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Finansin ės būklės ataskaita     Grup ė    Bendrov ė 
 

Pastabos 
2010 m. 

kovo 31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
2010 m.  

kovo   31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
TURTAS      
Ilgalaikis turtas      
Nematerialusis turtas 5 59 85 - - 
Ilgalaikis materialusis turtas 6 91.007 94.132 - - 
Investicinis turtas 7 8.436 8.176 602 604 
Galvijai  7.231 6.502 - - 
Ilgalaikis finansinis turtas      

Investicijos į dukterines įmones  - - 160.966 160.443 
Investicijos į asocijuotas įmones 8 335 207 132 132 
Investicijos į jungtinės veiklos įmones 8 21.754 21.561 5.602 5.602 
Kitos investicijos 9 5.933 5.919 5.552 5.552 
Ilgalaikės gautinos sumos  1.993 4.727 - - 
Ilgalaikės gautinos sumos iš susijusių 
šalių  1.507 16.991 - - 

Ilgalaikio finansinio turto iš viso  31.522 49.405 172.252 171.729 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  1.950 1.950 - - 
Ilgalaikio turto iš viso  140.205 160.250 172.854 172.333 
      Trumpalaikis turtas      
Pasėliai  4.692 17.214 - - 
Atsargos  79.072 63.918 - - 
Išankstiniai apmokėjimai  24.815 17.380 - 23 
Per vienerius metus gautinos sumos      

Iš pirkėjų gautinos sumos  87.023 98.128 - 1.164 
Iš susijusių šalių gautinos sumos  6.577 12.842 35.750 - 
Kitos gautinos sumos  7.275 8.339 91 116 

Per vienerius metus gautinų sumų iš viso  100.875 119.309 35.841 1.280 
Finansinės priemonės, skirtos prekybai  - 967 - - 
Kitas trumpalaikis turtas  5.477 - - - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  56.950 8.190 40.749 23 
Trumpalaikio turto iš viso  271.881 226.978 76.590 1.326 
      
Turto iš viso  412.086 387.228 249.444 173.659 

 
 (tęsinys kitame puslapyje) 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansin ės būklės ataskaita (t ęsinys) 
 Pasta

bos 
2010 m.  

kovo  31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
2010 m.  

kovo  31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrov ės 

akcininkams   
 

  

Įstatinis kapitalas 1 158.940 41.000 158.940 41.000 
Akcijų priedai 1 79.545 121.911 79.545 121.911 
Privalomasis rezervas  4.100 10 4.100 10 
Kiti rezervai  - - - 8.691
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas  301 (297) - -
Nepaskirstytieji (nuostoliai) pelnas  (3.105) (18.657) 1.663 (1.636) 
Nuosavo kapitalo, priskirtino Bendrov ės 

akcininkams iš viso  239.781 143.967 244.248 169.976 
Mažumos dalis  10.886 12.104 - - 
Nuosavo kapitalo iš viso   250.667 156.071 244.248 169.976 
      
Įsipareigojimai      
Ilgalaikiai įsipareigojimai      
Dotacijos ir subsidijos  11.022 11.810 - - 
Ilgalaikės paskolos 10 29.630 27.972 - 1.790 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  1.910 2.308 - - 
Susijusioms šalims mokėtinos sumos  - - - 97 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai  1.752 1.871 - - 
Ilgalaiki ų įsipareigojim ų 

iš viso  44.314 43.961 - 1.887 
      
Trumpalaikiai įsipareigojimai      
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 10 14.194 40.787 - - 
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis  817 1.138 - - 
Trumpalaikės paskolos 10 54.872 80.336 5.163 1.129 
Prekybos skolos  30.406 39.992 13 13 
Susijusioms šalims mokėtinos sumos  2.950 4.608 - 600 
Gauti avansai  557 232 - - 
Mokėtinas pelno mokestis  6.865 4.248 - - 
Atidėjiniai  170 5.433 - - 
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  6.274 10.422 20 54 
Trumpalaiki ų įsipareigojim ų iš viso  117.105 187.196 5.196 1.796 
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojim ų iš viso  412.086 387.228 249.444 173.659 
      
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Bendr ųjų pajamų ataskaita (už period ą nuo liepos 1 d. iki kovo 31 d.) 

    Grup ė                                              Bendr ovė 

  
2009/2010 

9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 
2009/2010 

9 mėn. 
2008/2009 

9 mėn. 

     
Pardavimo pajamos 4 724.792 959.662 19 19 
Pardavimo savikaina 11 (676.636) (904.711) - -
Bendrasis pelnas  48.156 54.951 19 19 
Veiklos (sąnaudos) 12 (20.609) (21.168) (1.318) (1.612)
Kitos veiklos pajamos 13 2.247 5.115 130 331 
Kitos veiklos (sąnaudos) 13 (276) (272) (61) (157)
Veiklos pelnas  29.518 38.626 (1.291) (1.419) 
Finansinės veiklos pajamos 14 1.866 1.754 119 11 
Finansinės veiklos (sąnaudos) 14 (4.177) (10.222) (191) (123)
Asocijuotų įmonių pelno dalis  128 128 - - 
Jungtinės veiklos įmonių pelno dalis  265 1.514 - - 
Pelnas prieš apmokestinim ą  27.600 31.800 (1.302) (1.531) 
Pelno mokestis  (6.552) (7.869) - (4)
Grynasis pelnas   21.048 23.931 (1.302) (1.535) 
   
   
Kitos bendrosios pajamos   
Valiutų kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių 

ataskaitų perskaičiavimo  598 49 - -
Viso bendr ųjų pajamų  21.646 23.980 - -
 
Pelnas priskirtinas:   
Bendrovės akcininkams  20.295 19.912 (1.302) (1.535) 
Mažumai  753 4.019 - - 
  21.048 23.931 (1.302) (1.535) 
 
Bendrosios pajamos priskirtinos:   
Bendrovės akcininkams  20.893 19.961 (1.302) (1.535) 
Mažumai  753 4.019 - - 
  21.646 2.980 (1.302) (1.535) 

 
 
 
 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Bendr ųjų pajamų ataskaita ( už period ą nuo sausio 1d. iki kovo 31 d.) 
    Grup ė                                              Bendr ovė 

  
2009/2010 

III ketv. 
2008/2009 
 III ketv.  

2009/2010 
III ketv. 

2008/2009 
III ketv. 

