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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.linasagrogroup.lt

Atsiskaitomoji sąskaita

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

ISIN kodas

LT0000128092

Akcijų prekybos kodas Nasdaq Vilnius

LNA1L

AB „Linas Agro Group“ kartu su tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamomis valdomomis įmonėmis
(toliau – pavaldžiosiomis įmonėmis) bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę ir veikia trijose valstybėse –
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Grupėje ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje buvo 38 įmonės ir dirbo 2 113 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.
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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.

Kontaktiniai asmenys
Finansų direktorius

Atstovė ryšiams su investuotojais

Tomas Tumėnas

Viltė Lukoševičienė

Tel. (8 45) 507 393

Tel. (8 45) 507 346

E. p. t.tumenas@linasagro.lt

E. p. v.lukoseviciene@linasagro.lt
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Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. birželio 30 d. valdė 38 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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Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga



AB „Linas Agro Group“ 2018–2019 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos siekė
746 mln. Eur ir buvo 18 proc. didesnės, lyginant su ankstesniais metais (634 mln. Eur).



Grupė pardavė 2,53 mln. tonų įvairios produkcijos, arba beveik 15 proc. daugiau nei ankstesniais
metais (2,2 mln. tonų).



Bendrasis pelnas siekė 31 mln. Eur ir buvo 33 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais (46 mln. Eur).



Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 5,1 mln. Eur ir buvo
75 proc. mažesnis nei ankstesniais metais (20,4 mln. Eur).



Grupės veiklos nuostolis siekė 5,0 mln. Eur, palyginus su 9,6 mln. Eur veiklos pelnu, uždirbtu
ankstesniais metais.



Nuostolis prieš mokesčius siekė 8,1 mln. Eur (palyginti su 7,5 mln. Eur pelnu ankstesniais metais).
Nuostolis, tenkantis Grupei, siekė 6,8 mln. Eur (ankstesniais metais 9,0 mln. Eur grynasis pelnas).



Ketvirtojo ketvirčio bendrasis pelnas siekė 6,6 mln. Eur, palyginus su 14,1 mln. Eur ankstesniais
metais, o veiklos pelną, kuris pernai siekė 4,1 mln. Eur, pakeitė 3,8 mln. Eur veiklos nuostolis.
Ketvirtojo ketvirčio grynasis nuostolis siekė 3,3 mln. Eur, palyginus su 4,8 mln. Eur pelnu, patirtu per
atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
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Finansiniai rodikliai
2015–2016
12 mėn.

2016–2017
12 mėn.

2017–2018
12 mėn.

2018–2019
12 mėn.

Pasikeitimas
2018–2019
lyg. su
2017–2018
(tūkst. EUR)

Pasikeitimas
2018–2019
lyg. su
2017–2018 (%)

615 961

644 952

634 423

745 782

111 359

17,6

2 187 388

2 364 713

2 205 755

2 529 711

323 956

14,6

Bendrasis pelnas,
tūkst. EUR

39 881

46 276

45 848

30 897

-14 9512

-32,6

EBITDA, tūkst. EUR

17 135

22 716

20 410

5 082

-15 328

-75,1

7 232

12 054

9 597

-5 041

-14 638

-152,5

5 316

10 045

7 523

-8 134

-15 657

-208,1

3 944

8 408

9 463

-6 746

-16,209

-171,3

Bendrojo pelno
marža

6,47

7,18

7,23

4,20

-3,03

-41,9

EBITDA marža

2,78

3,52

3,22

0,68

-2,54

-78,8

Veiklos pelno marža

1,17

1,87

1,51

-0,70

--2,21

-146,4

0,86

1,56

1,19

-1,10

-2,29

-192,0

0,64

1,30

1,49

-0,90

-2,39

-160,4

1,42

1,43

1,38

1,28

-0,1

-7,25

0,59

1,09

1,26

1,3

0,04

3,17

5,13

4,40

6,94

27,8

20,9

300,6

2,43

4,98

5,34

-4,01

-9,35

-175,1

2,82

4,33

2,92

-1,59

-4,51

-154,5

1,19

2,38

2,36

-1, 74

-4,10

-173,8

0,03

0,05

0,06

-0,04

-0,10

-166,7

22,17

12,88

12,34

-15,7

-28,04

-227

Pajamos, tūkst. EUR
Viso tonos

Veiklos pelnas, tūkst.
EUR
Pelnas prieš
mokesčius (EBT),
tūkst. EUR
Grynasis pelnas,
tūkst. EUR
Maržos, %

