paskolų iš susijusių šalių palūkanos yra 2,61 proc., trumpalaikių gautų paskolų iš
susijusių šalių metinės palūkanos yra 3 mėn. EURIBOR + 2,7 proc marža, 3,5 proc. ir 4 proc. 2019 m. birželio 30 d. Bendrovės ilgalaikių
gautų paskolų iš susijusių šalių metinės palūkanos yra 3 mėn. EURIBOR + 2,7 proc. marža, Bendrovės trumpalaikių gautų paskolų iš
susijusių šalių metinės palūkanos yra nuo 2,61 proc. iki 4 proc.
Sandoriai su susijusiomis šalimis sudaro prekių ir paslaugų pardavimus ir pirkimus, ilgalaikio turto pardavimus ir pirkimus, taip pat
įprastinės veiklos finansavimo sandorius, kurie atlikti siekiant atitikti rinkos sąlygas.
Grupė neturi garantijų ar įkeitimų, susijusių su mokėtinomis ar gautinomis sumomis iš susijusių šalių. Gautinos ir mokėtinos sumos iš
susijusių šalių / susijusioms šalims bus padengiamos pinigais arba užskaitytos tarpusavyje su mokėtinomis / gautinomis sumomis iš
atitinkamų susijusių šalių / susijusioms šalims.
Finansinio turto ir įsipareigojimų sąlygos yra tokios:
- Iš susijusių šalių gautinoms sumoms netaikomos palūkanos jos paprastai padengiamos per 30 dienų.
- Susijusioms šalims mokėtinoms sumoms netaikomos palūkanos paprastai jų padengimo terminas yra 30-90 dienų.
- Mokėtinos palūkanos paprastai mokamos paskolos sutarties pabaigoje.
Grupės gautinos sumos iš susijusių šalių nebuvo pradelstos ir nuvertėjusios 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d.
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos
Grupės vadovybę sudaro direktorių valdyba ir kiekvienos Grupės bendrovės direktoriai. 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiais
finansiniais metais Grupės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 4 161 tūkst. eurų, įskaitant 156 tūkst. eurų tantjemas
dukterinių įmonių valdybos nariams (2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais – 3 517tūkst. eurų, įskaitant 123 tūkst.
eurų tantjemas dukterinių įmonių valdybos nariams). 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais Grupės vadovybei buvo
išmokėta 396 tūkst. eurų Bendrovės dividendų suma. 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais Grupės vadovybė taip
pat gavo 8 tūkst. eurų nuomos pajamų (2019m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais 3 tūkst. eurų nuomos pajamų).
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Bendrovės vadovybę sudaro valdyba ir generalinis direktorius. 2020 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais Bendrovės
vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 1 137 tūkst. eurų (2019 m. birželio 30 d. – 352 tūkst. eurų).
Bendrovė pradėjo kaupti išlaidas mokėjimams akcijomis, kaip nurodyta 27 pastaboje 458 tūkst. eurų (įskaitant 491 tūkst. eurų Grupės
dukterinių įmonių direktoriams už finansinius metus pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.).( 960 tūkst. eurų ( įskaitant 204 tūkst. eurų
AB „Linas Agro Group“ valdybos nariams ir 354 tūkst. eurų Grupės dukterinių įmonių direktoriams už finansinius metus pasibaigusius
2019 m. birželio 30 d.)
2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais nebuvo jokių kitų išmokų ir turto pervedimų ar
sukaupimų vadovybei / iš vadovybės, nebuvo gauta / suteikta jokių kitų paskolų ar garantijų.

31.Reikšmingą nekontroliuojamą dalį turinčios dukterinės
įmonės
Finansinė informacija apie dukterines įmones, turinčias reikšmingą mažumos dalį, pateikiama žemiau.
Kapitalo dalis, priklausanti mažumos daliai:

AS „Putnu fabrika Kekava“
Karčemos kooperatinė Bendrovė
Kėdainių rajono Nemuno ŽŪB

Registravimo šalis
Latvija
Lietuva
Lietuva

2020 m. birželio 30 d.
2,84 %
16,00 %
32,56 %

2019 m. birželio 30 d.
2,89 %
76,00 %
–

Šių dukterinių įmonių finansinės informacijos santrauka yra pateikiama žemiau. Sumos pateiktos prieš susijusių šalių sandorių
eliminavimą:
Apibendrinta bendrųjų pajamų ataskaita:

Finansiniai metai, pasibaigę

Pajamos
Grynasis pelnas (nuostolis)
Viso bendrųjų pajamų
Priskirtina mažumai
Dividendai, sumokėti mažumai

Finansiniai metai, pasibaigę

Pajamos
Grynasis pelnas (nuostolis)
Viso bendrųjų pajamų
Priskirtina mažumai
Dividendai, sumokėti mažumai

AS „Putnu fabrika
Kekava“
2020 m.
birželio 30 d.
75 546
790
790
23
–

AS „Putnu fabrika
Kekava“
2019 m.
birželio 30 d.
75 932
1 759
1 759
48
–

Karčemos
kooperatinė
bendrovė
2020 m.
birželio 30 d.
485
33
33
24
–

Karčemos
kooperatinė
bendrovė
2019 m.
birželio 30 d.
594
62
62
47
–

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB
2020 m.
birželio 30 d.
253
401
401
126
–

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB
2019 m.
birželio 30 d.
–
–
–
–
–
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Apibendrinta finansinės būklės ataskaita:
Finansiniai metai, pasibaigę

Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo iš viso
Priskirtina mažumai

Finansiniai metai, pasibaigę

Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Nuosavo kapitalo iš viso
Priskirtina mažumai

AS „Putnu fabrika
Kekava“
2020 m.
birželio 30 d.
12 411
39 405
18 725
9 975
23 116
656
AS „Putnu fabrika
Kekava“
2019 m.
birželio 30 d.
10 620
37 887
20 083
6 098
22 326
645

Karčemos
kooperatinė
bendrovė
2020 m.
birželio 30 d.
300
2 673
298
1 468
1 207
193
Karčemos
kooperatinė
bendrovė
2019 m.
birželio 30 d.
396
2 832
329
1 725
1 174
893

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB
2020 m.
birželio 30 d.
1 497
4 556
1 735
1 785
2 533
825
Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB
2019 m.
birželio 30 d.
–
–
–
–
–
–

Apibendrinta pinigų srautų ataskaita:

Finansiniai metai, pasibaigę

Pagrindinės veiklos
Investicinės veiklos
Finansinės veiklos
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų
padidėjimas (sumažėjimas)

Finansiniai metai, pasibaigę

Pagrindinės veiklos
Investicinės veiklos
Finansinės veiklos
Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų
padidėjimas (sumažėjimas)

AS „Putnu fabrika
Kekava“

Karčemos
kooperatinė
bendrovė

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB

2020 m.
birželio 30 d.
8 902
(5 399)
(1 280)

2020 m.
birželio 30 d.
239
16
(252)

2020 m.
birželio 30 d.
(70)
31
19

2 223

3

(20)

2019 m.
birželio 30 d.
3 339
(3 187)
(1 515)

Karčemos
kooperatinė
bendrovė
2019 m.
birželio 30 d.
228
11
(249)

(1 363)

(10)

AS „Putnu fabrika
Kekava“

Kėdainių rajono
Nemuno ŽŪB
2019 m.
birželio 30 d.
–
–
–
–
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32.Poataskaitiniai įvykiai
Grupė
2020 m. liepos 16 d. padidintas SIA „Linas Agro“ įstatinis kapitalas padidintas 2 000 tūkst. eurų.
2020 m. liepos 21 d. AS „Dotnuva Baltic“ įstatinis kapitalas padidintas 2 300 tūkst. eurų.
2020 m. liepos 30 d. AB „Linas Agro” partęsė kredito linijos sutartį su AB „SEB bankas” iki 2021 m. liepos 31 d. Kredito linijos limitas
iš viso 88 mln. Eurų.
2020 m. liepos 30 d. UAB „Dotnuva Baltic” partęsė kredito linijos sutartį su AB „SEB bankas” iki 2021 m. liepos 31 d. Kredito linijos
limitas iš viso 23 700 tūkst. eurų.
2020 m. liepos 30 d. SIA „Linas Agro“ partęsė kredito linijos sutartį su AS „SEB banka” iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Kredito linijos
limitas iš viso 37 mln. eurų.
2020 m. liepos - rugpjūčio mėn. AB „Linas Agro Group“ dukterinė įmonė UAB „Dotnuva Baltic” įsigijo 100 proc. akcijų UAB „ GeoFace“
už 188 tūkts. eurų ir ankstesnių savininkų. Įsigyto turto tikrosios vertės Grupė dar nėra nustačiusi, finansinės ataskaitos pateikiamos
žemiau:

Įsigijimo data konsolidavimo tikslais
Apskaitinė vertė
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Grynasis turtas
Pinigai dukterinėje įmonėje
Apyvarta už laikotarpį 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
Pelnas (nuostolis) 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.

UAB GeoFace
tūkst.eurų
2020 m. liepos 31d.
(neaudituota)
126
–
(43)
83
–
–
(63)

2020 m. rugsėjo 8 d. SIA „Dotnuva Baltic” pratęsė overdrafto sutartį su AS „SEB banka” iki 2021 m. rugsėjo 22 d. Overdrafto limitas
iš viso yra 1 500 tūkst. eurų.
2020 m. spalio 8 d. AB „Linas Agro” įsteigė dukterinę įmonę OU „LINAS AGRO“ Estijoje įstatinis kapitalas 100 tūkst. eurų.
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32.Poataskaitiniai įvykiai

(tęsinys)

Bendrovė
2020 m. liepos 9 d. Bendrovė perleido 1 000 nuosavų akcijų Bendrovės Valdybos nariui Andriui Pranckevičiui pagal AB „Linas Agro
Group“ akcijų suteikimo taisykles.
2020 m. liepos 13 d. Bendrovė padidino UAB „Lineliai“ įstatinį kapitalą 70 tūkst. eurų suma.
2020 m. liepos 30 d. Bendrovė suteikė garantiją AB „SEB bankas“ už UAB „Dotnuva Baltic“ 24 mln eurų sumai.
2020 m. rugpjūčio 3 d. Bendrovė pasirašė sprendimą padidinti ŽŪB „Noreikiškės“ įstatinį kapitalą 30 tūkst. eurų suma.
2020 m. rugpjūčio 20 d. Bendrovė pratęsė overdrafto sutartį su „OP Corporate Bank“ plc Lietuvos filialu. Limitas 6 mln. eurų iki 2021
m. rugpjūčio 30 d.
2020 m. rugpjūčio 25 d. Bendrovė pratęsė 6 500 tūkst. eurų paskolos sutartį su AB „Linas Agro“ iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.
2020 m. rugpjūčio 26 d. Bendrovė pasirašė 500 tūkst. eurų paskolos sutartį su UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB. Paskola gauta.
2020 m. rugsėjo 22 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su AB „Linas Agro“ 6 mln. eurų sumai ir suteikė 4 mln. eurų paskolą pagal
šią sutartį.
2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrovė pasirašė paskolos sutartį su Akola Aps ir gavo 6 mln. eurų paskolą.
2020 m. spalio 1 d. pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis su AB „Kauno grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“ ir AB „Vilniaus
paukštynas“ akcininkais, siekdama įsigyti kontrolinius šių ir su jomis susijusių įmonių akcijų paketus. Bendra sandorio suma šalių
susitarimu neatskleidžiama. Sandoriui įvykti reikės Konkurencijos tarybos leidimo.
2020 m. spalio 1 d. Bendrovė pasirašė deponavimo sutartį dėl išankstinio mokėjimo pagal pasirašytą akcijų pirkimo ir pardavimo
sutartį su AB „Kauno grūdai“, AB „Kaišiadorių Paukštynas“ ir AB„Vilniaus Paukštynas“ akcininkais.
2020 m. spalio 5 d. Bendrovė sumokėjo 2 mln. eurų depozitą kaip akcijų kainos dalį (išankstinis mokėjimas) pagal 2020 m. spalio 1
d. pasirašytą sutartį.

AB „Linas Agro Group“
Konsoliduotasis
metinis pranešimas
už 2019–2020 finansinius metus
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

Vadovo laiškas akcininkams

Gerbiami akcininkai,

Šie metai buvo visiškai kitokie, nei įprastai. Paskutinį
metų ketvirtį susidūrėme ir su koronaviruso sukeltos
pandemijos grėsme, ir su veiklą apribojančiu sienų
užsidarymu ir karantinu. Turbūt sudėtingi iššūkiai yra
geriausi mokytojai. Per pandemiją ir karantiną pamatėme ir
savo silpnąsias, ir stipriąsias puses. Žinome, kurias sritis
turime pastiprinti, kurias stiprias savybes galime labiau
išnaudoti.
Pasibaigę 2019–2020 finansiniai metai smarkiai skyrėsi nuo finansiškai prastų 2018–2019 finansinių metų
ir parodė, jog galime ir mokame keisti verslo modelį bei jį adaptuoti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Grįžome
į tvaraus ir subalansuoto augimo kelią. Nors mūsų pardavimų pajamos mažėjo 11 %, pasiekėme aukštus
bendrojo pelno ir EBITDA rezultatus. Įmonės veikloje naudojamo kapitalo grąža pasiekė 4,2 % , taigi jau esame
pusiaukelėje link visai Grupei keliamo tikslo.
Kitais metais sieksime toliau gerinti šiuos rodiklius ir jau dabar ieškome naujų būdų bei nišų, kaip plėtoti
verslą. Todėl investuojame į veiklas ir įsigyjame įmones, kurios leis sukurti didesnę vertę mūsų klientams,
partneriams bei mūsų gaminamos produkcijos vartotojams. Didesnės pridėtinės vertės paslaugos ar
produktai – tokie, kokius siūlys mūsų įsigyta UAB „Geoface” arba planuojama įsigyti „KG Group” – darys mūsų
veiklą pelningesne ir tvaresne. Toliau stipriname žemės ūkio bendrovių verslą: įsigijus Kėdainių rajono žemės
ūkio bendrovę „Nemunas“, mūsų dirbamos žemės plotas išaugo 3 %, kartu atsirado sinergijų su kitomis mūsų
žemės ūkio bendrovėmis.
Praėjusiais finansiniais metais sumažėjo mūsų parduotos produkcijos kiekiai ir pajamos, tačiau prie
mažesnių veiklos apimčių turime geresnį finansinį rezultatą, nes koncentravomės į aukštesnio pelningumo
sandorius. Mūsų išsikeltas tikslas didinti veiklos efektyvumą ir pasiekti didesnio pelningumo grūdų ir žaliavų
pašarams prekyboje šiemet įgavo pagreitį, kurį turime išlaikyti ir ateinančiais metais.
Po kelerių nederliaus metų pagaliau didėjo ūkininkų pajamos, tuo pačiu augo ir mūsų produktų
žemdirbiams prekyba bei jiems teikiamų paslaugų apimtys. Paskelbto karantino pradžia sutapo su
pavasarinės prekybos sezono pradžia, todėl dirbti ir prekiauti buvo daug sudėtingiau, tačiau įdėtos pastangos
atsipirko: mūsų prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos augo 5 proc., o veiklos pelnas buvo netgi 26 proc.
didesnis. Pradėjome naują veiklą: „Dotnuva Baltic“ ir „Ekodrena“ pradėjo kartu vystyti reguliuojamo drenažo
verslą visose trijose Baltijos šalyse.
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Mūsų valdomos žemės ūkio bendrovės pernai džiaugėsi didesniu derliumi bei geresniais veiklos
rezultatais: jų veiklos pelnas augo net 97 proc. O šiemet džiaugiasi dar labiau, nes šio rudens derlius yra
ypatingai geras.
Mūsų pienininkystės veikla, kaip kasmet, yra viena efektyviausių Lietuvoje. Štai Šakių rajono Lukšių žemės
ūkio bendrovė 2019 metais tapo efektyviausia pieno gamintoja Lietuvoje bendrovių tarpe ir šešta pagal pieno
gamybos apimtis. Sidabravo žemės ūkio bendrovė išlaikė trečią vietą tarp efektyviausių pieno gamintojų.
O paukštininkystės verslas įrodė savo ypatingą lankstumą: per karantiną užsidarius HORECA sektoriui ir
valstybių sienoms beveik visame pasaulyje, sugebėjo parduoti tokius pat paukštienos kiekius kaip pernai.
Paukštininkystės įmonės lanksčiai keitė asortimentą ir gamino daugiau didesnės pridėtinės vertės produktų.
Visgi, sumažėjus pasaulinei paukštienos kainai, jų pajamos mažėjo 3 proc., o veiklos pelnas 10 proc.
Mūsų grynasis pelnas didžiausias per šešerius metus. Įmonės vadovybė siekia, kad pelnas ir įmonės vertė
ir toliau augtų. Todėl mūsų strateginis tikslas yra investuoti į veiklas, kurios leis sukurti didesnę vertę mūsų
klientams, partneriams bei mūsų gaminamos produkcijos vartotojams. Didesnės pridėtinės vertės produktai
ir paslaugos turėtų užtikrinti geresnį mūsų veiklos pelningumą ateityje.

Pagarbiai

Generalinis direktorius Darius Zubas
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1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas
AB „Linas Agro Group“ finansiniai metai prasideda liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d. Šis metinis
pranešimas parengtas už 2019–2020 finansinius metus, o visi skaičiai pateikti 2020 m. birželio 30 d. būklei,
jeigu nenurodyta kitaip.

2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie pranešime pateiktus

duomenis
Visi šiame konsoliduotajame metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, remiantis audituotomis finansinėmis
ataskaitomis.
Bendrovės auditorius – „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Lvovo g. 101, Vilnius, Lietuva). Grupėje
užmokestis už ne audito paslaugas, teikiamas pagal atskiras sutartis, suteiktas už laikotarpį nuo 2019 m. liepos
1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. sudarė 4 400 Eur be PVM.
Šiame pranešime AB „Linas Agro Group“ dar gali būti vadinama Bendrove, o Bendrovė kartu su
pavaldžiosiomis įmonėmis – Grupe.

3. Asmuo kontaktams
Finansų direktorius
Mažvydas Šileika
Tel. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

4. Duomenys apie Bendrovę ir Grupę
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Bendrovės pavadinimas

AB „Linas Agro Group“

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

1995 m. lapkričio 27 d., Panevėžys

Juridinio asmens kodas

148030011

LEI kodas

529900UB9QON717IL030

PVM mokėtojo kodas

LT480300113

Juridinių asmenų registro tvarkytojas

Valstybės įmonė Registrų centras

Buveinės adresas

Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva
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Telefonas

(8 45) 507 303

Elektroninio pašto adresas

group@linasagro.lt

Interneto svetainės adresas

www.linasagrogroup.lt

Atsiskaitomoji sąskaita

LT07 7044 0600 0263 7111, AB SEB bankas, banko
kodas 70440

ISIN kodas

LT0000128092

Akcijų prekybos kodas Nasdaq Vilnius

LNA1L

AB „Linas Agro Group“ kartu su tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis valdomomis įmonėmis (toliau
– pavaldžiosiomis įmonėmis) bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę ir veikia keturiose valstybėse –
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Bendrovė filialų ir
atstovybių neturi.

4.1. Pagrindinės veiklos pobūdis
Bendrovės valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir
paslaugas žemdirbiams. Pati Bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos
nevykdo.
Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus: „Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas“, „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“, „Žemės ūkio produktų gamyba“, „Maisto
produktai“. Skirstymą į atskirus segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos
pobūdis, tačiau dažnai segmentų veikla yra susijusi tarpusavyje.
Grupė yra vienas didžiausių lietuviškų grūdų eksportuotojų, turi nuosavą modernių grūdų saugyklų tinklą.
Taip pat vienas iš prekių žemdirbiams (sertifikuotų sėklų, trąšų bei žemės ūkio technikos) tiekimo lyderių
Lietuvoje, turi sėklų paruošimo gamyklą. Taip pat Grupė yra ir stambi pieno gamintoja Lietuvoje ir paukštienos
gamintoja Latvijoje.
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4.2. Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones
4.2.1.AB „Linas Agro Group“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje 2020 m. birželio 30 d. valdė 61 įmonę.

Apibendrinta AB „Linas Agro Group“ valdomų įmonių schema*
*Į schemą neįtrauktos įmonės: UAB „Gerera“ (nevykdė veiklos, 100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“ (nevykdė veiklos, 100
proc. akcijų), Linas Agro A/S (likviduojama, 100 proc. akcijų) .
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4.2.2. Grupės įmonių akcijų valdytojai
2020 m. birželio 30 d. AB „Linas Agro Group“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdė šias įmones*:
* Neįtrauktos veiklos nevykdančios bei likviduojamos įmonės: UAB „Gerera“ (nevykdo veiklos, 100 proc. akcijų), UAB
„Dotnuvos technika“ (nevykdo veiklos, 100 proc. akcijų), Linas Agro A/S (likviduojama, 100 proc. akcijų).
** AB „Linas Agro Group“ ir UAB „Linas Agro“ Grūdų centras turi po 50 proc. UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB balsų.

Įmonė

Statusas

AB „Linas Agro“

Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Dotnuva
Baltic“
UAB „Jungtinė
ekspedicija“
SIA „Lielzeltini“
SIA „Cerova“
SIA „Broileks“
UAB „Lineliai“
UAB „Noreikiškės“
UAB „Landvesta 2“
UAB „Landvesta 1“
UAB „Linas Agro“
Konsultacijos
UAB „Landvesta 5“
AS „Putnu fabrika
Kekava“
UAB „Linas Agro“
Grūdų centras KŪB
**
AS „Putnu fabrika
Kekava“
UAB „Landvesta 4“
UAB „Landvesta 6“
UAB „Landvesta 3“
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AB „Linas
Agro Group“
tiesiogiai
valdomas
akcijų
paketas

Kitos akcijas valdančios pavaldžiosios įmonės

Grupės
valdoma
akcijų dalis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99,96 %

100 %

76,97 %

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 0,04 %
akcijų.
AB „Linas Agro“ valdo 23,03 % akcijų.

76,47 %

AB „Linas Agro“ valdo 23,53 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos turto konsultacijos“ valdo 24
% akcijų.

100 %

76 %

100 %

Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė

67,92 %

AB „Linas Agro“ valdo 32,08 % akcijų.

100 %

60,87 %

SIA „Lielzeltini“ valdo 36,29 % akcijų.

97,16 %

60,94 %

AB „Linas Agro“ valdo 39,05 %, UAB „Linas
Agro“ Grūdų centras – 0,01 % įnašų.

Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė

60,87 %

SIA „Lielzeltini“ valdo 36,29 % akcijų.

97,16 %

26,42 %

AB „Linas Agro“ valdo 73,58 % akcijų.

100 %

15,51 %

AB „Linas Agro“ valdo 84,49 % akcijų.

100 %

13,91 %

AB „Linas Agro“ valdo 86,09 % akcijų.

100 %

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
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100 %
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Įmonė

Statusas

AB „Linas
Agro Group“
tiesiogiai
valdomas
akcijų
paketas

Kitos akcijas valdančios pavaldžiosios įmonės

Grupės
valdoma
akcijų dalis

Užupės ŽŪB
Panevėžio rajono
Žibartonių ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė
Pavaldžioji
bendrovė

0,05 %

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 99,95 %
pajų.
UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 49,028
% pajų, Užupės ŽŪB valdo 50,826 % pajų.