     
Pardavimo pajamos  170.435 209.864 6 19 
Pardavimo savikaina  (167.346) (195.932) - -
Bendrasis pelnas  3.089 13.932 6 19 
Veiklos (sąnaudos)  (7.958) (5.964) (943) (227)
Kitos veiklos pajamos  1.574 2.055 38 203 
Kitos veiklos (sąnaudos)  53 (11) (26) (122)
Veiklos pelnas  (3.242) 10.012 (925) (127) 
Finansinės veiklos pajamos  411 660 113 3 
Finansinės veiklos (sąnaudos)  (993) (2.917) (65) (62)
Asocijuotų įmonių pelno dalis  (7) (28) - - 
Jungtinės veiklos įmonių pelno dalis  (1.013) (2.014) - - 
Pelnas prieš apmokestinim ą  (4.844) 5.713 (877) (186) 
Pelno mokestis  151 (1.651) - (4)
Grynasis pelnas   (4.693) 4.062 (877) (190) 
   

Kitos bendrosios pajamos   
Valiutų kurso skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių 

ataskaitų perskaičiavimo  649 (103) - -
Viso bendr ųjų pajamų  (4.044) 3.959 - -
 
Pelnas priskirtinas:   
Bendrovės akcininkams  (4.667) 2.694 (877) (190) 
Mažumai  (26) 1.368 - - 
  (4.693) 4.062 (877) (190) 
 
Bendrosios pajamos priskirtinos:   
Bendrovės akcininkams  (4.018) 2.591 (877) (190) 
Mažumai  926) 1.368 - - 
  (4.044) 3.959 (877) (190) 

 
 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Nuosavo kapitalo poky čių ataskaita  
 

Grup ė 
Pasta-

bos Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrov ės akcininkams   

  
Įstatinis 
kapitalas  

Akcij ų 
priedai 

Privalo-
masis 

rezervas  

Užsienio 
valiutos 

perskai čia-
vimo 

rezervas 

Nepaskirs-
tytieji 

(nuostoliai) 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis Iš viso 

2008 m. liepos 1 d. likutis   86 - 10 (130) 121.848 121.814 10.361 132.175 
Užsienio valiutos perskaičiavimo 

rezervo pokytis  - - - 49 - 49 - 49
Grynasis metų pelnas  - - - - 19.912 19.912 4.019 23.931 
Pajamų ir (sąnaudų) per metus 

iš viso  - - - 49 19.912 19.961 4.019 23.980 
Įstatinio kapitalo didinimas  40.914 121.911 - - (157.202) 5.623 - 5.623 
Apmokėjimas už 

„Rosenkrantz“ A/S akcijas  - - - - (9.000) (9.000) - (9.000)
„Rosenkrantz“ A/S patvirtinti 

dividendai  - - - - (1.740) (1.740) (1.158) (2.898)
Mažumos dalies įsigyjimas  - - - - (677) (677) (1.307) (1.984) 
Mažumos dalis naujai įsigytose 

dukterinėse įmonėse 
 

- - - - - - 546 546 
2009 m. kovo  31 d. likutis  41.000 121.911 10 (81) (26.859) 135.981 12.461 148.442 
        
2009 m. liepos  1 d. likutis  41.000 121.911 10 (297) (18.657) 143.967 12.104 156.071 
       
Užsienio valiutos perskaičiavimo 

rezervo pokytis  - - - 598 - 598 - 598
Grynasis metų pelnas  - - - - 20.295 20.295 753 21.048 
Pajamų ir (sąnaudų) per metus 

iš viso  - - - 598 20.295 20.893 753 21.646 
Įstatinio kapitalo didinimas  117.940 (38.113) - - - 79.827 - 79.827 
Rezervų sudarymas  - - 4.090 - (4.090) - - -
Akcjų išleidimo  sąnaudos  - (4.253) - - - (4.253) - (4.253)
Apmokėjims už Landvesta 4,5,6 

pajus  - - - - (654) (654) - (654)
„Rosenkrantz“ A/S patvirtinti 

dividendai  - - - - - - (1.971) (1.971)
2010 m.  kovo  31 d. likutis  158.940 79.545 4.100 301 (3.105) 239.781 10.886 250.667 

 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Nuosavo kapitalo poky čių ataskaita  
 

Bendrov ė 
Pasta-

bos   

  
Įstatinis 
kapitalas  

Akcij ų 
priedai 

Privalo-
masis 

rezervas  Kiti rezervai  

Nepaskirs-
tytieji 

(nuostoliai) 
pelnas Iš viso 

2008 m. liepos 1 d. likutis   86 - 10 4.440 4.251 8.787 
Grynasis metų pelnas  - - - - (1.535) (1.535) 
Įstatinio kapitalo didinimas  40.914 121.911 - - - 162.825 
Rezervų sudarymas  - - - 4.251 (4.251) - 
2009 m. kovo 31 d. likutis  41.000 121.911 10 8.691 (1.535) 170.077 
       
2009 m. liepos  1 d. likutis  41.000 121.911 10 8.691 (1.636) 169.976 
       
Grynasis metų pelnas  - - - - (1.302) (1.302) 
Įstatinio kapitalo didinimas  117.940 (38.113) - - - 79.827 
Akcijų išleidimo sąnaudos  - (4.253) - - - (4.253)
Rezervų sudarymas  - - 4.090 (8.691) 4.601 -
2010 m. kovo  31 d. likutis  158.940 79.545 4.100 - 1.663 244.248 

 
 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Pinig ų sraut ų ataskaita 
     Grup ė                                     Bendrov ė
  2009/2010 

 9 mėn. 
2008/2009 

9 mėn. 
2009/2010 

 9 mėn. 
2008/2009 

9 mėn. 
      
Pagrindin ės veiklos pinig ų srautai      

Grynasis pelnas  21.048 23.931 (1.302) (1.540) 
Nepinigini ų sąnaudų (pajamų) atstatymas:      
Nusidėvėjimas ir amortizacija  6.289 5.675 2 2 
Subsidijų (amortizacija)  (1.093) (1.080) - -
Asocijuotų ir jungtinės veiklos įmonių pelno dalis  (393) (1.642) - -
(Pelnas) iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo  (139) (438) (8) (120)
Investicijų vertės sumažėjimas  12 - - - 
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervo pasikeitimas  598 49 - -
Atsargų nurašymas iki grynosios realizavimo vertės  - - - - 
Sukauptų sąnaudų pasikeitimas  (1.977) (581) (33) (207) 
Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas  (119) 791 - -
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos  6.552 7.869 - 3 
Gautinų sumų vertės sumažėjimo pokytis  1.005 332 60 - 
(Pajamos) iš finansinių priemonių vertės pasikeitimo  967 - - - 
Atidėjiniai nuostolingoms sutartims  (5.263) 6.978 - - 
(Pelnas) iš perleistų investicijų  - (2.148) - 55
Palūkanų (pajamos)  (1.866) (1.754) (83) (11)
Palūkanų sąnaudos  4.177 10.222 191 123 
  29.798 48.204 (1.173) (1.695) 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:     
Biologinio turto (padidėjimas) sumažėjimas  13.208 13.368 - - 
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)  (14.788) 19.202 - (1)
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas  (7.377) 9.882 23 (23)
Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas 