Pelno prieš
mokesčius marža
Grynojo pelno marža

Mokumo ir grąžos finansiniai rodikliai
Einamasis mokumas
Skolos / Nuosavybės
santykis
Grynoji finansinė
skola / EBITDA
Nuosavybės grąža
(ROE), %
Naudojamo kapitalo
įmonės veikloje grąža
(ROCE), %
Turto grąža (ROA), %
Pelnas ir sąlyginis
pelnas vienai akcijai
Pelno ir kainos
santykis (P/E)*

*Paskutinės AB „Linas Agro Group“ ataskaitinio laikotarpio dienos uždarymo kaina
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Apžvalga
Patikslintais duomenimis, bendras 2018 metų javų derlius Lietuvoje buvo 21 proc. mažesnis nei 2017
m. ir buvo beveik 4 mln. tonų, rapsų derlius susitraukė 20 proc. iki 0,43 mln. tūkst. tonų. Latvijoje javų derlius
buvo 2 mln. tonų arba 24 proc. mažesnis, rapsų derlius krito 30 proc. Estijoje kviečių ir miežių derlius sumažėjo
43 proc. iki 0,8 mln. tonų, rapsų derlius sumažėjo 31 proc.
Sumažėjęs grūdinių, ankštinių ir aliejinių kultūrų derlius Baltijos šalyse aštrino konkurenciją grūdų
supirkimo veikloje ir mažino prekybines maržas. Pasaulinės grūdų kainos ataskaitiniu laikotarpiu šuoliavo, jas
buvo sunku prognozuoti. Jei pirmąjį Grupės finansinių metų pusmetį kviečių kaina Euronext biržoje buvo
išaugusi iki 180–205 eurų už toną nuo ankstesniais metais buvusių 150–180 eurų už toną, tai antrąjį pusmetį
kviečių kainos jau vėl krito nuo 190 iki 165 eurų už toną. Atitinkamai reagavo ir kitų grūdų kainos. Tarptautinės
grūdų ir aliejinių sėklų rinkos buvo sudėtingos visą ataskaitinį laikotarpį, ir tai neigiamai atsiliepė Grupės
veiklos rezultatams. Ypač tai paveikė tradicinių prekių – kviečių, miežių ir rapsų – prekybos rezultatus. Be to,
dėl kiaulių maro sumažėjusi grūdų paklausa Kinijoje bei didžiausio miežių pirkėjo – Saudo Arabijos –
sprendimas mažinti pereinamąsias miežių atsargas ir nebepirkti miežių iki naujo derliaus pradžios stipriai
atsiliepė miežių realizacijai, o kartu ir Grupės pelningumui. Dalį produkcijos teko parduoti su neigiamomis
maržomis.
Dėl pablogėjusios finansinės žemdirbių situacijos prekių žemdirbiams rinka susitraukė visose Baltijos
šalyse, tai aštrino konkurenciją parduodant prekes žemdirbiams, neigiamai įtakojo parduodamų prekių
kiekius bei prekybines maržas, kurios sumažėjo iki minimumo.
Didelis produktų asortimentas leido padidinti bendrą per ataskaitinį laikotarpį parduotos produkcijos
kiekį nuo 2,2 mln. tonų iki 2,5 mln. tonų. Kai kurių produktų pardavimai augo, kai kurių – mažėjo. Krito
tradicinių kultūrų – kviečių ir rapsų – grūdų pardavimai: jų prekybos apimtis tonomis sumažėjo 6,3 proc. iki
1,08 mln. tonų. Sumažėję derliai neigiamai atsiliepė ir Grupės valdomų grūdų elevatorių veiklai, kurie paruošė
virš 356 tūkst. tonų arba beveik 27 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 50 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupės konsoliduotos pajamos išaugo 18 proc. nuo 634 mln. Eur iki 746 mln.
Eur. Pagrindinio Grupės veiklos segmento „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“ pardavimai
augo 29 proc. iki 513 mln. Eur. Augimą lėmė 64 proc. išaugusi prekyba žaliavomis parašams, kurios pajamos
siekė 162 mln. Eur. Pajamas augino ir 8 proc. pakilę pasaulinės grūdų kainos. Pardavimai „Prekės ir paslaugos
žemdirbiams“ veiklos segmente sumažėjo 7,5 proc. Trąšų bei augalų apsaugos priemonių pardavimai išaugo
atitinkamai 18 ir 2 proc., tačiau žemės ūkio technikos pardavimai krito 18 proc. dėl rinkos sąstingio, kurį lėmė
sumenkęs derlius ir prastesnė finansinė žemdirbių padėtis. Veiklos segmente „Maisto produktai“ pardavimų
augimas sudarė 11 proc., tačiau išaugusios energetikos ir žaliavų kainos sumažino veiklos pelningumą. Dėl
sausros Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino ir pardavė 24 proc. mažiau augalinės produkcijos
nei pernai. Tačiau dėl išaugusių grūdų kainų jų veiklos pajamos krito ne taip smarkiai kaip kiekiai – 5 proc. bei
siekė 29 mln. Eur.
Grupės veiklos nuostolis siekė 5 mln. Eur, EBITDA – 5,1 mln. Eur, palyginus su atitinkamais 9,6 mln.
Eur veiklos pelnu bei 20,4 mln. Eur EBITDA ankstesniais metais. Grupės grynasis nuostolis siekė 6,7 mln. Eur,
jei palyginti su 9,5 mln. Eur grynuoju pelnu 2017–2018 finansiniais metais.
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Siekdama optimizuoti kaštus, Grupė vykdė keletą pertvarkų organizacinėje struktūroje: uždarė
veiklos nevykdžiusią įmonę Latvijoje SIA „Erfolg Group“, prijungė trąšų sandėliavimo įmonę SIA „Paleo“
Latvijoje prie grūdų saugyklas valdančios įmonės SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, uždaro Danijoje registruotą
įmonę Linas Agro A/S. Grupėje vykdomos ir kitos vidaus procesų efektyvinimo bei veiklos kaštų mažinimo
programos, tai leido sumažinti AB „Linas Agro Group“ veiklos kaštus 7 proc. arba 2,7 mln. Eur.

