AB „Linas Agro Group“
2018–2019 finansinių metų

Konsoliduotasis
tarpinis pranešimas
už trijų mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2018–2019 finansinių metų tarpinis konsoliduotasis veiklos pranešimas
už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.

1

Duomenys apie Bendrovę ir Grupę
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

Faksas

(8 45) 507 304

Elektroninio pašto adresas

group@linasagro.lt

Interneto svetainės adresas

www.linasagro.lt

Atsiskaitomoji sąskaita

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

ISIN kodas

LT0000128092

Akcijų prekybos kodas Nasdaq Vilnius

LNA1L

AB „Linas Agro Group“ kartu su tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis valdomomis įmonėmis (toliau
– pavaldžiosiomis įmonėmis) bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę ir veikia keturiose valstybėse –
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Grupėje ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje buvo 40 įmonių ir dirbo 2 174 darbuotojai. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

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.
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 veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus. Skirstymą į atskirus segmentus lemia
skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdis, tačiau dažnai segmentų veikla yra susijusi
tarpusavyje.
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Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2018 m. rugsėjo 30 d. valdė keturiasdešimt įmonių*.
*Į schemą neįtrauktos įmonės: UAB „Gerera“ (nevykdo veiklos, 100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“ (nevykdo veiklos, 100
proc. akcijų), Linas Agro A/S (likviduojama, 100 proc. akcijų) , SIA „Erfolg Group“ (likviduojama, 97,10 proc. akcijų), SIA
„Paleo“(prijungiama prie SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, 100 proc. akcijų).
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Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga
▪

AB „Linas Agro Group“ 2018–2019 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 156
mln. Eur ir buvo 21 proc. didesnės, lyginant su ankstesniais metais (129 mln. Eur).

▪

Grupė pardavė 409 tūkst. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 6 proc.
mažiau nei ankstesniais metais (435 tūkst. tonų).

▪

Bendrasis pelnas siekė 12,4 mln. Eur ir buvo 14 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais (14,5 mln.
Eur).

▪

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 7,1 mln. Eur ir buvo
16 proc. mažesnis nei ankstesniais metais (8,5 mln. Eur).

▪

Grupė uždirbo 4,4 mln. Eur veiklos pelno arba 21 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių finansinių
metų laikotarpį (5,6 mln. Eur).

▪

Pelnas prieš mokesčius siekė 3,8 mln. Eur (palyginti su 5,2 mln. Eur ankstesniais metais). Grynasis
pelnas, tenkantis Grupei, siekė 3,3 mln. Eur (ankstesniais metais 4,3 mln. Eur).

Finansiniai rodikliai
2018–2019
3 mėn.

2017–2018
3 mėn.

2016–2017
3 mėn.

2015–2016
3 mėn.

2014–2015
3 mėn.