(padidėjimas)  
 

18.019 (9.306) (411) (61)
Apriboto naudojimo pinigų sumažėjimas (padidėjimas)  - - - -
Prekybos ir kitų skolų (sumažėjimas) padidėjimas  (13.090) (20.051) (529) (1.327) 
(Sumokėtas) pelno mokestis  (9.412) (6.330) - (60)

Grynieji pagrindin ės veiklos pinig ų srautai  16.358 54.969 (2.090) (3.167)
     

(tęsinys kitame puslapyje) 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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Pinig ų sraut ų ataskaita (t ęsinys) 
            Grup ė                                        Bendrov ė 
 Pastab

os 
2009/2010 

 9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 
2009/2010 

 9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 
Investicin ės veiklos pinig ų srautai      
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto 

(įsigijimas) 
 

(5.159) (19.796) - (11)
Nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto 

pardavimo pajamos 
 

412 1.102 8 210 
Dukterinių įmonių įsigijimas (atėmus įsigytą pinigų likutį 

Grupėje) 
 

(654) (9.261) - (1.793) 
Dukterinių įmonių perleidimas (atėmus perleistą pinigų likutį 

Grupėje) 
 

- (180) - 1 
Mažumos dalies ir kitų investicijų (įsigijimas)  - (7.529) - (5.545)
Kitų investicijų pardavimo pajamos  - 197 - - 
(Suteiktos) paskolos  (1.841) (1.276) (35.670) -
Suteiktų paskolų grąžinimas  17.929 4.388 - - 
Gautos palūkanos  2.406 2.990 21 2 
Gauti dividendai  1.000 1.180 1.000 1.700 
Grynieji investicin ės veiklos pinig ų srautai  14.093 (28.185) (34.641) (5.436)
   
Finansin ės veiklos pinig ų srautai   
Akcijų išleidimas  75.575 5.623 75.574 5.623 
Paskolų gavimas  277.035 534.845 6.183 2.570 
Paskolų (grąžinimas)  (309.915) (550.655) (3.939) (200)
Obligacijų (išpirkimas)  (14.700) - - -
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (719) (1.184) - -
(Sumokėtos) palūkanos  (6.996) (11.349) (361) (46)
(Sumokėti) dividendai  (1.971) (2.898) - - 
Grynieji finansin ės veiklos pinig ų srautai  18.309 (25.618) 77.457 7.947 
      
Grynasis pinig ų sraut ų padid ėjimas (sumaž ėjimas)  48.760 1.166 40.726 (656)
      
Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  8.190 7.826 23 732 
Pinigai ir pinig ų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  56.950 8.992 40.749 76 
      
Papildoma pinig ų sraut ų informacija: 

     
Nepinigin ė investicin ė veikla:      
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, finansuoti lizingu  219 1.267 - - 
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, finansuoti subsidijomis ir 

dotacijomis 
 

70 917 - - 
 
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis. 
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Finansini ų ataskait ų aiškinamasis raštas 
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė arba patronuojanti įmonė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė 
bendrovė. Bendrovė buvo užregistruota 1995 m. lapkričio 27 d. Jos buveinės adresas yra: 
 
Smėlynės g. 2C, 
Panevėžys, 
Lietuva. 
 

Pagrindinė Grupės veikla aprašyta 4 pastaboje. 
 
Grupės finansiniai metai prasideda kalendorinių metų liepos 1 d. ir pasibaigia kitų kalendorinių metų birželio 30 d. 
 
2010 m. kovo  31 d. ir  birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo: 
 

 Finansiniai metai, pasibaig ę  Finansiniai metai, pasibaig ę 
 2010 m. kovo  31 d.  2009 m. birželio 30 d. 
 Turim ų akcij ų 

skai čius 
Nuosavyb ės 

dalis  
Turim ų akcij ų 

skai čius 
Nuosavyb ės 

dalis 
„Akola“ ApS (Danija) 87.641.551 55.14 %  32.795.190 79,99 % 
Akola Aps akcininkai:      
    Darius Zubas 17.049.995 10.73 %  5.822.000 14,20 % 
    Vytautas Šidlauskas 6.003.521 3.78 %  2.055.034 5,01 % 
    Arūnas Zubas 480.281 0.30 %  163.888 0,40 % 
    Dainius Pilkauskas 480.281 0.30 %  163.888 0,40 % 
Kiti akcininkai (privatūs ir instituciniai 
investuotojai) 47.284.769        29.75 %   - 
Iš viso 158.940.398 100.00 %  41.000.000 100,00 % 

 
Visos Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 2010 m. kovo 31 d. yra 1 litas (2009 m. birželio 30 d. – 1 
litas), yra paprastosios bei 2010 m. kovo 31 d . ir  birželio 30 d. buvo pilnai apmokėtos. 2010 m. kovo 31 d. ir birželio 
30 d. Bendrovė, jos dukterinės ir kitos susijusios šalys Bendrovės akcijų neturėjo. 
 
Visos 158.940.398 paprastųjų Bendrovės akcijų yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržos 
Oficialųjį sąrašą (akcijų ISIN kodas LT0000128092). Akcijų prekybinis kodas NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių 
popierių biržoje yra LNA1L. 
 
2009 m. spalio 30 d. AB „Linas Agro Group“ akcinis kapitalas buvo padidintas išleidžiant 79.000 tūkstančius 
paprastųjų  akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas  (iš viso 79.000 tūkst. litų), kurios buvo  pilnai apmokėtos iš 
Bendrovės akcijų priedų. Naujas akcinis kapitalas ir Bendrovės įstatai buvo užregistruoti 2009 m. lapkričio  19 d. 
 
2009 m. lapkričio 20 d. Bendrovės akcininkai nusprendė padidinti įstatinį kapitalą nuo 120.000 tūkst.Lt iki 158.940 
tūkst. lt išleidžiant 38.940.398 paprastąsias akcijas su nominalia vertė 1 Litas (bendrai sumai 38.940.398 Lt), 
emisijos kaina 2.05 už vieną akciją ( bendrai sumai  79.827.816 lt). Akcininkas Akola ApS pardavė turėtas 47.284.769  
AB „Linas Agro Group“ akcijas pirminio viešojo akcijų siūlymo metu, 2.05 Lito už akciją, bendrai sumai 96.394 tūkst. lt. 
Naujai išleistos akcijos buvo pilnai apmokėtos Akola ApS, naujas akcinis kapitalas ir Bendrovės įstatai buvo 
užregistruoti 2010 vasario 17d. Emisijos kainos ir nominaliosios vertės skirtumas, lygus 38.113 tūkst. lt., buvo 
apskaitytas akcijų prieduose, atėmus 4.253 tūkts. lt akcijų išleidimo sąnaudas.  
 