Finansiniai kaštai
Dėl išaugusių finansinių paskolų apimties finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ir siekė
3,7 mln. Eur, palyginus su 2,6 mln. Eur 2017–2018 finansiniais metais. Finansinių skolų apimtys (įskaitant ir
lizingo įsipareigojimus) sumažėjo nuo 153,8 mln. Eur iki 148,4 mln. Eur. Finansinės skolos per dvylika mėnesių
sumažėjo 7 mln. Eur, lyginant su finansinių metų pradžia daugiausia dėl sumažėjusių atsargų ir gautinų sumų.

Piniginiai srautai
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 3,9 mln. Eur
palyginti su 29,6 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo taip pat teigiami ir sudarė 23,9 mln. Eur (neigiami 20 mln. Eur per
atitinkamą 2017–2018 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos ir gautinos sumos per
dvylika mėnesių sumažėjo atitinkamai 4,6 mln. Eur ir 5,6 mln. Eur. Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudarė 7,7 mln. Eur (10,5 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
12 mėn.

2017–2018
12 mėn.

2016–2017
12 mėn.

2015–2016
12 mėn.

2014–2015
12 mėn.

Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas

-8 744

3 984

7 989

9 583

7 484

Prekės ir paslaugos žemdirbiams

2 510

5 657

3 806

2 816

965

Žemės ūkio produktų gamyba

3,199

3 146

3 329

758

3 532

Maisto produktai

1 249

3 904

1 545

-1 246

3 193

255

-92

-196

-176

97

Kitos veiklos
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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. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje Grupės grūdų ir kitų žemės ūkio žaliavų saugojimo talpa Lietuvoje ir Latvijoje buvo beveik 331
tūkst. tonų, o saugojimo pajėgumai uostuose siekė 184 tūkst. tonų. Siekdama sustiprinti produkcijos
užpirkimus Ukrainoje, AB „Linas Agro“ per ataskaitinį laikotarpį įsteigė antrinę įmonę TOV „LINAS AGRO
UKRAINA“.
Dėl sausros nukentėjęs ir dėl to mažesnis kviečių, rapsų, pupų derlius Baltijos šalyse bei tarptautinės
grūdų prekybos tendencijos stipriai įtakojo superkamų ir parduodamų žaliavų apimtis, o išaugintų grūdų
kokybė – sumažėjusius džiovinimo paslaugų poreikius Grupės valdomose grūdų saugyklose. Be to, šiemet
Grupės grūdų prekybininkai susidūrė su keliais iššūkiais tarptautinėje kviečių, miežių ir žirnių prekyboje.
Sudėtinga buvo parduoti aukštos kokybės kviečius, kurie įprastai turi paklausą rinkoje, nes du dideli tokių
kviečių importuotojai – Ispanija ir Turkija – jų atsisakė. Ispanija pati yra užsiauginusi reikiamą kviečių kiekį ir
tik nedidelius kiekius importuoja iš Kazachstano; o Turkija, pagerinusi santykius su Rusija, atnaujino rusiškų
kviečių importą per Juodąją jūrą. Tačiau su didžiausiu iššūkiu susidurta miežių prekyboje, kadangi dėl uždėtų
muitų miežių importui į Kiniją ir sumažėjusios jų paklausos Saudo Arabijoje pasaulinė šio produkto paklausa
krito, ir tai neigiamai atsiliepė prekybos pelningumui. Indija, stambiausia žirnių vartotoja, draudė importuoti
žirnius iš ES, todėl žirnių realizacija buvo sudėtinga, nes kiti pirkėjai (pvz., Skandinavijos šalys) pirko žirnius
mažomis partijomis.
Grupės parduotas grūdų, aliejinių sėklų ir žaliavų pašarams kiekis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo
beveik 17 proc. iki 2,1 mln. tonų. Tradicinių kultūrų (kviečių, rapsų, miežių) grūdų pardavimai augo 11 proc.
iki 1,7 mln. tonų. Dėl išaugusių grūdų kainų minėtų produktų pardavimo pajamos augo 19 proc. ir siekė 348
mln. Eur, tačiau kainų svyravimai sumažino prekybos maržas iki minimumo. Grupės valdomi grūdų elevatoriai
paruošė eksportui 356 tūkst. tonų grūdų arba 27 proc. mažiau nei pernai, jų veiklai stipriai atsiliepė gerokai
mažesni derliai bei išaugę grūdų priėmimo galimybės Baltijos šalių uostuose.
Dėl nederliaus išaugusi pašarinių grūdų paklausa Vakarų Europoje ir Baltijos šalyse, rekordinis
kukurūzų derlius Ukrainoje bei šioje šalyje įsteigta pavaldžioji Grupės įmonė TOV „LINAS AGRO UKRAINA“
buvo pagrindiniai veiksniai, išauginę prekybą žaliavomis pašarams, jų pardavimo apimtis tonomis išaugo 50
proc. iki 441 tūkst. tonų, o prekybos pajamos augo 64 proc. iki 162 mln. Eur.
Bendros šio veiklos segmento pajamos išaugo nuo 397 mln. Eur iki 513 mln. Eur, tačiau ankstesnių
metų 3,9 mln. Eur veiklos pelną pakeitė 8,7 mln. Eur veiklos nuostolis.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota virš 2,4 mln. eurų į grūdų saugyklų tinklo plėtrą ir turimos
infrastruktūros gerinimą. Pradėjo veiklą du grūdų elevatoriai Latvijoje – Gruobinioje ir Rėzeknėje. Per
ataskaitinį laikotarpį Grupės elevatoriai Latvijoje paruošė beveik 72 tūkst. tonų grūdų arba beveik 26 proc.
daugiau nei ankstesniais metais.
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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. Grupės
sėklų, trąšų ir augalų apsaugos priemonių sandėliavimo galimybės per ataskaitinį laikotarpį išaugo 6 000 tonų
ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viršijo 104 tūkst. tonų. Per ataskaitinį laikotarpį Grupė pardavė mažai
naudojamą sandėlį Tukums mieste, Latvijoje.
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. Grupės
ruošiamos „Dotnuva Seeds“ sėklos per ataskaitinį laikotarpį užėmė 30 proc. sertifikuotų sėklų rinkos
Lietuvoje. Įmonė turi VšĮ „Ekoagros“ išduotą ekologinių sėklų ruošimo ir prekybos sertifikatą. Per ataskaitinį
laikotarpį Dotnuvos sėklų fabrike paleista žolių sėklų maišymo ir fasavimo linija dar pagerins mišinių kokybę
ir fasavimo našumą. „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 bei viena didžiausių naujų vakarietiškų traktorių pardavėjų. 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.
Siekiant pagerinti žemdirbių aptarnavimą ir išvengti vidinės konkurencijos tarp valdomų įmonių,
vykdomi pokyčiai prekių ir paslaugų žemdirbiams veiklos organizacinėje struktūroje. Sėklų prekyba perkelta
iš UAB „Dotnuva Baltic“ į AB „Linas Agro“. Planuojama, kad ateinančiais finansiniais metais „Dotnuva Baltic“
ir „Linas Agro“ biurai Latvijoje dirbs bendrame šiuo metu statomame žemdirbių aptarnavimo centre, kurį
planuojama atidaryti spalio mėnesį. Jame įsikurs įmonių administracijos, technikos padalinys su produktų
ekspozicija, serviso dirbtuvės, atsarginių dalių sandėliai, bus prekiaujama prekėmis augalininkystei.
Išaugę žieminių augalų pasėlių plotai ir sėkmingas peržiemojimas, taip pat geras Grupės prekybininkų