100 %

SIA „Linas Agro“
Graudu centrs

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB valdo
100 % akcijų.

Panevėžio rajono
Aukštadvario ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 99,54 %
pajų.

99,54 %

Sidabravo ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 96,25 %
pajų.

96,25 %

Šakių rajono Lukšių
ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 98,82 %
pajų.

98,82 %

Biržų rajono
Medeikių ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 98,33 %
pajų, Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB valdo
0,06 % pajų.

98,39 %

Kėdainių rajono
Labūnavos ŽŪB

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 98,95 %
pajų.

98,95 %

Kėdainių rajono
ŽŪB „Nemunas”

Pavaldžioji
bendrovė

Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB valdo 66,68
% pajų, UAB „Linas Agro“ Konsultacijos 0,831%.

67,44 %

TOV „LINAS AGRO
UKRAINA“

Pavaldžioji
bendrovė

AB „Linas Agro“ valdo 100 % akcijų.

100 %

SIA „Linas Agro“

Pavaldžioji
bendrovė

AB „Linas Agro“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Linas Agro“
Grūdų centras

Pavaldžioji
bendrovė

AB „Linas Agro“ valdo 100 % akcijų.

100 %

SIA „Dotnuva Baltic“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Dotnuva Baltic“ valdo 100 % akcijų.

100 %

AS „Dotnuva Baltic“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Dotnuva Baltic“ valdo 100 % akcijų.

100 %

SIA „PFK Trader“

Pavaldžioji
bendrovė

AS „Putnu fabrika Kekava“ valdo 100 % akcijų.

97,16 %

UAB „Kekava Foods
LT“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „PFK Trader“ valdo 100 % akcijų.

97,16 %

UAB „Paberžėlė“

Pavaldžioji
bendrovė

Užupės ŽŪB valdo 100 % akcijų.

0,047 %
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99,90 %

100 %

100 %
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Įmonė

Statusas

ŽŪK „KUPIŠKIO
GRŪDAI“

AB „Linas
Agro Group“
tiesiogiai
valdomas
akcijų
paketas

Kitos akcijas valdančios pavaldžiosios įmonės

Grupės
valdoma
akcijų dalis

Pavaldžioji
Įmonė

Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Panevėžio rajono
Aukštadvario ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB valdo po
6,29 %, Biržų rajono Medeikių ŽŪB – 31,45 %,
o AB „Linas Agro“ – 49,69 % pajų.

99,15 %

Karčemos
kooperatinė
bendrovė

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB valdo
80%, o Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB – 4 %
pajų.

84 %

UAB „Zemvaldos
turto konsultacijos“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Landvesta 1“ valdo 34,43 % akcijų, UAB
„Landvesta 2“ – 10,32 %, UAB „Landvesta 3“ –
11,34 %, UAB „Landvesta 4“ – 6,12 %, UAB
„Landvesta 5“ – 5,88 %, UAB „Landvesta 6“–
5,56 %, UAB „Lineliai“ – 16,94 %, UAB
„Noreikiškės“ – 9,41 %.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 1“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 2“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 3“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 4“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 5“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 6“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

SIA „Zemvalda land
management
holdings 7“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos valdo 100 %
akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 1“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 1“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 2“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 2“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 3“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 3“
valdo 100 % akcijų.

100 %

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
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Įmonė

Statusas

UAB „Zemvaldos
turtas 4“

AB „Linas
Agro Group“
tiesiogiai
valdomas
akcijų
paketas

Kitos akcijas valdančios pavaldžiosios įmonės

Grupės
valdoma
akcijų dalis

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 4“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 5“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 5“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 6“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 6“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas 7“

Pavaldžioji
bendrovė

SIA „Zemvalda land management holdings 7“
valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 1“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 1“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 2“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 2“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 3“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 3“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 4“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 4“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 5“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 5“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 6“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 6“ valdo 100 % akcijų.

100 %

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 7“

Pavaldžioji
bendrovė

UAB „Zemvaldos turtas 7“ valdo 100 % akcijų.

100 %
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4.2.3. Grupės įmonių veikla ir kontaktiniai duomenys*
* Neįtrauktos veiklos nevykdančios bei likviduojamos įmonės:
1.

UAB „Gerera“, uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1993-01-15, juridinio asmens kodas 147676584, buveinės adresas
Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys, Lietuva, registro tvarkytojo pavadinimas – Valstybės įmonė Registrų centras;

2.

UAB „Dotnuvos technika“, uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1998-06-25, juridinio asmens kodas 161452398, buveinės
adresas Parko g. 6, Akademija, 58351 Kėdainių r., Lietuva, registro tvarkytojo pavadinimas – Valstybės įmonė Registrų centras.

3.

Likviduojama Linas Agro A/S, ribotos atsakomybės bendrovė, įregistruota 1994-03-15, juridinio asmens kodas CVR 17689037,
buveinės adresas Vinkel Alle 1, DK-9000 Aalborg, Danija, registro tvarkytojo pavadinimas – Danijos verslo ir bendrovių
departamentas.

Lietuvoje veikiančios pavaldžiosios bendrovės

12

Įmonės
pavadinimas

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Įregistravimo data, juridinio
asmens kodas, teisinė forma ir
registro tvarkytojo pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

AB „Linas Agro“

Didmeninė prekyba
grūdais, aliejinių augalų
sėklomis, žaliavomis
pašarams ir prekėmis
augalininkystei

1991-07-08, juridinio asmens
kodas 147328026, akcinė
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 333
Faksas (8 45) 507 444
E. p. info@linasagro.lt
www.linasagro.lt, www.rapsai.lt

UAB „Dotnuva
Baltic“

Prekyba žemės ūkio
technika, įranga grūdų
elevatoriams ir
fermoms, sėklų gamyba

1996-03-05, juridinio asmens
kodas 261415970, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Parko g. 6, Akademija,
58351 Kėdainių r., Lietuva
Tel. (8 347) 37 030
Faksas (8 347) 37 040
E. p. info@dotnuvabaltic.lt
www.dotnuvabaltic.lt

UAB „Linas Agro“
Grūdų centras
KŪB

Grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

2002-07-10, juridinio asmens
kodas 148451131,
komanditinė ūkinė bendrija,
Valstybės įmonė Registrų
centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 343
Faksas (8 45) 507 344
E. p. grudu.centras@linasagro.lt

UAB „Linas Agro“
Grūdų centras

Valdymo paslaugos

2002-07-05, juridinio asmens
kodas 148450944, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 365
Faksas (8 45) 507 344
E. p. grudai@linasagro.lt

ŽŪK „KUPIŠKIO
GRŪDAI“

Grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

1999-04-08, juridinio asmens
kodas 160189745, kooperatinė
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Technikos g. 6D, 40122
Kupiškis, Lietuva
Tel./faks. (8 459) 529 16
E. p. info@kupiskiogrudai.lt

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Konsoliduotasis metinis pranešimas 2019–2020 finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
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Įmonės
pavadinimas

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Įregistravimo data, juridinio
asmens kodas, teisinė forma ir
registro tvarkytojo pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Karčemos
kooperatinė
bendrovė

Grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

2010-03-09, juridinio asmens
kodas 302487798, kooperatinė
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Šiaulių g. 72, Gustonių k.
38355 Panevėžio r., Lietuva
Tel. (8 45) 454 051
Faksas (8 45) 454 054
E. p. priemimas@karcemoskb.lt

UAB „Jungtinė
ekspedicija“

Logistikos ir
ekspedijavimo
paslaugos

1998-02-17, juridinio asmens
kodas 141642963, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Nemuno g. 2A, 91199
Klaipėda, Lietuva
Tel. (8 46) 310 163
Faksas (8 46) 312 529
E. p. info@je.lt
www.je.lt

UAB „Linas Agro“
Konsultacijos

Pavaldžiųjų įmonių,
užsiimančių žemės ūkio
veikla, valdymas

2003-06-23, juridinio asmens
kodas 248520920, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Žibuoklių g. 14, 57125 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. 8 688 67 429
E. p. konsultavimas@linasagro.lt

Biržų rajono
Medeikių ŽŪB

Augalininkystė

1992-10-05, juridinio asmens
kodas 154771488, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Biržų g. 32, Medeikių k.
41462 Biržų r., Lietuva
Tel. (8 450) 58 422
Faksas (8 450) 58 412
E. p. medeikiai@linasagro.lt

Panevėžio rajono
Aukštadvario
ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

1993-03-09, juridinio asmens
kodas 168573274, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Pirties g. 3, Aukštadvario k.,
38255 Panevėžio r., Lietuva
Tel./faks. (8 45) 592 651
E. p. aukstadvaris@linasagro.lt

Sidabravo ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

1993-04-20, juridinio asmens
kodas 171331516, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Pergalės g. 1A, Sidabravas
82251 Radviliškio r., Lietuva
Tel. (8 422) 47 727
Faksas (8 422) 47 618
E. p. sidabravas@linasagro.lt

Panevėžio rajono
Žibartonių ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

1992-05-22, juridinio asmens
kodas 168521815, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Žibartonių g. 74, Žibartonių k.
78323 Panevėžio r., Lietuva
Tel. (8 45) 557 444
Faksas (8 45) 557 486
E. p. zibartoniai@linasagro.lt

Šakių rajono
Lukšių ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

1992-10-30, juridinio asmens
kodas 174317183, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Lukšių k. 2, 71176 Šakių r.,
Lietuva
Tel. (8 345) 44 288
Faksas (8 345) 44 225
E. p. luksiai@linasagro.lt

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
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pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
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Įmonės
pavadinimas

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Įregistravimo data, juridinio
asmens kodas, teisinė forma ir
registro tvarkytojo pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

Kėdainių rajono
Labūnavos ŽŪB

Mišri žemės ūkio veikla

1992-02-25, juridinio asmens
kodas 161228959, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Serbinų g. 19, Labūnavos k.
58173 Kėdainių r., Lietuva
Tel. (8 347) 34 180
Faksas (8 347) 34 180
E. p. labunava@linasagro.lt

Kėdainių rajono
ŽŪB „Nemunas”

Mišri žemės ūkio veikla

1992-10-21, juridinio asmens
kodas 161268868, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Žibartonių g. 74, Žibartonių k.
78323 Panevėžio r., Lietuva
Tel. (8 45) 557 444
E. p. nemunas@linasagro.lt

UAB „Kekava
Foods LT“

Mažmeninė prekyba
maisto produktais

2018-03-08, juridinio asmens
kodas 304784428, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Subačiaus g. 5, 01302 Vilnius,
Lietuva
Tel. 8 612 03 958
E. p. kekava.foods@linasagro.lt

UAB „Landvesta
1“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2005-10-21, juridinio asmens
kodas 300501060, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

UAB „Landvesta
2“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2005-10-21, juridinio asmens
kodas 300501085, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

UAB „Landvesta
3“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2005-10-21, juridinio asmens
kodas 300501092, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

UAB „Landvesta
4“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2007-04-23, juridinio asmens
kodas 300709428, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

UAB „Landvesta
5“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2007-08-16, juridinio asmens
kodas 301019661, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

UAB „Landvesta
6“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2008-01-14, juridinio asmens
kodas 301520074, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. info@landvesta.lt

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Konsoliduotasis metinis pranešimas 2019–2020 finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.
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Įmonės
pavadinimas

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Įregistravimo data, juridinio
asmens kodas, teisinė forma ir
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UAB
„Noreikiškės“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2012-08-16, juridinio asmens
kodas 302841649, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Žibartonių g. 70, Žibartonių k.
38323 Panevėžio r., Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
E. p. noreikiskes@linasagro.lt

Užupės ŽŪB

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2011-04-06, juridinio asmens
kodas 302612561, žemės ūkio
bendrovė, Valstybės įmonė
Registrų centras

Liaudės g. 81, Užupės k.
58311 Kėdainių r., Lietuva
Tel. 8 698 58583
E. p. uzupe@linasagro.lt

UAB „Paberžėlė“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2008-06-30, juridinio asmens
kodas 301772627, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Liaudės g. 81, Užupės k.
58311 Kėdainių r., Lietuva
Tel. 8 698 58583
E. p. paberzele@linasagro.lt

UAB „Lineliai“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2012-03-09, juridinio asmens
kodas 302740714, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

Smėlynės g. 2C, 35143
Panevėžys, Lietuva
Tel. (8 45) 507 406
Faksas (8 45) 507 404
E. p. lineliai@linasagro.lt

UAB „Zemvaldos
turto
konsultacijos“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-03, juridinio asmens
kodas 305564449, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 1“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-27, juridinio asmens
kodas 305558720, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 2“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-27, juridinio asmens
kodas 305559441, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 3“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-27, juridinio asmens
kodas 305559968, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 4“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-21, juridinio asmens
kodas 305555158, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 5“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-21, juridinio asmens
kodas 305556648, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt
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UAB „Zemvaldos
turtas 6“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-21, juridinio asmens
kodas 305556331, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas 7“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-25, juridinio asmens
kodas 305557636, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 1“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-29, juridinio asmens
kodas 305561766, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 2“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-29, juridinio asmens
kodas 305561218, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 3“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-29, juridinio asmens
kodas 305560760, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 4“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-26, juridinio asmens
kodas 305558033, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 5“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-26, juridinio asmens
kodas 305558019, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 6“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-26, juridinio asmens
kodas 305558026, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

UAB „Zemvaldos
turtas SPV 7“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-05-27, juridinio asmens
kodas 305559975, uždaroji
akcinė bendrovė, Valstybės
įmonė Registrų centras

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt
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SIA „Linas Agro“

Didmeninė prekyba
grūdais, aliejinių
augalų sėklomis, prekių
tiekimas augalininkystei

2003-04-23, juridinio asmens
kodas 53603019011, Latvijos
Respublikos įmonių registras

„Baltijas Ceļš“, Cenos valsčius,
Uozolniekų savivaldybė,
LV-3043, Latvija
Tel. +371 630 840 24
Faksas +371 630 842 24
E. p. info@linasagro.lv
www.rapsim.lv

SIA „Linas Agro“
Graudu centrs

Grūdų paruošimas ir
sandėliavimas

2013-05-02, juridinio asmens
kodas 43603059101, Latvijos
Respublikos įmonių registras

„Jaunsalieši“, LV-5202
Jekabpils, Latvija
Tel. +371 220 001 82
E. p.
graudu.centrs@linasagro.lv

TOV „LINAS
AGRO UKRAINA“

Atstovybės veikla

2018-07-30, juridinio asmens
kodas 42340549, Ukrainos
vieningas juridinių asmenų,
individualių verslininkų ir viešųjų
įstaigų valstybinis registras

Juridinis adresas:
Verhniy Val g. 28, Kijevas,
04071, Ukraina
Tel. + 380 96 634 24 02
E. p. info.ukraine@linasagro.lt

SIA „Dotnuva
Baltic“

Prekyba žemės ūkio
technika ir įranga
grūdų elevatoriams

2010-04-26, juridinio asmens
kodas 43603041881, Latvijos
Respublikos įmonių registras

„Baltijas Ceļš“, Cenos valsčius,
Uozolniekų savivaldybė,
LV-3043, Latvija
Tel. +371 679 131 61
Faksas +371 677 602 52
E. p. info@dotnuvabaltic.lv
www.dotnuvabaltic.lv

AS „Dotnuva
Baltic“

Prekyba žemės ūkio
technika ir įranga
grūdų elevatoriams

2010-11-11, juridinio asmens
kodas 12019737, Centrinis Estijos
Respublikos vertybinių popierių
registras (Eesti Väärtpaberikeskus
AS)

Savimae 7, 60534 Vahi, Tartu
regionas, Estija
Tel. + 372 661 2800
Faksas + 372 661 8004
E. p. info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee

AS „Putnu
fabrika Kekava“

Paukščių auginimas,
paukštienos ir jos
produktų gamyba bei
pardavimas

1991-06-11, juridinio asmens
kodas 50003007411, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Kekava, Kekavos regionas,
LV-2123 Latvija
Tel. +371 6787 4000
Faksas +371 6787 4001
E. p. info@pfkekava.lv
www.vistas.lv

SIA „PFK
TRADER“

Mažmeninė prekyba
maisto produktais

2013-08-26, juridinio asmens
kodas 40103703853, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Kekava, Kekavos regionas,
LV-2123 Latvija
Tel. +371 6787 4000
Faksas +371 6787 4001
E. p. info@pfkekava.lv
www.vistas.lv

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Konsoliduotasis metinis pranešimas 2019–2020 finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

18

Įmonės
pavadinimas

Pagrindinės veiklos
pobūdis

Įregistravimo data,
juridinio asmens kodas,
registro tvarkytojo pavadinimas

Kontaktiniai duomenys

SIA „Lielzeltini“

Paukščių auginimas,
paukštienos ir jos
produktų gamyba,
pašarų gamyba

1994-07-07, juridinio asmens
kodas 40003205232, Latvijos
Respublikos įmonių registras

„Mazzeltini“, Janeikas,
Bauskas regionas, Latvija
Tel. +371 6396 0770
Faksas +371 6396 0768
E. p. lielzeltini@lielzeltini.lv
www.lielzeltini.lv

SIA „Broileks“

Viščiukų auginimas ir
pardavimas

2009-12-07, juridinio asmens
kodas 50103262981, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Gaismas g. 2A-48, Ķekava
LV-2123, Latvija
Tel./Faksas +371 67313182

SIA „Cerova“

Kiaušinių inkubavimas
ir viščiukų pardavimas

2003-10-08, juridinio asmens
kodas 43603019946, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Centra g. 11, Musa, Ceraukstes
par., Bauskės regionas, Latvija
Tel. +371 2633 4110
Faksas +371 6392 6234
E. p. cerova@latnet.lv

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 1“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-11, juridinio asmens
kodas 40203248677, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 2“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-11, juridinio asmens
kodas 40203248681, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 3“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-11, juridinio asmens
kodas 40203248709, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 4“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-11, juridinio asmens
kodas 40203248713, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 5“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-15, juridinio asmens
kodas 40203249013, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 6“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-11, juridinio asmens
kodas 40203248696, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E .p. t.dailidenas@landvesta.lt

SIA „Zemvalda
land
management
holdings 7“

Žemės ūkio paskirties
žemės nuoma ir
valdymas

2020-06-15, juridinio asmens
kodas 40203248997, Latvijos
Respublikos įmonių registras

Audeju 15-4, LV-1050 Ryga,
Latvija
Tel. 8 686 80 867
E. p. t.dailidenas@landvesta.lt
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•

AB „Linas Agro Group“ 2019–2020 finansinių metų konsoliduotos pajamos siekė 658 mln. Eur ir buvo
11 proc. mažesnės, lyginant su ankstesniais metais (743 mln. Eur).

•

Grupė pardavė 2,23 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 12 proc.
mažiau nei ankstesniais metais (2,53 mln. tonų).

•

Bendrasis pelnas siekė 45,7 mln. Eur ir buvo 58 proc. didesnis, nei ankstesniais metais (28,9 mln. Eur).

•

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 25,9 mln. Eur ir buvo
beveik 5 kartus didesnis nei ankstesniais metais (5,6 mln. Eur).

•

Grupė uždirbo 14,8 mln. Eur veiklos pelno, palyginti su pernai patirtu 3,3 mln. Eur veiklos nuostoliu.

•

Pelnas prieš mokesčius siekė 11,9 mln. Eur (palyginti su 6,4 mln. Eur patirtu nuostoliu ankstesniais
metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 9,8 mln. Eur (ankstesniais metais buvo 4,9 mln. Eur
nuostolis).
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5.1. Finansiniai rodikliai

Pajamos, tūkst. EUR
Viso tonos
Bendrasis pelnas,
tūkst. EUR
EBITDA, tūkst. EUR
Veiklos pelnas, tūkst.
EUR
Pelnas prieš
mokesčius (EBT),
tūkst. EUR
Grynasis pelnas,
tūkst. EUR

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019
(tūkst. EUR)

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019 (%)

644 952

634 423

742 542

657 700

-84 842

-11,4

2 364 713

2 205 755

2 529 711

2 233 808

-295 903

-11,7

46 276

45 848

28 871

45 664

16 793

58,2

22 716

20 410

5 578

25 923

20 345

365

12 054

9 597

-3 336

14 827

18 163

-

10 045

7 523

-6 430

11 931

18 361

-

8 408

9 463

-4 830

10 004

14 834

-

7,18

7,23

3,89

6,94

3,05

78

3,52

3,02

0,75

3,94

3,19

425

1,87

1,51

-0,45

2,25

2,70

-

1,56

1,19

-0,86

1,81

2,67

-

1,30

1,49

-0,65

1,52

2,17

-

1,43

1,38

1,26

1,31

0,05

4,1

1,09

1,26

1,30

1,24

-0,06

-4,9

4,40

7,02

25,54

5,38

-20,16

-79

4,98

5,34

-2,84

5,52

8,36

-

4,33

2,90

-1,04

4,77

5,81

-

2,38

2,36

-1,23

2,47

3,70

-

0,05

0,06

-0,03

0,06

0,09

-

12,88

12,34

-20,83

9,83

30,66

-

0,0076

0,0185

-

-

-

-

Maržos, %
Bendrojo pelno
marža
EBITDA marža
Veiklos pelno marža
Pelno prieš
mokesčius marža
Grynojo pelno marža

Mokumo ir grąžos finansiniai rodikliai
Einamasis mokumas
Skolos / Nuosavybės
santykis
Grynoji finansinė
skola / EBITDA
Nuosavybės grąža
(ROE), %
Naudojamo kapitalo
įmonės veikloje
grąža (ROCE), %
Turto grąža (ROA), %
Pelnas ir sąlyginis
pelnas vienai akcijai
Pelno ir kainos
santykis (P/E)
Už finansinius metus
išmokėti dividendai,
Eur. už akciją
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5.1. lentelėje naudojamų sąvokų paaiškinimas

Veiklos pelnas, neatskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir
vertės sumažėjimo sąnaudų.

EBITDA

Veiklos pelnas

Pelnas, neatskaičiavus investicinės ir finansinės veiklos grynąja verte ir pelno
mokesčio.

Pelnas prieš mokesčius (EBT)

Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio

Laikotarpio pelno marža

Laikotarpio pelno ir pajamų santykis.

Grynoji finansinė skola

Iš ilgalaikių, trumpalaikių įsipareigojimų finansinėms institucijoms ir lizingo
įsipareigojimų atimta pinigų ir pinigų ekvivalentų suma.

Naudojamas
veikloje

kapitalas

įmonės

Nuosavo kapitalo ir ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų finansų
institucijoms suma.

Einamasis mokumas

Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.

Skolos/ Nuosavybės santykis

Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.

Nuosavybės grąža (ROE), %

Laikotarpio (grynojo) pelno ir laikotarpio nuosavo kapitalo santykis.

Naudojamo kapitalo
veikloje grąža (ROCE), %

Laikotarpio veiklos pelno (EBIT) ir laikotarpio naudojamo kapitalo įmonės
veikloje santykis.

įmonės

Turto grąža (ROA), %

Laikotarpio (grynojo) pelno ir laikotarpio viso turto santykis.