Prekyba akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje prasidėjo 2010 m. vasario 17 d. 
 
2010 m. kovo 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 511 (2009 m. birželio 30 d. – 542), 2010 m. kovo 31d.  
Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 9 ( 2009 m. birželio 30 d. - 4). 
 
 

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 2008/2009 sezono finansines ataskaitas. 
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3 Grup ės strukt ūra ir pasikeitimai Grup ėje 
 
2010 m. kovo 31 d. ir  birželio 30 d. Bendrovė turėjo šias tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones 
(toliau – Grupė).  
 
 

 Grup ės valdom ų akcij ų dalis   

 
Registra-

vimo vieta 

2010 m. 
kovo  
31 d. 

2009 m. 
birželio 

30 d.  Pagrindin ė veikla 
      
    
      

AB „Linas Agro“ Lietuva 100 % 100 %  Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų sėklomis, 
pašarais ir žemės ūkio produktais 

UAB „Linas Agro“ 
Konsultacijos Lietuva 100 % 100 %  Dukterinių įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, 

valdymas 

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

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

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

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

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

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

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

      

SIA „Linas Agro“ Latvija 100 % 100 % 
Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių 
augalų sėklomis, pašarais ir žemės ūkio 
produktais 

UAB „Gerera“ Lietuva 100 % 100 % Nekilnojamojo turto nuoma 

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 

„Rosenkrantz“ A/S Danija 60 % 60 % Didmeninė prekyba grūdais, aliejinių augalų 
sėklomis, pašaru ir žemės ūkio produktais 

ŽŪK „Kupiškio grūdai“ Lietuva 37,43 % 37,43 % Pardavimui skirtų grūdų paruošimas ir 
sandėliavimas 

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

  
ŽŪB „Medeikiai“ Lietuva 96,54 % 96,54 % Augalininkystė 

ŽŪB „Lukšiai“ Lietuva 93,93 % 93,93 % Mišri žemės ūkio veikla  

ŽŪB „Aukštadvaris“ Lietuva 65,35 % 65,35 % Mišri žemės ūkio veikla 

ŽŪB „Sidabravas“ Lietuva 55,90 % 55,90 % Mišri žemės ūkio veikla 
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2010 m. kovo 31 d. ir  birželio 30 d. Grupė turėjo šias investicijas į asocijuotas ir jungtinės veiklos įmones. 
 

  Grup ės valdom ų akcij ų dalis   

 
Registra-

vimo vieta 

2010 m. 
kovo  31 

d. 

2009 m. 
birželio 

30 d. Pagrindin ės veiklos 

Asocijuotos įmonės     

UAB „Jungtinė ekspedicija“ Lietuva 45,05 % 45,05 % Ekspedicijos ir reprezentacinės 
paslaugos 

     
Jungtinės veiklos įmonės     

UAB „Kustodija“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Augalų apsaugos produktų 
pardavimas 

UAB „Dotnuvos technika“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Veiklos nevykdo 

UAB „Dotnuvos projektai“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Sėklų, žemės ūkio mašinų 
pardavimas 

UAB „Dotnuvos 
agroservisas“ Lietuva 49,98 % 49,98 % Žemės ūkio technikos priežiūra ir 

susijusios paslaugos 

 
UAB „Dotnuvos agroservisas“ yra kontroliuojama UAB „Dotnuvos projektai“, todėl yra apskaitoma kaip investicija į 
jungtinės veiklos įmones. 

 
Pasikeitimai Grup ėje per 2009/10 9 m ėn. laikotarp į 

 
Per 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2010 m. kovo 31 d. Grupė padidino įstatinį kapitalą ŽŪB „Lanvesta 4“, ŽŪB 
„Lanvesta 5“, ŽŪB „Landvesta 6“ bendrai sumai 654 tūkst. lt. Atitinkamų įmonių grynojo turto balansinių verčių dalies 
ir įsigijimo kainos skirtumas, sudarantis 654 tūkst. lt, atsiradęs įsigijimo metu, buvo pripažintas tiesiogiai nuosavame 
kapitale. 

 
 
 

 

4 Informacija pagal segmentus 
 
Valdymo tikslais Grupės veikla organizuojama kaip keturi veiklos segmentai pagal produktus ir paslaugas išvardintus 
žemiau:  
 

- Grūdų ir aliejinių augalų sėklų segmentas apima prekybą kviečiais, rapsų sėklomis, miežiais ir aliejinių 
augalų sėklomis; 

- Pašarų segmentas apima prekybą saulėgrąžų išspaudomis ir saulėgrąžų rupiniais, cukrinių runkelių 
išspaudomis, sojos pupelėmis ir išspaudomis, daržovių aliejumi, rapsų rupiniais ir kitais pašarais; 

- Žemės ūkio produktų segmentas apima trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonių ir kitų panašių produktų 
pardavimą ūkininkams; 

- Ūkininkavimo segmentas apima pieno, pašarų ir kitos produkcijos gamybą. Pienas yra parduodamas 
vietinėms pieno bendrovėms, dalis kitos produkcijos yra naudojama viduje, dalis parduodama; 

- Kitų produktų ir paslaugų segmentas apima biokuro pardavimą, elevatoriaus paslaugų teikimą, bei kitų 
produktų ir paslaugų teikimą. 

 

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

Grup ė 
 
2009/2010 9 mėn. 

Grūdai ir 
aliejini ų 
augalų 
sėklos Pašarai 

Prekės ir 
paslaugos 

žemės 
ūkio 

gamybai 
Ūkininkav

imas 

Kiti 
produktai 

ir 
paslaugos  

Korega-
vimai ir 
elimina-

vimai Iš viso 
Pajamos        
Iš vieno kliento UAB „Mestilla“ 80.380 - - - 892 - 81.272 
Kitos trečiosios šalys 317.142 233.737 66.090 11.819 14.732 - 643.520 
Sandoriai tarp segmentų 43 1.083 4.608 9.822 15.410 (30.966) - 
Pajamų iš viso 397.565 234.820 70.698 21.641 31.034 (30.966) 724.792 
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Grup ė 
 
2008/2009 9 mėn.  

Grūdai ir 
aliejini ų 
augalų 
sėklos Pašarai 

Prekės ir 
paslaug

os 
žemės 
ūkio 

gamybai  
Ūkininkav

imas 

Kiti 
produktai 

ir 
paslaugos  

Korega-
vimai ir 
elimina-

vimai Iš viso 
Pajamos        
Iš vieno kliento UAB „Mestilla“ 106.872 9.231 - - 938 - 117.041 
Kitos trečiosios šalys 433.949 328.789 37.471 13.263 29.149 - 842.621 
Sandoriai tarp segmentų 23 1.941 2.626 15.835 16.507 (36.932) - 
Pajamų iš viso 540.844 339.961 40.097 29.098 46.594 (36.932) 959.662 
          

 
1) Pajamos iš sandorių tarp segmentų yra eliminuojamos konsoliduojant. 

