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AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva 
2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d. (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 

 

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita 

 Pastabos  

2020 m. 
rugsėjo 30 d. 

2020 m. 
birželio 30 d. 

TURTAS    

Ilgalaikis turtas    

Nematerialusis turtas 5 2 006 1 905 

Ilgalaikis materialusis turtas 6 154 009 152 597 

Investicinis turtas 7 1 934 1 931 

Galvijai ir paukščiai  8 887 9 429 

Ilgalaikis finansinis turtas    

Kitos investicijos ir išankstiniai apmokėjimai   16  66 

Ilgalaikės gautinos sumos  773 1 261 

Ilgalaikio finansinio turto iš viso  789 1 327 

Ilgalaikiai išankstiniai mokėjimai  1 596 1 596 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  3 472 3 608 

Ilgalaikio turto iš viso  172 693 172 393 

Trumpalaikis turtas    

Pasėliai  5 339 18 978 

Paukščiai  2 722 2 580 

Atsargos  157 992 79 537 

Išankstiniai apmokėjimai  4 499 5 422 

Per vienerius metus gautinos sumos    

Iš pirkėjų gautinos sumos  108 796 110 478 

Iš susijusių šalių gautinos sumos 13 475 39 

Gautinas pelno mokestis  43 69 

Kitos gautinos sumos ir sutarčių turtas  8 777 4 894 

Per vienerius metus gautinų sumų iš viso  118 091 115 480 

Išvestinės finansinės priemonės  – 588 

Kitas finansinis turtas  1 592 904 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  9 301 9 539 

Trumpalaikio turto iš viso  299 536 233 028 

Turto iš viso  472 229 405 421 
 

(tęsinys kitame puslapyje) 
 
 
 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d. (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabos 2020 m. 

rugsėjo 30 d. 
2020 m. 

birželio 30 d.  

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės 
akcininkams 

 
  

Įstatinis kapitalas 1 46 093 46 093 

Akcijų priedai 1 23 038 23 038 

Privalomasis rezervas ir kiti rezervai  5 153  5 153 

Rezervas savoms akcijoms įsigyti    

Nuosavos akcijos (-)  (446) (446) 

Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas  (18) (10) 

Nepaskirstytasis pelnas  109 133 105 122 

Nuosavo kapitalo, priskirtino Bendrovės 
akcininkams iš viso 

 
182 953 178 950 

Mažumos dalis  2 016 2 252 

Nuosavo kapitalo iš viso  184 969 181 202 

    

Įsipareigojimai    

Ilgalaikiai įsipareigojimai    

Dotacijos ir subsidijos  5 775 5 745 

Ilgalaikės paskolos 8 18 021 18 692 

Prekybos skolos  803 800 

Lizingo įsipareigojimai 9 19 154 19 478 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  565 853 

Ilgalaikės išmokos darbuotojams  848 824 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  424 423 

Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso  45 590 46 833 

    

Trumpalaikiai įsipareigojimai    

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 8 12 074 13 130 

Ilgalaikių lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis 9 5 135 4 992 

Trumpalaikės paskolos 8, 13 124 392 92 729 

Prekybos skolos  70 274 43 089 

Susijusioms šalims mokėtinos sumos  96 143 

Mokėtinas pelno mokestis  954 200 

Išvestinės finansinės priemonės  3 070 128 

Sutarčių įsipareigojimai  908 1 528 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  24 767 21 447 

Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso  241 670 177 386 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  472 229 405 421 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita 

(už periodą nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.) 

 

Pastabos 2020-2021 
1 ketv. 

2019-2020 
1 ketv. 

 

Pardavimo pajamos 4 239 326 149 351 

Pardavimo savikaina  (226 150) (138 869) 

Bendrasis pelnas  13 176 10 482 

Veiklos (sąnaudos) 10 (8 397) (9 131) 

Kitos pajamos 11 1 220 624 

Kitos (sąnaudos)  (1 072) (608) 

Veiklos pelnas  4 927 1 367 

Finansinės veiklos pajamos  418 422 

Finansinės veiklos (sąnaudos)  (883) (904) 

Pelnas prieš apmokestinimą  4 462 885 

Pelno mokestis  (601) (182) 

Grynasis pelnas  3 861 703 

    

Grynasis pelnas priskirtinas:    

Bendrovės akcininkams  3 904 617 

Mažumai  (43) 86 

  3 861 703 

Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (eurais)  0,03 0,01 

    

Grynasis pelnas  3 861 703 

Kitos bendrosios pajamos    

Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių 
finansinių ataskaitų perskaičiavimo  (8) 11 

Viso kitų bendrųjų pajamų, kurios bus perkeliamos 
į pelną (nuostolius) ateityje  3 853 714 

Viso bendrųjų pajamų, po mokesčių  3 853 714 

    

Bendrosios pajamos priskirtinos:    

Bendrovės akcininkams  3 896 628 

Mažumai  (43) 86 

  3 853 714 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
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Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 

 

 

    Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams 

  

 

Pastabos Įstatinis 
kapitalas 

Nuosavos 
akcijos 

Akcijų 
priedai 

Privalo-
masis 

rezervas 
ir kiti 

rezervai 

Rezervas 
savų akcijų 
įsigijimui 

Užsienio 
valiutos 
perskai-
čiavimo 
rezervas 

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 

Iš viso Mažumos 
dalis 

Iš viso 

2019 m. liepos 1 d. likutis  46 093 (448) 23 038 4 389 5 000 (17) 89 955 168 010 2 060 170 070 

Grynasis metų pelnas  – – – – – – 617 617 86 703 
Valiutų keitimo kursų skirtumai, 

perskaičiuojant užsienyje 
veikiančių įmonių sumas  – – – – – 11 – 11 – 11 

Bendrųjų pajamų iš viso  – – – – – 11 617 628 86 714 

Mokėjimas akcijomis  – – – (45) – – – (45) – – 

Mažumos dalies įsigijimas  – – – – – – 6 6 (7) (1) 
2019 m. rugsėjo 30 d. 

likutis 
 

46 093 (448) 23 038 4 344 – (6) 90 578 168 599 2 139 170 738 

            

2020 m. liepos 1 d. likutis  46 093 (446) 23 038 5 153  – (10) 105 122 178 950 2 252 181 202 

Grynasis metų pelnas  – – – – – – 3 904 3 904 (43) 3 861 
Valiutų keitimo kursų skirtumai, 

perskaičiuojant užsienyje 
veikiančių įmonių sumas  – – – – – (8) – (8) – (8) 

Bendrųjų pajamų iš viso  – – – – – (8) 3 904 3 896 (43) 3 853 

Mažumos dalies įsigijimas  – – – – – – 107 107 (193) (86) 
2020 m. rugsėjo 30 d. 

likutis 
 

46 093 (446) 23 038 5 153 – (18) 109 133 182 953 2 016 184 969 

            

            
 
 

 

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

 Pastabos 2020-2021 
1 ketv. 

2019-2020 
1 ketv. 