pasiruošimas pavasario sezonui darė teigiamą įtaką trąšų, augalų apsaugos priemonių bei mikroelementų
prekybai. Trąšų prekybos pajamos augo 18 proc. iki 54 mln. Eur. Nors pavasarį stojusi sausra mažino augalų
apsaugos produktų rinkos dydį, Grupei pavyko išlaikyti savo rinkos dalį tame pačiame lygyje ar net šiek tiek
ją padidinti: augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų bendros pajamos augo 2 proc. iki 17 mln. Eur.
Augo Grupės prekyba vasarinių miežių, žolių, sideralinių augalų sėklomis bei jų eksportas, tuo tarpu
tradicinių augalų – žieminių ir vasarinių kviečių bei žirnių – sėklų paklausa ir pardavimai traukėsi, nes
žemdirbiai dėl pablogėjusios finansinės padėties taupė kaštus ir naudojo savo nesertifikuotas sėklas, kurios
buvo gana geros kokybės. Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje sertifikuotų sėklų rinka susitraukė 16 proc.
Dotnuvoje esantis Grupės sėklų fabrikas per ataskaitinį laikotarpį pagamino beveik 22 tūkst. tonų arba 10
proc. mažiau sertifikuotų sėklų nei ankstesniais metais, tačiau jo užimama Lietuvos rinkos dalis beveik
nesikeitė ir siekė 30,4 proc. Grupė pardavė beveik 18 proc. mažiau sertifikuotų sėklų nei ankstesniais metais
– beveik 24 tūkst. tonų, tačiau parduota daugiau brangių sėklų, todėl sėklų pardavimo pajamos krito mažiau
– 10 proc. iki 18,7 mln. Eur.
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Kelinti iš eilės nepalankūs augalininkystei metai atsispindi prekybos žemės ūkio technika
rezultatuose. Antrus metus iš eilės mažesnis derlius Baltijos šalyse bei pasunkėjusi ūkių finansinė ir
ekonominė padėtis ženkliai mažino ūkininkų investicijas į grūdų paruošimo kompleksus, naują žemės ūkio
techniką bei kitą įrangą.
Lietuvoje pavasarį užsitęsusi sausra neleido tikėtis gero būsimo derliaus, todėl ūkininkai visiškai
stabdė daugelį investicijų į žemės dirbimo techniką, juolab kad gauti bankų finansavimą tapo sudėtinga.
Beveik nebeinvestuota į grūdų paruošimo įrangą, tik maža dalis ūkininkų tikisi ES paramos ir investuoja.
Siekdami įsigyti žemės dirbimo technikos, Lietuvoje kovo ir balandžio mėnesiais ūkininkai teikė paraiškas ES
paramai gauti, todėl tikimasi prekybos pagyvėjimo kitais finansiniais metais. Nedideli pieno ūkiai investicijas
į fermų įrangą planuoja labai minimaliai, į pieno gamybos plėtrą investuojama tik gavus ES fondų paramą.
Todėl Grupė planuoja didesnius fermų įrangos pardavimus tik kitais finansiniais metais.
Latvijoje yra didelis ūkininkų susidomėjimas grūdų apdorojimo įranga bei turimų sandėlių
rekonstravimu, tačiau investicijos vėlgi priklausys nuo ES paramos, o patys projektai bus įgyvendinami tik
2020–2021 metais. Žemės dirbimo technikos įsigijimus latvių žemdirbiai taipogi planuoja tik gavę ES paramą.
Estijoje pardavimus stabdo jau anksčiau minėta kelerių metų nederliaus situacija ir kartu pablogėjusi
ekonominė žemdirbių padėtis, ES paramos vėlavimas bei bankų sprendimai apriboti žemės ūkio technikos
lizingo galimybes, priskiriant ūkininkavimą rizikingam verslui. Žemdirbiai aktyviai domisi žemės ūkio technikos
nuoma, o ne įsigijimu.
Grupės naujos žemės ūkio technikos pardavimai nagrinėjamu laikotarpiu traukėsi visose trijose