 
Žemiau pateikta informacija susijusi su Grupės geografiniais segmentais: 
 

  

Pajamos iš išorini ų klient ų 

2009/2010  
9 mėn. 

2008/2009  
9 mėn. 

 

   

Europa (išskyrus Skandinavijos šalis, NVS ir Lietuvą) 166.137 212.308 
Lietuva 178.770 207.986 
Skandinavijos šalys 156.936 256.860 
Afrika 78.692 122.275 
Azija 82.876 81.041 
NVS 60.986 77.160 
Kita 395 2.032 

 724.792 959.662 
 
Viršuje pateikta informacija apie pajamas paremta pagal klientų lokacijos vietą.  
 

Ilgalaikis turtas  

2010 m. 
kovo  
 31 d.  

2009 m. 
birželio  

30 d.  

   

Lietuva 98.958 102.008 

Danija 391 199 

Latvija 153 186 

 99.502 102.393 
 
Aukščiau pateiktas ilgalaikis turtas susideda iš ilgalaikio materialiojo turto, investicinio turto ir nematerialiojo turto. 
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5 Nematerialusis turtas  

 

 
Programin ė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 

turtas Iš viso 

   

Įsigijimo vert ė:   

2008 m. birželio 30 d. likutis  1.191 725 1.916 

Įsigijimai 14 20 34 

Nurašymai (1) (61) (62)

2009 m. birželio 30 d. likutis 1.204 684 1.888 

Įsigijimai 3 - 3 

Nurašymai (1) - (1)

2010 m. kovo  31 d. likutis 1.206 684 1.890 

    

Sukaupta amortizacija:    

2008 m. birželio 30 d. likutis  1.174 658 1.832 

Amortizacija per metus 11 22 33 

Nurašymai (1) (61) (62)

2009 m. birželio 30 d. likutis 1.184 619 1.803 

Amortizacija per metus 7 22 29 

Nurašymai (1) - (1)

2010 m. kovo  31 d. likutis 1.190 641 1.831 
 
2010 m. kovo 31 d. likutin ė vert ė  16 43 59 

2009 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė 20 65 85 

2008 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė  17 67 84 
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6 Ilgalaikis materialusis turtas  
 

 

Žemė 
Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Trans-
porto 

priemo-
nės 

Kitas 
ilgalaikis 
materialu-
sis turtas  

Nebaigta 
statyba Iš viso 

       

Įsigijimo vert ė:       

2008 m. birželio 30 d. likutis  4.897 49.334 45.364 6.199 6.600 3.503 115.897 

Įsigijimai 1.467 15.478 2.233 835 971 1.799 22.783 

Dukterinių įmonių įsigijimas  - 2.321 2.518 12 519 - 5.370 

Pardavimai ir nurašymai - (164) (2.097) (787) (133) (113) (3.294) 

Pervedimai į investicinį turtą (487) - - - - - (487) 

Perklasifikavimai - 5.335 (1.056) - (133) (4.146) - 

2009 m. birželio 30 d. likutis 5.877 72.304 46.962 6.259 7.824 1.043 140.269 

Įsigijimai 125 179 281 220 3.334 448 4,587 

Pardavimai ir nurašymai - (2) (140) (678) (16) - (836) 

Perklasifikavimai 10 586 (49) 18 138 (1.165) (462) 

2010 m. kovo  31 d. likutis 6.012 73.067 47.054 5.819 11.280 326 143.558 
 
Sukauptas nusid ėvėjimas:        

2008 m. birželio 30 d. likutis  - 10.916 19.810 3.271 4.111 - 38.108 

Nusidėvėjimas per metus - 3.671 4.277 738 791 - 9.477 

Pardavimai ir nurašymai - (18) (1.339) (677) (39) - (2.073) 

Perklasifikavimai - 441 (358) - (83) - - 

2009 m. birželio 30 d. likutis - 15.010 22.390 3.332 4.780 - 45.512 

Nusidėvėjimas per metus - 2.995 3.033 548 648 - 7.224 

Pardavimai ir nurašymai - (3) (131) (617) (18) - (769) 

Perklasifikavimai - (29) (31) - 31 - (29) 

2010 m. kovo  31 d. likutis - 17.973 25.261 3.263 5.441 - 51.938 
 
Vertės sumaž ėjimas:        

2008 m. birželio 30 d. likutis - - 1 - 56 - 57 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus 278 266 20 3 1 - 568 

2009 m. birželio 30 d. likutis 278 266 21 3 57 - 625 

Pardavimai ir nurašymai - (12) - - - - (12) 

2010 m. kovo  31 d. likutis 278 254 21 3 57 - 613 
 
2010 m. kovo  31 d. likutin ė vert ė 5.734 54.840 21.772 2.553 5.782 326 91.007 

2009 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė 5.599 57.028 24.551 2.924 2.987 1.043 94.132 

2008 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė  4.897 38.418 25.553 2.928 2.433 3.503 77.732 
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7  Investicinis turtas 
 
Grupės investicinis turtas susideda iš žemės ir pastatų, išnuomotų pagal veiklos nuomos sutartis, kurie uždirba 
nuomos pajamas. 
 
 Žemė Pastatai Iš viso 

    

Įsigijimo vert ė:    

2008 m. birželio 30 d. likutis  18.158 2.863 21.021 

Įsigijimai 681 - 681 

Perleidimai (284) - (284) 

Dukterinių įmonių perleidimai  (10.956) - (10.956) 

Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto 487 - 487 

2009 m. birželio 30 d. likutis 8.086 2.863 10.949 

Įsigijimai 82 - 82 

Perleidimai (202) - (202) 

Pervedimai iš ilgalaikio materialiojo turto - 405 405 

2010 m. kovo  31 d. likutis 7.966 3.268 11.234 
    
Sukauptas nusid ėvėjimas:    

2008 m. birželio 30 d. likutis  - 411 411 

Nusidėvėjimas per metus - 116 116 

2009 m. birželio 30 d. likutis - 527 527 

Nusidėvėjimas per metus - 25 25 

2010 m. kovo   31 d. likutis - 552 552 
    
Vertės sumaž ėjimas:    

2008 m. birželio 30 d. likutis  204 1.389 1.593 

Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus 857 - 857 

Dukterinių įmonių perleidimai  (204) - (204) 

2009 m. birželio 30 d. likutis 857 1.389 2.246 

2010 m. kovo  31 d. likutis 857 1.389 2.246 
 
2010 m. kovo 31 d. likutin ė vert ė 7.109 1.327 8.436 
    
2009 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė 7.229 947 8.176 

2008 m. birželio 30 d. likutin ė vert ė  17.954 1.063 19.017 
 
 
Grupės vadovybės nuomone, skirtumas tarp investicinio turto apskaitinės ir tikrosios vertės yra nereikšmingas. Tikroji 
vertė buvo nustatyta remiantis nepriklausomo vertintojo įvertinimais, atliktais datą, artimą balanso išleidimo datai, 
naudojant palyginamųjų kainų metodą. 
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8 Investicijos į asocijuotas ir jungtin ės veiklos įmones 
 

 
2010 m. kovo 31 d. ir  birželio 30 d. Grupė turėjo šias investicijas į asocijuotas ir jungtinės veiklos įmones. 
 