Pagrindinės veiklos pinigų srautai    

Grynasis pelnas   3 861 703 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    

Nusidėvėjimas ir amortizacija  3 684 3 466 

Subsidijų amortizacija  (134) (143) 

(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo  (128) (107) 

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų vertės 
sumažėjimo pokytis bei nurašytos sumos  (12) 165 

Atsargų nurašymas iki grynosios realizavimo vertės  (193) 31 

Atidėjinių nuostolingoms sutartims pasikeitimas  (4) (276) 

Sukauptų sąnaudų pasikeitimas  (1 442) 592 

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas  217 263 

Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas  (152) 390 

Sukauptų mokėjimų akcijomis pasikeitimas  – (45) 

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  753 73 

Sąnaudos (pajamos) iš finansinių priemonių tikrosios 
vertės pasikeitimo  1 073 1 692 

Dividendų (pajamos)  – – 

Palūkanų (pajamos)  (418) (422) 

Palūkanų sąnaudos  883 903 

  7 988 7 285 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    

Biologinio turto sumažėjimas   13 885 10 499 

Atsargų (padidėjimas)   (75 804) (70 850) 

Išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)  924 3 531 

Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas  (171) 36 790 

Apriboto naudojimo pinigų (padidėjimas)  (600) (200) 

Prekybos ir kitų skolų padidėjimas  30 152 5 379 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (7) (91) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (23 633) (7 657) 

    
(tęsinys kitame puslapyje) 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
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Konsoliduota pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 

 

 Pastabos 2020-2021 
1 ketv. 

2019-2020 
1 ketv. 

Investicinės veiklos pinigų srautai    

Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto 
(įsigijimas)  (4 108) (3 588) 

Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto 
pardavimo pajamos  310 363 

Dukterinių įmonių įsigijimas  (138) – 

(Suteiktos) paskolos  (438) – 

Suteiktų paskolų grąžinimas  139 25 

Gautos palūkanos  417 422 

Gauti dividendai  – – 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (3 818) (2 778) 

    

Finansinės veiklos pinigų srautai    

Paskolų gavimas  52 814 53 205 

Paskolų (grąžinimas)  (23 653) (38 979) 

Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (1 169) (465) 

(Sumokėtos) palūkanos  (862) (904) 

Gautos subsidijos  169 – 

Mažumos įsigijimas  (86) (1) 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  27 213 12 856 

Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų (sumažėjimas) 
padidėjimas   (238) 2 421 

    

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  9 539 10 058 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  9 301 7 637 

    

Papildoma pinigų srautų informacija:    

Nepiniginė investicinė veikla:    

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, finansuoti lizingu  476 1 390 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva 
2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d. (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 

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. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 

 
2020 m. rugsėjo 30 d. 2020 m. birželio 30 d. 

 
Turimų akcijų skaičius Nuosavybės 

dalis 
Turimų akcijų skaičius Nuosavybės 

dalis 

Akola ApS (Danija) 109 909 167 69,15 % 109 909 167 69,15 % 

Darius Zubas 17 049 995 10,73 % 17 049 995 10,73 % 

UAB INVL Asset Management 8 461 306 5,32 % 8 461 306 5,32 % 

Kiti akcininkai (privatūs ir instituciniai investuotojai) 23 519 930 14,80 % 23 519 930 14,80 % 

Iš viso 158 940 398 100,00 % 158 940 398 100,00 % 
 
Visos Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 0,29 euro centų (2020 m. birželio 30 d. – 0,29 euro 
centų) yra paprastosios bei 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. buvo pilnai apmokėtos.  
 
2020m. rugsėjo 30 d. Bendrovė buvo įsigijusi 769 972 Bendrovės akcijų (2020 m. birželio 30 d. 770 972 akcijų), kas sudaro 0,49 % 
nuosavybės dalies. Dukterinės ir kitos susijusios įmonės Bendrovės akcijų 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 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. rugsėjo 30 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 2 116 (2020 m. birželio 30 d. –2 103). 
 
Per metus, pasibaigusius 2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d., įstatinio kapitalo pokyčių nėra. 

2. Apskaitos principai 

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos 
sąjungoje (toliau-ES), tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų 
pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2019–2020 finansinių metų finansines ataskaitas. 
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3. Grupės struktūra ir pasikeitimai Grupėje 

2020 m. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo šias tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones (toliau 
– Grupė): 
 

 

Registravimo 
vieta 

Grupės efektyvi valdomų akcijų dalis Pagrindinė veikla 

2020 m.  
rugsėjo 30 d. 

2020 m.  
birželio 30 d. 

Investicijos į tiesiogiai valdomas dukterines įmones 

AB „Linas Agro“ Lietuva 100 % 100 % Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių 
augalų sėklomis, žaliavomis pašarams ir prekių tiekimas 
augalininkystei 

UAB „Linas Agro“ 
Konsultacijos 

Lietuva 100 % 100 % Dukterinių įmonių, užsiimančių žemės 
ūkio veikla, valdymas 

UAB „Dotnuva Baltic“ Lietuva 100 % 100 % Prekyba technika, įranga ir įrengimais elevatoriams, 
sertifikuotomis sėklomis  

UAB „Linas Agro“ Grūdų 
Centras KŪB 

Lietuva 100 % 100 % Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir sandėliavimas 

UAB „Jungtinė ekspedicija“ Lietuva 100 % 100 % Logistikos ir ekspedijavimo paslaugos 

UAB „Landvesta 1“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

UAB „Landvesta 2“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

UAB „Landvesta 5“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

UAB „Noreikiškės“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

UAB „Lineliai“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

AS „Putnu fabrika Kekava“ Latvija 97,16 % 97,16 % Paukščių auginimas, paukštienos ir jos produktų gamyba 

SIA „PFK Trader“ Latvija 97,16 % 97,16 % Mažmeninė prekyba maisto produktais 

SIA „Lilezeltini“ Latvija 100 % 100 % Paukščių auginimas, paukštienos ir jos produktų gamyba, 
pašarų gamyba 

SIA „Cerova“ Latvija 100 % 100 % Kiaušinių inkubavimas ir viščiukų pardavimas 

SIA „Broileks“ Latvija 100 % 100 % Viščiukų auginimas ir pardavimas 

UAB „Kekava Foods LT“ Lietuva 97,16 % 97,16 % Veiklos nevykdo 

   

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per AB „Linas Agro“) 
SIA „Linas Agro“ Latvija 100 % 100 % Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, 

prekių tiekimas augalininkystei 

UAB „Gerera“ Lietuva 100 % 100 % Veiklos nevykdo 

UAB „Linas Agro“Grūdų 
centras 

Lietuva 100 % 100 % Valdymo paslaugos 

UAB „Linas Agro“  
Grūdų centras KŪB 

Lietuva 100 % 100 % Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir sandėliavimas 

Linas Agro A/S 
(likviduojama) 

Danija 100 % 100 % Veiklos nevykdo 

UAB „Landvesta 3“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas 

UAB „Landvesta 4“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas 

UAB „Landvesta 6“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas 

TOV „LINAS AGRO 
UKRAINA“ 

Ukraina  100 % 100 % Atstovybės veikla 
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3. Grupės struktūra ir pasikeitimai Grupėje (tęsinys) 

 

Registravimo 
vieta 

Grupės efektyvi valdomų akcijų dalis Pagrindinė veikla 

2020 m.  
rugsėjo 30 d. 

2020 m.  
birželio 30 d. 