Viso tonos

409 619

435 483

500 620

475 399

421 293

Pajamos, tūkst. Eur

156 159

129 192

152 920

149 479

130 851

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur

12 396

14 524

14 199

12 002

9 052

EBITDA, tūkst. Eur

7 115

8 506

8 293

7 205

6 121

Veiklos pelnas, tūkst. Eur

4 437

5 617

5 994

4 460

3 506

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

3 403

4 715

4 444

3 464

2 235

Apžvalga
Tarptautinės Grūdų tarybos (IGC) duomenimis 2018 metų pasaulinis grūdinių ir aliejinių kultūrų derlius
sieks apie 2 080 mln. tonų ir bus 1,1 proc. mažesnis nei 2017 m. ( 2 104 mln. tonų), o pereinamosios atsargos
sumažėjo nuo 617 mln. tonų iki 560 mln. tonų. Tai liepos–rugsėjo mėnesiais išaugino pasaulines grūdų kainas,
jei lygintume su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu. Pvz., kviečių kaina Euronext biržoje išaugo nuo 160–
180 eurų už toną iki 180–205 eurų už toną.
Derliaus situacija visose Baltijos šalyse buvo tikras iššūkis žemės ūkio verslui. Labai drėgnas 2017 metų
ruduo visose Baltijos šalyse neleido laiku pasėti žieminių kultūrų, kurios yra derlingiausios, o 2018 m.
sausringa vasara sumažino vasarinių augalų derlingumą arba visai sunaikino kai kuriuos pasėlius.
Populiariausio pramoninio augalo – kviečių – Lietuvoje pasėta 65 tūkst. ha mažiau, nei pernai. Todėl
prognozuojama, kad 2018 metais bendras javų ir aliejinių kultūrų derlius Lietuvoje bus 23 proc. mažesnis nei
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2017 m. ir sieks 4,1 mln. tonų, Latvijoje sieks 2,3 mln. tonų ir bus 24 proc. mažesnis, o Estijoje sumažės 29
proc. iki 1,2 mln. tonų.
Dėl sumažėjusio grūdinių kultūrų derliaus Lietuvoje ir Latvijoje bendras AB „Linas Agro Group“ parduotos
produkcijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį mažėjo ir sudarė 409 tūkst. tonų, palyginus su 435 tūkst. tonų
ankstesniais metais. Daugiausia krito tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, miežių – grūdų pardavimai: jų
prekybos apimtis tonomis sumažėjo 20 proc. iki 218 tūkst. tonų. Sumažėję derliai neigiamai atsiliepė ir Grupės
valdomų grūdų elevatorių veiklai, kurie paruošė 26 proc. mažiau grūdų, lyginant su ankstesniais metais. Tuo
tarpu išaugusi paklausa ir geras derlius tiekimo regionuose – Rusijoje, Ukrainoje – teigiamai įtakojo prekybą
žaliavomis pašarams, jų pardavimo apimtis tonomis išaugo 73 proc.
Per pirmuosius tris 2018–2019 finansinių metų mėnesius Grupės konsoliduotos pajamos išaugo 21 proc.
nuo 129 mln. Eur iki 159 mln. Eur. Pagrindinio Grupės veiklos segmento „Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas“ pardavimai išaugo 27 proc. Pajamas augino 139 proc. arba nuo 16 mln. Eur iki 38
mln. Eur išaugę žaliavų pašarams pardavimai. Pajamos didėjo ir dėl 15–20 proc. išaugusių pasaulinių grūdų
kainų. Pardavimai „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“ veiklos segmente irgi didėjo 15 proc.: trąšų, sėklų,
augalų apsaugos priemonių pardavimai išaugo atitinkamai 36, 17 ir 11 proc., o žemės ūkio technikos
pardavimų apimtis išaugo 22 proc. Veiklos segmente „Maisto produktai“ pardavimų augimas sudarė 19 proc.,
ir net augančių žaliavų pašarams kainų fone pavyko ne tik išlaikyti, bet ir padidinti šio veiklos segmento
pelningumą – bendrojo pelno marža padidėjo nuo 16,1 proc. iki 16,6 proc. Dėl sausros Grupės valdomos
žemės ūkio bendrovės užaugino 27 proc. mažiau augalinės produkcijos nei 2017 m., jų pajamos dėl pakilusių
grūdų kainų krito ne taip smarkiai – 14 proc.
Siekdama optimizuoti ir sustiprinti Grupės prekybinę veiklą, mažinti veiklos kaštus, pagerinti žemdirbių
aptarnavimą bei išvengti vidinės konkurencijos tarp pavaldžiųjų įmonių, Grupė vykdo keletą pertvarkų
organizacinėje struktūroje:
•
•
•

Uždaro prekybos įmonę Danijoje Linas Agro A/S bei Latvijoje veiklos nevykdžiusią įmonę SIA „Erfolg
Group“, planuodama baigti uždarymo procesus iki 2018 metų pabaigos;
Vykdo trąšų sandėliavimo įmonės SIA „Paleo“ Latvijoje prijungimą prie grūdų saugyklas valdančios
įmonės SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, tikėdamasi užbaigti šį procesą iki 2019 metų;
Įvykdė sėklų prekybos perkėlimą iš UAB „Dotnuva Baltic“ į AB „Linas Agro“, vyksta „Linas Agro“ ir
„Dotnuva Baltic“ pardavimų skyrių bei administracijų Lietuvoje ir Latvijoje jungimas.

Aukščiau išvardinti pasikeitimai turėtų sumažinti Grupės veiklos kaštus, tikimasi iki 0,5–0,7 mln. Eur
veiklos kaštų sumažėjimo.
Ukrainoje, kurioje Grupė perka įvairias žaliavas pašarams, AB „Linas Agro“ įsteigė antrinę įmonę TOV
„LINAS AGRO UKRAINA“, kuri turi sustiprinti Grupės logistiką šioje šalyje.
Grupės veiklos pelnas siekė 4,3 mln. Eur, EBITDA – 7,1 mln. Eur, palyginus su atitinkamais 5,6 mln. Eur ir
8,5 mln. Eur ankstesniais metais. Grupės grynasis pelnas siekė 3,4 mln. Eur, jei palyginti su 4,7 mln. Eur 2017–
2018 finansiniais metais.