  Grup ės valdom ų akcij ų dalis   

 
Registra-

vimo vieta 

2010 m. 
kovo  31 

d. 

2009 m. 
birželio 

30 d. Pagrindin ės veiklos 

Asocijuotos įmonės     

UAB „Jungtinė ekspedicija“ Lietuva 45,05 % 45,05 % Ekspedicijos ir reprezentacinės 
paslaugos 

     
Jungtinės veiklos įmonės     

UAB „Kustodija“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Augalų apsaugos produktų 
pardavimas 

UAB „Dotnuvos technika“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Veiklos nevykdo 

UAB „Dotnuvos projektai“ Lietuva 50,00 % 50,00 % Sėklų, žemės ūkio mašinų 
pardavimas 

ŽŪB „Dotnuvos 
agroservisas“ Lietuva 49,98 % 49,98 % Žemės ūkio technikos priežiūra ir 

susijusios paslaugos 

 
UAB „Dotnuvos agroservisas“ yra kontroliuojama UAB „Dotnuvos projektai“, todėl yra apskaitoma kaip investicija į 
jungtinės veiklos įmones. 
 
Informacija apie Grupės asocijuotas ir jungtinės veiklos įmones 2010 m. kovo 31d. pateikiama toliau: 
 

 

Investicija 
apskaityta  
nuosavy-

bės 
metodu 

Ataskaitini ų 
metų pelnas 
(nuostoliai) 

Parda-
vimo 

pajamos 
Ilgalaikis 

turtas 

Trumpa-
laikis 
turtas 

Ilgalaikiai 
įsiparei-
gojimai 

Trumpa-
laikiai 
įsiparei-
gojimai 

         
Investicijos į asocijuotas 
įmones 

       

UAB „Jungtinė ekspedicija“ 335 283 4.139 187 1.121 - 564 
 335       
Investicijos į jungtinės veiklos 
įmones 

       

UAB „Kustodija“ 1.103 (978) 20.546 590 20.576 - 18.761 
UAB „Dotnuvos projektai“ 20.651 1.354 83.233 24.200 68.564 612 50.859 
ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ - (1.222) 1.912 8.199 2.803 7.364 5.032 
 21.754   

 
    

Informacija apie Grupės asocijuotas ir jungtinės veiklos įmones 2009 m. birželio 30 d. pateikiama toliau: 
 

 

Investicija 
apskaityta  
nuosavy-

bės 
metodu 

Ataskaitini ų 
metų pelnas 
(nuostoliai) 

Parda-
vimo 

pajamos 
Ilgalaikis 

turtas 

Trumpa-
laikis 
turtas 

Ilgalaikiai 
įsiparei-
gojimai 

Trumpa-
laikiai 
įsiparei-
gojimai 

         
Investicijos į asocijuotas 
įmones 

       

UAB „Jungtinė ekspedicija“ 207 252 6.193 222 1.059 44 777 
 207       
Investicijos į jungtinės veiklos 
įmones 

       

UAB „Kustodija“ 1.592 (527) 31.498 552 28.304 105 25.568 
UAB „Dotnuvos projektai“ 19.969 9.439 146.846 26.303 75.205 3.294 58.275 
ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ - (1.234) 3.693 8.868 3.545 9.513 3.072 
 21.561       
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9 Kitos investicijos 

 

 
Grup ės 

valdoma dalis  
2010 m.  

kovo 31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  

    

ZAT „UkrAgro NPK“ (Ukraina) 13,38 % 5.545 5.545 

ŽŪB „Ėriškiai“ 24.97 % 173 173 

Kitos investicijos  215 201 

  5.933 5.919 

 
 
Investicija į Ėriškių ŽŪB nėra klasifikuojama kaip investicija į asocijuotą įmonę ir dėl to nėra apskaityta taikant 
nuosavybės metodą, kadangi Grupė neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos ir neturi balsavimo teisės šioje 
įmonėje, nes įmonę valdo kiti akcininkai.  
 
 

10  Paskolos         Grup ė    Bendrov ė 
 

 
2010 m. 

kovo 31d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
2010 m.  

kovo 31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  

     

Ilgalaik ės paskolos     

Bankų suteiktos paskolos, užtikrintos Grupės turtu 28.190 26.585 - - 

Išleistos obligacijos - - - - 

Kitos ilgalaikės paskolos  1.440 1.387 - 1.790 

 29.630 27.972 - 1.790 

Trumpalaik ės paskolos     

Bankų suteiktų paskolų einamųjų metų dalis 12.317 22.112 - - 

Išleistos obligacijos - 14.700 - - 

Sukauptos obligacijų palūkanos - 1.124 - - 

Kitų trumpalaikių paskolų einamųjų metų dalis  1.876 2.851 - - 
Trumpalaikės bankų suteiktos paskolos, užtikrintos 

Grupės turtu 46.508 75.425 - - 

Faktoringas su regreso teise 5.950 3.433 - - 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2.415 1.478 5.163 1.129 

 69.066 121.123 5.163 1.129 

 98.696 149.095 5.163 2.919 
 
2009 m. liepos 21 d. AB „Linas Agro“ išpirko obligacijas su sukauptomis palūkanomis. 
 
2006/2007 ŽŪB „Landvesta 1“ gavo ilgalaikes paskolas be palūkanų iš mažumos akcininkų, kurių bendra suma 
sudarė 1.400 tūkst. litų. Paskolos buvo diskontuotos iki jų tikrosios vertės, naudojant 8% palūkanų normą. 
Diskontavimo efektas lygus 648 tūkst. litų buvo apskaitytas tiesiogiai nuosavame kapitale, mažumos dalies 
straipsnyje. Diskontavimo efekto realizavimo sąnaudos yra apskaitytos finansinių sąnaudų straipsnyje. 
 
Mokėtinos palūkanos paprastai yra mokamos kas mėnesį. Sukauptos išleistų obligacijų palūkanos yra mokamos 
kasmet. 
 
Metų pabaigoje negrąžintų paskolų palūkanų svertinis vidurkis: 
 
 
         Grup ė    Bendrov ė 

 
2010 m.  

kovo 31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  
2010 m.  

kovo 31 d. 
2009 m. 

birželio 30 d.  