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Linas Agro“ Konsultacijos) 

ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ Lietuva 99,16 % 99,16 % Pardavimui skirtų grūdų paruošimas 
ir sandėliavimas 

Biržų rajono Medeikių ŽŪB Lietuva 98,39 % 98,39 % Augalininkystė 

Šakių rajono Lukšių ŽŪB Lietuva 98,82 % 98,82 % Mišri žemės ūkio veikla 

Panevėžio rajono Aukštadvario 
ŽŪB 

Lietuva 99,54 % 99,54 % Mišri žemės ūkio veikla 

Sidabravo ŽŪB Lietuva 96,25 % 96,25 % Mišri žemės ūkio veikla 

Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB Lietuva 98,95 % 98,95 % Mišri žemės ūkio veikla 

Užupės ŽŪB Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

UAB „Paberžėlė“ Lietuva 100 % 100 % Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 
valdymas 

Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB Lietuva 99,90 % 99,90 % Mišri žemės ūkio veikla 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 1“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 
 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 2“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 3“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 4“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 5“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 6“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

SIA „Zemvalda Land 
Management Holdings 7“ 

Latvija 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 1“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 2“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 3“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 4“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 5“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 6“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas 7“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas SPV 1“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas SPV 2“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas SPV 3“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 

UAB „Zemvaldos Turtas SPV 4“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir 

valdymas 
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3. Grupės struktūra ir pasikeitimai Grupėje (tęsinys) 

 
 Registravimo 

vieta 
Grupės efektyvi valdomų akcijų dalis Pagrindinė veikla 

 2020 m.  
rugsėjo 30 d. 

2020 m.  
birželio 30 d. 

 

Investicijos į netiesiogiai valdomas dukterines įmones (per UAB „Linas Agro“ Konsultacijos) 

 
 
UAB „Zemvaldos Turtas SPV 6“ 

Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas 
 

UAB „Zemvaldos Turtas SPV 7“ Lietuva 100 % 100 % 
Žemės ūkio paskirties žemės nuoma ir valdymas 

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

SIA „DOTNUVA BALTIC“ Latvija 100 % 100 % Prekyba technika, įranga ir įrengimais 
elevatoriams 

AS „Dotnuva Baltic“ Estija 100 % 100 % Prekyba technika, įranga ir įrengimais 
elevatoriams, sertifikuotomis sėklomis 

UAB „GeoFace“ Lietuva 100 % – Kompiuterinių sistemų kūrimas 

UAB „Dotnuvos technika“ Lietuva 100 % 100 % Veiklos nevykdo 

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

Karčemos kooperatinė bendrovė Lietuva 80 % 80 % 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 19,98 % 4,00 % Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir 
Sandėliavimas 

Kėdainių rajono Nemunas ŽŪB Lietuva  67,44 % 67,44 % Mišri žemės ūkio veikla 

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

UAB „Zemvalda Turto 
Konsutacijos“ 

Lietuva 100 % 100 % Patronuojančių įmonių valdymas 
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3. Grupės struktūra ir pasikeitimai Grupėje (tęsinys) 

Pasikeitimai Grupėje per 3 mėnesius, pasibaigusius 2020 m. rugsėjo 30 d. 
 
Per 3 mėnesius, pasibaigusius 2020 m. rugsėjo 30 d., Grupė įsigijo 16 proc. Karčemos kooperatinė bendrovė įstatinio kapitalo už 86 
tūkst. eurų.  Akcijos buvo įsigytos iš mažumos dalies akcininkų. Įsigyto grynojo turto balansinės vertės ir įsigijimo kainos skirtumas, 
lygus 107 tūkst. eurų pelno, buvo pripažintas nuosavame kapitale. 
 
Per 3 mėnesius, pasibaigusius 2020 m. rugsėjo 30 d., Grupė įsigijo 100 proc. UAB „GeoFace“  akcijų už 188 tūkst. eurų. Įsigyto turto 
tikrosios vertės Grupė dar nėra nustačiusi, finansinės ataskaitos pateikiamos žemiau:  

Įsigijimo data konsolidavimo tikslais 
UAB „GeoFace“ tūkst.eurų 

2020 m. liepos 31 d. 

Apskaitinė vertė (neaudituota) 

Ilgalaikis materialusis ir  investicinis turtas 126 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 

Turtas iš viso 126 

Trumpalaikiai įsipareigojimai (43) 

Įsipareigojimų iš viso  (43) 

Pripažintas grynasis turtas apskaitine verte iš viso 83 

Nuostolis iš dukterinės įmonės įsigijimo, pripažintas Kitos veiklos sąnaudose (105) 

Pirkimo kaina iš viso 188 

Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais 188 

Atimti: įsigyti grynieji pinigai – 

Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais, atėmus įsigytus grynuosius pinigus 188 

  

  
 
Pasikeitimai Grupėje per metus, 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 

Kėdainių rajono  
Nemuno ŽŪB  tūkst.eurų 

2020 m. kovo 31 d. 

Ilgalaikis materialusis ir  investicinis turtas 2 958 

Teisė naudotis turtu (nuomojamas turtas) 1 373 

Finansinis turtas 1 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 8 

Galvijai 282 

Atsargos 845 

Išankstiniai mokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas 43 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 

Turtas iš viso 5 554 

Dotacijos ir subsidijos  (66) 

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai (1 832) 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (8) 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (446) 

Prekybos skolos (986) 

Kiti įsipareigojimai (64) 

Įsipareigojimų iš viso  (3 402) 

Pripažintas grynasis turtas tikrąja verte iš viso 2 152 

Grynasis turtas tikrąja verte, priskirtinas mažumai proporcingai turimai daliai (699) 

Pelnas iš dukterinės įmonės įsigijimo, pripažintas Kitos veiklos pajamomis (Pastaba 24) (355) 

Pirkimo kaina iš viso 1 098 
Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais* 1 008 
Atimti: įsigyti grynieji pinigai (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. 
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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 

UAB „Zemvaldos Turtas 7“ 
sub-grupės tūkst.eurų 
2020 m. birželio 29 d. 

Investicinis turtas 1 060 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 

Turtas iš viso 1 063 

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 

Prekybos skolos – 

Kiti įsipareigojimai – 

Įsipareigojimų iš viso  – 

Pripažintas grynasis turtas tikrąja verte iš viso 1 063 

Grynasis turtas tikrąja verte, priskirtinas mažumai proporcingai turimai daliai – 

Pelnas iš dukterinės įmonės įsigijimo, pripažintas Kitos veiklos pajamomis (Pastaba 24) (3) 

Pirkimo kaina iš viso 1 060 

Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais* – 

Atimti: įsigyti grynieji pinigai (3) 

Pirkimo kaina, sumokėta grynaisiais pinigais, atėmus įsigytus grynuosius pinigus (3) 

  

* 2020 m. birželio 30 d. Grupės įsiskolinimas buvusiems akcijų savininkams 1 065 tūkst. eurų  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva 
2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos finansinės ataskaitos 
už laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d. (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; 

− 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; 

− prekės ir paslaugos žemdirbiams segmentas apima prekybą trąšomis, sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis, 
mašinomis ir įrengimais, atsarginėmis dalimis ir kita įranga žemės ūkio produkcijos augintojams, grūdų saugykloms; 

− maisto produktų segmentas apima paukštieną ir kitus maisto produktus; 

− kitos veiklos segmentas apima biokuro pardavimą bei kitų produktų ir paslaugų teikimą. 
 