Pelno ir kainos santykis (P/E)

Paskutinės Bendrovės akcijos kainos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje
laikotarpio pabaigoje ir paskutinių 12 mėnesių pelno vienai akcijai santykis.

5.2. Apžvalga
Dėl COVID-19 ir daugelyje šalių įvesto karantino Grupės įmonės susidūrė su įvairiomis kliūtimis, tačiau
antrojo finansinių metų pusmečio rezultatų pandemija iš esmės nepaveikė. Nei vienos įmonės neteko
uždaryti, visos įmonės veikė, naudodamos individualias darbuotojų apsaugos priemones ir laikydamosi naujų
darbo tvarkos bei klientų aptarnavimo reglamentų. Didelė dalis biurų darbuotojų bei pardavėjai dirbo
nuotoliniu būdu iki birželio, o žemės ūkio technikos servisų darbuotojai dirbo vengdami sąlyčio su klientais.
Naujų tvarkų įdiegimas ir apsaugos priemonių įsigijimas pareikalavo papildomų materialinių resursų.
Bendras AB „Linas Agro Group“ parduotos produkcijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 12 proc.
iki 2,23 mln. tonų. Grupės konsoliduotos pajamos sumažėjo 11 proc. iki 658 mln. Eur. Grupės verslo segmento
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„Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“ pajamos sumažėjo 18 proc. iki 419 mln. Eur. „Prekės
ir paslaugos žemdirbiams“ veiklos pajamos buvo didesnės 5 proc. ir siekė 156 mln. Eur. Veiklos segmente
„Maisto produktai“ pardavimų pajamos mažėjo 4 proc. ir buvo 74 mln. eurų. Grupės valdomų žemės ūkio
bendrovių pardavimų apimtys padidėjo 8 proc. iki 28 mln. Eur.
Grupės veiklos pelningumas buvo žymiai geresnis, nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas siekė 14,8 mln.
Eur, palyginus su pernai buvusiu 3,3 mln. Eur nuostoliu. EBITDA siekė 25,9 mln. Eur, palyginus su 5,6 mln. Eur
ankstesniais metais. Grynasis pelnas siekė 10 mln. Eur, jei palyginti su 4,8 mln. Eur nuostoliu 2018–2019
finansiniais metais.
Per ataskaitinį laikotarpį AB „Linas Agro Group“ pavaldžioji įmonė Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB įsigijo
67,51 proc. Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ pajų. Bendrovė dirba 1 051 ha žemės, verčiasi
pieno gamyba bei augalininkyste. 2019 metais įmonės pajamos viršijo 1 mln. eurų, valdomas turtas įvertintas
1,89 mln. Eur. Dabartiniai Grupės tikslai yra padidinti įsigytos bendrovės veiklos efektyvumą.
Finansinių metų pabaigoje Grupė įvykdė pakeitimus organizacinėje struktūroje ir suformavo įmonių
subgrupę iš naujai įsteigtų ir įsigytų žemės valdymo įmonių. Subgrupę sudaro 21 įmonė, ir jos sukūrimo tikslas
yra sukonsoliduoti dalį įvairių AB „Linas Agro Group“ pavaldžiųjų įmonių turimų žemės ūkio paskirties žemės
sklypų, taip palengvinant AB „Linas Agro Group“ disponavimą žemės valdomis.

5.3. Piniginiai srautai ir likvidumas
Grupės tikslas yra turėti pakankamai finansinių išteklių, išlaikyti aukštą likvidumo lygį ir balanso kokybę,
turėti lankstumo ir erdvės skolinantis bei patenkinti Grupės apyvartinio kapitalo ir investicijų poreikius.
Balanso sudarymo datai Grupė turėjo beveik 9,5 mln. Eur pinigų ir pinigų ekvivalentų (2018–2019
finansiniais metais jie siekė 7,6 mln. Eur), jos einamojo mokumo rodiklis siekė 1,3. Skolos ir nuosavybės
santykis (visos skolos / visos nuosavybės) siekė 1,24 (praėjusiais metais jis buvo lygus 1,3).
Grupės grynosios finansinės skolos ir konsoliduoto pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą
(EBITDA) santykinis rodiklis mažėjo nuo 25,5 iki 5,4.
Grupės finansinės skolos (neįskaitant lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų) siekė 125 mln. Eur
(2018–2019 finansiniais metais buvo 147 mln. Eur) ir sumažėjo 15 proc. Grupės trumpalaikių paskolų dalis
siekė 74 proc., didžioji jų dalis buvo skirta finansuoti apyvartinį kapitalą. Finansinės skolos pagrinde sumažėjo
dėl sumažėjusių atsargų (sumažėjimas 10,3 mln. Eur) ir debitorinio įsiskolinimo (sumažėjimas 4 mln. Eur).
Finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį nepakito ir siekė 3,7 mln. Eur. Finansinių skolų apimtys
(įskaitant ir lizingo įsipareigojimus) liko nepakitusios ir siekė 149 mln. Eur. Ilgalaikės finansinės skolos per
ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1,1 mln. Eur, lyginant su finansinių metų pradžia.
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus buvo teigiami ir siekė
21,6 mln. Eur, palyginti su 5 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo teigiami ir sudarė 39,1 mln. Eur ( 20,3 mln. Eur per atitinkamą
2018–2019 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos sumažėjo 10,3 mln. Eur.
Grupės pinigų srautai iš investicinės veiklos buvo neigiami ir siekė 5,6 mln. Eur ((10,8) mln. Eur 2018–2019
finansiniais metais).

22

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Konsoliduotasis metinis pranešimas 2019–2020 finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

Grupės pinigų srautai iš finansinės veiklos buvo neigiami ir siekė 31,6 mln. Eur, tokius srautus iš esmės
sąlygojo finansinių paskolų sumažėjimas (šių skolų pokytis 40,7 mln. Eur).
AB „Linas Agro Group“ yra pilnai pajėgi finansuoti savo pagrindinę ir investicinę veiką. Grupė savo
apyvartinį kapitalą ir ilgalaikes investicijas finansuoja pagrinde keturiuose bankuose – AB SEB bankas, ABN
AMRO Bank N.V., Swedbank AB, AB Luminor. Bendras kredito limitų dydis minėtuose bankuose viršija 160
mln. Eur.

5.4. Investicijos
AB „Linas Agro Group“ ir jos pavaldžios įmonės per ataskaitinį laikotarpį investavo 14,5 mln. Eur.
Pagrindinės investicijos pagal jų pobūdį:

Investicijų objektas

Investicijų suma, tūkst. Eur

5 860
Grūdų saugyklų įranga, sandėliai, pastatai, įvairūs prietaisai ir kita technika
Žemės ūkio technikos, transporto priemonės, įrangos, statinių įsigijimas ir
atnaujinimas bei žemių įsigijimas

2 714

Paukštynų modernizavimas ir atnaujinimas

5 608

Didžiausios investicijos teko paukštininkystės verslui – jos siekė 5,6 mln. Eur. Virš 1,8 mln. Eur investuota
į fermų rekonstrukciją ir auginamų paukščių biologinės saugos stiprinimą, virš 0,8 mln. – į paukščių skerdimo
ir mėsos perdirbimo cechus. Už 1,5 mln. Eur buvo gerinama infrastruktūra: vandens tiekimo ir kanalizavimo,
apšvietimo bei saugumo sistemos.
Per ataskaitinį laikotarpį Uozolniekuose, Latvijoje baigtas įrengti ir atidarytas naujas
aptarnavimo centras.

žemdirbių

Joniškio grūdų elevatoriuje pastatytas skystų azoto trąšų rezervuaras.
Rekonstruota suskystintų dujų talpykla bei modernizuota džiovykla ŽŪK „Kupiškio grūdai“ grūdų
elevatoriuje.
Kėdainių grūdų elevatoriuje įrengta sėklų apvėlimo trąšomis įranga, kuri leido pradėta teikti ūkininkams
naują paslaugą. Kartu įsigyta nauja trąšų fasavimo įranga.
Techniniai patobulinimai buvo vykdomi grūdų elevatoriuje Rėzeknėje, Latvijoje.
Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovėje rekonstruoti administracinis pastatas bei karvidė,
įrengti du melžimo robotai, plečiamas GPS siųstuvų, kuro zondų, bei stebėjimo kamerų tinklas.
Fermų rekonstrukcija buvo vykdoma ir Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovėje.

5.5. Segmentų veiklos rezultatai
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Grupės veikla skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus bei kitą smulkią veiklą, kurios negalima
priskirti nei vienam iš pagrindinių segmentų :

1. „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“;
2. „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“;
3. „Žemės ūkio produktų gamyba“;
4. „Maisto produktai“;
5. „Kitos veiklos“.

Segmentų veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Eur

Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas
Prekės ir paslaugos
žemdirbiams
Žemės ūkio produktų
gamyba
Maisto produktai
Kitos veiklos
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2019–2020

2018–2019

2017–2018

2016–2017

2015–2016

6 225

-8 640

3 984

7 989

9 583

3 724

2 950

5 657

3 806

2 816

6 358

3 230

3 146

3 329

758

2 183

2 431

3 904

1 545

-1 246

-

471

-92

-196

-176
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Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas
Šis veiklos segmentas apima prekybą grūdais, aliejinėmis sėklomis bei žaliavomis pašarams, grūdų
saugyklų bei logistikos paslaugas.
„Grūdais“ vadinami kviečiai, miežiai, kukurūzai ir kai kurios kitos grūdų rūšys. Didelę šio segmento veiklos
dalį sudaro prekyba Lietuvoje bei Latvijoje užaugintais grūdais.
„Aliejinės sėklos“ – rapsai, saulėgrąžų bei linų sėklos.
„Žaliavos pašarams“ – tai prekyba maisto pramonės antriniais produktais (tokiais kaip saulėgrąžų
išspaudos, saulėgrąžų rupiniai, rapsų išspaudos, sojų rupiniai, cukrinių runkelių granulės, ir pan.). Čia taip pat
patenka kiti su pašarais susiję produktai, tokie kaip sojų pupelės bei augaliniai aliejai.
Prie šio segmento taip pat priskiriamas grūdų paruošimas eksportui grūdų saugyklose (valymas,
džiovinimas, saugojimas, perkrovimas) ir logistikos paslaugos.
Minėtoje srityje Grupė veikia nuo 1991 metų, ši veikla generuoja didžiąją jos pajamų dalį. Grupės įmonė
AB „Linas Agro“ turi Geros prekybos praktikos (European Good Trading practice, GTP) ir Geros gamybos
praktikos (European Good Manufacturing practice, GMP+) sertifikatus, taip pat VšĮ „Ekoagros“ išduotą
ekologinių augalininkystės produktų prekybos bei ISCC (Tarptautinį tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų
valdymo) sertifikatus. SIA „Linas Agro“ turi ISCC sertifikatą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės grūdų
ir kitų žemės ūkio žaliavų saugojimo talpa Lietuvoje ir Latvijoje viršijo 332 tūkst. tonų, o saugojimo pajėgumai
Lietuvos ir Latvijos uostuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 245 tūkst. tonų. Grupė vertina savo
užimamą Lietuvos grūdų eksporto rinkos dalį tarp 15 ir 20 proc., o importuojamų žaliavų pašarams rinkos
dalis siekia 80 proc.
Pagrindinė Grupės eksporto prekė yra lietuviški ir latviški kviečiai. Dėl praėjusią vasarą Lietuvoje ir Latvijoje
buvusios sausros užaugo labai geros kokybės kviečiai, tačiau jų derlingumas buvo žemas . Iki 2020 metų
pradžios paklausa aukštos kokybės kviečiams buvo sąlyginai maža. Sausringa 2019 m. vasara sumažino ir kitų
kultūrų derlių Lietuvoje, o dalis jo visai sunyko. Ženkliai buvo sumažėjęs pupų, žirnių, miežių derlius.
Nuosavi Grupės grūdų elevatoriai paruošė eksportui 18 proc. daugiau grūdų nei pernai, arba 419 tūkst.
tonų, tame skaičiuje Lietuvoje priimta 13 proc., o Latvijoje – net 35 proc. daugiau grūdų nei pernai, ir tam
įtakos turėjo du neseniai atidaryti Grupės grūdų elevatoriai Latvijoje.
Prekyba grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams patyrė pandemijos įtaką dėl užsidariusių
valstybių sienų, nes kai kurių iki karantino neparduotų atsargų vertė karantino laikotarpiu sumažėjo. Griežtas
karantinas Uzbekistane ir Azerbaidžane sezono gale buvo pristabdęs paukštienos gamybą šiose šalyse, o kartu
ir sojų rupinių importą į šias šalis. Dėl koronaviruso sukeltos pandemijos stojus pasaulinei ekonomikai ir
sumažėjus bioetanolio vartojimui, pasaulinėje rinkoje susidarė kukurūzų perteklius, todėl ES trims
mėnesiams įvedė muito mokestį kukurūzų importui, dėl to Grupė patyrė nedidelį nuostolį iš šios veiklos.
Tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, miežių – grūdų pardavimai traukėsi: jų prekybos apimtis tonomis
sumažėjo 15 proc. iki 1,45 mln. tonų. Grupė pradėjo naują veiklą – maistinių rugių importą į Rusiją iš Lietuvos
ir Latvijos. Žaliavų pašarams parduota 0,39 mln. tonų arba 13 proc. mažiau nei ankstesniais metais.
Veiklos segmento pajamos per metus mažėjo 18 proc. iki 419 mln. Eur. Veiklos pelnas siekė 6,2 mln. Eur,
palyginus su 8,6 mln. Eur nuostoliu 2018–2019 finansiniais metais.
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Prekybos apimtis
tonomis
Prekybos pajamos
(tūkst. Eur)
Bendrasis pelnas
(tūkst. Eur)
Bendrojo pelno marža,
proc.

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019
(%)

1 815 937

2 023 794

1 833 359

2 146 893

1 830 844

-14,7

386 906

415 333

397 425

513 304

418 878

-18,4

15 835

15 561

11 343

37

12 315

33183

4,1

3,7

2,9

0,01

2,9

40686

Prekės ir paslaugos žemdirbiams
Šis veiklos segmentas apima sėklų, augalų apsaugos priemonių, trąšų, žemės ūkio technikos tiekimą
žemdirbiams, grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų bei gyvulininkystės fermų įrengimą.
Prekių žemės ūkio veiklai tiekimas žemdirbiams – ilgalaikė Grupės veikla nuo 1993 metų, šiuo metu
vykdoma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šioje srityje veikia įmonės AB „Linas Agro“ (Lietuva), SIA „Linas Agro“,
UAB „Dotnuva Baltic“ (Lietuva) bei jos antrinės įmonės Latvijoje bei Estijoje.
Grupė atstovauja gerai žinomus tarptautinius prekių ženklus. Grupės sėklų, trąšų ir augalų apsaugos
priemonių sandėliavimo galimybės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 102 tūkst. tonų. Per ataskaitinį
laikotarpį Uozolniekuose, Latvijoje atidarytas naujas žemdirbių aptarnavimo centras, kuriame įsikūrė „Linas
Agro“ ir „Dotnuva Baltic“ administracijos, prekybos padaliniai, technikos padalinys su produktų ekspozicija,
serviso dirbtuvės, atsarginių dalių sandėliai.
Grupės įmonė AB „Linas Agro“ yra vienas stambiausių trąšų, augalų apsaugos priemonių, sertifikuotų sėklų
tiekėjų Lietuvos žemdirbiams, o SIA „Linas Agro“ tiekia prekes Latvijos žemdirbiams. Grupės užimama
sertifikuotų sėklų rinkos dalis Lietuvoje sudaro 30 proc., trąšų – 15 proc., augalų apsaugos priemonių ir
mikroelementų – 11 proc. Latvijoje – atitinkamai 11, 14 ir 16 proc. Estijoje sertifikuotų sėklų rinkos dalis
siekia 10 proc., o kitais produktais Grupė neprekiauja. Per ataskaitinį laikotarpį pradėta bendradarbiauti su
nauju tiekėju – Lenkijos augalų apsaugos produktų gamintoju Innvigo. Taip pat pradėti platinti naujausios
kartos perspektyvūs BASF kompanijos fungicidai.
Įmonių grupė „Dotnuva Baltic“ yra žemės ūkio mašinų ir grūdų saugyklų įrangos didmenininkė ir
mažmenininkė, turi žemės ūkio technikos serviso tinklą Baltijos šalyse bei sėklų paruošimo fabriką, kuris turi
30 proc. sertifikuotų sėklų rinkos Lietuvoje ir per finansinius metus paruošė 22 tūkst. tonų sėklų, truputį
daugiau nei pernai. Įmonė turi VšĮ „Ekoagros“ išduotą sertifikatą ekologinių sėklų pakavimui ir didmeninei
prekybai. „Dotnuva Baltic“ yra vienintelė prekės ženklų „Case IH“, „Kverneland“, „Agrifac“, „Jeantil“ ir kt.
atstovė Baltijos šalyse. „Dotnuva Baltic“ yra lyderiaujanti savaeigių purkštuvų ir grūdų paruošimo įrangos
pardavėja Lietuvoje, turinti pusę rinkos. Taip pat viena didžiausių naujų vakarietiškų traktorių pardavėjų,
užimanti 20 proc. Lietuvos rinkos. Estijoje kompanijos parduodami plūgai užima net 70 proc. rinkos, o
Latvijoje – 30 proc. rinkos.
Per ataskaitinį laikotarpį parduodamos technikos asortimentą papildė žemės dirbimo ir pievų priežiūros
mašinos iš Lenkijos gamintojo „Mandam“ bei Prancūzijos gamintojo „Agrisem“ didelio darbinio pločio žemės
dirbimo padargai, tiesioginės sėjos agregatai ir ražienų akėčios. „Dotnuva Baltic“ atstovaus šių gamintojų
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techniką visose trijose Baltijos šalyse. Be to „Dotnuva Baltic“ tapo lanksčias diržines pjaunamąsias daugumai
javų kombainų gamintojų tiekiančios kanadiečių įmonės „MacDon“ atstove Lietuvoje ir Latvijoje. Gegužę
„Dotnuva Baltic“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su reguliuojamo drenažo sistemų gamintoja UAB
„Ekodrena“. Abi įmonės sutarė kartu vystyti reguliuojamo drenažo verslą trijose Baltijos šalyse. Įmonės
prognozuoja, jog per kelerius metus ūkių, įsirengusių tokias drenažo sistemas, skaičius Lietuvoje išaugs penkis
kartus.
Palankios klimatinės sąlygos bei gero derliaus lūkesčiai skatino prekybą trąšomis. Trąšų parduota 2 proc.
daugiau nei ankstesniais metais, tačiau jų prekybos pajamos dėl kritusių rinkos kainų buvo 3 proc. mažesnės
nei praėjusiais metais ir siekė 52,4 mln. Eur.
Sumažėjo fungicidų ir insekticidų naudojimas javų bei rapsų pasėliuose bei jų paklausa, nes vėsus ir sausas
pavasaris buvo nepalankus ligų bei kenkėjų plitimui. Mikroelementų pardavimai augo dėl išaugusių žieminių
augalų plotų bei ūkininkų lūkesčių, nes, matydami gerą žiemkenčių būklę, ūkininkai naudojo daugiau
produktų, siekdami aukštesnio pasėlių derlingumo. Bendros augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų
prekybos pajamos augo 20 proc. iki 22,9 mln. Eur.
Sėklų prekybos pikas pavasarį sutapo su dėl COVID-19 pandemija įvestu karantinu, tačiau prekyba
nestrigo: nors mažmeninės prekybos įmonės neveikė, Grupė persiorientavo į internetinę prekybą. Karantino
metu išaugo vejų sėklų poreikis, mat žmonės daugiau laiko skyrė savo aplinkos tvarkymui. Didėjo ir sideralinių
mišinių dirvos žalinimui paklausa. Grupė pardavė 22,4 tūkst. tonų sėklų arba šiek tiek (0,4 proc.) daugiau nei
ankstesniais metais. Tačiau 6 proc. nei pernai žemesnė grūdų kaina mažino sėklos kainą bei potencialias
pajamas iš sėklų prekybos. Pajamos iš sėklų prekybos augo 1,7 proc. ir siekė 19 mln. Eur.
Lietuvoje ES parama žemės ūkio technikos atnaujinimui išliko tokiam pat lygyje kaip ir pernai. Tačiau po
dviejų prastų metų šiemet derliaus prognozės buvo optimistiškesnės, ir klientai ryžosi investuoti į naują
techniką, o ne remontuoti seną. Lietuvos traktorių rinka per ataskaitinį laikotarpį paaugo 43 proc., o Grupės
pardavimai augo sparčiau nei rinka ir užimama traktorių rinkos dalis išaugo nuo 11 iki 20 proc. Naujos ir
naudotos žemės ūkio technikos pardavimai Lietuvoje išaugo 49 proc.
Antrąjį finansinių metų pusmetį, matydami gerai peržiemojusius pasėlius ir tikėdamiesi gero derliaus
Baltijos šalių žemdirbiai drąsiai investavo į labai galingą techniką: Grupė pardavė 6 neįprastai galingus „Case
IH“ Quadtrac modelių traktorius. Naudotų javų kombainų pardavimai Lietuvoje irgi augo: per ataskaitinį
laikotarpį jų parduota 19 vienetų. Apskritai naudotos technikos pardavimai Lietuvoje išaugo 2,6 karto.
Latvijoje ES fondų teikiamos paramos technikos įsigijimui žemdirbiams neužteko, daugybė prašymų liko
nepatenkintų, o pati parama patvirtinta tik kovo-balandžio mėnesiais. Pieno supirkimo kainos taip pat
smarkiai krito. Todėl žemdirbiai susilaikė nuo investicijų į naują techniką, tačiau domėjosi naudota ir pirko tik
būtiniausią. Grupės naujos ir naudotos technikos pardavimai Latvijoje traukėsi 19 proc. Tačiau kombainų
pardavimai augo net ir traukiantis kombainų rinkai, ir užimama rinkos dalis pasiekė 10 proc.
Estijoje ES fondų parama nebuvo skiriama, todėl investuoti galėjo tik finansiškai stiprūs ūkiai, pajėgūs gauti
bankų paskolas. Nors 2019 metų derlius buvo patenkinamas, bet jis nepadengė ankstesnių įsipareigojimų,
todėl planuotas rinkos atsigavimas neįvyko ir išsilaikė tokiame pačiame lygyje. Pienininkystės bei mišrūs ūkiai
patyrė sunkumų dėl kritusios pieno kainos. Tačiau net neaugančioje rinkoje Grupės naujos technikos
pardavimai Estijoje augo 6 proc., o naudotos technikos pardavimus pavyko padidinti 73 proc. iki 1,33 mln.
Eur.
Bendri Grupės naujos ir naudotos technikos pardavimai augo 18 proc. iki 40,4 mln. Eur. Dėl COVID-19 ir
karantino prarasta sandorių už 0,75 mln. eurų sumą, bet tikimasi, kad šie sandoriai įvyks kitais finansiniais
metais. Jausdama klientų susidomėjimą, Grupė pradėjo aktyviau teikti naujos technikos nuomos paslaugą.
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Pasirašyta 19 nuomos sutarčių 1–5 metų periodui. Kitais finansiniais metais šią kryptį planuojama vystyti
intensyviau.
Nors žemės ūkio technikos aptarnavimo padaliniams darbų netrūko, visgi per pirmąjį finansinių metų
pusmetį buvo išaugusi konkurencija atsarginių dalių ir serviso paslaugų rinkoje, ir tai vertė Grupę peržiūrėti
žemės ūkio technikos serviso veiklą. Buvo atnaujintos ir papildomai apmokytos serviso komandos, padidintas
paslaugų atlikimo greitis, sustiprintas ryšys su klientais. Grupės klientams pasiūlytos technikos patikros bei
specialūs remonto įkainiai ne sezono metu. Šios ir kitos priemonės pritraukė konkurentų klientus bei augino
serviso ir atsarginių dalių tiekimo veiklos pajamas 25 proc. iki 11,3 mln. Eur.
Investicijos į grūdų paruošimo įrangą buvo minimalios, nes nedidelis 2019 metais nuimtas grūdų derlius
neleido žemdirbiams uždirbti didesnių pajamų. Dažniausiai buvo užsakoma įranga esamų objektų išplėtimui
ar rekonstrukcijai. Estijoje ES parama žemdirbių investicijoms apskritai perkelta iš 2019 metų pabaigos į 2020
metų pabaigą. Pieno ūkiai modernizuojami tik su ES parama, tačiau ir ja ūkininkai naudojosi gana vangiai, nes
pieno supirkimo kainos laikėsi žemos, o pavasarį, prasidėjus karantinui, pieno perdirbėjai dar ženkliau
sumažino pieno supirkimo kainas. Todėl pieno ūkiai prašo ilgesnių nei įprastai mokėjimo atidėjimų už įsigytą
fermų įrangą. Visgi 3 pirmieji Lietuvoje paleisti melžimo robotai bei įdiegta automatinė šėrimo sistema
pasiteisino ir pritraukė kitų potencialių užsakovų. Viso per ataskaitinį laikotarpį buvo sumontuotos ir paleistos
2 melžimo aikštelės ir pilnai įrengtas 1 tvartas. Iš prekybos grūdų paruošimo bei fermų įranga gauta 7,8 mln.
Eur pajamų arba 34 proc. mažiau nei ankstesniais metais.
Veiklos segmento pajamos augo 5 proc. iki 156,2 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 26 proc. didesnis ir viršijo
3,7 mln. Eur.