Trumpalaikės paskolos 3,36 % 5,55 % 8 % 8 %

Ilgalaikės paskolos 3,44 % 4,71 % - 8 %
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2009 m. birželio 30 d. ir 2010 m. kovo  31 d. ilgalaikis materialusis turtas, investicinis turtas, biologinis turtas, 
atsargos, išankstiniai apmokėjimai, iš pirkėjų gautinos sumos ir banko sąskaitos buvo įkeistos bankams kaip užstatas 
už suteiktas paskolas. Taip pat 2009 m. birželio 30 d. ir 2010 m. kovo 31 d.  UAB „Linas Agro“ Konsultacijos įkeitė 
ŽŪB „Medeikiai“, ŽŪB „Lukšiai“, ŽŪB „Aukštadvaris“, ŽŪB „Sidabravas“, ŽŪB „Ėriškiai“ ir ŽŪB „Žibartoniai“ pajus 
bankui kaip užstatą už paskolas. 
 

 
Paskolų sutarčių nuostatų vykdymas 
 

 
2009 m. birželio 30 d. AB „Linas Agro“ neįvykdė vienos ilgalaikės paskolos sutarties sąlygos - išlaikyti likvidumo 
koeficientą (trumpalaikio turto iš viso / trumpalaikių įsipareigojimų iš viso) ne mažesnį nei 1,2. 2009 m. birželio 30 d. 
paskolos likutis sudarė 1.160 tūkst. litų. 2010 m. kovo 31 d. AB „Linas Agro“ įvykdė minėtą rodiklį. 
 
Be to, 2009 m. birželio 30 d. ir 2010 kovo 31 d. ŽŪB „Landvesta 1“ ir ŽŪB „Landvesta 2“ neįvykdė ilgalaikės paskolos 
sutarties sąlygos, reikalaujančios laikyti atitinkamai ne mažiau kaip 78 tūkst. litų ir 212 tūkst. litų banko sąskaitose, ir 
nepasiekė reikalaujamo EBITDA lygio ir nuomos pajamų padalintų iš visos žemės vertės koeficiento. 2010 m. kovo 31 
d. paskolų likutis atitinkamai sudarė 3.418 tūkst. litų ir 1.270 tūkst. litų ( 2009 m. birželio 30 d. atitinkamai 3.625 tūkst. 
litų ir 1.350 tūkst. litų). 
 
Pagal aukščiau aprašytas paskolos sutartis, jei bendrovės nevykdo šių nuostatų, skolintojas turi teisę pareikalauti 
grąžinti visą ar dalį paskolos ankščiau termino. Todėl finansinėse ataskaitose šios paskolos buvo apskaitytos kaip 
trumpalaikės. 
 
 

11 Pardavimo savikaina 
 

            Grup ė                                Bendrov ė 

 
2009/2010  

9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 
2009/2010  

9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 

     

Atsargų, pripažintų sąnaudomis, savikaina 598.925 772.361 - - 

Logistikos sąnaudos 64.411 105.140 - - 

Darbo užmokestis, atlyginimai ir socialinis draudimas 7.251 7.622 - - 

Atidėjiniai nuostolingoms sutartims  (5.104) 7.058 - - 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 4.674 3.814 - - 

Komunalinių paslaugų sąnaudos 1.801 2.665 - - 

Kita 4.678 6.051 - - 

 676.636 904.711 - - 
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12 Veiklos s ąnaudos 

 

     Grup ė                                      Bendrov ė 

 
2009/2010  

9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 
2009/2010  

9 mėn. 
2008/2009 

 9 mėn. 

     

Darbo užmokestis, atlyginimai ir socialinis draudimas 11.433 11.081 97 83 

Konsultacijų sąnaudos 1.251 2.675 794 1.510 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1.078 795 - - 

Administracinių patalpų nuomos ir priežiūros sąnaudos 818 546 - - 

Transporto priemonių nuomos ir priežiūros sąnaudos 557 940 - - 

Komandiruotės 531 522 - - 

Raštinės reikmenys ir biuro paslaugos 524 885 - - 

Banko mokesčiai 506 336 34 3 

Telekomunikacijos 288 480 - - 

Sandėliavimo ir draudimo sąnaudos 170 546 - - 

Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį 330 435 12 14 

Reprezentacinės sąnaudos 311 371 - - 

Reklamos sąnaudos 482 185 170 2 

Gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas 1.372 - 60 - 

Kita 958 1.371 151 - 

 20.609 21.168 1.318 1.612 
 

13 Kitos veiklos pajamos (s ąnaudos) 
 

    Grup ė                                      Bendrov ė 

 2009/2010 
9 mėn. 

2008/2009 
9 mėn. 

2009/2010 
9 mėn. 

2008/2009 
9 mėn. 

Kitos veiklos pajamos     

Pelnas iš valiutos kurso pasikeitimo 1.303 1.568 - - 
Pelnas iš perleistų investicijų - 2.148 - - 
Pelnas iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 152 468 8 18 
Pajamos iš investicinio turto nuomos 403 440 122 116 
Pajamos iš ilgalaikio turto nuomos 251 151 - 54 
Kita 138 340 - 143 
 2.247 5.115 130 331 
Kitos veiklos (s ąnaudos)     
Išnuomoto investicinio turto tiesioginės veiklos sąnaudos 

(įskaitant remontą ir priežiūrą) 107 119 31 32
Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo nuostolis 13 30 - -
Neišnuomoto investicinio turto tiesioginės veiklos sąnaudos 

(įskaitant remontą ir priežiūrą)  124 89 30 30
Valiutos kurso pasikeitimo sąnaudos - - - -
Kita 32 34 - 95
 276 272 61 157
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14 Finansin ės veiklos pajamos (s ąnaudos)  

   Grup ė                                      Bendrov ė 

 
2009/2010 

9 mėn. 
2008/2009 

9 mėn. 
2009/2010 

9 mėn. 
2008/2009 

9 mėn. 

Finansin ės veiklos pajamos     

Palūkanų pajamos 1.109 1.526 83 11 

Delspinigių pajamos 720 206 - - 

Kitos  pajamos 37 22 36 - 

 1.866 1.754 119 11 

Finansin ės veiklos(s ąnaudos)     

Palūkanų sąnaudos 4.023 9.933 191 123
Gautų paskolų, kurioms nėra taikomos palūkanos,  
diskontavimo efektas  54 235 - -

Delspinigių sąnaudos 100 54 - - 

 4.177 10.222 191 123
 
 

Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibr ėžtumai  
 
2010 m. kovo  31 d. AB „Linas Agro“ turėjo  banko garantijų sutarčių pasirašytų NMA vardu, kurių bendra suma 
sudaro 13 tūkst. litų. Jokių apribojimų AB „Linas Agro“ turtui pagal šias sutartis nebuvo.  
 