Grupės finansų direktorius kontroliuoja verslo dalių rezultatus atskirai dėl išteklių paskirstymo ir atlikimo kokybės vertinimo tikslų. 
Verslo segmentai vertinami remiantis pelnu arba nuostoliais, kurie yra derinami su konsoliduotų Grupės pelnu arba nuostoliais. 
 

Pardavimo kainos tarp veiklos segmentų yra paremtos normaliomis pardavimo kainomis, atsižvelgiant į panašių sandorių vertę tarp 
trečiųjų šalių. 
 
 
 

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

Grūdų ir žaliavų 
pašarams 

paruošimas ir 
pardavimas 

Prekės ir 
paslaugos 

žemdirbiams 

Žemės 
ūkio 

produktų 
gamyba 

Maisto 
produktai 

Kitos 
veiklos 

 

Nepriskirta 
jokiam 

segmentui 

Koregavimai 
ir 

eliminavimai 

Iš viso 

Pajamos         

Trečiosios šalys 171 558 45 662 4 820 17 273 13 – – 239 326 

Sandoriai tarp segmentų 177 2 249 5 923 – – – (8 349)1) – 

Pajamų iš viso 171 735 47 911 10 743 17 273 13 – (8 349)1) 239 326 

         
Rezultatai         

Veiklos sąnaudos (2 060) (3 449) (781) (1 914) – (193) – (8 397) 

Segmento veiklos pelnas 
(nuostoliai) 3 320 2 052 (391) 164 (13) (205) – 4 927 

 
 
 

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

Grūdų ir žaliavų 
pašarams 

paruošimas ir 
pardavimas 

Prekės ir 
paslaugos 

žemdirbiams 

Žemės 
ūkio 

produktų 
gamyba 

Maisto 
produktai 

Kitos 
veiklos 

 

Nepriskirta 
jokiam 

segmentui 

Koregavimai 
ir 

eliminavimai 

Iš viso 

Pajamos         

Trečiosios šalys 84 820 39 600 5 358 19 573 – – – 149 351 

Sandoriai tarp segmentų 1 122 2 018 3 725 – – – (6 865)1) – 

Pajamų iš viso 85 942 41 618 9 083 19 573 – – (6 865)1) 149 351 

         
Rezultatai         

Veiklos sąnaudos (1 802) (3 856) (701) (1 843) (14) (915) – (9 131) 
Segmento veiklos pelnas 

(nuostoliai) 743 971 (814) 1 400 5 (938) – 1 367 
 

1) Pajamos iš sandorių tarp segmentų yra eliminuojamos konsoliduojant. 
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4. Informacija pagal Segmentus (tęsinys) 

 
 

Žemiau pateikiama informacija susijusi su Grupės geografiniais segmentas: 

 3 mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 

Pajamos iš išorinių pirkėjų 2020 m. rugsėjo 30 d.  2019 m. rugsėjo 30 d. 

Lietuva 56 559 49 209 

Europa (išskyrus Skandinavijos šalis NVS ir Lietuvą) 106 156 58 907 

Skandinavijos šalys 29 874 21 482 

Azija 13 277 12 568 

Afrika 23 589 3 847 

NVS 9 871 4 338 

 239 326 149 351 
Viršuje pateikta informacija apie pajamas paremta klientų buvimo vieta. 

 

Ilgalaikis turtas 2020 m. rugsėjo 30 d.  2020 m. birželio 30 d. 

Lietuva 95 855 93 701 

Latvija 61 204 61 823 

Estija 874 890 

Ukraina 16 19 

 157 949 156 433 
 

Aukščiau pateiktas ilgalaikis turtas susideda iš ilgalaikio materialaus, investicinio ir ilgalaikio nematerialaus turto. 
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5. Nematerialusis turtas 

Grupė 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas 

 Prestižas Iš viso 

Įsigijimo vertė:     

2019 m. birželio 30 d. likutis 1 089 750 1 971 3 810 

Įsigijimai 167 7 – 174 

Perklasifikavimai 484 (484) – – 

Nurašymai (182) (1) – (183) 

2020 m. birželio 30 d. likutis 1 558 272 1 971 3 801 

Įsigijimai 2 13 
 

– 15 

Dukterinės įmonės įsigijimas – 126 
 

– 126 

Nurašymai – (17) – (17) 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 1 560 394 1 971 3 925 

     

Sukaupta amortizacija:     

2019 m. birželio 30 d. likutis 687 110 – 797 

Amortizacija per metus 138 22 – 160 

Nurašymai (181) (1) – (182) 

2020 m. birželio 30 d. likutis 644 131 – 775 

Amortizacija per metus 40 – – 40 

Nurašymai – (17) – (17) 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 684 114 – 798 

 
Vertės sumažėjimas:   

 
 

2019 m. birželio 30 d. likutis – – 1 121 1 121 

2020 m. birželio 30 d. likutis – – 1 121 1 121 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis – – 1 121 1 121 

     

2020 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė 876 280 850 2 006 

2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė 914 141 850 1 905 

2019 m. birželio 30 d. likutinė vertė 402 639 850 1 891 
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6. Ilgalaikis materialusis turtas 

Grupė 
Įsigijimo vertė: 

Žemė Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Trans-
porto 

priemonės 

Kitas ilgalaikis 
materialusis 

turtas 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmokėjimai 

Iš viso 

2019 m. birželio 30 d. likutis 21 556 106 401 58 350 5 593 5 096 4 470 201 466 

16 TFAS pritaikymo įtaka 2019 m. liepos 1d. 12 675 2 620 2 096 1 848 10 – 19 249 

Įsigijimai 3 375 582 4 701 2 074 582 5 591 16 905 

Dukterinių įmonių įsigijimai 2 944 708 616 35 16 12 4 331 

Pardavimai ir nurašymai (2 433) (582) (4 172) (1 407) (751) (66) (9 411) 

Pervedimai į investicinio turto (24) – – – – – (24) 

Perklasifikavimai 5 5 571 424 28 1 052 (7 080) – 

Pervedimai į/iš atsargų  – – 1 554 – – – 1 554 

2020 m. birželio 30 d. likutis 38 098 115 300 63 569 8 171 6 005 2 927 234 070 

Įsigijimai 1 205 26 3 567 312 87 745 5 942 

Pardavimai ir nurašymai (567) (20) (847) (230) (53) (82) (1 799) 

Perklasifikavimai  6 299 545 – 9 (859) – 

Pervedimai į/iš atsargų – – 154 – – – – 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 38 742 115 615 66 988 8 253 6 038 2 731 238 367 

        
Sukauptas nusidėvėjimas:        

2019 m. birželio 30 d. likutis 129 39 136 26 748 3 083 3 420 – 72 516 

Nusidėvėjimas per metus 1 883 4 595 5 012 1 464 534 – 13 488 

Pardavimai ir nurašymai (202) (54) (3 405) (1 068) (666) – (5 395) 