Prekybos apimtis
tonomis
Prekybos pajamos
(tūkst. Eur)
Bendrasis pelnas
(tūkst. Eur)
Bendrojo pelno marža,
proc.

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019
(%)

224 184

203 541

218 110

247 884

254 552

2,7

168 071

164 945

160 779

148 662

156 120

5

16 286

17 256

18 918

16 162

16 751

3,6

9,7

10,5

11,8

10,9

10,7

-1,3

Žemės ūkio produktų gamyba
Šis veiklos segmentas apima javų, rapsų, cukrinių runkelių bei kitų kultūrų auginimą, pieno gamybą bei
mėsinių galvijų auginimą. Grupei priklauso septynios žemės ūkio bendrovės: Panevėžio rajono Aukštadvario
ŽŪB, Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB, Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono
Medeikių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB ir Kėdainių rajono ŽŪB „Nemunas“. Pastarąją Grupė įsigijo per ataskaitinį
laikotarpį.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės dirbo 18 370 ha žemės. Viso ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje Grupė turėjo 8 007 ha nuosavos žemės ūkio paskirties žemės. Per ataskaitinį laikotarpį derlius
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nuimtas 14 076 ha plote. Augalininkystės produkcijos gamyba per 12 mėnesių padidėjo 7,5 proc. palyginus
su praėjusiais metais.
2020 m. derliui apsėta 15 066 hektarų. Sėjos darbai žemės ūkio bendrovėse vyko nesustodami, pandemija
ar karantinas jų neįtakojo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasėliai buvo labai geros būklės. Tikimasi
rekordinio derliaus, mat žieminių kviečių derlingumas prognozuojamas 30 proc. didesnis nei praėjusiais
metais.
Grupės žemės ūkio bendrovėse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo laikomos 3 403 melžiamos karvės,
jų skaičius per metus išaugo 6 proc. dėl įsigytos Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“. Šakių
rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė 2019 metais tapo efektyviausia pieno gamintoja Lietuvoje bendrovių
tarpe ir šešta pagal pieno gamybos apimtis. Jos karvių produktyvumas siekia net 11 857 kg iš karvės (2018
metais buvo antroje vietoje, produktyvumas siekė 11 262 kg). Sidabravo žemės ūkio bendrovė išlaikė trečią
vietą tarp efektyviausių pieno gamintojų ir melžė 11 183 kg iš karvės. Ši bendrovė siekia atsisakyti antibiotikų
naudojimo gydant karvių mastitus, ir 85 proc. mastito atvejų sėkmingai išgydoma nenaudojant antibiotikų.
Žemės ūkio bendrovių veiklai įtakos turėjo dėl pandemijos ir karantino nukritę pieno supirkimo kainos,
juolab karantinas sutapo su sezoniniu supirkimo kainų kritimu, kuris būna kiekvieną pavasarį dėl išaugusios
pasiūlos. supirkimo kaina Lietuvoje augo nuo 2019 m spalio mėn. iki karantino paskelbimo dėl COVID-19, po
to keturis mėnesius iš eilės mažėjo: balandžio mėnesį kainos krito jau 15 proc., lyginant su kovu, o gegužę ir
birželį jos toliau mažėjo. Pvz., birželį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 247,3 euro už toną –
2,6 proc. mažesnė nei gegužę ir 6,3 proc. mažesnė nei pernai birželį. Vidutiniškai per metus Grupės parduoto
pieno kaina sumažėjo 2,8 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį parduota virš 80 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 16 proc. daugiau nei
ankstesniais metais, virš 34 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 7 proc. daugiau nei pernai, 1 436 tonų gyvo
svorio galvijų (ankstesniais metais – 1 489 tonos).
Nors pieno parduota 7 proc. daugiau, pajamos iš pieno dėl nukritusių kainų mažėjo 1,2 proc.
Viso veiklos segmento pajamos išaugo 8 proc. iki 28,3 mln. Eur, o veiklos pelnas – 97 proc. iki 6,4 mln. Eur.
Pelną išaugino palankiausiu metu parduoti grūdai.

Prekybos apimtis
tonomis
Prekybos pajamos
(tūkst. Eur)
Bendrasis pelnas
(tūkst. Eur)
Bendrojo pelno marža,
proc.

29

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019
(%)

117 219

107 875

122 699

102 548

116 039

13,1

27 153

26 815

31 011

26 238

28 313

7,9

3 525

6 450

6 194

3 109

5 752

85

13,0

24,1

20,0

11,9

20,3
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Maisto produktai
Šis veiklos segmentas apima pilną paukštininkystės ciklą: viščiukų perinimą, broilerių auginimą,
paukštienos ir jos produktų gamybą, pašarų savoms reikmėms gamybą, mažmeninę prekybą vištiena ir jos
produktais. Veiklą vykdo Latvijos įmonės AS „Putnu fabrika Kekava“ bei jos antrinė įmonė SIA „PFK Trader“,
SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“. Grupės dalis paukštienos rinkoje Latvijoje per ataskaitinį
laikotarpį sudarė 28 proc., Estijoje - 7 proc., kitose šalyse – mažiau kaip 3 proc.
AS „Putnu fabrika Kekava“ (PFK) – Latvijos paukštienos gamintojas Nr. 1, jos veikla apima visą gamybos
ciklą: viščiukų perinimą, jų auginimą, šviežios vištienos ir jos gaminių su prekiniu ženklu „Kekava“ gamybą.
Eksporto rinkose įmonės produkcija parduodama su prekės ženklu „Top choice poultry“. Įmonės pavaldžioji
įmonė SIA „PFK Trader“ turi 22 mažmenines parduotuves Latvijoje. AS „Putnu fabrika Kekava“ turi teisę
žymėti gaminamą vištieną žyma „Užauginta be antibiotikų". Šiais finansiniais metais visi įmonėje auginami
broileriai buvo užauginti nenaudojant antibiotikų. AS „Putnu fabrika Kekava“ turi A kategorijos BRC (Britų
mažmeninės prekybos konsorciumo) bei „Halal“ sertifikatus, taip pat ISO 50001:2018 sertifikatą. Per
ataskaitinį laikotarpį įmonės bakteriologinių ir virusologinių tyrimų laboratorija buvo akredituota pagal
standarto ISO/IEC 17025:2017 reikalavimus.
SIA „Lielzeltini“ – Latvijos paukštienos gamintojas Nr. 2; įmonės veikla apima nepilną gamybos ciklą – nuo
broilerių auginimo iki šviežios vištienos ir jos gaminių, parduodamų su prekiniu ženklu „Bauska“, gamybos,
taip pat įmonė vykdo pašarų gamybą. Įmonė turi ISO 22000:2006, ISO 50001:2018 bei „Halal“ sertifikatus.
SIA „Broileks“ augina ir parduoda gyvus viščiukus. SIA „Cerova“ perina kiaušinius ir parduoda vienadienius
viščiukus.
Vidutinė paukštienos kaina ES per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1 proc., lyginant su analogišku
ankstesnių metų laikotarpiu ir buvo 186,68 Eur/100 kg. Tačiau dėl COVID-19 ir įvairiose šalyse įvesto
karantino susitraukė paklausa HORECA sektoriuje, todėl smarkiai krito atskirų paukštienos dalių kaina: pvz.,
ES vištienos krūtinėlės kaina krito 31 proc. iki istorinių žemumų: nuo 3,5 Eur/kg 2019 m. birželį iki 2,4 Eur/kg
2020 m. birželį. Per pirmąją pandemijos bangą dėl HORECA sektoriaus uždarymo Europos Sąjungoje
susikaupė didelės vištienos krūtinėlės atsargos, todėl kainos išliks žemos ir antrame 2020 metų pusmetyje,
juolab tikimasi antros pandemijos bangos, kuri vėl gali sustabdyti visą HORECA sektoriaus veiklą.
Dėl HORECA sektoriaus veiklos stabdymo ir užsidariusių valstybių sienų paukštininkystės verslas susidūrė
su produkcijos pertekliumi. Teko trims savaitėms sustabdyti sūdytų ir keptų produktų gamybą bei pergalvoti
verslo strategiją, ieškoti būdų sumažinti savikainą bei keisti asortimentą. Grupė mažino prekybą šviežia
paukštiena ir pradėjo gaminti daugiau didesnės pridėtinės vertės produktų: naujas dešrelių rūšis, rūkytus
gaminius, saliami lazdeles bei visą liniją kepimui paruošų marinuotų pusgaminių ant iešmelių.
Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį pagamino beveik 46 tūkst. tonų gyvo svorio paukštienos
arba 4 proc. daugiau nei pernai. Pardavė virš 32 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba beveik tiek pat
kiek ankstesniais metais.
Segmento pajamos mažėjo 3 proc. iki 74,4 mln. Eur, o veiklos pelnas mažėjo 10 proc. iki 2,2 mln. Eur.
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Prekybos apimtis
tonomis
Prekybos pajamos
(tūkst. Eur)
Bendrasis pelnas
(tūkst. Eur)
Bendrojo pelno marža,
proc.

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

2019–2020

Pasikeitimas
2019–2020
lyg. su
2018–2019
(%)

30 048

29 503

32 577

32 655

32 373

-1

60 334

61 032

69 078

77 029

74 376

-3

4 496

6 987

9 375

9 793

10 846

11

7,5

11,4

13,6

12,8

14,6

15

Kitos veiklos
Šis veiklos segmentas apima smulkias veiklas, nepriskirtinas kitiems segmentams, pvz. grūdų saugyklų
paslaugos tretiesiems asmenims, smulkaus turto pardavimai ir kt.
Segmento veiklos pelnas buvo 0 Eur, palyginus su 471 tūkst. Eur veiklos pelnu ankstesniais metais.

5.6. Grupės strateginiai tikslai
Grupės strategija yra augti pelningai, plėtoti visas pagrindines veiklas ir pasiekti sinergijos efektą tarp
veiklos sričių.
Kadangi Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus, tikslai kiekviename jų yra
skirtingi:
• Didžiausia Grupės veikla yra tarptautinė prekyba grūdais, aliejinėmis sėklomis bei žaliavomis pašarams.
Grupė yra vienas didžiausių grūdų eksportuotojų Baltijos šalyse. Grupės vadovybės tikslas yra tvariai
eksportuoti grūdus iš Baltijos šalių, siekiant didesnio pelningumo šioje veikloje. Didinti veiklos efektyvumą,
mažinti veiklos kaštus.
• Prekės ir paslaugos žemdirbiams yra antra pagal pajamų dydį Grupės veikla. Šioje veikloje svarbiausias
tikslas yra augti pelningai, kartu užtikrinant geras pajamas žemdirbiui. Ieškoti ir siūlyti rinkai sprendimus, kurie
padėtų augalams prisitaikyti prie besikeičiančio klimato sąlygų. Turėti vieną geriausių žemės ūkio technikos
servisų tinklų Baltijos šalyse. Plėtoti investiciją į „GeoFace“, pasiūlyti modernius sprendimus ūkininkams
naudojant išmaniąsias technologijas.
• Paukštininkystės verslas yra trečia pagal dydį Grupės veikla. Bendrovės vadovybė planuoja toliau plėsti
paukščių auginimo pajėgumus, įdiegti naują paukštienos fasavimo įrangą, automatizuoti dėžių valdymo ir
produktų šaldymo sistemą, efektyvinti logistikos sprendimus paukštininkystės versle. Planuojama įgyvendinti
rekuperacijos sistemos projektą, kuris mažintų dujų suvartojimą paukščių auginimo pastatuose. Planuojamas
naujos apskaitos sistemos diegimas, kuris prisidėtų prie efektyvesnio įmonių valdymo.
• Žemės ūkio produktų gamyba yra veikla, kurios plėtrą riboja valdomos žemės plotas. Strateginiai
Grupės tikslai yra toliau didinti augalininkystės ir pieno ūkių produktyvumą bei plėsti žaliavinio pieno
gamybos apimtis, modernizuojant gamybą bei didinant laikomų karvių skaičių.
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6. Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio

laikotarpio įvykiai
6.1. Viešai paskelbta informacija
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq
Vilnius vertybinių popierių biržos „Globenewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklalapyje
www.linasagrogroup.lt išplatino šią informaciją:
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AB "Linas Agro Group" veiklos ir finansiniai rezultatai už
devynis 2019–2020 finansinių metų mėnesius

Tarpinė
informacija

2020-03-19
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Dėl koronaviruso poveikio AB „Linas Agro Group“ veiklai

Pranešimas
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2020-02-28
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AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už
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Pranešimas
esminį įvykį

2020-02-06
16:02 EET

2020 m. vasario 27 d. šaukiamas neeilinis visuotinis
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AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2018–2019
finansinių metų metinę informaciją

Metinė informacija

Lt, En

2019-10-25
15:45 EEST

AB „Linas Agro Group“ eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2019 m. spalio 25 d., sprendimai

Visuotinis
akcininkų
susirinkimas

Lt, En

2019-10-07
17:02 EEST

Papildoma AB „Linas Agro Group“ informacija visuotiniam
akcininkų susirinkimui

Visuotinis
akcininkų
susirinkimas

Lt, En

2019-10-04
16:01 EEST

Šaukiamas AB "Linas Agro Group" eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas

Visuotinis
akcininkų
susirinkimas

Lt, En

2019-10-02
16:37 EEST

Final update: AB „Linas Agro Group“ 2019 m. investuotojo
kalendorius

Kita informacija

Lt, En
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Lt, En

apie

apie

Lt, En

Lt, En

2019-09-30
10:03 EEST

Patikslinimas: AB „Linas Agro Group“ 2019 m. investuotojo
kalendorius

Kita informacija

Lt, En

2019-09-12
16:30 EEST

AB „Linas Agro Group“ Pranešimas apie balsavimo teisių
įgijimą

Akcijų paketo
įgijimas ar
netekimas

Lt, En

2019-09-03
16:30 EEST

Dėl AB „Linas Agro Group“ valdybos nario atsistatydinimo

Esminis įvykis

Lt, En

2019-09-02
16:00 EEST

Patikslinimas: AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai
rezultatai už dvylika 2018–2019 finansinių metų mėnesių

Tarpinė
informacija

Lt, En

2019-08-30
10:03 EEST

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už
dvylika 2018–2019 finansinių metų mėnesių

Tarpinė
informacija

Lt, En

6.2. Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį
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2020 m.
birželis

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB papildomai įsigijo Karčemos kooperatinės bendrovės
pajų.

2020-06-25

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos įstatinis kapitalas padidintas naujojo akcininko
UAB „Zemvaldos turto konsultacijos“ įnašu 4 344 852 eurų suma.

2020-06-09

SIA „Dotnuva Baltic“ įstatinis kapitalas padidintas 3 000 000 eurų suma.

2020 m.
gegužė–birželis

Grupė suformavo įmonių subgrupę iš naujai įsteigtų ir įsigytų įmonių: UAB „Zemvaldos
turtas 1“, UAB „Zemvaldos turtas 2“, UAB „Zemvaldos turtas 3“, UAB „Zemvaldos turtas 4“,
UAB „Zemvaldos turtas 5“, UAB „Zemvaldos turtas 6“, UAB „Zemvaldos turtas 7“, UAB
„Zemvaldos turtas SPV 1“, UAB „Zemvaldos turtas SPV 2“, UAB „Zemvaldos turtas SPV 3“,
UAB „Zemvaldos turtas SPV 4“, UAB „Zemvaldos turtas SPV 5“, UAB „Zemvaldos turtas SPV
6“, UAB „Zemvaldos turtas SPV 7“, SIA „Zemvalda land management holdings 1“, SIA
„Zemvalda land management holdings 2“, SIA „Zemvalda land management holdings 3“,
SIA „Zemvalda land management holdings 4“, SIA „Zemvalda land management holdings
5“, SIA „Zemvalda land management holdings 6“, SIA „Zemvalda land management
holdings 7“.

2020-04-27

TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ įstatinis kapitalas padidintas 2 699 999,93 grivinų
(87 000 eurų) suma.

2020 m.
sausis- kovas

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos ir Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovė įsigijo
67,51 proc. Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovės „Nemunas“ pajų.

2020-02-28

Įgyvendindama 2020-02-27 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atnaujintas
Akcijų suteikimo taisykles Bendrovė sudarė opcionų sutartis su Bendrovės bei pavaldžiųjų
įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso Bendrovei, darbuotojais.

2019-12-30

Žemės ūkio bendrovės „Landvesta 2“, „Landvesta 3“ ir Noreikiškių ŽŪB perregistruotos į
uždarąsias akcines bendroves.
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2019-12-27

Žemės ūkio bendrovės „Landvesta 1“, „Landvesta 4“, „Landvesta 5“ ir „Landvesta 6“
perregistruotos į uždarąsias akcines bendroves.

2019 m.
lapkričio mėn.

Bendrovė perleido Grupės darbuotojams 2 000 vnt. savų akcijų pagal AB „Linas Agro
Group“ akcijų suteikimo taisykles.

2019-09-26

Noreikiškių ŽŪB kapitalas padidintas 35 000 Eur suma.

2019-09-16

UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas 30 000 eurų suma.

2019-08-06

TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ įstatinis kapitalas padidintas 2 600 000 grivinų (apie
102 970 eurų) suma.

6.3. Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2020-10-27

UAB „Noreikiškės“ įstatinis kapitalas padidintas 30 000 eurų suma.

2020-10-08

Įregistruota AB „Linas Agro“ dukterinė bendrovė Estijoje Linas Agro OU.

2020-10-01

AB „Linas Agro Group“ pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis su AB „Kauno grūdai“,
AB „Kaišiadorių paukštynas“ ir AB „Vilniaus paukštynas“ akcininkais, siekdama
įsigyti kontrolinius šių ir su jomis susijusių įmonių akcijų paketus. Sandoriui įvykti
reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas.

2020-09-01

UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas 70 000 eurų suma.

2020 m.
liepa–rugpjūtis

UAB „Dotnuva Baltic“ įsigijo 100 procentų UAB „GeoFace“ akcijų.

2020-07-21

AS „Dotnuva Baltic“ įstatinis kapitalas padidintas 2 300 000 eurų suma.

2020-07-09

Bendrovė perleido Grupės darbuotojui Bendrovės valdybos nariui Andriui Pranckevičiui
1 000 vnt. savų akcijų pagal AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles.

7. Rizikos mastas ir jos valdymas
7.1. Rinkos rizika
Rinkos rizika suprantama kaip rizika gauti mažesnį pelną nei planuota, jei rinkos kainų konjunktūra yra
nepalanki. Tai atsitiktų tuomet, jei rinkos kainos nukristų žemiau intervencinių kainų (valstybės nustatytų
minimalių grūdų supirkimo kainų), nes tai neleistų Grupei gauti viršpelnio. Esant situacijai rinkoje, kai dėl tam
tikrų priežasčių krenta grūdų supirkimo kainos, intervencinėmis kainomis bandoma palaikyti tam tikrą kainų
lygį ir tuo būdu užtikrinti garantuotas pajamas ūkininkams. Kai intervencinės kainos yra didesnės ar identiškos
rinkos kainai, Grupės bendrovės nupirktus grūdus parduoda agentūrai ir taip gauna tam tikras pajamas, kurios
normaliomis rinkos sąlygomis būtų mažesnės, nei rinkos kainos. Nuo 2005 metų intervencines kainas nustato
ES, ir jos yra apskaičiuotos dvejiems metams į priekį. Kol kas mechanizmas dar nebuvo pradėtas taikyti, tačiau,
jei atsitiktų taip, kad būtų taikomos intervencinės kainos, Grupė netektų papildomų pajamų.
2019–2020 finansiniais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.
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7.2. Rizika, susijusi su pavaldžiųjų įmonių veikla
Grupės pavaldžiosios įmonės užsiima prekyba žemės ūkio žaliavomis, žemės ūkio produkcijos gamyba,
paukščių auginimu ir paukštienos produkcijos gamyba, žemės ūkio produkcijos sandėliavimo ir kitomis
veiklomis. Paukštienos sektoriaus įmonės susiduria su šio sektoriaus veiklos rizika, kuri apima gamybos
proceso sustabdymo, ligų, aplinkos apsaugos ir kitokią riziką. Nors dauguma pavaldžiųjų įmonių dirba
pelningai, tačiau neigiami pokyčiai rinkose, kuriose veikia kontroliuojanti ir pavaldžiosios bendrovės, gali
įtakoti jų pelningumą. Grupės atitinkami veiklų vadovai nuolatos seka ir analizuoja Grupei pavaldžių įmonių
veiklą, esminius sudaromus sandorius, teikia Grupės valdybai pavaldžių įmonių veiklos biudžetus,
kontroliuoja jų vykdymą ir esminius pokyčius.
2019–2020 finansiniais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

7.3. Politinė rizika
Žemės ūkis yra stipriai reguliuojama ir prižiūrima ūkio šaka Europos Sąjungoje. Nors šis reguliavimas ir
priežiūra yra orientuoti, kad užtikrintų pakankamas pajamas žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams,
tačiau politiniai pokyčiai gali įtakoti situaciją rinkoje, kurioje veikia Grupė, pvz., subsidijų žemės ūkiui
mažinimas gali neigiamai atsiliepti Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių bei joms prekes tiekiančių
bendrovių veiklai. Taip pat žemės ūkio produktų paklausai turi įtakos politiniai sprendimai – embargai,
importo ar eksporto draudimai.
2019–2020 finansiniais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

7.4. Socialinė rizika
Grupės gebėjimą išlaikyti konkurencinę padėtį ir įgyvendinti augimo strategiją lemia vadovybės patirtis
ir žinios. Tačiau nėra garantijų, kad visi pagrindiniai darbuotojai ateityje liks Grupėje. Tokių darbuotojų
netekimas ar Grupės nesugebėjimas pasamdyti naujų darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių, gali turėti
nemažą neigiamą įtaką Grupės veiklos perspektyvoms ir finansinei padėčiai. Su tam tikrais Grupės vadovais
yra sudarytos nekonkuravimo sutartys.
2019–2020 finansiniais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.