Baltijos šalyse. Bendros Grupės pajamos iš prekybos nauja technika sumažėjo 25 proc. iki beveik 32 mln. Eur.
Tuo tarpu naudotos technikos paklausa augo, prekybos naudota technika pajamos didėjo 14 proc. iki 2,4 mln.
Eur. Pajamos iš prekybos atsarginėmis dalimis augo 16 proc. iki 8,2 mln. Eur. Iš prekybos elevatorių įranga
gauta 11 mln. Eur pajamų arba 46 proc. mažiau nei ankstesniais metais (21 mln. Eur). Dalis Grupės planuotų
įgyvendinti grūdų paruošimo kompleksų projektų bus baigti kitais finansiniais metais dėl išaugusios objektų
apimties: montuojami didesni objektai nei ankstesniais metais.
Veiklos segmento pajamos sumažėjo 8 proc. iki 149 mln. Eur. Bendrasis pelnas sumažėjo 14 proc. iki
16 mln. Eur, tuo tarpu veiklos pelnas krito 56 proc. iki 2,5 mln. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota virš 277 tūkst. eurų į trąšų sandėliavimo ir sėklų paruošimo
infrastruktūros gerinimą, beveik 2,7 mln. eurų – į bendro „Dotnuva Baltic“ ir „Linas Agro“ biuro ir žemdirbių
aptarnavimo centro pastato Latvijoje statybos darbus. Dotnuvoje paleista žolių sėklų maišymo ir fasavimo
linija, kuri pagerino mišinių kokybę ir fasavimo našumą.
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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 7 655 ha
nuosavos žemės ūkio paskirties žemės. Iš rudenį pasėtų 9 398 ha žiemkenčių ataskaitinio laikotarpio 33 ha
iššalo, likusių pasėlių būklė skirtingose žemės ūkio bendrovėse buvo nevienoda: nuo labai geros iki prastos.
Ypač stiprus neigiamas sausros poveikis jaučiamas Panevėžio rajono Žibartonių bei Aukštadvario, o taip pat
Sidabravo žemės ūkio bendrovėse.
Pavasarį 4 711 ha apsėta vasarinėmis kultūromis, tame skaičiuje 2 394 ha miežiais. Miežių būklė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo gera, tačiau kviečių, žirnių bei pupų pasėliai dėl sausros reti, gero
derliaus nesitikima.
Parduota virš 69 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 24 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Apie
59 proc. produkcijos parduota kitoms Grupės įmonėms, 41 proc. realizuota trečiosioms šalims.
Grupės žemės ūkio bendrovėse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo laikomos 3 206 melžiamos
karvės, jų skaičius per metus keitėsi nežymiai, tačiau karvių pieningumas išaugo. Pastebimai primilžis
padidėjo Kėdainių rajono Labūnavos ir Panevėžio rajono Žibartonių bendrovėse – atitinkamai 9,6 ir 12,2 proc.,
o bendro Grupės primilžio augimas sudarė 5,6 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį parduota beveik 32 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 5,5 proc. daugiau nei
pernai. Pieno supirkimo kaina per metus sumažėjo beveik 8 proc. nuo 295 Eur iki 272 Eur/t. Pieno pardavimo
pajamos sumažėjo 1 proc. iki 11 mln. Eur. Mėsos parduota 1 489 tonos gyvo svorio (ankstesniais metais –
1455 tonos).
Veiklos segmento pajamos sumažėjo beveik 5 proc. nuo 31 mln. Eur iki 29 mln. Eur, o veiklos pelnas
iš esmės nepakito ir siekė 3,2 mln. Eur, palyginus su 3,1 mln. Eur pelnu ankstesniais metais.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo 5,9 mln. Eur į žemės ūkio bendrovėse esančios technikos ir