Finansiniai kaštai
Dėl išaugusių finansinių paskolų apimties finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ir siekė
0,8 mln. Eur, palyginus su 0,6 mln. Eur 2017–2018 finansiniais metais. Finansinių skolų apimtys (įskaitant ir
lizingo įsipareigojimus) padidėjo nuo 179 mln. Eur iki 195 mln. Eur. Finansinės skolos per pirmąjį finansinių
metų ketvirtį išaugo 43 mln. Eur, lyginant su finansinių metų pradžia daugiausia dėl išaugusio poreikio
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apyvartiniam kapitalui finansuoti ir Grupės atliekamų ilgalaikių investicijų.

Piniginiai srautai
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus buvo neigiami siekė 4
mln. Eur, palyginti su 9,4 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 48 mln. Eur (neigiami 67 mln. Eur per
atitinkamą 2017–2018 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos išaugo 25 mln. Eur. Grupės
pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10,5 mln. Eur (9,9 mln. Eur 2017–2018
finansiniais metais).

Segmentų veiklos rezultatai
Grupės veikla skirstoma į penkis veiklos segmentus:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Veiklos pelnas (tūkst. Eur) pagal segmentus
2018–2019
3 mėn.

2017–2018
3 mėn.

2016–2017
3 mėn.

2015–2016
3 mėn.

2014–2015
3 mėn.

2 385

4 368

5 570

4 596

3 788

1 892

847

1 406

992

571

(424)

547

(478)

(454)

(1 494)

Maisto produktai

1 653

1 309

548

194

1 065

Kitos veiklos

(196)

3

(1)

71

32

Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas
Prekės ir paslaugos
žemdirbiams
Žemės ūkio produktų
gamyba

Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas
Šis, didžiausias Grupės veiklos segmentas, apima prekybą grūdais, aliejinėmis sėklomis bei žaliavomis
pašarams, taip pat grūdų saugyklų bei logistikos paslaugas.
Minėtoje srityje Grupė veikia nuo 1991 metų, ši veikla generuoja didžiąją jos pajamų dalį. Grupės įmonės
AB „Linas Agro“ ir „Linas Agro“ AS turi Geros prekybos praktikos (European Good Trading practice)
sertifikatus. AB „Linas Agro“ ir SIA „Linas Agro“ turi ISCC (Tarptautinius tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų
valdymo) sertifikatus. Taip pat AB „Linas Agro“ turi VšĮ „Ekoagros“ išduotą ekologinių augalininkystės
produktų prekybos sertifikatą, GMP+ (Geros gamybos praktikos) sertifikatą. Grupė nuolatos didina nuosavų
grūdų saugyklų pajėgumus, ir šiuo metu nuosava Grupės grūdų ir kitų žemės ūkio žaliavų saugojimo talpa
Lietuvoje ir Latvijoje yra 330 tūkst. tonų. Grupės įvairių grūdų saugojimo pajėgumai uostuose siekia 211 tūkst.
tonų.
Dėl sumažėjusio grūdinių kultūrų derliaus Lietuvoje ir Latvijoje bendras parduotas produkcijos kiekis per
ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 6 proc. nuo 324 tūkst. tonų iki 305 tūkst. tonų. Grupės nuosavos grūdų
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saugyklos perkrovė virš 295 tūkst. tonų įvairių augalinių žaliavų arba 26 proc. mažiau nei per atitinkamą 2017–
2018 finansinių metų laikotarpį (398 tūkst. tonų). Daugiausia krito tradicinių kultūrų (kviečių, rapsų, miežių)
grūdų pardavimai: jų prekybos apimtis sumažėjo 20 proc. nuo 274 tūkst. tonų iki 219 tūkst. tonų. Dėl
išaugusių grūdų kainų minėtų produktų pardavimo pajamos išliko nepakitusios ir siekė apie 50 mln. Eur. Tuo
tarpu žaliavų pašarams pardavimo apimtis tonomis išaugo 73 proc., o prekybos pajamos augo nuo 16 mln.
Eur iki 38 mln. Eur. Išaugusi paklausa produkcijai ir geras derlius tiekimo regionuose – Rusijoje, Ukrainoje –
buvo pagrindiniai veiksniai, teigiamai įtakoję prekybą žaliavomis pašarams.
Bendros šio veiklos segmento pajamos išaugo nuo 72 mln. Eur iki 91 mln. Eur. Segmento veiklos pelnas
sumažėjo 45 proc. nuo 4,4 mln. Eur iki 2,4 mln. Eur. Įvertinusi išaugusią konkurenciją eksporto rinkose,
mažesnį derlių Baltijos šalyse ir dėl gero oro derliaus nuėmimo metu sumažėjusį grūdų džiovinimo poreikį,
sąlygojusį ir mažesnį grūdų saugyklų veiklos pelningumą, Grupė šiais finansiniais metais tikisi maždaug 0,5
mln. Eur mažesnio šio segmento veiklos pelno, nei praėjusiais finansiniais metais.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota virš 2 mln. eurų į grūdų saugyklų plėtrą. Baigti įrengti grūdų
elevatoriai Latvijoje – Gruobinioje ir Rėzeknėje. Grupės elevatoriai Latvijoje paruošė virš 50 tūkst. tonų grūdų
arba 19 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Prekės ir paslaugos žemdirbiams
Šis veiklos segmentas apima prekybą sėklomis, augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis, žemės ūkio
technika, grūdų valymo, džiovinimo ir sandėliavimo kompleksų bei gyvulininkystės fermų įrengimas.
Prekių žemės ūkio veiklai tiekimas žemdirbiams – ilgalaikė Grupės veikla nuo 1993 metų, šiuo metu
vykdoma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Grupė atstovauja gerai žinomus tarptautinius prekių ženklus. Grupė
nuolatos didina nuosavų sandėlių ūkį, ir šiuo metu Lietuvoje ir Latvijoje gali sandėliuoti 101 tūkst. tonų sėklų,
trąšų ir augalų apsaugos priemonių.
Grupės įmonė AB „Linas Agro“ yra vienas stambiausių trąšų, augalų apsaugos priemonių, sertifikuotų
sėklų tiekėjų Lietuvos žemdirbiams, o SIA „Linas Agro“ tiekia prekes Latvijos žemdirbiams.
Įmonių grupė „Dotnuva Baltic“ yra žemės ūkio mašinų ir grūdų saugyklų didmenininkė ir mažmenininkė,
turi žemės ūkio technikos serviso tinklą Baltijos šalyse bei sėklų paruošimo fabriką. Įmonė turi VšĮ „Ekoagros“
išduotą ekologinių sėklų ruošimo ir prekybos sertifikatą. „Dotnuva Baltic“ yra vienintelė prekės ženklų „Case
IH“, „Kverneland“, „Agrifac“, „Jeantil“ ir kt. atstovė Baltijos šalyse. „Dotnuva Baltic“ yra Lietuvoje
lyderiaujanti plūgų ir savaeigių purkštuvų pardavėja, nes jos parduodami „Kverneland“ plūgai užima virš 40
proc. plūgų rinkos, „Agrifac“ purkštuvai – 30% savaeigių purkštuvų rinkos. Grupė Lietuvoje yra antra pagal
dydį naujų vakarietiškų traktorių pardavėja. Siekdama užtikrinti aukštus klientų aptarnavimo standartus ir
rinkai teikti kokybiškas serviso paslaugas, „Dotnuva Baltic“ yra prisijungusi prie „Case IH“ tarptautinio kokybės
tinklo „Red Excellence“, kuris vienija Europoje „Case IH“ prekės ženklą atstovaujančias įmones.
Rudens orai buvo palankūs sėjai, žieminių augalų pasėlių plotai išaugo, ir tai darė teigiamą įtaką trąšų ir
augalų apsaugos priemonių prekybai, kurios pajamos išaugo 20 proc. iki 28,4 mln. Eur.
Dėl sausros patirtų nuostolių ženkliai pablogėjo finansinė žemdirbių padėtis, o gera grūdų kokybė leido
jiems patiems pasiruošti savas sėklas, todėl sertifikuotų sėklų parduota 17 proc. mažiau nei ankstesniais
metais – virš 9 tūkst. tonų. Tačiau aukštesnės sėklos rinkos kainos augino sėklų prekybos pajamas 4 proc. iki
8,2 mln. Eur.
Šiemet pastebėta žemės ūkio technikos Lietuvoje įsigijimo tendencija susijusi su dviem pastaraisiais
nepalankiais augalininkystei metais: stipresni ūkiai investuoja į didesnę, našesnę ir galingesnę techniką, o
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mažesni ūkiai nuo investicijų į naują techniką susilaiko, perka naudotą techniką. Latvijoje dėl labai nederlingų
metų kai kuriuos technikos įsigijimo sandorius žemdirbiai linkę atidėti arba perkelti į kitus metus.
Grupės naujos žemės ūkio technikos pardavimai nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje ir Estijoje augo, o
Latvijoje – traukėsi. Bendros Grupės pajamos iš prekybos nauja technika išaugo 23 proc. iki beveik 9,7 mln.
Eur. Naudotos technikos pardavimai augo visose trijose Baltijos šalyse, bendros prekybos pajamos didėjo net
41 proc. iki 0,7 mln. Eur. Pajamos iš prekybos atsarginėmis dalimis augo 15 proc. iki 2,6 mln. Eur.
Dėl mažesnio 2018 m. grūdų derliaus ir ypatingai palankių oro sąlygų šių metų javapjūtės metu (džiovyklos
buvo nereikalingos) žemdirbiai pristabdė investicijas į grūdų elevatorius, džiovyklas ir sandėlius. Per
ataskaitinį laikotarpį iš prekybos elevatorių įranga gauta beveik 1,4 mln. Eur pajamų arba beveik 29 mažiau
nei ankstesniais metais (1,9 mln. Eur).
Veiklos segmento pajamos išaugo 15 proc. nuo 37,8 mln. Eur iki 43,4 mln. Eur. Bendrasis pelnas išaugo
30 proc. siekė 5,1 mln. Eur, palyginus su 3,9 mln. Eur 2017–2018 finansiniais metais, tuo tarpu veiklos pelnas
pakilo 123 proc. nuo 0,8 mln. Eur iki 1,9 mln. Eur.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus labai panašus kaip ir 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 šešios žemės ūkio bendrovės, įsikūrusios derlingose Lietuvos
vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB, Kėdainių rajono Labūnavos
ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB.
Bendrovės dirbo 17 266 ha žemės. Viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupė turėjo 7 489 ha nuosavos
žemės. Rudenį derlius nuimtas 13 775 ha plote, pasėta 9 398 ha žiemkenčių, daugiausia žieminių kviečių ir
rapsų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasėliai buvo labai geros būklės.
Bendrovės užaugino 68 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 27 proc. mažiau nei ankstesniais
finansiniais metais. Daugiausia prikulta kviečių – virš 33 tūkst. tonų, salyklinių miežių – beveik 13 tūkst. tonų,
rapsų – beveik 8 tūkst. tonų, pupų – beveik 7 tūkst. tonų. Vidutinis kviečių derlingumas siekė 5,76 t/ha,
salyklinių miežių – 4,76 t/ha, rapsų – 3,20 t/ha, pupų – 3,91 t/ha.
Parduota 20,5 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 27 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Apie 55
proc. produkcijos parduota kitoms Grupės įmonėms, 45 proc. realizuota trečiosioms šalims.
Ūkiuose laikoma 3 180 melžiama karvė, jų skaičius nežymiai sumažėjo. Per ataskaitinį laikotarpį parduota
virš 7,6 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 0,7 proc. daugiau nei pernai. Pieno supirkimo kainų trijų mėnesių
bendras vidurkis buvo 12 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais, todėl pieno pardavimo pajamos sumažėjo
nuo 2,8 mln. Eur iki 2,5 mln. Eur. Mėsos parduota 457 tonos (ankstesniais metais – 439 tonos).
Veiklos segmento pardavimo pajamos sumažėjo 14 proc. nuo 8,9 mln. Eur iki 7,7 mln. Eur, o veiklos pelną,
kuris pernai siekė 0,5 mln. Eur, pakeitė 0,4 mln. Eur veiklos nuostolis. Jį sąlygojo sumažėjęs grūdinių kultūrų
derlius.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo virš 1 mln. Eur į žemės ūkio technikos ir transporto priemonių
parko bei pastatų atnaujinimą. Nors pieno supirkimo kainos yra kritę, Grupė, tikėdama ilgalaikėmis
pienininkystės sektoriaus perspektyvomis, planuoja investuoti į pienininkystės verslą ir didinti jos valdomų
galvijų skaičių.
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Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus apie 20 proc. mažesnis nei
ankstesniais metais.