2010 m. kovo  31 d. Grupė yra įsipareigojusi nupirkti ilgalaikio materialiojo turto už 8.810 tūkst. litų (atitinkamai  409 
tūkst. litų  2009 m.  birželio 30 d.). 
 

2010 m. kovo 30 d. AB Linas Agro ir AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartį  dėl grūdų terminalo išplėtimo. AB Linas Agro dalyvauja dalinai finansuodama grūdų terminalo plėtrą sumoje 
4.625 tūkst. lt ir penkerius metus turi išimtinę teisę naudotis 40 tūkst. tonų grūdų talpinančiais silosiniais sandėliais bei 
vykdyti grūdų perkrovą per terminalą. 
 
Dėl griežtėjančių Lietuvos aplinkosauginių reikalavimų ŽŪB „Aukštadvaris“ ir ŽŪB „Sidabravas“ priklausančioms 
galvijų fermoms reikalingos papildomos investicijos. Šių reikalavimų nesilaikymas gali sąlygoti reikšmingas baudas 
šioms bendrovėms. Bendra numatomų investicijų suma, reikalinga modernizacijai, kad būtų tenkinami Lietuvos 
valstybės nustatyti aplinkosaugos reikalavimai, sudaro 1.300 tūkst. litų (ŽŪB „Aukštadvaris“ – 650 tūkst. litų ir 
ŽŪB „Sidabravas“ – 650 tūkst. litų). 
 
 

Keletas Grupės įmonių (ŽŪB „Lukšiai“, ŽŪB „Sidabravas“, ŽŪB „Aukštadvaris“ ir ŽŪB „Medeikiai“) yra gavusios ES ir 
NMA paramą, skirtą sunkiosios žemės ūkio technikos įsigijimui. Šios įmonės, 2009 m. birželio 30 d. ir 2010 m. kovo  
31 d. yra įsipareigojusios nenutraukti su žemės ūkiu susijusios veiklos iki 5 metų laikotarpio. Jei šios Grupės įmonės 
nesilaikys šių sąlygų, jos turės grąžinti Lietuvos valstybei gautas lėšas, kurios 2010 m. kovo 31 d. sudarė 5.634 
tūkst.litų ( 2009 m. birželio 30 d. - 7.588 tūkst. litų ). 
 

 
 

15 Susijusi ų 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. 
 
Grupės susijusios šalys 2010 m. kovo 31 d.  ir 2009 m. birželio 30 d. buvo šios (jei nenurodyta kitaip): 
 
p. Darius Zubas (Bendrovės akcininkas, Bendrovės valdybos pirmininkas); 
p. Vytautas Šidlauskas (Bendrovės akcininkas, Bendrovės valdybos narys); 
p. Dainius Pilkauskas (Bendrovės akcininkas, Bendrovės valdybos narys); 
p. Arūnas Zubas (Bendrovės akcininkas, Bendrovės valdybos narys); 
p. Andrius Pranckevičius (Bendrovės valdybos narys); 
p. Arūnas Jarmalavičius (Bendrovės valdybos narys); 
p. Tomas Tumėnas (Bendrovės valdybos narys nuo 2008 m. spalio 1 d.). 
 
Jungtinės veiklos įmonės: 
 
UAB „Dotnuvos projektai“ (Bendrovės jungtinės veiklos įmonė); 
ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“ (susiję per jungtinės veiklos įmonės vadovybę); 
UAB „Kustodija“ (Bendrovės jungtinės veiklos įmonė). 
 

Asocijuotos įmonės: 
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UAB „Jungtinė ekspedicija“ (Bendrovės asocijuota įmonė);  
ŽŪK „Kupiškio grūdai“ (Bendrovės asocijuota įmonė iki 2008 m. liepos 1 d., nuo 2008 m. liepos 1 d. Grupės dukterinė 
įmonė). 
 
Akola ApS grupės įmonės: 
 
Akola ApS (Danija) (bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai); 
UAB „Mestilla“ (bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai); 
OOO „Ukrkalyj“ (Ukraina), likviduojama (bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai); 
OAO „Rajagrohim“ (Ukraina) (bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai); 
ZAO „UkrAgro NPK“ (Ukraina) (bendri galutiniai kontroliuojantys akcininkai). 
 
UAB „Baltic Fund Investments“ (Tomas Tumėnas yra šios bendrovės direktorius). 
 
15 Susijusi ų šalių sandoriai (t ęsinys) 
 
Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis 2009/2010 9 mėn.  buvo šie: 
 
   Gautinos sumos    
2009/2010  

Pirkimai 
Parda-
vimai 

Iš pirk ėjų 
gautinos 
sumos 

Trumpa-
laik ės 

gautinos 
paskolos 

Ilgalaik ės 
gautinos 
paskolos 

Mokėtinos 
sumos 

Trumpa-
laik ės 
gautos 

paskolos 

Akcininkai 35 - - - - - 656 

Jungtinės veiklos įmonės 17.827 1.351 382 - - 2.832 - 

Asocijuotos įmonės 5.108 - - - - 118 - 

Akola ApS grupės įmonės 4.758 82.454 3.415 2.780 1.507 - 970 

 27.728 83.805 3.797 2.780 1.507 2.950 1.626 
 
Bendrovės sandoriai  su susijusiomis šalimis2009/2010 9 mėn. buvo šie: 
 
   Gautinos sumos    

2009/2010  

Pirkimai  
Parda-
vimai 

Iš pirk ėjų 
gautinos 
sumos 

Trumpa-
laik ės 

gautinos 
paskolos 

Ilgalaik ės 
gautinos 
paskolos 

Mokėtinos 
sumos 

Trumpalai-
kės  gautos 

paskolos 

Akcininkai - - - - - - - 

Jungtinės veiklos įmonės - - - - - - - 

Dukterinės įmonės 259 212 80 35.670 - - 5.163 

Asocijuotos įmonės - - - - - - - 

Akola ApS grupės įmonės - - - - - - - 

 259 212 80 35.670 - - 5.163 
 
Grupės trumpalaikių gautinų paskolų iš susijusių šalių  metinės palūkanų normos yra 1 mėn. EURIBOR plius 4.1%. 
Ilgalaikė paskola buvo suteikta Akola ApS, sudaranti 17.223 tūkst. litų, 2010 m. vasario 17d. buvo padengta sumoje 
15.700 tūkst. litų.  
Sandoriai su susijusiomis šalimis sudaro prekių ir paslaugų pardavimus ir pirkimus, taip pat įprastinės veiklos 
finansavimo sandorius.  
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 ir 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 2010 m. kovo  31 d. ir birželio 30 d. 

 
 

16 Pobalansiniai įvykiai  
2010 m. balandžio 30 d. Grupė įsigijo UAB „Lignineko“ 100% akcijų paketą, už 1.900 tūkst. lt. 