transporto priemonių bei fermų atnaujinimą ir beveik 2 mln. Eur žemės įsigijimui gyvulininkystės veiklos
plėtrai. Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovėje dalis karvių bandos perkelta į naują ir modernią fermą su
melžimo aikštele. Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovėje pastatytas naujas srutų rezervuaras,
vykdoma fermų rekonstrukcija. Panevėžio rajono Aukštadvario žemės ūkio bendrovė įsirengė naują grūdų
džiovyklą. Sidabravo žemės ūkio bendrovėje rekonstruotas galvijų prieauglio tvartas.
Nors pieno supirkimo kainos yra kritę, Grupė, tikėdama ilgalaikėmis pienininkystės sektoriaus
perspektyvomis, planuoja investuoti į pienininkystės verslą ir didinti jos valdomų galvijų skaičių. Daug
dėmesio Grupėje skiriama gyvulininkystės specialistų mokymams bei naujų produktų įsisavinimui, todėl
pienininkystės veiklos efektyvumas didėja.
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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 21 mažmeninę parduotuvę Latvijoje ir turėjo 1 prekybos tašką Vilniuje,
Lietuvoje, kurį dėl nepateisinusių lūkesčių uždarė finansinių metų pabaigoje. 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.
Paukštienos kainas ES įtakoja lenkų gamintojai, kurie pagamina 17 proc. vištienos, bei importas iš
trečiųjų šalių, mat vidutinė braziliškos vištienos kaina 57 proc. žemesnė už vištienos kainą ES. Išaugęs
paukštienos importas iš trečiųjų šalių – Brazilijos, Tailando ir Ukrainos – neleido kilti paukštienos kainoms.
Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiuoju, vidutinė ES paukštienos kaina beveik nesikeitė ir siekė 1,866
Eur/kg. O vištienos krūtinėlės kaina pastaruosius mėnesius netgi krito. Tuo tarpu paukštienos gamybos
savikaina padidėjo 8 proc., jei palyginti su ankstesniais metais, pagrinde dėl pabrangusių grūdų, pašarų bei
išaugusių energetikos kaštų.
Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį užaugino virš 42 tūkst. tonų gyvo svorio mėsos arba
3,6 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Parduota virš 32,6 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba
beveik tiek kiek ir ankstesniais metais.
Segmento pajamos išaugo beveik 12 proc. nuo 69 mln. Eur iki 77 mln. Eur, o veiklos pelnas krito 68
proc. nuo 3,9 mln. Eur iki 1,2 mln. Eur. Veiklos pelno marža sumažėjo nuo 5,7 proc. iki 1,6 proc., tokį
sumažėjimą lėmė išaugusios energetikos ir žaliavų pašarams kainos.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 4 mln. eurų į paukštynų plėtrą ir atnaujinimą: naujus
paukščių auginimo pastatus, paukščių laikymo sąlygų pagerinimą, vandens kokybės gerinimą, mėsos
perdirbimo įrangos atnaujinimą. Atnaujinta 21 paukštidė bei pastatytos 6 naujos, jos leis kasmet papildomai
pagaminti 1 500 tonų vištienos. Grupė planuoja toliau plėsti paukščių auginimo pajėgumus bei iki 2020 metų
padidinti paukščių skerdimo pajėgumus. Nors ES pasigamina 5 proc. daugiau paukštienos nei suvartoja, tačiau
paukštienos suvartojimas vienam gyventojui ES nuosekliai auga pastaruosius kelerius metus, vartotojai vis
dažniau renkasi vištieną vietoje kitos mėsos – tai leidžia tikėti šio verslo ateitimi.