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 21 mažmeninę parduotuvę visoje Latvijoje ir 1 Lietuvoje. AS „Putnu fabrika
Kekava“ turi teisę žymėti gaminamą vištieną žyma „Užauginta be antibiotikų". Per ataskaitinį laikotarpį AS
„Putnu fabrika Kekava“ gavo A kategorijos BRC (Britų mažmeninės prekybos konsorciumo)
sertifikatą(anksčiau turėjo B arba žemesnės kategorijos įvertinimą), turi ISO 50001:2012 ir ISO 22000:2006
sertifikatus bei „Halal“ sertifikatą.
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 50001:2012 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 buvo 189 Eur/kg arba 2,8 proc. didesnė, nei
ankstesniais metais (184 Eur/kg).
Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį užaugino virš 10 tūkst. tonų gyvo svorio mėsos arba 3
proc. daugiau nei ankstesniais metais. Parduota virš 8 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba beveik tiek
pat kaip ir ankstesniais metais.
Segmento pajamos išaugo beveik 19 proc. nuo 16,3 mln. Eur iki 19,4 mln. Eur, o veiklos pelnas 26 proc.–
nuo 1,3 mln. Eur iki 1,7 mln. Eur. Ankstesnės investicijos į gamybos modernizavimą įtakojo veiklos pelningumą
– veiklos pelno marža išaugo nuo 8,0 proc. iki 8,5 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 1,1 mln. eurų į paukštynų įrangos atnaujinimą, į
biologinės saugos gerinimą. Atnaujintos 6 paukštidės leido padidinti auginamų paukščių skaičių 3 proc. Grupė
planuoja toliau plėsti paukščių auginimo pajėgumus bei iki 2020 metų padidinti paukščių skerdimo
pajėgumus.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus 10–15 proc. didesnis, 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 0,2 tūkst. Eur, palyginus su 3 tūkst. Eur veiklos pelnu, gautu ankstesniais
metais.
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Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Viešai paskelbta informacija
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq
Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino šią
informaciją:
2018-09-19
CORRECTION: AB „Linas Agro Group“ 2018 m.
Kita informacija
Lt, En
15:26 EEST
investuotojo kalendorius
2018-08-31
16:12 EEST