7.5. Sutarčių nevykdymo rizika
Grupė sudaro išankstinius produkcijos pristatymo sandorius su žemdirbiais, kurie įsipareigoja pristatyti
produkciją sutartomis sąlygomis ir terminais. Augant produktų kainoms, atsiranda išankstinių sutarčių
nevykdymo ir produktų nepristatymo rizika. Kuo didesnis kainų skirtumas tarp numatytosios išankstinėse
sutartyse bei prekės pristatymo dieną realioje fizinėje rinkoje esančios prekės kainos, tuo rizika didesnė.
Grupė pagal savo patvirtintą rizikos valdymo politiką draudžia išankstinius produkcijos supirkimo
sandorius biržoje. Nuostolių buvo išvengta, kadangi kainų tendencija buvo palanki išankstiniams sandoriams.
Grupė nuolat analizavo ir stebėjo rinkos situaciją, peržiūrinėjo ir koregavo pirkimo sutarčių sąlygas, vertino
galimus nuostolius ir priėmė atitinkamus sprendimus rizikai valdyti (pvz., buvo nustatyti išankstinių sandorių
limitai, įvertinamas ir nustatomas kliento kredito reitingas, dirbamos žemės našumas ir t. t.).
Siekdama valdyti tam tikrų produktų kainų riziką Grupė sudaro ateities sandorius biržoje NYSE Euronext
Paris SA. Grupė prekiauja ateities sandoriais, kad valdytų kainų riziką, atsirandančią dėl rapsų sėklų, kviečių
pirkimo ir pardavimo. Yra patvirtinta vidinė prekybos rizikos valdymo sistema, veikia kreditų valdymo
komitetas, analizuojantis sudarytus bendrovės prekybinius sandorius, jų dydžius ir limitus. Dalies pirkėjų
(pirkėjų mokumo rizika) yra draudžiama tarptautinėse draudimo kompanijose.
2019–2020 finansiniais ši rizika Bendrovei ir Grupei nepasireiškė.
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7.6. Finansinė rizika
Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms
taikoma apsidraudimo sandorių apskaita. Taip pat Grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir
pinigų srautų rizikos mastą, kai Grupė naudoja finansines priemones, o tai yra svarbu vertinant Grupės turtą,
nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, yra atskleista Grupės Finansinėse ataskaitose, 28
pastaboje.

8. Darbuotojai
AB „Linas Agro Group“ ir jos pavaldžiosiose įmonėse 2020-06-30 dirbo 2 101 darbuotojas arba 12
darbuotojų mažiau nei 2019-06-30 (2 113 žmonių).
Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 20 (2019-06-30 darbuotojų skaičius buvo 8). Bendrovės darbuotojų
skaičius išaugo dėl vidinės reorganizacijos: į Bendrovę buvo perkelti darbuotojai iš kelių pavaldžiųjų įmonių.

8.1. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas ir lytis
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai:
2020-06-30

Vadovai
Specialistai
Darbininkai
Viso

2019-06-30

Viso

Vyrai

Moterys

165
601
1 335
2 101

102
323
752
1 177

63
278
583
924

135
558
1 420
2 113

8.2. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, Eur

Vadovai
Specialistai
Darbininkai

2019–2020

2018–2019

5 087
2 200
1 166

3 276
1 296
1 180

8.3. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
2020-06-30

2019-06-30

Aukštasis

456

469

Aukštesnysis

345

291

1 027

1 067

273

286

Vidurinis
Pagrindinis

36

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Konsoliduotasis metinis pranešimas 2019–2020 finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

8.4. Darbuotojų pasiskirstymas pagal šalis
2020-06-30

2019-06-30

Lietuva

918

945

Latvija

1 145

1 131

Estija

36

35

Ukraina

2

2

AB „Linas Agro Group“ neturi kolektyvinės sutarties.
Visos Grupės ir Bendrovės su darbuotojais sudarytos darbo sutartys atitinka Lietuvos Respublikos darbo
kodekso reikalavimus ir atitinkamus teisės aktus Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje ir Danijoje. Darbuotojai tiek
priimami į darbą, tiek atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų. Darbo sutartyse nėra numatyta
ypatingų darbuotojų teisių ar pareigų.
Darbuotojai yra įsipareigoję neatskleisti konfidencialios informacijos. Dalis Bendrovės valdybos narių bei
vadovaujančio personalo yra pasirašę susitarimus dėl konfidencialumo ir nekonkuravimo.

9. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos
2020 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 46 092 715,42 Eur. Bendrovės įstatinis
kapitalas yra padalintas į 158 940 398 vienetus paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų. Vienos akcijos
nominali vertė 0,29 Eur. Vertybinių popierių ISIN kodas LT0000128092.
Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo
apribojimai. Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia vienodas teises Bendrovės akcininkams. Bendrovė nėra
išleidusi kitos klasės akcijų nei aukščiau nurodytos paprastosios akcijos. Viena paprastoji vardinė Bendrovės
akcija suteikia vieną balsą visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime (išskyrus Bendrovės įgytas
paprastąsias vardines savo akcijas, kurios nesuteikia balso teisės). Bendrovės įstatuose nėra nustatyta
Bendrovės akcijų suteikiamų teisių apribojimų ar specialių kontrolės teisių akcininkams.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovei priklausė 770 972 vnt. Bendrovės akcijų.
Bendrovės pavaldžiosios įmonės nėra įsigijusios Bendrovės akcijų.
Laikydamasi 2018 m. birželio 1 d. patvirtintų Akcijų opcionų suteikimo taisyklių ir veikdama pagal 2018 m.
birželio 1 d. visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą, Bendrovė yra pasirašiusi pasirinkimo
sandorius su Bendrovės ir jos patronuojamųjų bendrovių, kurių 50 proc. ar daugiau akcijų priklauso
Bendrovei, darbuotojais dėl 4 610 180 paprastųjų vardinių akcijų. Daugiau informacijos atskleista Finansinėse
ataskaitose, 27 pastaboje.
Įgyvendindama 2020-02-27 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atnaujintas Akcijų suteikimo
taisykles Bendrovė 2020-02-28 sudarė opcionų sutartis su Bendrovės bei pavaldžiųjų įmonių, kurių daugiau
kaip 50 proc. akcijų priklauso Bendrovei, darbuotojais.
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10. Akcininkai
Pagal AB „Linas Agro Group“ vertybinių popierių apskaitos tvarkytojo AB „Šiaulių bankas“ pateiktą
paprastųjų vardinių akcijų savininkų sąrašą (2020 m. birželio 30 d. pabaigos duomenys), Bendrovės akcininkų
skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso buvo 711.

10.1. Akcininkų pasiskirstymas pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą:
Investuotojai

Turimų akcijų skaičius,
vnt.

Įstatinio kapitalo dalis, %

Užsienio šalių investuotojai
118 451 103

74,53 %

1 603 693

1,01 %

Juridiniai asmenys

9 896 882

6,23 %

Fiziniai asmenys

28 988 720

18,24 %

Iš viso

158 940 398

100,00 %

Juridiniai asmenys
Fiziniai asmenys
Vietiniai investuotojai

Akcininkai, 2020 m. birželio 30 d. valdę daugiau 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo Bendrovės
visuotiniame akcininkų susirinkime:
Turimų akcijų skaičius,
vnt.

Įstatinio kapitalo
dalis, %

Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos
adresas Thistedvej 68, st., 9400 Norresundby, Danija)

109 909 167

69,15

Darius Zubas

17 049 995

10,73

UAB „INVL Asset Management“(uždaroji akcinė bendrovė,
kodas 126263073, registracijos adresas Gynėjų g. 14, Vilnius,
Lietuva)

8 461 306

5,32

Bendrovės akcininkai turi visas Akcinių bendrovių įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatytas turtines ir
neturtines teises.
Bendrovėje nėra akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, Bendrovės paprastosios nematerialios
akcijos suteikia lygias teises visiems Bendrovės akcininkams.
Bendrovė neturi informacijos apie akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojama akcijų
perleidimas ir (ar) balsavimo teisės.
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11. Bendrovės organai
Pagal AB „Linas Agro Group“ įstatus, Bendrovės organai yra:
• Visuotinis akcininkų susirinkimas;
• Valdyba;
• Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).
Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio Bendrovės
akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
Bendrovės valdybą renka visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybą sudaro septyni
nariai, renkami ketverių metų laikotarpiui. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdyba
yra atsakinga už strateginį vadovavimą Bendrovei ir kitas esmines valdymo funkcijas.
Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma.
Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje
vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais
ir pareiginiais nuostatais.
Nuo 2010 m. spalio 28 d. Bendrovėje veikia Audito komitetas, kurio nariai renkami 4 (ketverių) metų
kadencijai. Audito komitetas yra atsakingas už rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų sudarymu, įgyvendinimą. Audito komitetą sudaro trys asmenys.
AB „Linas Agro Group“ valdymo organų nariai nėra ir nebuvo teisti už nusikaltimus nuosavybei,
ūkininkavimo tvarkai bei ﬁnansinius pažeidimus.

11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Per ataskaitinį laikotarpį, 2019 m. spalio 25 d., surengtas vienas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas, jame dalyvavo Bendrovės akcininkai, turintys 81,30 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų
balsų, ir vienas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (2020 m. vasario 27 d.), jame dalyvavo
Bendrovės akcininkai, turintys 89,45 proc. visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų.

11.2. Bendrovės valdyba
Bendrovės valdyba buvo išrinkta neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime 2018 m.
birželio 1 d. 2019 m. rugsėjo 3 d. atsistatydino valdybos narys Darius Jaloveckas. 2020-06-30 valdyboje dirbo
šeši nariai. Valdyboje nėra nepriklausomų narių.
Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais buvo organizuoti ir įvyko vienuolika valdybos posėdžių,
kuriuose Bendrovės valdybos nariai dalyvavo 100 procentų, įskaitant Bendrovės valdybos narių iš anksto
pateikiamus balsavimo biuletenius.
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Valdybos nariai (2020 m. birželio 30 d.):

Iš kairės: Dainius Pilkauskas, Andrius Pranckevičius, Darius Zubas, Tomas Tumėnas, Arūnas Zubas, Jonas Bakšys

Vardas, pavardė

Statusas valdyboje

Kadencijos
pradžia

Kadencijos pabaiga

Turimų Bendrovės
akcijų skaičius, vnt.

Darius Zubas

Pirmininkas

2018-06-01

2022-05-31

17 049 995

Andrius Pranckevičius

2018-06-01

2022-05-31

_

Dainius Pilkauskas

Pirmininko
pavaduotojas
Narys

2018-06-01

2022-05-31

480 281

Tomas Tumėnas

Narys

2018-06-01

2022-05-31

2 200

Arūnas Zubas

Narys

2018-06-01

2022-05-31

480 281

Jonas Bakšys

Narys

2018-06-01

2022-05-31

3 400 000

Darius Zubas (g. 1965 m.) – pagrindinis Grupės įkūrėjas. 1988 metais baigė Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Veterinarijos Akademiją.
Andrius Pranckevičius (g. 1976 m.) 1998 metais Kauno technologijos universitete įgijo Verslo
administravimo bakalauro laipsnį, o 2000 metais – Rinkodaros valdymo magistro laipsnį. Grupėje pradėjo
dirbti 1999 metais.
Dainius Pilkauskas (g. 1966 m.) 1991 metais įgijo gyvulininkystės technologijos magistro laipsnį Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos Akademijoje. Grupėje pradėjo dirbti 1991 metais.
Tomas Tumėnas (g. 1972 m.) 1995 metais Vilniaus universitete įgijo ekonomikos magistro išsilavinimą ir
gavo Alborgo Universiteto Tarptautinio verslo ekonomikos studijų pažymėjimą. 2011 metais įgijo verslo
administravimo magistro laipsnį Mančesterio Universiteto verslo mokykloje. Grupėje pradėjo dirbti 2001
metais.
Arūnas Zubas (g. 1962 m.) 1985 metais baigė Kauno Technologijos Universiteto Cheminės technologijos
fakultetą. Grupėje dirbo 1995–2005 metais AB „Linas Agro“ komercijos direktoriumi.
Jonas Bakšys (g. 1975 m.) 1997 metais Konkordija Universitete (JAV) įgijo Tarptautinės ekonomikos
bakalauro laipsnį, o 2003 metais Surrey Universitete (JK) – Verslo administravimo magistro laipsnį. Grupėje
pradėjo dirbti 2004 metais.
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Bendrovės valdybos nariai, turintys daugiau kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalies:
Vardas pavardė

Dalyvavimas kitų įmonių įstatiniame kapitale

Darius Zubas

UAB Darius Zubas Holding 100 %; UAB „MESTILLA“ 14,3 %.

Jonas Bakšys
(bendrąja jungtine nuosavybe su sutuoktine
kartu)

UAB „Vividum“ 100 %; Dvi T, UAB 100 %

Andrius Pranckevičius, Arūnas Zubas, Dainius Pilkauskas bei Tomas Tumėnas neturi daugiau kaip 5 proc.
kitų įmonių akcijų.

Valdybos narių veikla kitose įmonėse 2020-06-30

Asmuo

Darius Zubas

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė

Vadovaujamos pareigos

Nuo

AB „Linas Agro“, 147328026, Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva

Valdybos pirmininkas

2006

AS „Putnu fabrika Kekava“, 50003007411,
Kekava, Kekavos regionas, Latvija

Tarybos pirmininkas

2014

SIA „Lielzeltini“, 40003205232, „Mazzeltini“,
Janeikas, Bauskas regionas, Latvija

Tarybos pirmininkas

2015

SIA „Linas Agro“, 53603019011, „Baltijas Ceļš“,
Cenos valsčius, Uozolniekų savivaldybė, Latvija

Tarybos narys

2019

SIA „Dotnuva Baltic“, 43603041881, „Baltijas
Ceļš“, Cenos valsčius, Uozolniekų savivaldybė,
Latvija

Tarybos narys

2019

AS „Dotnuva Baltic“, 12019737, Savimae 7,
Vahi, Tartu regionas, Estija

Tarybos narys

2019

UAB „Dotnuva Baltic“, 261415970, Parko g. 6,
Akademija, Kėdainių r., Lietuva

Valdybos narys

2019

UAB Darius Zubas Holding, 305363909,
Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva

Valdybos pirmininkas

2019

UAB „MESTILLA“, 300097027, Kretainio g. 5,
Klaipėda, Lietuva

Valdybos pirmininkas

2006

Valdybos pirmininko pavaduotojas

2018

Valdybos narys

2006

Valdybos pirmininkas

2015

Valdybos pirmininkas

2015

Grupės įmonės:

Kitos įmonės:

Andrius
Pranckevičius

Grupės įmonės:
AB „Linas Agro“, 147328026, Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva
AS „Putnu fabrika Kekava“ , 50003007411,
Kekava, Kekavos regionas, Latvija
SIA „Lielzeltini“, 40003205232, „Mazzeltini“,
Janeikas, Bauskas regionas, Latvija
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Asmuo

Andrius
Pranckevičius
tęs.

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė

Vadovaujamos pareigos

Nuo

SIA „Cerova“, 43603019946, Centra g. 11,
Musa, Ceraukstes par., Bauskės regionas,
Latvija
SIA „Broileks“, 50103262981, Gaismas g. 2A48, Ķekava, Latvija

Valdybos pirmininkas

2015

Valdybos pirmininkas

2015

AB „Ignitis grupė“, 301844044, Žvejų g. 14,
Vilnius, Lietuva
Grupės įmonės:

Stebėtojų tarybos narys

2017

AB „Linas Agro“, 147328026, Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva

Prekybos direktorius Baltijos šalims

2006

Valdybos narys

2006

Akola ApS, 25174879, Thistedvej 68, st.,
Norresundby, Danija

Direktorius

2018

UAB „Baltic Fund“ Investments“, 111587183,
Labdarių g. 5, Vilnius, Lietuva

Direktorius

2003

UAB Darius Zubas Holding, 305363909,
Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva

Valdybos narys

2019

Direktorius

2019

UAB „EPSO-G“, 302826889, Gedimino pr. 20,
Vilnius, Lietuva

Nepriklausomas valdybos narys

2019

UAB „Limedika“, 134056779, Gedimino g. 13,
Kaunas, Lietuva

Finansų direktorius

2020

Kredito unija „Saulėgrąža“, 302894776,
Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus
r., Lietuva

Stebėtojų tarybos narys

2020

UAB „Nacionalinė Farmacijos Grupė“,
300946701, Erdvės g. 51, Ramučių k., Kauno r.,
Lietuva

Valdybos narys

2020

AB „Linas Agro“, 147328026, Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva

Valdybos narys

2006

AS „Putnu fabrika Kekava“, 50003007411,
Kekava, Kekavos regionas, Latvija

Tarybos pirmininko pavaduotojas

2018

Tarybos narys

2015

Tarybos pirmininko pavaduotojas

2018

Tarybos narys

2015

Valdybos pirmininko pavaduotojas

2018

Generalinis direktorius

2005

Kitos įmonės:

Dainius
Pilkauskas

Tomas
Tumėnas

Arūnas Zubas

Kitos įmonės:

Grupės įmonės:

SIA „Lielzeltini“, 40003205232, „Mazzeltini“,
Janeikas, Bauskas regionas, Latvija
Kitos įmonės:
UAB „MESTILLA“, 300097027, Kretainio g. 5,
Klaipėda, Lietuva
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Asmuo

Jonas Bakšys

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė

Vadovaujamos pareigos

Nuo

Finansų direktorius

2018

Valdybos narys

2018

SIA „Lielzeltini“, 40003205232, „Mazzeltini“,
Janeikas, Bauskas regionas, Latvija

Tarybos narys

2018

AS „Putnu fabrika Kekava“, 50003007411,
Kekava, Kekavos regionas, Latvija

Tarybos narys

2018

UAB „Dotnuva Baltic“, 261415970, Parko g. 6,
Akademija, Kėdainių r., Lietuva

Valdybos pirmininko pavaduotojas

2019

Generalinis direktorius

2019

Tarybos pirmininko pavaduotojas

2019

Tarybos pirmininko pavaduotojas

2019

Tarybos narys

2019

Valdybos narys

2018

Valdybos narys

2017

Grupės įmonės:
AB „Linas Agro“, 147328026, Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva

SIA „Linas Agro“, 53603019011, „Baltijas Ceļš“,
Cenos valsčius, Uozolniekų savivaldybė, Latvija
SIA „Dotnuva Baltic“, 43603041881, „Baltijas
Ceļš“, Cenos valsčius, Uozolniekų savivaldybė,
Latvija
AS „Dotnuva Baltic“ 12019737, Savimae 7,
Vahi, Tartu regionas, Estija
Kitos įmonės:
UAB „MESTILLA“, 300097027, Kretainio g. 5,
Klaipėda, Lietuva
Lobiu Sala AS, 556671-6501, BERIT MÖLLER &
CO, Brahegatan 30 7TR, Stokholmas, Švedija

Per ataskaitinį laikotarpį Grupė neskyrė Valdybos nariams paskolų, nesuteikė garantijų ir laidavimų,
kuriais būtų užtikrintas jų prievolių įvykdymas, taip pat neperleido jiems turto.
Atskirų susitarimų tarp Bendrovės ir Valdybos narių, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar
juos atleidus be pagrįstos priežasties, nėra.

11.3. Bendrovės vadovas
Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra Darius Zubas, jis kartu yra ir Bendrovės valdybos
pirmininkas.
Bendrovės vadovas per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., nesikeitė.
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11.4. Bendrovės vadovybė
Finansiniais metais buvo pasikeitimų Bendrovės vadovybėje: keitėsi finansų direktorius.
Bendrovės vadovybė (2020 m. birželio 30 d.):

Pareigos

Vardas, pavardė

Pareigas eina nuo

Turimų Bendrovės
akcijų skaičius

Generalinis
direktorius
Generalinio
direktoriaus
pavaduotojas
Finansų direktorius

Darius Zubas

1996-09-01

17 049 995

Andrius Pranckevičius

2009-11-19

_

Mažvydas Šileika

2020-04-15

_

Vyriausioji
finansininkė

Ramutė Masiokaitė

2009-11-19

1 000

Bendrovės vadovybė Bendrovėje dirba pagal neterminuotas darbo sutartis.
Informacija apie Darių Zubą ir Andrių Pranckevičių ir yra pateikta skyriuje 11.2. Bendrovės valdyba.
Mažvydas Šileika (g. 1990 m.) 2012 metais baigė Leeds universitetą ir įgijo vadybos bakalauro diplomą,
2013 metais baigė City University London Cass Business school, kur įgijo magistro laipsnį laivybos, žaliavų
prekybos ir finansų srityje (MSc in Shipping, Trade and Finance). Iki pradėdamas dirbti Grupėje 2020 m.
balandį šešerius metus dirbo SEB banke, paskutinės pareigos buvo obligacijų leidybos skyriaus vadovas
Baltijos šalims.
Ramutė Masiokaitė (g. 1971 m.) 1994 metais baigė Vilniaus Universitetą ir įgijo ekonomikos, finansų ir
kredito specialisto kvalifikaciją. Grupėje pradėjo dirbti 1998 metais.
Bendrovės vadovams per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 1 137 tūkst. eurų
(neįvertinus tantjemų).

Bendrovės vadovybės veikla kitose įmonėse
Informacija apie Darių Zubą ir Andrių Pranckevičių yra pateikta skyriuje 11.2. Bendrovės valdyba.
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Mažvydas Šileika ir Ramutė Masiokaitė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitose Grupės įmonėse nedirbo.
Atskirų susitarimų tarp Bendrovės ir darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos
atleidus be pagrįstos priežasties, nėra.

11.5. Bendrovėje sudaryti komitetai
Nuo 2010 m. spalio 28 d. Bendrovėje veikia Audito komitetas, kurio nariai renkami 4 (ketverių) metų
kadencijai. Audito komitetas yra atsakingas už rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų sudarymu, įgyvendinimą. Audito komiteto narių kadencijos pradžia 2018 m. spalio 31 d., pabaiga –
2022 m. spalio 30 d.
Audito komitetą sudaro 3 nariai, du iš jų – nepriklausomi:
Andrius Drazdys – nepriklausomas Audito komiteto narys. Dirba UAB „VMG Food“ finansų direktoriumi.
Bendrovės akcijų neturi.
Agnė Preidytė – nepriklausoma Audito komiteto narė. Dirba UAB „Ermitažas“ Tiekimo grandinės skyriaus
direktore. Bendrovės akcijų neturi.
Irma Antanaitienė – Audito komiteto narė. Darbovietė – AB „Linas Agro“ buhalterė. Bendrovės akcijų
neturi.