Perklasifikavimai – – (66) 26 40 – – 

2020 m. birželio 30 d. likutis 1 810 43 677 28 289 3 505 3 328 – 80 609 

Nusidėvėjimas per metus 516 1 229 1 499 291 161 – 3 696 

Pardavimai ir nurašymai (26) (13) (453) (167) (47) – (706) 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 2 300 44 893 29 335 3 629 3 442 – 83 599 

        
Vertės sumažėjimas:        

2019 m. birželio 30 d. likutis – 667 163 – 42 – 872 

Pardavimai ir nurašymai – – (1) – (7) – (8) 

2020 m. birželio 30 d. likutis – 667 162 – 35 – 864 

Pardavimai ir nurašymai – – (104) – (1) – (105) 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis – 667 58 – 34 – 759 

        

2020 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė 36 442 70 055 37 595 4 624 2 562 2 731 154 009 

2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė 36 288 70 956 35 118 4 666 2 642 2 927 152 597 

2019 m. birželio 30 d. likutinė vertė 21 427 66 598 31 439 2 510 1 634 4 470 128 078 
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7. Investicinis turtas 
 
Grupės investicinis turtas susideda iš žemės ir pastatų išnuomotų pagal veiklos nuomos sutarti, kurie uždirba nuomos pajamas. 
 
 Žemė Pastatai Iš viso 

Įsigijimo vertė:    

2019 m. birželio 30 d. likutis 1 039 124 1 163 

Įsigijimai 51 4 55 

Dukterinių įmonių įsigijimai 1 060 – 1 060 

Pardavimai ir nurašymai (262) – (262) 

Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto 24 – 24 

2020 m. birželio 30 d. likutis 1 912 128 2 040 

Įsigijimai – 10 10 

Pardavimai ir nurašymai (6) – (6) 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 1 906 138 2 044 

    

Sukauptas nusidėvėjimas:    

2019 m. birželio 30 d. likutis 3 51 54 

Nusidėvėjimas per metus 1 3 4 

Pardavimai ir nurašymai (3) – (3) 

2020 m. birželio 30 d. likutis 1 54 55 

Nusidėvėjimas per metus – 1 1 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 1 55 56 

    

Vertės sumažėjimas:    

2019 m. birželio 30 d. likutis 51 – 51 

Vertės sumažėjimas per metus – 3 3 

2020 m. birželio 30 d. likutis 51 3 54 

2020 m. rugsėjo 30 d. likutis 51 3 54 

    

2020 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė 1 854 80 1 934 
2020 m. birželio 30 d. likutinė vertė 1 860 71 1 931 

2019 m. birželio 30 d. likutinė vertė 985 73 1 058 

    
 
 

Bendrovės investicinis turtas susideda iš pastatų, išnuomotų pagal veiklos nuomos sutartis, kurie uždirba nuomos pajamas. 
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8. Paskolos 

 2020 m. rugsėjo 30 d. 2020 m. birželio 30 d. 

Ilgalaikės paskolos 
  

Bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės turtu 17 987 18 692 

Kitos trumpalaikės paskolos 34 – 

 18 021 18 692 

Trumpalaikės paskolos   

Bankų suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 12 074 13 130 

Trumpalaikės bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės turtu 120 263 92 476 

Kitos trumpalaikės paskolos (13 pastaba) 4 129 253 

 136 466 105 859 

 154 487 124 551 
 

Mokėtinos palūkanos paprastai yra mokamos kas mėnesį. 

9. Lizingo įsipareigojimai 

 2020 m. rugsėjo 30 d. 2020 m. birželio 30 d. 

Ilgalaikiai   

Lizingo įsipareigojimai susiję su nuomos teise valdomu turtu 15 425 15 647 

Lizingo įsipareigojimai susiję su kitu turtu  3 729 3 831 

 19 154 19 478 

   

Trumpalaikiai   

Lizingo įsipareigojimai susiję su nuomos teise valdomu turtu 3 794 3 804 

Lizingo įsipareigojimai susiję su kitu turtu  1 341 1 188 

 5 135 4 992 

 24 289 24 470 

10. Veiklos sąnaudos 

 2020–2021 2019–2020 

 1 ketv. 1 ketv. 

Darbo užmokestis, atlyginimai ir socialinis draudimas (5 293) (5 773) 

Konsultacijų sąnaudos (167) (186) 

Nusidėvėjimas ir amortizacija (479) (452) 

Kita (2 458) (2 720) 

 (8 397) (9 131) 
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11. Kitos pajamos (sąnaudos) 

Kitos pajamos 2020–2021 2019–2020 

 1 ketv. 1 ketv. 

Gautos subsidijos  žemės ūkio veiklai 375 248 

Parama paukštininkystės veiklai, susijusi su COVID 19 430 – 

Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo 100 – 

Pajamos iš investicinio ir ilgalaikio turto nuomos 47 46 

Pelnas iš investicinio turto ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 133 107 

Finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis 100 56 

Kitos pajamos 35 167 

 1 220 624 

Kitos (sąnaudos)   

Išnuomoto ir neišnuomoto investicinio ir ilgalaikio turto tiesioginės veiklos 
sąnaudos (52) (52) 

Finansinių priemonių tikrosios vertės pokytis (878) (442) 

Nuostoliai iš dukterinių įmonių įsigijimo (3 pastaba) (105) – 

Kitos sąnaudos (37) (114) 

 (1 072) (608) 

   
 

12. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 

2020 rugsėjo 30 d. Grupė yra įsipareigojusi nupirkti ilgalaikio materialiojo turto už 1 240 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. –  
1 341 tūkst. eurų). 
 

Keletas Grupės įmonių (Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB, Kėdainių rajono Nemunas ŽŪB 
ir Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB) yra gavusios Europos Sąjungos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (Lietuva) paramą, skirtą  
žemės ūkio technikos įsigijimui.  
  
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 Nemunas 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. rugsėjo 30 
d. sudarė 2 509 tūkst. eurų (2020 m. birželio 30 d. – 2 858 tūkst. eurų).  
  
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. 
rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. konsoliduotose finansinėse ataskaitose neapskaitė jokių įsipareigojimų, susijusių su šiuo ieškiniu.   
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13. 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. rugsėjo 30 d. ir 2020 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 d.; 
p. Jonas Bakšys. 
 
Dukterinės įmonės: Sąrašas pateiktas 3 pastaboje. 
 

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). 
 
3 mėnesių laikotarpyje, pasibaigusiame 2020 m. rugsėjo 30 d., Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis buvo šie: 
 
2020 m. 1 ketv.   Gautinos sumos    

 Pirkimai Pardavimai Iš pirkėjų 
gautinos sumos 

Trumpalaikės 
gautinos paskolos 

Ilgalaikės 
 gautinos paskolos 

Mokėtinos 
sumos 

Trumpalaikės 
mokėtinos 
paskolos 

Akola ApS grupės įmonės – 3 005 475 – – 93 4 000 

Valdybos nariai – – – – – – – 
 
 
Sandoriai su susijusiomis šalimis sudaro prekių ir paslaugų pardavimus ir pirkimus, ilgalaikio turto pardavimus ir pirkimus, taip pat 
įprastinės veiklos finansavimo sandorius, kurie atlikti rinkos sąlygomis. 
 
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. rugsėjo 30 d. ir 2020 m. birželio 30 d. 

14. Poataskaitiniai įvykiai 

2020 m. spalio 8 d. Bendrovės dukterinė įmonė AB „Linas Agro”  įsteigė dukterinę įmonę  Estijoje „LINAS AGRO“ OU, kurios įstatinis 
kapitalas 100 tūkst. eurų. 
2020 m. lapkričio 26 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos pardavė dukterines įmones SIA „Zemvalda Land 

Management Holdings  1 – 7 “ su priklausančiomis įmonėmis už 13 603 tūkst. eurų. 
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Duomenys apie Bendrovę ir Grupę 
 

 

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. Grupėje ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje buvo 63 įmonės ir dirbo 2 116 darbuotojai. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

 

Asmuo kontaktams 
 

Finansų direktorius 

Mažvydas Šileika 

Tel. 8 619 19 403 

E. p. m.sileika@linasagro.lt 

  

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 

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 
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Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones 
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje 2020 m. rugsėjo 30 d. valdė 62 įmones*.  

*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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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. 

 

 

Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga 
• AB „Linas Agro Group“ 2020–2021 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 239 

mln. Eur ir buvo 60 proc. didesnės, lyginant su ankstesniais metais (149 mln. Eur).  

• Grupė pardavė 769 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 75 proc. daugiau nei ankstesniais metais 
(438 tūkst. tonų).  

• Bendrasis pelnas siekė 13,2 mln. Eur ir buvo 26 proc. didesnis, nei ankstesniais metais (10,5 mln. Eur). 

• Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 9,2 mln. Eur ir buvo 
92 proc.  didesnis nei ankstesniais metais (4,8 mln. Eur).  

• Grupė uždirbo 4,9 mln. Eur veiklos pelno arba 260 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių 
finansinių metų laikotarpį (1,4 mln. Eur).  

• Pelnas prieš mokesčius siekė 4,5 mln. Eur (palyginti su 0,9 mln. Eur ankstesniais metais). Grynasis 
pelnas, tenkantis Grupei, siekė 3,9 mln. Eur (ankstesniais metais 0,6 mln. Eur).  
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Finansiniai rodikliai 

 
 2020–2021 

3 mėn. 
2019–2020 

3 mėn. 
2018–2019 

3 mėn. 
2017–2018 

3 mėn. 
2016–2017 

3 mėn. 

Viso tonos  768 409 438 161 409 619 435 483 500 620 

Pajamos, tūkst. Eur  239 326 149 351 156 159 129 192 152 920 

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur  13 176 10 482 12 396 14 524 14 199 

EBITDA, tūkst. Eur  9 196 4 769 7 115 8 506 8 293 

Veiklos pelnas, tūkst. Eur  4 927 1 367 4 437 5 617 5 994 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur  3 861 703 3 403 4 715 4 444 

 

Apžvalga 

 

Tarptautinės grūdų tarybos IGC duomenimis, 2020–2021 m. pasaulinis grūdinių ir aliejinių kultūrų derlius 
sieks apie 2 225,6 mln. tonų ir bus 40,2 mln. tonų didesnis nei 2019–2020 m. Grūdų atsargos pasaulyje 2020–
2021 derliaus metų pabaigoje turėtų sudaryti 619,1 mln. tonų, tai būtų 2,6 mln. tonų daugiau, palyginti su 
2019–2020 derliaus metų pabaigos atsargomis. Liepos–rugsėjo mėnesiais pasaulinės grūdų kainos buvo 15–
20 eurų didesnės nei pernai, pvz., kviečių kaina ateities sandoriams gruodžio mėnesio partijoms Euronext 
biržoje svyravo apie 185–195 eurų už toną, palyginus su 165–175 eurų už toną kaina prieš metus. 

Lietuvoje bendras grūdinių augalų ir rapsų derlus šiais metais buvo didžiausias šalies istorijoje. Lietuvoje 
šiemet nuimta apie 5,98 mln. tonų javų (iš jų 4,46 mln. tonų kviečių) arba 15 proc. daugiau nei pernai. 
Ankštinių augalų derlius augo 32,5 proc. iki 0,4 mln. tonų, o rapsų – 34 proc. iki 0,92 mln. tonų. Grūdų bei 
aliejinių augalų atsargos rugsėjo mėn. pabaigoje Lietuvoje buvo rekordiškai aukštos: 3,28 mln. t. grūdų ir 
aliejinių augalų sėklų arba net 12,3 proc. daugiau negu pernai tuo pat metu. Labiausiai pakilo aliejinių augalų 
sėklų atsargos – palyginti su praėjusių metų rugsėju, jos išaugo net 31,8 proc.  

Latvijoje grūdų užauginta  3,4 mln. tonų arba 8 proc. daugiau nei pernai, rapsų – 0,45 mln. tonų arba 10 
proc. daugiau nei pernai. 

Estijoje grūdų užauginta  1,55 mln. tonų arba 4 proc. mažiau nei pernai, rapsų – 0,20 mln. tonų arba 6 
proc. daugiau nei pernai. 

Bendras AB „Linas Agro Group“  parduotos produkcijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 75 proc.  
ir sudarė 768 tūkst. tonų, palyginus su 438 tūkst. tonų ankstesniais metais.  

Per pirmuosius tris 2020–2021 finansinių metų mėnesius Grupės konsoliduotos pajamos padidėjo 60 
proc. nuo 149 mln. Eur iki 239 mln. Eur. Pagrindinio Grupės veiklos segmento „Grūdų ir žaliavų pašarams 
paruošimas ir pardavimas“ pardavimai augo 100 proc. nuo 86 mln. Eur iki 172 mln. Eur. Pardavimai „Prekės 
ir paslaugos žemdirbiams“ veiklos segmente buvo 15,1 proc. didesni:  sėklų ir augalų apsaugos priemonių 
pardavimai augo atitinkamai 3,7 ir  27,4 proc., trąšų pardavimai išliko tame pačiame lygyje, o žemės ūkio 
technikos pardavimų apimtis padidėjo 32,4 proc. Veiklos segmente „Maisto produktai“ pardavimai mažėjo 
11,8 proc. ir siekė 17,2 mln. eurų. Dėl didesnio derlingumo  Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino 
40 proc. daugiau augalinės produkcijos nei 2019 m., atitinkamai segmento pardavimų apimtys išaugo 18,2 
proc. iki 10,7 mln. Eur. 

Grupės veiklos pelnas siekė 4,9 mln. Eur, EBITDA – 9,2 mln. Eur, palyginus su atitinkamais 1,4 mln. Eur ir 
4,8 mln. Eur ankstesniais metais. Grupės grynasis pelnas siekė 3,9 mln. Eur, jei palyginti su 0,7 mln. Eur 2019–
2020 finansiniais metais. 
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Finansiniai kaštai 

Dėl efektyvesnio skolinto kapitalo panaudojimo  finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį mažėjo 2,3 
proc. ir siekė 0,88 mln. Eur, palyginus su 0,9 mln. Eur 2019–2020 finansiniais metais. Finansinių skolų apimtys 
(įskaitant ir lizingo įsipareigojimus) sumažėjo nuo 186 mln. Eur iki 180 mln. Eur. Finansinės skolos per pirmąjį 
finansinių metų ketvirtį išaugo 30 mln. Eur, lyginant su finansinių metų pradžia daugiausia dėl išaugusio 
poreikio apyvartiniam kapitalui finansuoti. 

 

Piniginiai srautai 

Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus buvo teigiami  ir siekė 
8 mln. Eur, palyginti su 7,3 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės 
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 23,6 mln. Eur (neigiami 7,7 mln. Eur per 
atitinkamą 2019–2020 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos išaugo 75,8 mln. Eur. 
Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 9,3 mln. Eur (7,6 mln. Eur 2019–2020 
finansiniais metais). 

 

Segmentų veiklos rezultatai 

Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus bei „Kitas veiklas“. 
 

Segmentų veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 

 
 2020–2021 

3 mėn. 
2019–2020 

3 mėn. 
2018–2019 

3 mėn. 
2017–2018 

3 mėn. 
2016–2017 

3 mėn. 

Grūdų ir žaliavų pašarams 
paruošimas ir pardavimas 

3 320 743 2 385 4 368 5 570 

Prekės ir paslaugos 
žemdirbiams 

2 052 971 1 892 847 1 406 

Žemės ūkio produktų 
gamyba 

-391 -814 -424 547 -478 

Maisto produktai 164 1 400 1 653 1 309 548 

Kitos veiklos -13 5 -196 3 -1 

 

Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas 

Šis veiklos segmentas apima prekybą grūdais, aliejinėmis sėklomis bei žaliavomis pašarams, grūdų 
saugyklų bei logistikos paslaugas. Minėtoje srityje Grupė veikia nuo 1991 metų, ši veikla generuoja didžiąją 
jos pajamų dalį. Šioje srityje veikia įmonės AB „Linas Agro“, UAB „Linas Agro Grūdų centras KŪB, ŽŪK 
„Kupiškio grūdai“, Karčemos kooperatinė bendrovė, UAB „Jungtinė ekspedicija“ (Lietuva);  SIA „Linas Agro“ ir 
SIA „Linas Agro“ Graudu centrs (Latvija), TOV „LINAS AGRO UKRAINA“(Ukraina). 

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.  
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Sezonas ūkininkams buvo puikus dėl rekordinio derliaus, grūdų kokybė labai gera arba gera. 

Nuosavi Grupės grūdų elevatoriai  paruošė eksportui 37 proc. daugiau grūdų nei pernai, arba beveik 513 
tūkst. tonų, tame skaičiuje Lietuvoje priimta 43 proc., o Latvijoje – 17 proc. daugiau grūdų nei pernai. 

Pagrindinė Grupės eksporto prekė yra lietuviški ir latviški kviečiai. Tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, 
miežių – grūdų pardavimai  augo: jų prekybos apimtis tonomis padidėjo 112 proc. iki 538 mln. tonų. Žaliavų 
pašarams parduota 109 mln. tonų arba 36 proc. daugiau nei ankstesniais metais.  

Veiklos segmento pajamos per metus paaugo 100 proc. iki 171,7 mln. Eur. Veiklos pelnas  siekė 3,3 mln. 
Eur, palyginus su 0,7 mln. Eur pelnu 2019–2020 finansiniais metais. 

Grupės vadovybė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus 20 proc. didesnis nei 
ankstesniais metais. 

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 talpos 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 102 tūkst. tonų.  

Pavaldžioji įmonė UAB „Dotnuva Baltic“ turi sėklų paruošimo fabriką, kuris per ataskaitinį laikotarpį 
paruošė 10,5 tūkst. tonų sėklų, arba 14,5 proc. daugiau nei pernai. Įmonė turi VšĮ „Ekoagros“ išduotą 
sertifikatą ekologinių sėklų pakavimui ir didmeninei prekybai.  

Grupė mano, kad Lietuvoje žieminių rapsų pasėta buvo mažiau nei pernai, o žieminių javų plotas  panašus 
kaip ir 2019 metais. Todėl žieminių rapsų sėklų rinka traukėsi, o javų išliko praeitų metų lygyje. Kadangi 
javapjūtės sąlygos buvo palankios, ūkiai nuėmė geros kokybės grūdus, todėl naudojo ūkyje savą sėklinę 
medžiagą. Visgi Grupė sugebėjo parduoti 12,9 tūkst. tonų sėklų arba 28,9 proc. daugiau nei ankstesniais 
metais. Pajamos iš sėklų prekybos augo 3,7 proc. ir siekė 8,3 mln. Eur. 

Susiklosčiusios rinkos aplinkybės  – geras derlius, aukštos grūdų kainos – buvo palankios trąšų prekybai. 
Trąšų parduota 5,1 proc. daugiau nei ankstesniais metais, tačiau dėl žemesnės rinkos kainos jų prekybos 
pajamos išliko tokios pačios kaip praėjusiais metais ir siekė 13,7 mln. Eur.  

Palankios oro sąlygos leido ilgą laiką be trukdymų panaudoti augalų priežiūros produktus, todėl stipriai 
išaugo rudeninių javų herbicidų paklausa. Rinka šiek tiek augo ir dėl to, kad ūkininkai dėl gero derliaus 
optimistiškiau žiūri į ateitį, nes ūkių finansinė padėtis ženkliai pagerėjo. Mikroelementų pardavimus didino 
išaugę žieminių pasėlių plotai, nes augalų atsparumui nepalankioms žiemojimo sąlygoms suformuoti buvo 
intensyviau naudojami tręšimai per lapus mikroelementų trąšomis. Naujų produktų (BIO Mineral) gamyba ir 
įvedimas į rinką irgi atsiliepė pardavimų augimui. Bendri augalų priežiūros priemonių ir mikroelementų 
pardavimai augo 27,4 proc. iki 6,3 mln. Eur. 

Sėkmingas derliaus nuėmimo sezonas padėjo ūkiams apsispręsti ir drąsiau investuoti į technikos įsigijimą. 
Smulkieji ir vidutiniai ūkininkai sėkmingai naudojo ES paramą ir pirko traktorius, žemės dirbimo techniką bei 
javų priežiūrai skirtus purkštuvus. Traktorių rinka Lietuvoje augo 37 %, o Grupės traktorių pardavimai augo 
net 47 %, ir tai leido užimti antrą vietą rinkoje bei turėti 19 % rinkos. Šiais metais jaučiamas labai didelis 
susidomėjimas rotoriniais kombainais ir kukurūzų pjaunamosiomis. Trijų naujų tiekėjų, su kuriais dirbama 
nuo pavasario, technika aktyviai populiarinama, šis ketvirtis pardavimams sėkmingas, taip pat pasirašoma 
visa eilė sutarčių pavasariniam pristatymui. 

Naudotos technikos rinka išsilaikė panašiam lygmenyje kaip pernai, didesnis susidomėjimas jautėsi prieš 
javapjūtę. Po javapjūtės poreikis nuslūgo, ir pirmo ketvirčio pardavimai buvo mažesni nei ankstesniais metais. 
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Naujos ir naudotos žemės ūkio technikos pardavimai Lietuvoje išaugo 15 proc., Latvijoje 50 proc., Estijoje 91 
proc.  

Technikos nuoma vis dar aktuali dideliems ūkiams, kurie nebegali pasinaudoti EU parama. Todėl 
sėkmingai sekėsi nuomoti didesnius traktorius, kombainus ir kombainus paslaugai, kukurūzų kūlimui.  

Sudėtingesnės nei pernai oro sąlygos ir didesnės technikos apkrovos javapjūtės metu Lietuvoje ir Latvijoje  
augino atsarginių dalių ir serviso paslaugų poreikį, lyginant su ankstesniais metais. Lietuvoje šios veiklos 
pajamos augo 35 proc., Latvijoje – 45 proc. Estijoje derliaus nuėmimo sąlygos buvo geros, todėl serviso bei 
atsarginių dalių pardavimo pajamos išsilaikė tame pačiame lygyje. Bendros serviso ir atsarginių dalių tiekimo 
pajamos augo 31 proc. iki 4 mln. Eur.  

Matomi atsigavimo ženklai grūdų paruošimo bei fermų  įrangos versle. Iš įrengimo projektų gauta 1,4 
mln. Eur pajamų arba triskart daugiau  nei ankstesniais metais. 

Veiklos segmento pajamos augo 15 proc. iki 47,9 mln. Eur, o veiklos  pelnas buvo 111 proc. didesnis ir 
siekė 2 mln. Eur. 

Grupės vadovybė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus 20 proc. didesnis nei 
ankstesniais metais. 

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 praėjusių finansinių 
metų trečiąjį ketvirtį.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės dirbo 18 300 ha žemės. Viso ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje Grupė turėjo  8 007 ha nuosavos žemės ūkio paskirties žemės. Per ataskaitinį laikotarpį nuimta 96,5 
tūkst. tonų augalinės produkcijos,  arba beveik 40 proc. daugiau nei praėjusiais metais. 

2021 m. derliui apsėta virš 10 tūkst. hektarų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje didžioji pasėlių dalis buvo 
labai geros būklės.  

Grupės žemės ūkio bendrovėse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo laikomos 3 247 melžiamos karvės, 
arba 1,6 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Pieno pagaminta 8,8 tūkst. tonų arba 8 proc. daugiau nei per 
atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. 

Per ataskaitinį laikotarpį parduota  31,5 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 42,6 proc. daugiau nei 
ankstesniais metais, virš 8,8 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 8,3 proc. daugiau nei pernai, 505 tonų gyvo 
svorio galvijų (ankstesniais metais –  383 tonos).  

Pieno supirkimo kaina po ilgo išsilaikymo žemumose pagaliau pradėjo augti ir padidėjo 1 proc. lyginant 
su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu. 

Pajamos iš augalininkystės veiklos augo 42,7 proc., iš parduoto pieno  – 7,7 proc.  Viso veiklos segmento 
pajamos išaugo 18,3 proc. iki 10,7 mln. Eur, o veiklos nuostolis mažėjo 97 proc. iki 0,4 mln. Eur.  

Grupės vadovybė tikisi, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus 20% didesnis nei ankstesniais 
metais. 
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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“.  

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.  Įmonės 
bakteriologinių ir virusologinių tyrimų laboratorija 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 3 proc., lyginant su analogišku 
ankstesnių metų laikotarpiu ir buvo 185,41 Eur/100 kg. HORECA sektorius Baltijos ir Skandinavijos šalyse 
neatsistatė iki ankstesnio lygio, ir panašu, kad dėl antrosios pandemijos bangos kitas finansinių metų ketvirtis 
bus dar sudėtingesnis, o vištienos pasiūla smarkiai viršys  paklausą. Vidutinė Grupės parduodamos 
paukštienos kaina sumažėjo 8 proc. dėl nepalankiai susiklosčiusios situacijos vietinėje ir pagrindinėse 
eksporto rinkose, susijusios su COVID-19 pandemija ir jos sukeltais apribojimais, įskaitant karantinus ir kitus 
apribojimus įvairiose šalyse.   

Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį pagamino virš 11 tūkst. tonų gyvo svorio paukštienos 
arba tiek pat kiek pernai. Pardavė beveik 8 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba beveik 4 proc. mažiau 
nei pernai. 

Segmento pajamos mažėjo  11,8 proc. iki 17,2 mln. Eur, o veiklos pelnas traukėsi 88,3 proc. iki 0,16 mln. 
Eur. 

Grupės vadovybė mano, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus 15 proc. mažesnis nei 
ankstesniais metais.  

Kitos veiklos 

Šis veiklos segmentas apima smulkias veiklas, nepriskirtinas kitiems segmentams, pvz. grūdų saugyklų 
paslaugos tretiesiems asmenims, smulkaus turto pardavimai ir kt.   

Segmento veiklos nuostolis buvo 13 tūkst. Eur, palyginus su 5 tūkst. eurų veiklos pelnu  ankstesniais 
metais.  
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Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio  

laikotarpio įvykiai  

Viešai paskelbta informacija   

 

Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq 
Vilnius vertybinių popierių biržos „Globenewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklalapyje 
www.linasagrogroup.lt išplatino šią informaciją:  
 

2020-08-31 
20:36 EEST 

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už 
dvylika 2019–2020 finansinių metų mėnesių 

Tarpinė 
informacija 

Lt, En 

2020-08-24 
9:35 EEST 
 

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą Akcijų paketo 
įgijimas ar 
netekimas 

Lt, En 

2020-08-21 
8:05 EEST 
 

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą Akcijų paketo 
įgijimas ar 
netekimas 

Lt, En 

2020-08-20 
16:54 EEST 
 

Pranešimas apie balsavimo teisių pasikeitimus Akcijų paketo 
įgijimas ar 
netekimas 

Lt, En 

2020-08-19 
18:09 EEST 
 

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą Akcijų paketo 
įgijimas ar 
netekimas 

Lt, En 

2020-07-31 
9:30 EEST 
 

„Linas Agro Group“ valdoma „Dotnuva Baltic“ perka 
startuolį ir siūlys rinkai išmaniosios žemdirbystės sistemą 

Kita informacija Lt, En 

 

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį 

 
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. 
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Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio 

 
2020-11-26 UAB „Linas Agro“ Konsultacijos pardavė 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“ akcijas. 

2020-11-23 Įvyko eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 
 
 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 1“ įstatinis kapitalas padidintas 2 523 910 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 2“ įstatinis kapitalas padidintas 1 999 328 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 3“ įstatinis kapitalas padidintas 1 873 288 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 4“ įstatinis kapitalas padidintas 2 355 579 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 5“ įstatinis kapitalas padidintas 2 471 172 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 6“ įstatinis kapitalas padidintas 980 978 Eur 
suma. 

2020-11-13 SIA „Zemvalda land management holdings 7“ įstatinis kapitalas padidintas 1 113 343 Eur 
suma. 

2020 m. lapkritis UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB nupirko Karčemos kooperatinės bendrovės pajų iš 
Grupės bendrovės, taip pat supirko 68,55 % žemės ūkio kooperatyvo „Kupiškio grūdai“ 
pajų iš kitų Grupės bendrovių. 
 

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. 
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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. rugsėjo 30 d., pateikiama grafike: 

 