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017–2018
finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Tarpinė
informacija

Lt, En

2018-07-13
09:42 EEST

AB „Linas Agro Group“ pasirašė akcijų opcionų
sutartis su darbuotojais

Kita informacija

Lt, En

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį
2018-09-26

Bendrovė sudarė vertybinių popierių dovanojimo sutartis ir perleis 9 000 vnt. savų
akcijų Grupės darbuotojams pagal AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo
taisykles, kurios buvo patvirtintos 2018-06-01 įvykusiame neeiliniame
visuotiniame AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkime.

2018-09-19

UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas 50 000 eurų suma.

2018-08-21

Priimtas vienintelio dalyvio sprendimas reorganizuoti įmones, SIA „Paleo“
prijungiant prie SIA „Linas Agro“ Graudu centrs.

2018-07-30

AB „Linas Agro“ įregistravo Ukrainoje pavaldžiąją įmonę TOV „LINAS AGRO
UKRAINA“.

Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2018-11-12

Priimtas vienintelio dalyvio sprendimas padidinti SIA „Linas Agro“ įstatinį kapitalą
1 000 000,00 Eur suma.

2018-11-08

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB kapitalas padidintas 1 000 000,00 Eur suma.

2018-10-31

Sumažintas Užupės ŽŪB pajinis kapitalas, išmokant pajininkams 140 000,00 Eur.

2018-10-24

TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ kapitalas padidintas 2 800 000,00 UAH (87 000 Eur)
suma.

2018 m. spalio mėn.

Bendrovė perleido Grupės darbuotojams 9 000 vnt. savų akcijų pagal AB „Linas
Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles.

2018-10-10

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB dalyviai patvirtino Veiklos sutartį, pagal
kurią nuspręsta padidinti UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB kapitalą
1 300 000,00 eurų suma.
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AB „Linas Agro Group“ akcijų kaina ir apyvarta
Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo 2013-09-01 iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, t. y. iki 2018 m. rugsėjo 30 d., pateikiama grafike:

Kontaktiniai asmenys
Finansų direktorius

Atstovė ryšiams su investuotojais

Tomas Tumėnas

Greta Vaitkevičienė

Tel. (8 45) 507 393

Tel. (8 45) 507 346

E. p. t.tumenas@linasagro.lt

E. p. g.vaitkeviciene@linasagro.lt