12. Duomenys apie prekybą Bendrovės vertybiniais popieriais

reguliuojamose rinkose
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. visos 158 940 398 paprastosios
vardinės Bendrovės akcijos buvo įtrauktos į vertybinių popierių biržos AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį sąrašą
(akcijų ISIN kodas LT0000128092). Akcijų prekybinis kodas vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius yra
LNA1L. Bendrovės akcijomis AB Nasdaq Vilnius prekiaujama nuo 2010 m. vasario 17 d.
Bendrovė yra 2017 m. liepos 24 d. pasirašiusi Emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartį
su AB „Šiaulių bankas“, atstovaujama Operacijų vertybiniais popieriais skyriaus (kodas 112025254, adresas –
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius).
Bendrovės pavaldžiųjų įmonių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose nėra prekiaujama.

12.1. Prekyba bendrovės akcijomis
Informacija apie automatinio įvykdymo sandorius, parduotų akcijų AB Nasdaq Vilnius vertybinių
popierių biržoje kainas ir apyvartas per 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpį:
Kaina, Eur
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Apyvarta, Eur

Paskutinės laikotarpio prekybos
dienos

Bendra apyvarta

Metai ir
ketvirtis

Maksimali

Minimali

Maksimali

Minimali

Kaina
Eur

Apyvarta
Eur

Data

Vnt.

Eur

2019 III

0,64

0,61

753 072,67

0,00

0,63

0,00

2019-09-30

1 760 016

1 101 101,23

2019 IV

0,63

0,58

124 661,29

0,00

0,58

4 988,00

2019-12-30

614 369

376 164,21

2020 I

0,625

0,46

9 5940,00

0,00

0,49

191,1

2020-03-31

543 318

322 145,98

2020 II

0,61

0,486

36 823,82

0,00

0,59

2 171,21

2020-06-30

483 165

274 602,29
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12.2. Bendrovės akcijų kapitalizacija
Kapitalizacija, Eur

Data

Akcijos kaina, Eur

2019-09-30

100 132 450,74

0,63

2019-12-31

92 980 132,83

0,585

2020-03-31

78 834 437,41

0,496

2020-06-30

93 774 834,82

0,59

12.3. AB „Linas Agro Group“ akcijų kaina ir apyvarta
Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo 2015-07-01 iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, t. y. iki 2020 m. birželio 30 d., pateikiama grafike:

13. Bendrovės įstatų pakeitimo tvarka
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad įstatų keitimas yra išimtinė visuotinio
akcininkų susirinkimo teisė. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo
2/3 kvalifikuota balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma, išskyrus Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas imtis.

14. Reikšmingi susitarimai, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie gali

būti svarbūs, pasikeitus bendrovės kontrolei
Reikšmingų susitarimų, kurių šalis yra Bendrovė ir kurie įsigaliotų, keistųsi ar pasibaigtų pasikeitus
Bendrovės kontrolei, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

15. Didesni sandoriai su susijusiomis šalimis
Didesni Bendrovės sandoriai (bendromis sumomis) su susijusiomis šalimis yra pateikti 2019–2020
finansinių metų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 30 pastaboje.
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16. Informacija apie bendrovės valdyseną
Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikoje akcinių bendrovių įstatymo nustatytos bendrovių valdymo
tvarkos. Bendrovė laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytų esminių
valdymo principų. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas
(generalinis direktorius). Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą sudaro septyni Valdybos nariai,
renkami ketveriems metams, tačiau Valdybos pirmininkas kartu yra ir Bendrovės vadovas (generalinis
direktorius). Bendrovėje veikia Audito komitetas.
Detali Informacija apie Bendrovės valdyseną yra atskleista šio metinio pranešimo 1 priede.

17. Socialinė Grupės atsakomybė
Grupė siekia tapti geriausia žemės ūkio verslo ir maisto gamybos įmone Baltijos šalyse. Remdamasi savo
misija bei vertybėmis, Grupė realizuoja savo socialinę atsakomybę per kryptingą veiklą rinkoje ir socialinius
projektus.
Grupės veikla apima sritis, susijusias su žemės ūkiu bei maisto pramone. Grupės verslo modelis
aprašytas šio pranešimo 4.1 punkte, o veikloje dalyvaujančios įmonės, produktai bei paslaugos detalizuojami
5.5 punkte.
Bendrovė laikosi dešimties JT „Pasaulinio susitarimo“ (angl. UN Global Compact) principų, kuriais
remdamasi yra pasitvirtinusi Socialinės atsakomybės politiką, kurios privalo laikytis visos Grupės įmonės ir jų
darbuotojai. Jos santrauka skelbiama AB „Linas Agro Group“ interneto svetainėje. Grupės Socialinės
atsakomybės politika numato, kaip Grupės darbuotojai bendrauja ir derina interesus su įvairiomis
suinteresuotomis šalimis: klientais, darbuotojais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, vyriausybėmis
ir reguliavimo institucijomis, vietos bendruomenėmis. Ji remiasi šiais principais: darbuotojų teisių, saugos ir
sveikatos užtikrinimu, pagarba žmogaus teisėms ir privatumui, etišku ir skaidriu veiklos vykdymu, atsakomybe
už aplinką, žmonių ir gyvūnų gerovės užtikrinimu, antikorupcija bei darniais santykiais su partneriais bei
visuomene.
Grupės korporatyvinę Socialinės atsakomybės politiką sudaro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika;
Nediskriminavimo politika;
Žmogaus teisių, vaikų darbo ir priverstinio darbo politika;
Antikyšininkavimo ir antikorupcijos politika;
Gyvūnų gerovės politika;
Aplinkos apsaugos politika;
Asmens duomenų apsaugos politika;
Verslo etikos kodeksas;
Partnerių etikos kodeksas.

Apie bet kurios Grupės politikos ar kodekso pažeidimus galima saugiai pranešti elektroniniu paštu
info@linasagrogroup.lt.

17.1. Santykiai su darbuotojais
Grupėje per ataskaitinį laikotarpį dirbo vidutiniškai 2 077 darbuotojai. Darbuotojų pasiskirstymas pagal
pareigas, lytis, išsilavinimą, šalis bei vidutiniai atlyginimai aprašyti šio pranešimo 8 punkte.
Santykiuose su darbuotojais Grupė vadovaujasi įstatymais, savo vertybėmis ir politikomis: Darbuotojų
saugos ir sveikatos politika, Nediskriminavimo politika, Žmogaus teisių, vaikų darbo ir priverstinio darbo
politika bei Asmens duomenų apsaugos politika.
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Per ataskaitinį laikotarpį Grupėje nebuvo užfiksuota žmogaus teisių ar asmens duomenų saugos
pažeidimų, taip pat pažeidimų dėl diskriminacijos dėl darbuotojų rasės, lyties, religijos, politinių įsitikinimų,
tautybės, socialinės kilmės ar kitų priežasčių.
Įmonėse AS „Putnu fabrika Kekava“ AB „Linas Agro“, UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB, UAB
„Dotnuva Baltic“ ir Biržų rajono Medeikių ŽŪB veikia darbuotojų tarybos, o UAB „Jungtinė ekspedicija“
darbuotojų atstovas renkamas nuo 2008 metų.
Su darbo tarybomis darbdaviai derino Darbo tvarkos taisykles, buvo komunikuojama dėl COVID-19
prevencijos priemonių ir plano. Jos dalyvauja nelaimingų atsitikimų tyrime, profesinės rizikos vertinimo
procese. UAB „Dotnuva Baltic“ darbo taryba yra pasiekusi, kad darbo diena penktadieniais yra trumpesnė nei
8 val.
COVID-19 pandemijos metu nebuvo mažinamas darbo vietų skaičius ir stengiamasi išlaikyti visus
darbuotojus bei suteikiamos galimybės dirbti nuotoliniu būdu: kai kurių įmonių nuo 70 iki 100 proc.
darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu ir lanksčiu grafiku. Kiti dirbo laikydamiesi ypatingos saugos ir naudodami
įmonių suteiktas individualias apsaugos priemones – veido kaukes ar respiratorius, dezinfekcinius skysčius,
vienkartines pirštines. Nemažai įmonių greta apsauginių veido kaukių dalino darbuotojams ir multivitaminų
pakuotes imuniteto stiprinimui. Nuolat buvo vykdoma patalpų dezinfekcija ir vėdinimas, sustabdytos
komandiruotės, sumažinti tiesioginiai kontaktai su klientais, matuojama atvykstančių į darbą darbuotojų
temperatūra, sudarytos pamainos ir reguliuojami srautai, kad darbuotojai išvengtų nebūtinų kontaktų.
Klientai buvo aptarnaujami laikantis atstumo, įrengtos pertvaros tarp darbuotojo ir kliento. Vien
paukštininkystės įmonės, kurios veikia maisto gamybos sektoriuje ir nuolat laikosi ypatingų saugos
reikalavimų, individualios apsaugos priemonėms, darbo perorganizavimui ir darbuotojų informavimui išleido
beveik 79 tūkst. eurų. Kitose įmonėse išleistos sumos buvo mažesnės, tačiau visos įmonės pirko ir diegė
priemones darbuotojų ir klientų apsaugai.
Grupės įmonių darbuotojams yra teikiamos socialinės garantijos. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė
pasitvirtino vieningą visoms 100 proc. valdomoms įmonėms išmokų darbuotojams politiką bei rekomendavo
ja remtis ir kitas Grupės įmones. Pagal ją Grupės darbuotojams išmokama pašalpa mirus šeimos nariui arba
darbuotojo artimiesiems, tai pat jei netenkama maitintojo; dovana darbuotojui, gimus vaikui ar baigus
studijas; darbuotojo jubiliejinio gimtadienio proga. Viso grupė darbuotojams skirtoms išmokoms bei
skiepams nuo sezoninių ir profesinių ligų skyrė 23,6 tūkst. Eur.
Grupės darbuotojams sudaromos sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose seminaruose, bei
mokymuose Lietuvoje ir už jos ribų. Dėl COVID-19 pandemijos nemažai planuotų vidinių ir išorinių mokymų
teko atidėti ateičiai, apskritai nuo kovo mėnesio įmonės darbuotojai dalyvavo tik virtualiuose internetu
vykstančiuose mokymuose. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 127 tūkst. eurų, išoriniuose
mokymuose dalyvavo virš 300 darbuotojų, kartu vyko nemažai vidinių mokymų – tiek apie parduodamus
produktus ir paslaugas, tiek saugaus darbo temomis.
Grupė siekia užtikrinti darbuotojų fizinę, psichologinę ir socialinę sveikatą darbo vietose, kurti sveiką,
saugią ir produktyvią darbo aplinką. Grupės įmonių darbuotojams suteikta galimybė naudotis reikiamomis
medicininėmis paslaugomis, metus Grupėje išdirbę darbuotojai yra apdraudžiami savanorišku sveikatos
draudimu. Viso per ataskaitinį laikotarpį buvo apdrausta 715 darbuotojų, Grupė tam skyrė 211 tūkst. Eur.
Grupė savo lėšomis prisideda prie darbuotojų ateities stabilumo: 83 jos darbuotojai dalyvauja pensijų
kaupimo programoje – yra sudarę individualias pensijų kaupimo sutartis. Darbdavys skiria darbuotojams
analogišką įmokų sumą pensijų kaupimui.
Bendrovė yra pasirašiusi jos akcijų opcionų sutartis su kai kuriais darbuotojais. Daugiau informacijos apie
tai yra atskleista šio pranešimo 9 punkte bei Finansinėse ataskaitose, 28 pastaboje.
Grupėje, kurioje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 2 101 darbuotojas, per ataskaitinį laikotarpį
įvyko 14 nelaimingų atsitikimų, tame tarpe 2 atvejais patirti sužalojimai buvo sunkūs. Kad sumažintų
nelaimingų atsitikimų skaičių, įmonės atlieka tyrimą kiekvieno atsitikimo atveju ir vėliau tobulina įrangą,
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gerina patalpų bei teritorijų apšvietimą, darbuotojų darbo drabužius bei įsigyja papildomas individualios
apsaugos priemones. Kartu vykdo papildomus mokymus darbuotojams, pakartotinai instruktuoja juos darbo
vietoje ir dalina atmintines. Kai kurios įmonės turi sutartis su UAB „SDG“ – šios įmonės specialistai sistemingai
tikrina darbo vietas bei teikia rekomendacijas.
Septyniems Grupės darbuotojams pasireiškė profesinių ligų požymiai. Tam, kad profesinių susirgimų
kiekis būtų sumažintas iki minimumo, buvo analizuojami ir peržiūrimi gamybos procesai ir darbo grafikai,
nupirktos papildomos apsaugos priemonės stuburo apkrovai mažinti, taip pat įsigytos naujos
ergonomiškesnės žemės ūkio mašinos.
Įmonės, kurių darbuotojai susirgo profesinėmis ligomis, o taip pat ir kitos Grupės įmonės ėmėsi įvairių
priemonių, kad ateityje būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų darbe arba susirgimų profesinėmis ligomis.
Pavyzdžiui, UAB „Dotnuva Baltic“ paskiepijo 87 darbuotojus nuo sezoninio gripo ir 4 nuo erkinio
encefalito(įprastai skiepijami nauji darbuotojai). Labai pagerėjo darbo sąlygos dvidešimčiai SIA „Linas Agro“
darbuotojų Latvijoje, kurių komfortabilių darbo vietų įrengimui skirta 211 tūkst. eurų; kai kuriose įmonėse
perkami tokie automobiliai, kurie turi avarinio stabdymo funkciją; ne viena įmonė kompensuoja akinių
įsigijimo išlaidas. Latvijos paukštininkystės įmonėse į darbuotojų darbo ir poilsio sąlygų gerinimą investuota
virš 166 tūkst. Eur, ir buvo iš esmės pakeista kiaušinių surinkimo sistema, kad darbuotojams dirbti būtų
patogiau; įrengta daugiau darbuotojams skirtų patalpų. Taip pat net kelios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje įrengė
patogesnes poilsio ir persirengimo patalpas savo darbuotojams, diegė papildomas šildymo sistemas, oro
kondicionavimo sistemas. Įmonėse pastatyta daugiau geriamo vandens aparatų.

17.2. Santykiai su visuomene, partneriais ir valstybe
Santykyje su visuomene ir partneriais Grupė laikosi Antikyšininkavimo ir antikorupcijos politikos, Verslo
etikos kodekso, gerbia asmens privatumą ir siekia, kad ir jos partneriai laikytųsi Partnerių etikos kodekso.
Grupės įmonės laikosi įstatymų ir per ataskaitinį laikotarpį nėra gavę baudų iš valstybinių institucijų. Taip
pat Grupėje nebuvo užfiksuota kyšininkavimo bei korupcijos apraiškų.
Grupės įmonės yra aktyvios įvairių organizacijų narės, aktyviai dalyvauja įvairių šakinių ir profesinių
asociacijų veikloje:
-
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Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos;
Lietuvos agrocheminių produktų ir trąšų pramonės ir prekybos asociacijos;
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos;
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos;
Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos;
Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacijos;
Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos;
Lietuvos sėklininkystės asociacijos;
Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos;
Net kelių melioracijų sistemų naudotojų asociacijų;
Lietuvos laivybos agentų ir ekspeditorių asociacijos;
Lietuvos dekoratyvinių augalų ir želdynų asociacijos;
Latvijos Prekybos ir pramonės rūmų;
Latvijos personalo vadybos asociacijos;
Latvijos maisto įmonių federacijos;
Latvijos kiaušinių ir paukštienos gamintojų asociacijos;
Verslo efektyvumo asociacijos(Latvija);
Grūdų ir pašarų prekybos asociacijos GAFTA;
Estijos sėklininkystės asociacijos.
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Grupė aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, dalyvauja jų vykdomuose kultūriniuose,
pilietinio ugdymo, švietimo projektuose, taip pat tęsia ilgalaikę draugystę su žemdirbių organizacijoms. Grupė
turi paramos politiką, jos santrauka skelbiama AB „Linas Agro Group“ interneto svetainėje. Dėl COVID-19
pandemijos paskutinį finansinių metų ketvirtį aktyvus bendradarbiavimas su įvairiom bendruomenėm ir jų
organizacijom buvo apribotas, tačiau Grupė aktyviai parėmė iniciatyvas, kuriomis buvo padedama medikams
kovoti su COVID-19.
Nuolatiniai Grupės socialiniai partneriai yra VDU Žemės ūkio akademija (nuo 2004 m.), Panevėžio 5-oji
gimnazija ir Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį Grupės įmonės
skyrė beveik 165 tūkst. eurų įvairių projektų paramai. Didelė dalis planuotų projektų bei renginių buvo
atšaukta dėl COVID-19 pandemijos, todėl Grupė skyrė 31 tūkst. Eur iniciatyvoms, kuriomis buvo renkama
parama medikų apsaugos priemonėms, o taip pat vištienos produkcijos su COVID-19 kovojančių medikų
maitinimui už beveik 7 tūkst. Eur sumą. Taip pat pandemijos metu kelios Grupės įmonės dovanojo asmens
apsaugos bei dezinfekcines priemones vietos ligoninėms.
Grupės darbuotojai savarankiškai dalyvauja pasirinktose savanorystės veiklose, pvz.: fondo vėžiu
sergantiems vaikams „Rugutė“ veikloje, yra parėmę Beinoravos biblioteką, kai kurių įmonių darbuotojai
aktyviai dalyvavo kalėdinėje akcijoje „Išpildyk svajonę“, bei darbdavio inicijuotoje labdaringoje „Pyragų
dienoje“. Darbuotojai buvo skatinami remti ir su COVID-19 kovojančių medikų paramos fondus.

17.3. Aplinkosauginė atsakomybė
Grupės įmonės daro nemažą įtaką tose srityse, kuriose veikia, todėl joms rūpi veiklos poveikis aplinkai.
Vykdydama savo veiklą, Grupė vadovaujasi šalių, kuriose ji veikia, aplinkosaugos įstatymais bei savo Aplinkos
apsaugos politika.
Grupės įmonės negavo kokių nors nuobaudų ar įspėjimų, susijusių su aplinkosaugos įstatymų ar kitų šios
srities teisės aktų normų nesilaikymu.
Didžioji dalis Grupės įmonių seka visų rūšių kuro, elektros energijos, vandens naudojimą, tačiau ne visos
įmonės skaičiuoja popieriaus sunaudojimą. Popieriaus sąnaudos Grupėje kasmet mažėja, tačiau per kelis
pandemijos mėnesius smarkiai padidėjo popierinių rankšluosčių sunaudojimas.
Kai kurios įmonės nuomojasi patalpas ir neturi elektros energijos, šildymo bei vandens apskaitos, todėl
Grupė neskaičiuoja bendro jos sunaudojamo žaliavų ir energijos kiekio, kuris be dalies įmonių nebūtų tikslus
ir teisingas, tačiau visos didelės pavaldžiosios gamybos įmonės jį skaičiuoja ir analizuoja. Daugiausia per
ataskaitinį laikotarpį nuveikta taupant elektros energiją. Dauguma susidėvėję šviestuvų palaipsniui keičiami
taupesniais LED šviestuvais. Visuose Grupės grūdų elevatoriuose yra įrengti reaktyvios energijos
kompensavimo įrenginiai, dalis šviestuvų įsijungia judesio daviklių pagalba. Kai kurios įmonės stengiasi kiek
įmanoma išnaudoti naktinę elektros energiją. Siekiant sumažinti elektros sąnaudas patalpų šildymui,
elektriniai radiatoriai keičiami šilumos siurbliais. Šakių rajono Lukšių ŽŪB fermose įrengta energiją taupanti
rekuperacinė vandens pašildymo sistema, o gyvulininkystės fermose naudojami specialūs produktai mėšlo ir
srutų kvapų mažinimui.
Siekdamos tausoti aplinką, Grupės įmonės mažina naudojamo popieriaus kiekį, atsisakydamos popierinių
dokumentų bei reklaminės klientams skirtos medžiagos, stiprina internetinę komunikaciją. Taip pat įmonės
renkasi daugiau gaminių be pakuotės ar su perdirbta pakuote. Įmonėse rūšiuojamas popierius, plastikas,
stiklas, metalas, pavojingos atliekos, šios antrinės žaliavos priduodamos jas tvarkančioms organizacijoms.
Vedama antrinių žaliavų apskaita per GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė
sistema). Kelios gamybinės įmonės rūšiuoja taros medieną. Grupės įmonės turi sudarę sutartis su šiomis
atliekų tvarkymo organizacijomis : UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“, UAB „Ecoservice projektai“, UAB
„Nuotekų valymas“, UAB „Marijampolės švara“, UAB „Švaros komanda“, UAB „Kupiškio komunalininkas“,
UAB „Ekovalda“, UAB „BNB Capital“, UAB „Vilkdara“, UAB „Metta“, UAB „Žalvaris“, UAB „Virginijus ir ko“,
UAB „AV investicija“, Panevėžio atliekų tvarkymo centru, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru, SIA „Zaļā
Josta“, AS „BAO“, SIA „LAUTUS“ ir SIA „Vides serviss”.
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Nors Grupės įmonių darbuotojai dėl paskelbto karantino nebuvo šiemet kviečiami dalyvauti aplinkos
tvarkymo akcijoje „Darom“, Grupės grūdų elevatorių darbuotojai joje dalyvavo bendradarbiaudami su vietos
seniūnijomis.
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1 priedas prie
AB „Linas Agro Group“
2019–2020 finansinių metų
konsoliduotojo metinio pranešimo

Valdysenos ataskaita
AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo
12 straipsnio 3 dalimi ir AB Nasdaq Vilnius listingavimo taisyklių 24.5 punktu, atskleidžia kaip ji laikosi Nasdaq
Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso ir konkrečių jo nuostatų ar rekomendacijų. Jei šio
kodekso ar kai kurių jo nuostatų ar rekomendacijų nesilaikoma, tai nurodoma, kurių konkrečių nuostatų ar
rekomendacijų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių, taip pat pateikiama kita šioje formoje nurodyta
paaiškinanti informacija.

Santrauka
Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Bendrovėje nėra stebėtojų
tarybos. Bendrovėje yra Audito komitetas. Bendrovėje nėra Atlygio ir Skyrimo komitetų.
Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas.

Komentaras apie rekomendacijų laikymąsi

1 principas: Visuotinis
akcininkų
susirinkimas,
akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės

nešališkas

Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų traktavimą. Bendrovės valdysenos
sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

1

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

1.1. Visiems akcininkams turėtų būti sudarytos
vienodos galimybės susipažinti su teisės aktuose
numatyta informacija ir (ar) dokumentais bei
dalyvauti
priimant
bendrovei
svarbius
sprendimus.

TAIP

1.2. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą
sudarytų tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams
suteikia vienodas balsavimo, nuosavybės,
dividendų ir kitas teises.
1.3. Rekomenduojama sudaryti investuotojams
sąlygas iš anksto, t. y. prieš perkant akcijas,
susipažinti su išleidžiamų naujų ar jau išleistų
akcijų suteikiamomis teisėmis.

TAIP

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės dokumentai ir kita teisės
aktuose numatyta informacija yra
viešai skelbiama Bendrovės interneto
tinklalapyje www.linasagrogroup.lt
Visi akcininkai turi lygias teise
dalyvauti visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose.
Bendrovės
kapitalą
sudaro
paprastosios vardinės akcijos, kurios
kiekvienam
akcininkui
suteikia
vienodas teises.
Bendrovės įstatai, kuriuose nustatytos
Bendrovės akcijų suteikiamos teisės,
yra skelbiami viešai Bendrovės
interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų
kalbomis.
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2

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

1.4. Dėl itin svarbių išskirtinių sandorių, tokių kaip
viso ar beveik viso bendrovės turto perleidimas,
kas iš esmės reikštų bendrovės perleidimą, turėtų
būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo
pritarimas.
1.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo
ir dalyvavimo jame procedūros turėtų sudaryti
akcininkams
lygias
galimybes
dalyvauti
visuotiniame akcininkų susirinkime ir neturėtų
pažeisti akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta
visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir
laikas neturėtų užkirsti kelio aktyviam akcininkų
dalyvavimui visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pranešime apie šaukiamą visuotinį akcininkų
susirinkimą bendrovė turėtų nurodyti paskutinę
dieną, kada vėliausiai galima pateikti siūlomus
sprendimo projektus.
1.6. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių
akcininkų teisę susipažinti su informacija, esant
galimybei,
rekomenduojama
visuotiniam
akcininkų susirinkimui parengtus dokumentus iš
anksto paskelbti viešai ne tik lietuvių kalba, bet ir
anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo
pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat
rekomenduojama paskelbti viešai ne tik lietuvių,
bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.
Rekomenduojama šią informaciją paskelbti
bendrovės
interneto
tinklalapyje.
Viešai
prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų
apimtis, jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti
bendrovei arba būtų atskleistos bendrovės
komercinės paslaptys.
1.7. Akcininkams, turintiems teisę balsuoti, turėtų
būti sudarytos galimybės balsuoti akcininkų
susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba
nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma
jokių kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant
bendrąjį balsavimo biuletenį.

TAIP

1.8. Siekiant padidinti akcininkų galimybes
dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose,
bendrovėms rekomenduojama plačiau taikyti
modernias technologijas ir tokiu būdu sudaryti
akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti

NE

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės
akcininkai
tvirtina
sandorius, kuriuos kaip numatyta
Akcinių bendrovių įstatyme ir
Bendrovės
įstatuose
tvirtina
akcininkai.
Istoriškai
visuotinių
akcininkų
susirinkimo vieta visada yra Panevėžio
mieste darbo dieną, kad visiems
akcininkams būtų patogu atvykti ir
dalyvauti.
Pranešime apie šaukiamą visuotinį
akcininkų susirinkimą nurodoma
diena iki kada akcininkai raštu gali
pateikti
siūlomus
sprendimo
projektus.

TAIP

Pranešimas apie visuotinį akcininkų
susirinkimą bei visi su tuo susiję
dokumentai ir informacija skelbiami
viešai iš anksto lietuvių ir anglų
kalbomis per reguliuojamų pranešimų
platinimo sistemą ir Bendrovės
interneto tinklalapyje.
Pasibaigus visuotiniam akcininkų
susirinkimui
viešai
paskelbiama
informacija, susijusi su įvykusiu
susirinkimu – dalyvių skaičius, balsų
skaičius, informacija apie pateiktus
išankstinio balsavimo biuletenius,
priimti sprendimai ir balsavimo
rezultatai.

TAIP

Bendrovės akcininkai gali įgyvendinti
teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime tiek asmeniškai, tiek per
atstovą, jeigu asmuo turi tinkamą
įgaliojimą arba su juo sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis
teisės aktų nustatyta tvarka.
Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams
balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo
biuletenį, kaip numato Akcinių
bendrovių įstatymas.
Bendrovė ateityje svarstys tokias
galimybes, atsižvelgdama į tam
reikalingus
finansinius
išteklius,
esamą teisinį reguliavimą, objektyvų
Bendrovės akcininkų pasiskirstymą
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

visuotiniuose
akcininkų
susirinkimuose
naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.
Tokiais atvejais turi būti užtikrintas perduodamos
informacijos saugumas ir galima nustatyti
dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę.
1.9. Pranešime apie šaukiamo visuotinio akcininkų
susirinkimo
sprendimų
projektus
rekomenduojama atskleisti naujas kolegialaus
organo narių kandidatūras, siūlomą jiems atlygį,
siūlomą išrinkti audito įmonę, jei šie klausimai yra
įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Kai siūloma išrinkti naują kolegialaus
organo narį, rekomenduojama informuoti apie jo
išsilavinimą, darbo patirtį ir kitas užimamas (ar
siūlomas užimti) kitas vadovaujamas pareigas.

1.10. Bendrovės kolegialaus organo nariai,
administracijos vadovai1 ar kiti su bendrove susiję
kompetentingi asmenys, galintys pateikti
informaciją, susijusią su visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarke, turėtų dalyvauti
visuotiniame akcininkų susirinkime. Siūlomi
kandidatai į kolegialaus organo narius taip pat
turėtų
dalyvauti
visuotiniame
akcininkų
susirinkime, jeigu naujų narių rinkimai įtraukti į
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

bei jų pageidavimus. Iki šiol tokių
pageidavimų iš Bendrovės akcininkų
sulaukta nebuvo.

TAIP

TAIP

Kandidatai į valdybos narius ir visa
informacija apie jų išsilavinimą, darbo
patirtį ir kitas užimamas pareigas yra
skelbiama viešai, kai sušaukiamas
visuotinis akcininkių susirinkimas dėl
valdybos narių rinkimų.
Siūlymas dėl atlygio (tantjemų) už
darbą valdyboje yra pateikiamas
Pelno paskirstymo ataskaitoje, kuri
kaip sprendimo projektas yra
teikiamas visuotiniam akcininkų
susirinkimui.
Siūlomos audito įmonės pavadinimas
ir siūlomas atlygis už audito paslaugas
yra pateikiami iš anksto kaip
sprendimo projektas visuotiniam
akcininkų susirinkimui.
2019 m. spalio 25 d. eiliniame
visuotiniame Bendrovės akcininkų
susirinkime dalyvavo Bendrovės
vadovas ir finansų direktorius.

Šio Kodekso prasme administracijos vadovai yra tie bendrovės darbuotojai, kurie užima aukščiausios grandies
vadovaujančias pareigas.
1

3
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2 principas: Stebėtojų taryba
2.1.Stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė
Bendrovės stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesų atstovavimą, šio organo
atskaitomybę akcininkams ir objektyvią bei nešališką bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą, taip
pat nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo organams.
Stebėtojų taryba turėtų užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei
skaidrumą.
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

2.1.1. Stebėtojų tarybos nariai turėtų sąžiningai,
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei
akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams,
atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir
visuomenės gerovę.
2.1.2. Kai stebėtojų tarybos sprendimai gali
skirtingai paveikti bendrovės akcininkų interesus,
stebėtojų taryba su visais akcininkais turėtų elgtis
nešališkai. Ji turėtų užtikrinti, kad akcininkai būtų
tinkamai informuojami apie bendrovės strategiją,
rizikos valdymą ir kontrolę, interesų konfliktų
sprendimą.
2.1.3. Stebėtojų taryba turėtų būti nešališka
priimdama sprendimus, turinčius reikšmę
bendrovės veiklai ir strategijai. Stebėtojų tarybos
narių darbui ir sprendimams neturėtų daryti įtakos
juos išrinkę asmenys.
2.1.4. Stebėtojų tarybos nariai turėtų aiškiai reikšti
savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad
stebėtojų tarybos sprendimas gali pakenkti
bendrovei. Nepriklausomi2 stebėtojų tarybos
nariai turėtų: a) išlikti nepriklausomi atlikdami
analizę, priimdami sprendimus; b) nesiekti ir
nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali
kelti abejonių, kad stebėtojų tarybos nariai nėra
nepriklausomi.
2.1.5. Stebėtojų taryba turėtų prižiūrėti, kad
bendrovės mokesčių planavimo strategijos būtų
sudaromos ir įgyvendinamos vadovaujantis teisės
aktais, siekiant išvengti ydingos praktikos,
nesusijusios su ilgalaikiais bendrovės ir jos
akcininkų interesais, dėl ko gali atsirasti
reputacijos, teisinė ar kita rizika.

NEAKTUALU

Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra
sudaroma

NEAKTUALU

NEAKTUALU

NEAKTUALU

NEAKTUALU

2

Šio Kodekso prasme stebėtojų tarybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 7 ir 8 dalyse yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

2.1.6. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad stebėtojų NEAKTUALU
taryba būtų aprūpinta pakankamais ištekliais (tarp
jų ir finansiniais), reikalingais pareigoms atlikti,
įskaitant teisę gauti visą reikiamą informaciją ir
teisę kreiptis nepriklausomo profesionalaus
patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius
specialistus stebėtojų tarybos ir jos komitetų
kompetencijai priklausančiais klausimais.

2.2.Stebėtojų tarybos sudarymas
Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka turėtų užtikrinti tinkamą interesų konfliktų sprendimą, efektyvią ir
sąžiningą bendrovės valdyseną.

5

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

2.2.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkti
stebėtojų tarybos nariai turėtų kolektyviai
užtikrinti kvalifikacijos, profesinės patirties ir
kompetencijų įvairovę, taip pat siekti lyčių
pusiausvyros. Siekiant išlaikyti tinkamą stebėtojų
tarybos narių turimos kvalifikacijos pusiausvyrą,
turėtų būti užtikrinta, kad stebėtojų tarybos nariai,
kaip visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir
patirties savo užduotims tinkamai atlikti.
2.2.2. Stebėtojų tarybos nariai turėtų būti skiriami
apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti
individualiai perrenkamiems naujai kadencijai
tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės
patirties augimas.
2.2.3. Stebėtojų tarybos pirmininku turėtų būti
toks asmuo, kurio esamos arba buvusios pareigos
nebūtų kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Buvęs
bendrovės vadovas ar valdybos narys tuoj pat
neturėtų būti skiriamas į stebėtojų tarybos
pirmininko pareigas. Kai bendrovė nusprendžia
nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti
pateikiama informacija apie priemones, kurių
imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.
2.2.4. Stebėtojų tarybos nario pareigoms atlikti
kiekvienas narys turėtų skirti pakankamai laiko ir
dėmesio. Kiekvienas stebėtojų tarybos narys
turėtų įsipareigoti taip apriboti kitus savo
profesinius įsipareigojimus (ypač vadovaujančias
pareigas kitose bendrovėse), kad jie netrukdytų
tinkamai atlikti stebėtojų tarybos nario pareigas.

NEAKTUALU

KOMENTARAS

NEAKTUALU

NEAKTUALU

NEAKTUALU
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

Jeigu stebėtojų tarybos narys dalyvavo mažiau nei
pusėje stebėtojų tarybos posėdžių per bendrovės
finansinius metus, apie tai turėtų būti
informuojami bendrovės akcininkai.
2.2.5. Kai siūloma paskirti stebėtojų tarybos narį, NEAKTUALU
turėtų būti skelbiama, kurie stebėtojų tarybos
nariai laikomi nepriklausomais. Stebėtojų taryba
gali nuspręsti, kad tam tikras jos narys, nors ir
atitinka nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto
negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų
asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.
2.2.6. Stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą ir NEAKTUALU
dalyvavimą stebėtojų tarybos posėdžiuose atlygio
dydį turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas.
2.2.7. Kiekvienais metais stebėtojų taryba turėtų NEAKTUALU
atlikti savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti
stebėtojų tarybos struktūros, darbo organizavimo
ir gebėjimo veikti kaip grupė vertinimą, taip pat
kiekvieno stebėtojų tarybos nario kompetencijos
ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar
stebėtojų taryba pasiekė nustatytų veiklos tikslų.
Stebėtojų taryba turėtų bent kartą per metus
paskelbti atitinkamą informaciją apie savo vidinę
struktūrą ir veiklos procedūras.

3 principas: Valdyba
3.1.Valdybos funkcijos ir atsakomybė
Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės strategijos įgyvendinimą, taip pat tinkamą bendrovės valdyseną,
atsižvelgiant į akcininkų, darbuotojų ir kitų interesų grupių interesus.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

3.1.1. Valdyba turėtų užtikrinti bendrovės
strategijos, kurią patvirtino stebėtojų taryba, jei ji
sudaroma, įgyvendinimą. Tais atvejais, kai
stebėtojų taryba nesudaroma, valdyba taip pat yra
atsakinga už bendrovės strategijos patvirtinimą.
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Kadangi stebėtojų taryba Bendrovėje
nesudaroma, priežiūros funkcijas
numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatyme iš esmės
atliekanti valdyba tvirtina Bendrovės
strategiją.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

3.1.2. Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo
organas, atlieka jai Įstatyme ir bendrovės įstatuose
priskirtas funkcijas, o tais atvejais, kai bendrovėje
nesudaroma stebėtojų taryba, be kita ko, atlieka
Įstatyme nustatytas priežiūros funkcijas. Valdyba,
vykdydama jai priskirtas funkcijas, turėtų
atsižvelgti į bendrovės, akcininkų, darbuotojų ir
kitų interesų grupių poreikius, atitinkamai siekiant
tvaraus verslo kūrimo.
3.1.3. Valdyba turėtų užtikrinti, kad bus laikomasi
įstatymų ir bendrovės vidaus politikos nuostatų,
taikomų bendrovei ar bendrovių grupei, kuriai
priklauso ši bendrovė. Ji taip pat turėtų nustatyti
atitinkamas rizikos valdymo ir kontrolės
priemones užtikrinant reguliarią ir tiesioginę
vadovų atskaitomybę.
3.1.4. Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad
bendrovėje būtų įdiegtos priemonės, kurios
įtrauktos į EBPO geros praktikos rekomendacijas3
dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties, siekiant
užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų,
taisyklių ir standartų.
3.1.5. Valdyba, skirdama bendrovės vadovą,
turėtų
atsižvelgti
į tinkamą kandidato
kvalifikacijos,
patirties
ir
kompetencijos
pusiausvyrą.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

TAIP

Valdyba atlieka nurodytas funkcijas
reguliariai rinkdamasi į susirinkimus.

TAIP

Valdyba atlieka nurodytas funkcijas
reguliariai rinkdamasi į susirinkimus.

TAIP

Bendrovė
įgyvendina
gerosios
praktikos
rekomendacijas
per
Socialinės atsakomybės politiką, kuri
yra viešai skelbiama Bendrovės
internetiniame puslapyje.

TAIP

3.2.Valdybos sudarymas
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

3.2.1. Stebėtojų tarybos arba visuotinio akcininkų
TAIP
Bendrovės valdybos nariai turi
susirinkimo, jei stebėtojų taryba nesudaroma,
(išskyrus
patirties srityse, kuriose Bendrovė
išrinkti valdybos nariai turėtų kolektyviai užtikrinti
lyčių
vykdo savo pagrindinę veiklą, taip pat
kvalifikacijos, profesinės patirties ir kompetencijų pusiausvyrą) visi nariai kartu turi įvairiapusių žinių
įvairovę, taip pat siekti lyčių pusiausvyros. Siekiant
finansų, ekonomikos, investicijų
išlaikyti tinkamą valdybos narių turimos
valdymo srityse bei priežiūros srityse.
kvalifikacijos pusiausvyrą, turėtų būti užtikrinta,
kad valdybos nariai, kaip visuma, turėtų
įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties savo
užduotims tinkamai atlikti.

3

Nuoroda į EBPO geros praktikos rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, etikos ir atitikties:
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

3.2.2. Kandidatų į valdybos narius vardai,
pavardės, informacija apie jų išsilavinimą,
kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas,
kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir
potencialius interesų konfliktus turėtų būti
atskleisti nepažeidžiant asmens duomenų
tvarkymą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimų stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame
bus renkama valdyba ar atskiri jos nariai. Jeigu
stebėtojų taryba nesudaroma, šiame punkte
nustatyta informacija turėtų būti pateikiama
visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba
kiekvienais metais turėtų kaupti šiame punkte
nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti
juos bendrovės metiniame pranešime.
3.2.3. Visi nauji valdybos nariai turėtų būti
supažindinti su pareigomis, bendrovės struktūra
bei veikla.

TAIP

Visuotiniam akcininkų susirinkimui yra
pateikiami kandidatų į valdybos narius
gyvenimo
aprašymai,
kuriuose
nurodoma visa informacija apie
atitinkamo kandidato išsilavinimą,
darbinę patirtį ir kompetenciją.
Informacija apie valdybos narius yra
nuolat atnaujinama ir pateikiama
Bendrovės rengiamuose metiniuose
pranešimuose ir Bendrovės interneto
tinklalapyje.

TAIP

3.2.4. Valdybos nariai turėtų būti skiriami
apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe būti
individualiai perrenkamiems naujai kadencijai
tam, kad būtų užtikrintas būtinas profesinės
patirties augimas ir pakankamai dažnas jų statuso
pakartotinas patvirtinimas.
3.2.5. Valdybos pirmininku turėtų būti toks asmuo,
kurio esamos arba buvusios pareigos nebūtų
kliūtis nešališkai veiklai vykdyti. Kai stebėtojų
taryba nėra sudaroma, buvęs bendrovės vadovas
tuoj pat neturėtų būti skiriamas į valdybos
pirmininko postą. Kai bendrovė nusprendžia
nesilaikyti šių rekomendacijų, turėtų būti
pateikiama informacija apie priemones, kurių
imtasi veiklos nešališkumui užtikrinti.

TAIP

Bendrovės valdybos nariai yra
supažindinami su Valdybos darbo
reglamentu, kitomis jų pareigomis.
Kita vertus Bendrovės valdybos nariai
yra ilgamečiai Grupės įmonių
darbuotojai, todėl jie yra puikiai
susipažinę su Bendrovės struktūra ir
veikla.
Valdyba renkama 4 (ketverių) metų
kadencijai su teise būti perrinktiems.

NE

Bendrovės vadovas – generalinis
direktorius ir Bendrovės valdybos
pirmininkas yra tas pats asmuo.
Bendrovės
vadovas
atsiskaito
Bendrovės valdybai, taip siekiama
užtikrinti
sprendimų
priėmimo
nešališkumą. Sprendimai priimami
Akcinių bendrovių įstatymo ir
Bendrovės įstatų nustatyta tvarka,
kuriuose aiškiai apibrėžtos vadovo
sprendimų priėmimo kompetencijos ir
ribos.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

3.2.6. Valdybos nario pareigoms atlikti kiekvienas
narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio.
Jeigu valdybos narys dalyvavo mažiau nei pusėje
valdybos posėdžių per bendrovės finansinius
metus, apie tai turėtų būti informuojama
bendrovės stebėtojų taryba, jeigu stebėtojų
taryba bendrovėje nėra sudaroma – visuotinis
akcininkų susirinkimas.

TAIP

3.2.7. Jeigu Įstatyme nustatytais atvejais renkant
valdybą, kai nesudaroma stebėtojų taryba, dalis
jos narių bus nepriklausomi4, turėtų būti
skelbiama, kurie valdybos nariai laikomi
nepriklausomais. Valdyba gali nuspręsti, kad tam
tikras jos narys, nors ir atitinka visus Įstatyme
nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto
negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų
asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.
3.2.8. Valdybos nariams už jų veiklą ir dalyvavimą
valdybos posėdžiuose atlygio dydį turėtų tvirtinti
bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

NEAKTUALU

3.2.9. Valdybos nariai turėtų sąžiningai,
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei
akcininkų naudai ir atstovauti jų interesams,
atsižvelgdami ir į kitus interesų turėtojus.
Priimdami sprendimus jie neturėtų siekti
asmeninių interesų, jiems turėtų būti taikomi
susitarimai dėl nekonkuravimo, taip pat jie
neturėtų pažeidžiant bendrovės interesus
pasinaudoti verslo informacija ir galimybėmis,
kurios yra susijusios su bendrovės veikla.

TAIP

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės valdybos nariai kiekvienas
individualiai ir visi kartu skiria
pakankamai laiko ir dėmesio, kad
valdybos kompetencijai priskirtos
funkcijos būtų vykdomos tinkamai.
Valdybos
nariai
dalyvauja
posėdžiuose, kurių laikas yra tarp
narių suderinamas taip, jog posėdyje
galėtų dalyvauti visi valdybos nariai.
Jei dėl pateisinamų priežasčių vienas
ar kitas narys negali dalyvauti
posėdžiuose, sudaromos sąlygos
balsuoti iš anksto raštu. Per
Bendrovės 2019–2020 finansinius
metus valdybos nariai visi 100
procentų dalyvavo priimant valdybos
sprendimus.
Bendrovės
valdyboje
nėra
nepriklausomų valdybos narių.

Visuotinis
bendrovės
akcininkų
susirinkimas priimdamas sprendimą
dėl pelno paskirstymo nustato atlygį
(tantjemas) valdybos nariams už
darbą valdyboje.
Visi valdybos nariai veikia gera valia
Bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi
Bendrovės, o ne savo ar trečiųjų
asmenų interesais, sąžiningumo,
protingumo principais, laikydamiesi
konfidencialumo ir turto atskyrimo
pareigų.

4

Šio Kodekso prasme valdybos narių nepriklausomumo kriterijai yra suprantami taip, kaip Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje yra apibrėžti nesusijusių asmenų kriterijai.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

3.2.10. Kiekvienais metais valdyba turėtų atlikti
savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti valdybos
struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti
kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno valdybos
nario kompetencijos ir darbo efektyvumo
vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė
nustatytų veiklos tikslų. Valdyba turėtų bent kartą
per metus nepažeidžiant asmens duomenų
tvarkymą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimų viešai paskelbti atitinkamą informaciją
apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.

NEAKTUALU

Bendrovėje
iki
šiol
nebuvo
formuojama praktika Bendrovės
valdybai vykdyti savo veiklos
vertinimą.

4 principas: Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo
tvarka
Bendrovėje nustatyta stebėtojų tarybos, jeigu ji sudaroma, ir valdybos darbo tvarka turėtų užtikrinti
efektyvų šių organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

4.1. Valdyba ir stebėtojų taryba, jei ji sudaroma,
turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdama
naudos tiek bendrovei, tiek ir jos akcininkams.
Gera bendrovių valdysena reikalauja atviros
diskusijos tarp valdybos ir stebėtojų tarybos.
Valdyba turėtų reguliariai, o esant reikalui –
nedelsiant informuoti stebėtojų tarybą apie visus
svarbius bendrovei klausimus, susijusius su
planavimu, verslo plėtra, rizikų valdymu ir
kontrole, įsipareigojimų laikymusi bendrovėje.
Valdyba turėtų informuoti stebėtojų tarybą apie
faktinius verslo plėtros nukrypimus nuo anksčiau
suformuluotų planų ir tikslų, nurodant to
priežastis.
4.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu
pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena
bendrovė pati sprendžia, kokiu periodiškumu
šaukti kolegialių organų posėdžius, tačiau
rekomenduojama juos rengti tokiu periodiškumu,
kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių
bendrovės valdysenos klausimų sprendimas.
Bendrovės kolegialių organų posėdžiai turėtų būti
šaukiami bent kartą per metų ketvirtį.
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

TAIP

Bendrovės
valdyba
atstovauja
Bendrovės akcininkų interesams,
atsako už strateginį vadovavimą
Bendrovei, reguliariai rengia valdybos
posėdžius, kurių metu vadovų
komanda
reguliariai
informuoja
valdybą apie Bendrovės ir Grupės
veiklą.

TAIP

Bendrovės valdybos posėdžiai vyksta
pagal iš anksto suderintą grafiką,
vieną kartą per mėnesį. Esant
poreikiui,
valdybos
posėdžiai
organizuojami ir dažniau.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Valdysenos ataskaita

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

4.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą
posėdį turėtų būti informuojami iš anksto, kad
turėtų pakankamai laiko tinkamai pasirengti
posėdyje nagrinėjamų klausimų svarstymui ir
galėtų vykti diskusija, po kurios būtų priimami
sprendimai. Kartu su pranešimu apie šaukiamą
posėdį kolegialaus organo nariams turėtų būti
pateikta visa reikalinga su posėdžio darbotvarke
susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu
neturėtų būti keičiama ar papildoma, išskyrus
atvejus, kai posėdyje dalyvauja visi kolegialaus
organo nariai ir jie sutinka su tokiu darbotvarkės
pakeitimu ar papildymu arba kai neatidėliotinai
reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.
4.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių
organų darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų
priėmimo procesą, bendrovės kolegialių priežiūros
ir valdymo organų pirmininkai turėtų tarpusavyje
derinti šaukiamų posėdžių datas, jų darbotvarkes,
glaudžiai bendradarbiauti spręsdami kitus su
bendrovės valdysena susijusius klausimus.
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti
atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais
atvejais, kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję
su valdybos narių atšaukimu, atsakomybe, atlygio
nustatymu.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

TAIP

NEAKTUALU

5 principas: Skyrimo, atlygio ir audito komitetai
5.1. Komitetų paskirtis ir sudarymas
Bendrovėje sudaryti komitetai turėtų didinti stebėtojų tarybos, o jei stebėtojų taryba nesudaroma, valdybos,
kuri atlieka priežiūros funkcijas, darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai
apsvarsčius, ir padėti organizuoti darbą taip, kad sprendimams nedarytų įtakos esminiai interesų konfliktai.
Komitetai turėtų veikti nepriklausomai bei principingai ir teikti rekomendacijas, susijusias su kolegialaus
organo sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats kolegialus organas.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

5.1.1. Atsižvelgiant į konkrečias su bendrove
susijusias aplinkybes, pasirinktą bendrovės
valdysenos struktūrą, bendrovės stebėtojų taryba,
o tais atvejais, kai ji nesudaroma - valdyba, kuri
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovėje
sudarytas
Audito
komitetas.
Bendrovės veiklos apimtys, rezultatai,
objektyvūs poreikiai bei tai, jog
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

atlieka priežiūros funkcijas, sudaro komitetus.
Kolegialiam organui rekomenduojama suformuoti
skyrimo, atlygio ir audito komitetus5.
5.1.2. Bendrovės gali nuspręsti suformuoti mažiau
nei tris komitetus. Tokiu atveju bendrovės turėtų
pateikti paaiškinimą, kodėl jos pasirinko
alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris
atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus
tikslus.
5.1.3. Bendrovėse formuojamiems komitetams
nustatytas funkcijas teisės aktų numatytais
atvejais gali atlikti pats kolegialus organas. Tokiu
atveju šio Kodekso nuostatos, susijusios su
komitetais (ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir
skaidrumo), kai tinka, turėtų būti taikomos visam
kolegialiam organui.
5.1.4. Kolegialaus organo sukurti komitetai
paprastai turėtų susidėti bent iš trijų narių.
Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, komitetai
gali būti sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno
komiteto nariai turėtų būti parenkami pirmiausia
atsižvelgiant į jų kompetenciją, pirmenybę teikiant
nepriklausomiems kolegialaus organo nariams.
Valdybos pirmininkas neturėtų būti komitetų
pirmininku.
5.1.5. Kiekvieno suformuoto komiteto įgaliojimus
turėtų nustatyti pats kolegialus organas. Komitetai
turėtų vykdyti savo pareigas laikydamiesi
nustatytų įgaliojimų ir reguliariai informuoti
kolegialų organą apie savo veiklą ir jos rezultatus.
Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo
vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas,
turėtų būti paskelbti bent kartą per metus (kaip
dalis informacijos, kurią bendrovė kasmet skelbia
apie savo valdysenos struktūrą ir praktiką).
Bendrovės taip pat kasmet savo metiniame
pranešime, nepažeidžiant asmens duomenų
tvarkymą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimų, turėtų skelbti esamų komitetų
pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių
dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus,
taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir
veiklos rezultatus.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės valdybą sudaro 7 (septyni)
nariai, kol kas nesukuria poreikio šioje
rekomendacijoje
numatytų
kitų
komitetų steigimui, tačiau skyrimo ir
atlyginimų
komitetų
steigimo
galimybės gali būti svarstomos
ateityje.

NEAKTUALU

TAIP

Audito komitetas susideda iš trijų
narių, iš kurių du yra nepriklausomi.
Audito komiteto pirmininkas yra
nepriklausomas narys.

TAIP

Audito
komitetas
savarankiškai
pasirenka veiklos tvarką ir procedūras
ir savo veikloje vadovaujasi Audito
komiteto veiklos reglamentu, kuris
tvirtinamas Bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime.
Audito komiteto veiklos ataskaita yra
skelbiama kartą per finansinius metus.
Taip pat Bendrovė kasmet savo
metiniame
konsoliduotame
pranešime skelbia apie audito
komiteto sudėtį.

5

Teisės aktai gali numatyti pareigą sudaryti atitinkamą komitetą. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymas nustato, kad viešojo intereso įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, akcinėse bendrovėse, kurių
vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje),
privalo sudaryti audito komitetą (teisės aktai numato išimčių, kada audito komiteto funkcijas gali atlikti priežiūros
funkcijas atliekantis kolegialus organas).
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

5.1.6. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą
ir objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie
nėra komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę
dalyvauti komiteto posėdžiuose tik komitetui
pakvietus. Komitetas gali pakviesti arba reikalauti,
kad posėdyje dalyvautų tam tikri bendrovės
darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto
pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai
palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems
esant tai turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti
komiteto veiklą reglamentuojančiose taisyklėse.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Audito komitetui yra sudarytos visos
sąlygos komiteto posėdžiams rengti, o
taip pat, komiteto nuožiūra, į
posėdžius
gali
būti
kviečiami
atitinkami darbuotojai, atsakingi už
komitete svarstomas veiklos sritis,
arba prašoma jų pateikti visą
reikalingą informaciją.

5.2. Skyrimo komitetas
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

5.2.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos
turėtų būti šios:

NEAKTUALU

Bendrovės skyrimo komitetas nėra
suformuotas.

1) parinkti kandidatus į laisvas priežiūros, valdymo
organų narių ir administracijos vadovų vietas bei
rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti.
Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir
patirties pusiausvyrą valdymo organe, parengti
funkcijų ir gebėjimų, kurių reikia konkrečiai
pozicijai, aprašą ir įvertinti įpareigojimui atlikti
reikalingą laiką;
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų
struktūrą, dydį, sudėtį, narių įgūdžius, žinias ir
veiklą, teikti kolegialiam organui rekomendacijas,
kaip siekti reikiamų pokyčių;
3) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui.
5.2.2. Sprendžiant klausimus, susijusius su
kolegialaus organo nariais, kurie su bendrove yra
susiję darbo santykiais,
ir administracijos
vadovais, turėtų būti konsultuojamasi su
bendrovės vadovu, suteikiant jam teisę teikti
pasiūlymus Skyrimo komitetui.
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5.3. Atlygio komitetas
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

Pagrindinės atlygio komiteto funkcijos turėtų būti
šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus
dėl atlygio politikos, taikomos priežiūros ir
valdymo organų nariams ir administracijos
vadovams. Tokia politika turėtų apimti visas
atlygio formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo
veiklos rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo
finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų
modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas,
kurios leistų bendrovei susigrąžinti sumas arba
sustabdyti mokėjimus, nurodant aplinkybes, dėl
kurių būtų tikslinga tai padaryti;
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl
individualaus atlygio kolegialių organų nariams ir
administracijos vadovams siekiant, kad jie atitiktų
bendrovės atlygio politiką ir šių asmenų veiklos
įvertinimą;
3) reguliariai peržiūrėti atlygio politiką bei jos
įgyvendinimą.

NEAKTUALU

Bendrovės atlyginimų komitetas nėra
suformuotas.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

5.4. Audito komitetas
PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

5.4.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos yra
apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose
audito komiteto veiklą6.

TAIP

Audito komitetas vykdo jam priskirtas
funkcijas.

5.4.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti
išsamia informacija, susijusia su specifiniais
bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos
ypatumais. Bendrovės administracijos vadovai
turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir
neįprastų sandorių apskaitos būdus, kai apskaita
gali būti vykdoma skirtingais būdais.

TAIP

Audito
komiteto
nariai
yra
informuojami
atitinkamai
pagal
priskirtas funkcijas.

Audito komitetų veiklos klausimus reglamentuoja 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymas, taip pat Lietuvos banko patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios audito komitetų
veiklą.
6

14

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Valdysenos ataskaita

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

5.4.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada)
valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas,
vyriausiasis
finansininkas
(arba
viršesni
darbuotojai, atsakingi už finansus bei apskaitą),
vidaus auditorius ir išorės auditorius. Komitetas
turėtų turėti galimybę prireikus susitikti su
atitinkamais asmenimis, nedalyvaujant valdymo
organų nariams.
5.4.4. Audito komitetas turėtų būti informuotas
apie vidaus auditorių darbo programą ir gauti
vidaus audito ataskaitas arba periodinę santrauką.
Audito komitetas taip pat turėtų būti informuotas
apie išorės auditorių darbo programą ir turėtų iš
audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje būtų
aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito
įmonės ir bendrovės bei jos grupės.
5.4.5. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar
bendrovė
laikosi
galiojančių
nuostatų,
reglamentuojančių darbuotojų galimybę pateikti
skundą arba anonimiškai pranešti apie įtarimus,
kad bendrovėje daromi pažeidimai, ir turėtų
užtikrinti, kad būtų nustatyta tvarka proporcingam
ir nepriklausomam tokių klausimų tyrimui ir
atitinkamiems tolesniems veiksmams.
5.4.6. Audito komitetas turėtų teikti stebėtojų
tarybai, jei ji nesudaroma – valdybai, savo veiklos
ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo
metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų
ataskaitos.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Audito komitetui yra sudarytos
sąlygos vykdyti savo veiklą.

TAIP

TAIP

TAIP

6 principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas
Bendrovės valdysenos sistema turėtų skatinti bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius vengti interesų
konfliktų bei užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių interesų konfliktų
atskleidimo mechanizmą.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys
turėtų vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai
prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės
interesams. Jeigu tokia situacija vis dėlto atsirado,
bendrovės priežiūros ar valdymo organo narys
turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to
paties organo nariams arba jį išrinkusiam
bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams
apie tokią interesų prieštaravimo situaciją,
nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu įmanoma, vertę.

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės valdybos nariai vengia
situacijų, kai jų asmeniniai interesai
galėtų
prieštarauti
Bendrovės
interesams. Bendrovės valdybos
nariai privalo susilaikyti nuo balsavimo
arba atsisakyti balsuoti, kai tai susiję
su jo asmeniu.

7 principas: Bendrovės atlygio politika
Bendrovėje nustatyta atlygio politika, jos peržiūrėjimo ir paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems
interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant kolegialių organų narių ir administracijos vadovų atlygį,
taip pat užtikrinti bendrovės atlygio politikos viešumą, skaidrumą, taip pat ir ilgalaikę bendrovės strategiją.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

7.1. Bendrovė turėtų patvirtinti ir paskelbti
bendrovės interneto tinklalapyje atlygio politiką,
kuri turėtų būti reguliariai peržiūrima ir atitiktų
ilgalaikę bendrovės strategiją.

TAIP

7.2. Atlygio politika turėtų apimti visas atlygio
formas, įskaitant fiksuotą atlygį, nuo veiklos
rezultatų priklausančio atlygio, skatinimo
finansinėmis priemonėmis sistemas, pensijų
modelius, išeitines išmokas, taip pat sąlygas,
kurios numatytų atvejus, kada bendrovė gali
susigrąžinti išmokėtas sumas arba sustabdyti
mokėjimus.
7.3. Siekiant vengti galimų interesų konfliktų,
atlygio politika turėtų numatyti, kad kolegialių
organų, kurie vykdo priežiūros funkcijas, nariai
neturėtų gauti atlygio, kuris priklausytų nuo
bendrovės veiklos rezultatų.
7.4. Atlygio politika turėtų pateikti pakankamai
išsamią informaciją apie išeitinių išmokų politiką.
Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos
sumos arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus
ir apskritai neturėtų būti didesnės negu dvejų
metų fiksuoto atlygio dalis arba jos ekvivalento
suma. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos,

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovės atlygio politikos projektas
yra teikiamas tvirtinimui eiliniam
visuotiniam akcininkų susirinkimui
2020 m. lapkričio 23 d., o patvirtinus
bus paskelbta interneto tinklalapyje.
Rekomendacijos įtrauktos į Bendrovės
atlygio politikos projektą.

TAIP

Rekomendacijos įtrauktos į Bendrovės
atlygio politikos projektą.

TAIP

Rekomendacijos įtrauktos į Bendrovės
atlygio politikos projektą.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

jei sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos
rezultatų.
7.5. Jei bendrovėje taikoma skatinimo
finansinėmis priemonėmis sistema, atlygio
politikoje turėtų būti pateikta pakankamai išsami
informacija apie akcijų išlaikymą po teisių
suteikimo. Tuo atveju, kai atlygis yra pagrįstas
akcijų skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti
suteikiama mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.
Po teisių suteikimo kolegialių organų nariai ir
administracijos vadovai turėtų išlaikyti tam tikrą
skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos,
priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors
išlaidas, susijusias su akcijų įsigijimu.
7.6. Bendrovė turėtų paskelbti bendrovės
interneto tinklalapyje informaciją apie atlygio
politikos įgyvendinimą, kurioje daugiausia
dėmesio turėtų būti skiriama kolegialių organų ir
vadovų atlygio politikai ateinančiais, o kur tinka –
ir tolesniais finansiniais metais. Joje taip pat turėtų
būti apžvelgiama, kaip atlygio politika buvo
įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais.
Tokio pobūdžio informacijoje neturėtų būti
komercinę vertę turinčios informacijos. Ypatingas
dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams
bendrovės atlygio politikos pokyčiams, lyginant su
praėjusiais finansiniais metais.
7.7. Rekomenduojama, kad atlygio politika arba
bet kuris esminis atlygio politikos pokytis turėtų
būti įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Schemoms, pagal kurias kolegialaus
organo nariams ir darbuotojams yra atlyginama
akcijomis arba akcijų opcionais, turėtų pritarti
visuotinis akcininkų susirinkimas.
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

NEAKTUALU

Į Bendrovės atlygio politikos projektą
neįtraukta skatinimo finansinėmis
priemonėmis sistema.

TAIP

Rekomendacijos įtrauktos į Bendrovės
atlygio politikos projektą.

TAIP

Rekomendacijos įtrauktos į Bendrovės
atlygio politikos projektą.
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8 principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdysenoje
Bendrovės valdysenos sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose ar
abipusiuose susitarimuose, ir skatinti aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą, kuriant
bendrovės gerovę, darbo vietas ir finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai
apima investuotojus, darbuotojus, kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis,
turinčius interesų konkrečioje bendrovėje.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

8.1. Bendrovės valdysenos sistema turėtų
užtikrinti, kad būtų gerbiamos interesų turėtojų
teisės ir teisėti interesai.

TAIP

8.2. Bendrovės valdysenos sistema turėtų sudaryti
sąlygas interesų turėtojams dalyvauti bendrovės
valdysenoje įstatymų nustatyta tvarka. Interesų
turėtojų dalyvavimo bendrovės valdysenoje
pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų ar jų atstovų
dalyvavimas priimant svarbius bendrovei
sprendimus, konsultacijos su darbuotojais ar jų
atstovais bendrovės valdysenos ir kitais svarbiais
klausimais, darbuotojų dalyvavimas bendrovės
akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į
bendrovės valdyseną bendrovės nemokumo
atvejais ir kita.
8.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės
valdysenos procese, jiems turėtų būti sudaromos
sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

TAIP

8.4. Interesų turėtojams turėtų būti sudarytos
sąlygos konfidencialiai pranešti apie neteisėtą ar
neetišką praktiką priežiūros funkciją vykdančiam
kolegialiam organui.

NE

KOMENTARAS

Bendrovė savo veiklą vykdo ir yra
valdoma, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais bei kitais
norminiais aktais, atsižvelgiant į
bendruomenės bei trečiųjų asmenų
pagrįstus bei teisėtus interesus, kurie
neprieštarauja ir nesudaro grėsmės
pagrįstiems bei teisėtiems Bendrovės
interesams.
Su skelbtina vieša informacija apie
Bendrovės veiklą visi suinteresuoti bei
kiti tretieji asmenys gali susipažinti
viešai per reguliuojamų pranešimų
platinimo sistemą ir Bendrovės
interneto tinklalapiuose.
Visi suinteresuoti asmenys žodžiu
arba raštu gali kreiptis į Bendrovės
atstovą ryšiams su investuotojais.

TAIP

Su visa reikiama informacija galima
susipažinti
per
reguliuojamų
pranešimų platinimo sistemą ir
Bendrovės interneto tinklalapiuose.
Tokia galimybė bus svarstoma
ateityje.
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9 principas: Informacijos atskleidimas
Bendrovės valdysenos sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus,
įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdyseną, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios
informacijos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip
pat
asmens
duomenų
tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų
apimti, įskaitant, bet neapsiribojant7:
9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

TAIP

9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę
informaciją;

TAIP

9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius
bendrovės akcijų paketą ar jį tiesiogiai ir (ar)
netiesiogiai, ir (ar) kartu su susijusiais asmenimis
valdančius, taip pat įmonių grupės struktūrą bei jų
tarpusavio ryšius, nurodant galutinį naudos
gavėją;
9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų
narius, kurie iš jų yra laikomi nepriklausomais,
bendrovės vadovą, jų turimas akcijas ar balsus
bendrovėje bei dalyvavimą kitų bendrovių
valdysenoje, jų kompetenciją, atlygį;
9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį,
posėdžių skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose
per praėjusius metus, taip pat apie pagrindines
savo veiklos kryptis ir veiklos rezultatus;
9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius,
bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką;

TAIP

9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;

TAIP

9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su
darbuotojais ir kitais interesų turėtojais
(pavyzdžiui,
žmogiškųjų
išteklių
politika,
darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje,
skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų
opcionais, santykiai su kreditoriais, tiekėjais,
vietos bendruomene ir kt.);

TAIP

KOMENTARAS

Bendrovė kas ketvirtį skelbia tarpines
veiklos ir finansines ataskaitas apie
veiklos ir finansų rezultatus.
Bendrovė kas ketvirtį skelbia tarpines
veiklos ir ataskaitas apie veiklos ir
finansų rezultatus.
Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose bei interneto tinklalapyje.

TAIP

Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose.

TAIP

Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose.

TAIP

Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose.
Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose.
Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose ir/arba finansinėse
ataskaitose bei atlygio politikoje.

7

Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame sąraše,
atskleidimu. Šis Kodekso principas neatleidžia bendrovės nuo pareigos atskleisti informaciją, numatytą teisės aktuose.
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PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

20

TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją;

TAIP

Informacija atskleidžiama
pranešimuose ir/arba
ataskaitose.
Informacija atskleidžiama
pranešimuose ir/arba
ataskaitose.

9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su
korupcija iniciatyvas ir priemones, svarbius
vykdomus ar planuojamus investicinius projektus.

TAIP

9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte
nurodytą
informaciją,
rekomenduojama
bendrovei, kuri yra patronuojanti kitų bendrovių
atžvilgiu, atskleisti informaciją apie visos įmonių
grupės konsoliduotus rezultatus.
9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti
informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo
organų narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį,
kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus,
kurie galėtų paveikti jų sprendimus. Taip pat
rekomenduojama atskleisti bendrovės priežiūros
ir valdymo organų narių, bendrovės vadovo iš
bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas,
kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principe.
9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu
būdu, kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų
diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir
apimties atžvilgiu. Informacija turėtų būti
atskleidžiama visiems ir vienu metu.

TAIP

Bendrovė pateikdama šiame punkte
nurodytą informaciją pateikia tiek
Bendrovės, tiek visos įmonių grupės
konsoliduotą informaciją.

TAIP

Bendrovė pateikia šiame punkte
nurodytą informaciją metiniuose
pranešimuose.

TAIP

Šiame punkte nurodyta informacija
skelbiama
per
reguliuojamų
pranešimų platinimo sistemą bei
Bendrovės interneto tinklalapyje
lietuvių ir anglų kalbomis. Bendrovė
stengiasi, kad visi esminiai įvykiai bei
informacija investuotojams būtų
pateikiami ne prekybos sesijos metu,
o prekybos dieną prieš prasidedant
sesijai arba po sesijos pabaigos.
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metiniuose
finansinėse
metiniuose
finansinėse

10 principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės
nepriklausomumą.

PRINCIPAI/ REKOMENDACIJOS

10.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl
bendrovės finansinės padėties ir finansinių veiklos
rezultatų, bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio ir metiniame pranešime pateikiamos
finansinės informacijos patikrinimą turėtų atlikti
nepriklausoma audito įmonė.
10.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės
kandidatūrą visuotiniam akcininkų susirinkimui
siūlytų bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji
bendrovėje nesudaroma - bendrovės valdyba.
10.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės
užmokestį už suteiktas ne audito paslaugas,
bendrovė turėtų tai atskleisti viešai. Šia
informacija taip pat turėtų disponuoti bendrovės
stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje
nesudaroma – bendrovės valdyba, svarstydama,
kurią audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti
visuotiniam akcininkų susirinkimui.
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TAIP /
NE /
NEAKTUALU

KOMENTARAS

TAIP

Nepriklausoma audito įmonė vertina
metinį pranešimą bei metinių
finansinių ataskaitų rinkinį.

TAIP

Bendrovės valdyba 2019 m. spalio 25
d. įvykusiam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pasiūlė audito įmonės
kandidatūrą.
Informacija atskleidžiama metiniuose
pranešimuose.

TAIP

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
Valdysenos ataskaita