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

13

Kitos veiklos
Šis veiklos segmentas apima smulkias veiklas, nepriskirtinas kitiems segmentams, pvz. grūdų
saugyklų paslaugos tretiesiems asmenims, smulkaus turto pardavimai ir kt.
Segmento veiklos pelnas siekė 255 tūkst. Eur, palyginus su 92 tūkst. Eur veiklos nuostoliu, gautu
ankstesniais metais.

Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Viešai paskelbta informacija
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq
Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino šią
informaciją:
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Lt, En

2018-10-31
16:48 EET

Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2018
m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-10-31
16:37 EET

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017-2018
finansinių metų metinę informaciją

Metinė
informacija

Lt, En

2018-10-18
18:14 EEST

Papildyta AB „Linas Agro Group“ visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-10-10
10:30 EEST

Correction: Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-10-09
20:27 EEST

Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
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2018-09-19
15:26 EEST

CORRECTION: AB „Linas Agro Group“ 2018 m.
investuotojo kalendorius

Kita informacija

Lt, En

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
2019 m. sausisbirželis

UAB „Linas Agro“ Konsultacijos įstatinis kapitalas padidintas 1 213 000 eurų
suma.

2018 m. liepa–2019
m. birželis
2019 m. gegužė–
birželis
2019-05-31

Noreikiškių ŽŪB kapitalas padidintas 30 000 Eur suma.

2018 m. lapkritis 2019 m. gegužė

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB kapitalas padidintas 1 300 000 Eur suma.

2019-03-14

SIA „Paleo“ prijungta prie SIA „Linas Agro“ Graudu centrs.

2018 m. spalis-2019
m. kovas

TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ įstatinis kapitalas padidintas 5 500 000 grivinų (apie
175 100 eurų) suma.

2019-01-30

Likviduota SIA „Erfolg Group“.

2019-01-21

Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB pajinis kapitalas padidintas 200 000 eurų suma.

2018-09-19

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

2018-12-05

SIA „Linas Agro“ įstatinis kapitalas padidintas 1 000 000 Eur suma.

2018-10-31

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

2018 m. spalio mėn.

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

2018-07-30

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

ŽŪB „Landvesta 5“ kapitalas padidintas 45 000 Eur suma.
Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB kapitalas padidintas 1 009 605 Eur suma.

Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2019-08-06

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

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
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AB „Linas Agro Group“ akcijų kaina ir apyvarta
Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo 2013-07-01 iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, t. y. iki 2019 m. birželio 30 d., pateikiama grafike:

