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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.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 2 199 darbuotojas. 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.

Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones
AB „Linas Agro Group“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Danijoje 2018 m. birželio 30 d. valdė trisdešimt devynias
įmones*.
*Nepaminėtos įmonės, kurios nevykdo veiklos: UAB „Gerera“ (100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“
(100 proc. akcijų) ir SIA „Erfolg Group“ (97,08 proc. akcijų).
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Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga


AB „Linas Agro Group“ 2017–2018 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos siekė
634 mln. Eur ir buvo 1,7 proc. mažesnės, lyginant su ankstesniais metais (645 mln. Eur).



Grupė pardavė 2,2 mln. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 6,7 proc.
mažiau nei ankstesniais metais (2,4 mln. tonų).



Bendrasis pelnas siekė 44,6 mln. Eur ir buvo 3,6 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais – 46,3 mln.
Eur.



Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 20,2 mln. Eur ir
buvo 11 proc. mažesnis nei ankstesniais metais (22,7 mln. Eur).



Grupė uždirbo 8,8 mln. Eur veiklos pelno arba 27 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių
finansinių metų laikotarpį (12,1 mln. Eur).



Pelnas prieš mokesčius siekė 6,8 mln. Eur (palyginti su 10 mln. Eur ankstesniais metais). Grynasis
pelnas, tenkantis Grupei, siekė 7,4 mln. Eur (ankstesniais metais 8,3 mln. Eur).



Ketvirtojo ketvirčio bendrasis pelnas sumažėjo nuo 16,2 mln. Eur iki 14,1 mln. Eur, veiklos pelnas
krito nuo 6,1 mln. Eur iki 4,1 mln. Eur. Grynasis pelnas siekė 4,8 mln. Eur, palyginus su 5,9 mln. Eur
grynuoju pelnu, uždirbtu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
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Finansiniai rodikliai
2014–2015
12 mėn.

2015–2016
12 mėn.

2016–2017
12 mėn.

2017–2018
12 mėn.

634 242

Pasikeitimas
2017–2018
lyg. su
2016–2017
(tūkst. EUR)
-10 710

Pasikeitimas
2017–2018
lyg. su
2016–2017
(%)
-1,7

573 766

615 961

644 952

1 968 469

2 187 388

2 364 713

2 205 755

-158 958

-6,7

Bendrasis pelnas, tūkst. EUR

41 480

39 881

46 276

44 633

-1 643

-3,6

EBITDA, tūkst. EUR

21 781

17 135

22 716

20 177

-2 539

-11,2

Veiklos pelnas, tūkst. EUR

12 337

7 232

12 054

8 829

-3 225

-26,7

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

10 360

5 316

10 045

6 751

-3 294

-32,8

9 194

3 944

8 408

7 749

-659

-7,8

Bendrojo pelno marža

7,23

6,47

7,18

7,04

-0,14

-1,9

EBITDA marža

3,80

2,78

3,52

3,24

-0,28

-7,9

Veiklos pelno marža

2,15

1,17

1,87

1,51

-0,36

-19,2

Pelno prieš mokesčius marža

1,81

0,86

1,56

1,18

-0,38

-24,1

Grynojo pelno marža

1,60

0,64

1,30

1,22

-0,08

-6,2

Pajamos, tūkst. EUR
Viso tonos

Maržos, %

Mokumo ir grąžos finansiniai rodikliai
Einamasis mokumas

1,59

1,42

1,43

1,37

-0,05

-3,6

Skolos / Nuosavybės santykis

0,63

0,59

0,65

0,88

0,22

34,3

Grynoji finansinė skola /
EBITDA
Nuosavybės grąža (ROE), %

4,30

5,13

4,40

6,97

2,56

58,2

5,79

2,43

4,98

4,26

-0,72

-14,4

Naudojamo kapitalo įmonės
veikloje grąža (ROCE), %
Turto grąža (ROA), %

3,99

2,82

4,33

2,91

-1,42

-32,9

2,91

1,19

2,38

1,94

-0,44

-18,5

Pelnas ir sąlyginis pelnas
vienai akcijai
Pelno ir kainos santykis
(P/E)*

0,06

0,03

0,05

0,05

0,00

0,0

11,42

22,17

12,88

15,30

2,42

18,8

*Paskutinės AB „Linas Agro Group“ ataskaitinio laikotarpio dienos uždarymo kaina
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Apžvalga
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, grūdinių kultūrų derlius Lietuvoje iš esmės
liko nepakitęs, jei lyginti su 2017 m. ir siekė 5,78 mln. tonų (2016 – 5,76 mln. tonų). Prieš prasidedant
javapjūtei buvo tikimasi, kad grūdinių kultūrų derlius sieks 6,3 mln. tonų. Stiprus lietus derliaus nuėmimo
metu, o ypač įpusėjus javapjūtei, neigiamai paveikė grūdinių kultūrų pasėlius, dėl to derlius buvo nuimtas
tik 1,43 mln. ha plote (2016 metais – 1,55 mln. ha). Nors ištisai lijo, dauguma grūdų, o ypač kviečiai, buvo
vidutinės kokybės, kitaip nei ankstesniais metais, kuomet dominavo pašarinės kokybės grūdai. Latvijoje
2017 metais javų derlius buvo toks pat, kaip ankstesniais metais – 2,7 mln. tonų, tik grūdų kokybė buvo
prastesnė.
Mažesnis nei tikėtasi grūdinių kultūrų derlius Baltijos šalyse, stiprėjantis euras bei augančios eksporto
apimtys iš kaimyninių regionų (Rusija, Ukraina) buvo faktoriai, didinę konkurenciją eksporto rinkose bei
įtakoję didžiausio Grupės veiklos segmento rezultatus.
Grupės prekybos apimtys tonomis sumažėjo 6,7 proc. ir siekė 2,2 mln. (2,36 mln. tonų 2016–2017). Dėl
aukščiau išvardintų priežasčių pardavimų apimtys tonomis sumažėjo tik „Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas“ veiklos segmente, kur jos krito 9,4 proc., jei lyginti su atitinkamu praėjusių metų
laikotarpiu. Visuose kituose Grupės veiklos segmentuose pardavimai tonomis augo.
AB „Linas Agro Group“ konsoliduotos šių finansinių metų dvylikos mėnesių pajamos siekė 634 mln.
Eur ir buvo 1,7 proc. mažesnės nei ankstesniais metais (645 mln. Eur). Pagrindinė priežastis, nulėmusi
Grupės pajamų sumažėjimą, buvo kritę grūdų pardavimai – jų pardavimo apimtys sumažėjo nuo 317 mln.
Eur iki 292 mln. Eur. Dėl sumažėjusių trąšų ir augalų apsaugos priemonių pardavimų neženkliai arba 2,6
proc. sumažėjo ir „Prekės ir paslaugos žemės ūkiui“ prekybos pajamos. Pajamos iš paukštininkystės veiklos
augo 13,2 proc. ir siekė 69 mln. Eur, jei palyginti su 61 mln. Eur ankstesniais metais. Dėl augančio augalų
derlingumo ir palankesnių pieno supirkimo kainų žemės ūkio produktų gamybos pajamos išaugo 15,6 proc.
iki 31 mln. Eur.
Ketvirtas šių finansinių metų ketvirtis buvo sėkmingas, nes išaugo pardavimai grūdų ir žaliavų
pašarams veiklos segmente. Pardavimų apimtis paskutinį finansinių metų ketvirtį siekė beveik 185 mln. Eur
ir buvo didžiausia, jei palyginti su kitais metų ketvirčiais, bet sumažėjo 6 proc., jei lyginti su ankstesniais
metais (197 mln. Eur). Išaugę pardavimai teigiamai įtakojo ketvirčio veiklos pelningumą. Buvo uždirbta 4,1
mln. Eur veiklos pelno, daugiausiai nei per ankstesnius veiklos laikotarpius, tačiau mažiau, nei per
atitinkamą ankstesnių finansinių metų laikotarpį (6,1 mln. Eur). Pelningi buvo visi veiklos segmentai,
išskyrus „Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir pardavimas“ veiklos segmentą, kuris patyrė 2,3 mln. Eur
nuostolį.
AB „Linas Agro Group“ dvylikos mėnesių bendrasis pelnas sumažėjo 3,6 proc. ir siekė 44,6 mln. Eur
(46,3 mln. Eur ankstesniais metais), o veiklos pelnas krito nuo 12,1 mln. Eur iki 8,8 mln. Eur. EBITDA
sumažėjo nuo 23 mln. Eur iki 20 mln. Eur. Grupės grynasis pelnas, tenkantis akcininkams, atitinkamai
sumažėjo ir siekė 7,4 mln. Eur, palyginus su 8,3 mln. Eur 2016–2017 finansiniais metais. Biologinio turto
pokytis buvo neigiamas pagrinde dėl būsimų pasėlių vertės ir siekė 1,6 mln. Eur, atitinkamai sumažindamas
visą Grupės pelną. Primename, kad tai nėra piniginis straipsnis, kuris įtakotų Grupės pinigų srautus.
Nevertinant šio turto pokyčio, Grupės grynasis pelnas siektų 9 mln. eur.
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Finansiniai kaštai
Dėl mažos palūkanų normos bazės finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo ir siekė 2,6
mln. Eur, palyginus su 2,9 mln. Eur 2016–2017 finansiniais metais. Finansinių skolų apimtys (įskaitant ir
lizingo įsipareigojimus) padidėjo nuo 111 mln. Eur iki 154 mln. Eur. Finansinės skolos išaugo 43 mln. Eur,
lyginant su finansinių metų pradžia, daugiausia dėl išaugusių atsargų (padidėjimas 24 mln. Eur) ir
debitorinio įsiskolinimo (padidėjimas 15 mln. Eur) bei dėl įgyvendinamų ilgalaikių investicijų paukštynuose,
žemės ūkio bendrovėse ir Grupės valdomose grūdų saugyklose (padidėjimas 5,3 mln. Eur). Didžioji dalis šio
prekybos sezono atsargų likučio bus parduota kitų finansinių metų pradžioje.

Piniginiai srautai
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 19,4 mln. Eur,
palyginti su 20,6 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos
po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 19,3 mln. Eur (teigiami 5,9 mln. Eur per
atitinkamą 2016–2017 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos išaugo 22 mln. Eur.
Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10,5 mln. Eur (8,9 mln. Eur 2016–2017
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

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

2017–2018
12 mėn.

2016–2017
12 mėn.

2015–2016
12 mėn.

2014–2015
12 mėn.

2013–2014
12 mėn.

4 074

7 989

9 583

7 484

10 978

4 873

3 806

2 816

965

1 796

3 222

3 329

758

3 532

4 848

2 547

1 545

(1 246)

3 193

9 888

50

(196)

(176)

97

2 745
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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. Grupė nuolatos didina nuosavų
grūdų saugyklų pajėgumus, ir šiuo metu nuosava Grupės grūdų ir kitų žemės ūkio žaliavų saugojimo talpa
Lietuvoje ir Latvijoje yra 290 tūkst. tonų. Grupės įvairių grūdų saugojimo pajėgumai uostuose siekia 196
tūkst. tonų.
2017 metais Baltijos šalyse beveik visų kultūrų buvo užsėta šiek tiek mažiau, nei ankstesniais metais,
be to lietinga vasara ir ypatingai šlapias ruduo neleido nuimti viso kultūrų derliaus. Kartu labai suprastėjo
derliaus kokybė. Dėl tokių sąlygų išaugo konkurencija tarp grūdų supirkėjų vietinėje rinkoje, laikėsi gana
aukštos supirkimo kainos, kurios ne visuomet koreliavosi su pardavimo kainomis pasaulinėje rinkoje.
Ypatingai didelė konkurencija buvo tarp rapsų supirkėjų, mat rapsų 2017 m. buvo pasėta 32 tūkst. ha
mažiau, nei 2016 m. Dėl nepalankių klimatinių sąlygų nutrūko miežių tiekimas iš Estijos. Per ataskaitinį
laikotarpį buvo įvesti žirnių importo į Indijos rinką, kuri yra pagrindinė žirnių vartotoja pasaulyje, ribojimai,
teko skubiai ieškoti kitų rinkų realizuoti nupirktiems iš ūkininkų žirniams ir parduoti juos nuostolingai.
Šio veiklos segmento pardavimų apimtis per nagrinėjamą laikotarpį mažėjo 9,4 proc. iki 1,8 mln. tonų.
2 mln. tonų 2016–2017 finansiniais metais). Tradicinių produktų (kviečių, rapsų, miežių) prekybos apimtis
mažėjo 11 proc. nuo 1,7 mln. tonų iki 1,5 mln. tonų. Dėl sumažėjusių grūdų kainų pasaulinėje rinkoje ir
mažesnio parduoto jų kiekio šių produktų pardavimo pajamos sumažėjo nuo 317 mln. Eur iki 292 mln. Eur.
Dėl šios priežasties ir įvestų importo muitų tam tikrose produktų (žirnių) realizavimo rinkose, bendrasis
grūdų prekybos pelnas krito nuo 8,8 mln. Eur iki 3,4 mln. Eur. Tuo tarpu žaliavų pašarams rinkos kainos
augo, todėl pardavimo pajamos išaugo nuo 91 mln. Eur iki 97 mln. Eur, nors pardavimai tonomis neženkliai
sumažėjo nuo beveik 300 tūkst. tonų iki 295 tūkst. tonų. Dėl išaugusios žaliavų pašarams paklausos šių
produktų prekybos pelningumas augo, ir bendrasis pelnas išaugo nuo 3,9 mln. Eur iki 5,2 mln. Eur.
Grupės nuosavos grūdų saugyklos perkrovė virš 486 tūkst. tonų įvairių augalinių žaliavų arba 6 proc.
daugiau nei per atitinkamą 2016–2017 finansinių metų laikotarpį (458 tūkst. tonų). Praėjusį rudenį nuimti
grūdai buvo drėgni, todėl Grupės grūdų saugyklos gavo daugiau pajamų ir pelno iš džiovinimo veiklos: jų
gautas veiklos pelnas siekė 1,5 mln. Eur ir buvo 34 proc. didesnis, jei palyginti su 1,1 mln. Eur pelnu
ankstesniais metais.
Segmento veiklos pelnas sumažėjo 49 proc. nuo 7,9 mln. Eur iki 4,1 mln. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota virš 2,3 mln. eurų į grūdų saugyklų plėtrą Kupiškyje, Lukšiuose
(Šakių r.), Pasvalyje bei pašarų žaliavų saugojimo talpų didinimą Joniškyje, o taip pat atidarytas naujas grūdų
elevatorius Kartenoje (Kretingos r.). Latvijoje Grupė atidarė naują grūdų priėmimo aikštelę Skrundoje, bei
statė grūdų saugyklas Gruobinioje ir Rėzeknėje, kurios pradės veikti kitais finansiniais metais. Grūdų,
aliejinių sėklų ir ankštinių supirkimas Latvijoje augo beveik 24 proc. iki 332 tūkst. tonų.
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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. Grupė
nuolatos didina nuosavų sandėlių ūkį, ir šiuo metu bendra sėklų, trąšų ir augalų apsaugos priemonių
sandėlių talpa Lietuvoje ir Latvijoje yra beveik 131 tūkst. tonų.
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. AB „Linas Agro“
gavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos eksporto prizą už sėkmingus 2017 metų
rezultatus.
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.
„Dotnuva Baltic“ užima trečdalį Lietuvos sertifikuotų sėklų rinkos ir per ataskaitinį laikotarpį paruošė virš 24
tūkst. tonų sėklų. 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, dar 2016 metais „Dotnuva Baltic“ prisijungė prie „Case IH“ tarptautinio kokybės tinklo „Red
Excellence“, kuris vienija Europoje „Case IH“ prekės ženklą atstovaujančias įmones. Pagrindinės ir
didžiausios atstovybės, įsikūrusios Dotnuvoje (Lietuva), Pinki (Latvija) ir Tartu (Estija), įvertintos
„Profesionalaus atstovo“ lygiu, kitos dešimt įmonės filialų Baltijos šalyse – „Sertifikuoto atstovo“ lygiu. Per
ataskaitinį laikotarpį „Dotnuva Baltic“ gavo „Geriausio 2017 pardavėjo“ įvertinimą iš purkštuvų gamintojo
Agrifac (Nyderlandai), parodos „Ką pasėsi... 2018“ medalį bei „Verslo žinių“ apdovanojimą „Didmeninės
prekybos sektoriaus lyderis 2017“.
Dėl lietingo rudens visose Baltijos šalyse 2017 metais įvyko pasėlių struktūros pasikeitimų – mažėjo
žieminių pasėlių plotai, todėl mažėjo trąšų ir augalų apsaugos priemonių vartojimas. Rudenį dėl sudėtingų
oro sąlygų ūkininkai apskritai negalėjo panaudoti herbicidų bei mikroelementinių trąšų, todėl jų nepirko, o
vasariniams augalams užauginti naudojama mažiau trąšų. Žemdirbiai, įvertindami sudėtingą situaciją,
apskritai taupė ir mažino investicijas į pasėlių hektarą. Dėl sumažėjusių žiemkenčių plotų 2017m. ir
nepalankių oro sąlygų 2018 m. augalų apsaugos ir mikroelementinių trąšų rinka susitraukė apie 15 %, tai
sustiprino pardavėjų konkurenciją ir stipriai sumažino prekybos pelningumą. Grupė koncentravosi į
pelningus sandorius, todėl trąšų ir augalų apsaugos priemonių prekybos pajamos sumažėjo 10 proc. iki 62
mln. Eur.
Sertifikuotų sėklų poreikis Lietuvoje kasmet auga, tačiau 2017 m. rudenį prekybą žieminių kultūrų
sėklomis stabdė sėti neleidžiančios oro sąlygos; lietinga 2017 m. javapjūtė sugadino dalį sėklinės medžiagos.
Susitraukę žiemkenčių plotai didino vasarinių rapsų, kviečių, pupų ir miežių sėklų poreikį pavasarį –
vasarinių kviečių sėklos netgi trūko, teko importuoti. Sertifikuotų sėklų pardavimus skatino apie 17,6
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EUR/ha siekianti ES parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus bei sertifikuotų sėklų trūkumas Baltijos
šalyse ir Lenkijoje. Sėklų prekybos pajamos augo 20 proc. iki 29 mln. Eur.
Pirmąjį finansinių metų pusmetį investicijas į naują žemės ūkio techniką ūkininkai buvo pristabdę dėl
nepalankių oro sąlygų bei dėl sumažėjusios ES paramos, prekybos žemės ūkio technika rinkoje dominavo
negatyvi nuotaika, rinka traukėsi. Antrąjį pusmetį visose trijose šalyse ūkininkai investavo noriau, nors rinka
vis dar neatsigavo. Lietuvoje ES paramos patvirtinimas užsitęsė iki ankstyvo pavasario, parama buvo
orientuota į smulkius ir vidutinius gyvulininkystės ir daržininkystės ūkius. Latvijoje ES paramos programų
vieno iš etapų įgyvendinimas startavo 2018 m. sausio–birželio mėn., parama buvo orientuota į javų
kombainų įsigijimą, o Latvijos vyriausybė papildomai kompensavo žemdirbių nuostolius dėl nepalankių oro
sąlygų. Estijoje ES parama buvo orientuota į smulkų ir vidutinį ūkį, tad Grupės žemės ūkio technikos
pardavimams įtakos beveik neturėjo.
Grupės naujos žemės ūkio technikos pardavimai nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje ir Estijoje traukėsi,
Latvijoje – augo. Bendros Grupės pajamos iš prekybos nauja technika traukėsi 9 proc. iki beveik 43 mln. Eur.
Naudotos technikos pardavimai Estijoje traukėsi, o Lietuvoje ir Latvijoje augo, bendros prekybos pajamos
visose šalyse augo net 77 proc. iki 2,1 mln. Eur. Pajamos iš prekybos atsarginėmis dalimis augo 14 proc. iki 7
mln. Eur.
Po truputį atsigaunanti pienininkystė augino pajamas iš prekybos fermų įranga – jos augo 46 proc. iki
0,46 mln. Eur. Greta to, Grupė įrengė pavyzdinę fermą su melžimo bloku savo valdomoje Šakių rajono
Lukšių ŽŪB.
Nepalankios praėjusios javapjūtės sąlygos ir patirti nuostoliai paskatino ūkininkų susidomėjimą ir
investicijas į grūdų įrangą: grūdų džiovinimo, valymo ir sandėliavimo kompleksus. Grupė vykdė 50 grūdų
kompleksų įrengimo projektų, t.y. 25 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Dalies jų įgyvendinimas bus
baigtas kitais finansiniais metais, o per ataskaitinį laikotarpį gauta beveik 21 mln. Eur pajamų arba beveik
dukart daugiau nei ankstesniais metais (11 mln. Eur). Greta to, Grupė statėsi du nuosavus grūdų
elevatorius Latvijoje.
Veiklos segmento bendrasis pelnas išaugo 5,4 proc. siekė 18 mln. Eur, palyginus su 17 mln. Eur 2016–
2017 finansiniais metais, tuo tarpu veiklos pelnas pakilo 28 proc. nuo 3,8 mln. Eur iki 4,9 mln. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota virš 0,31 mln. eurų į trąšų prekybos, sėklų gamybos, žemės ūkio
technikos prekybos bei serviso infrastruktūrą bei veiklos procesų valdymo gerinimą.

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 7 393 ha
nuosavos žemės. Nors 2017 m. rudens orai buvo ypatingai nepalankūs javapjūtei, labai didelėmis
pastangomis pavyko gana sėkmingai nuimti derlių. Bendrovės užaugino 105 tūkst. tonų augalinės
produkcijos arba 15 proc. daugiau nei ankstesniais finansiniais metais, pardavė 91 tūkst. tonų augalinės
produkcijos arba 18 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Apie 60 proc. produkcijos parduota Grupės
kitoms Grupės įmonėms, 40 proc. realizuota trečiosioms šalims.
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Šlapias 2017 m. ruduo leido pasėti tik 40 proc. planuotų žieminių augalų plotų. Didelė dalis pasėtų
žieminių rapsų ir dalis kviečių neperžiemojo. Visiškai žuvo 332 ha žieminių rapsų, o likusiųjų būklė buvo
prasta: augalai išretėję, vietomis išnykę, dirva suspausta. Teko daugiau sėti vasarinių kviečių, miežių, pupų.
Pavasarį pasėta apie 6 967 ha vasarinių kultūrų arba 28 daugiau, nei ankstesniais metais: 2 727 ha
miežių, 1 772 ha pupų, 1 481 ha vasarinių kviečių, 524 ha žirnių bei 463 ha kitų kultūrų. Pavasario sėjai ir
augalų augimui trūko drėgmės, prasidėjo sausra. Grupė prognozuoja, kad bendras derlius bus apie 30 proc.
mažesnis, nei ankstesniais metais.
Ūkiuose laikoma 3 227 melžiamos karvės, jų skaičius nežymiai sumažėjo. Bendras karvių pieningumas
šiek tiek augo, lyginant su ankstesniais metais, nors ketvirtąjį metų ketvirtį dėl ilgalaikių karščių prasidėjo
pieno primilžio mažėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį parduota virš 30 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 3,8
proc. daugiau nei pernai. Pieno supirkimo kainų dvylikos mėnesių bendras vidurkis buvo 12,6 proc. didesnis,
nei ankstesniais metais, todėl pieno pardavimo pajamos išaugo nuo 9,2 mln. Eur iki 11,1 mln. Eur. Mėsos
parduota 1 455 tonos (ankstesniais metais – 1 385 tonos).
Veiklos segmento pardavimo pajamos išaugo beveik 16 proc. nuo 26,8 mln. Eur iki 31 mln. Eur, o
veiklos pelnas sumažėjo neženkliai nuo 3,3 mln. Eur iki 3,2 mln. Eur dėl to, kad biologinio turto pokytis buvo
neigiamas ir siekė 1,6 mln. Eur (2016–2017 finansiniais metais fiksuotas 1,9 mln. Eur teigiamas pokytis).
Biologinio turto neigiamą rezultatą iš esmės sąlygojo būsimų pasėlių vertė, kadangi 2018–2019 finansiniais
metais tikimasi prastesnio grūdinių kultūrų derliaus Grupės valdomose žemės ūkio bendrovėse, nei
ataskaitiniais.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 6,3 mln. Eur į žemės ūkio technikos ir transporto
priemonių parko bei pastatų atnaujinimą.

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 per ataskaitinį laikotarpį atidarė
pirmąją parduotuvę Lietuvoje. AS „Putnu fabrika Kekava“ turi BRC (Britų mažmeninės prekybos
konsorciumo) sertifikatą, ISO 50001:2012 ir ISO 22000:2006 sertifikatus bei „Halal“ sertifikatą. AS „Putnu
fabrika Kekava“ yra vienintelis paukštynas Baltijos šalyse, turintis teisę žymėti gaminamą vištieną žyma
„Užauginta be antibiotikų".
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.
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Vidutinė paukštienos kaina ES per ataskaitinį laikotarpį buvo 1,84 EUR/kg arba 2 proc. didesnė, nei
ankstesniais metais.
Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį užaugino 40,7 tūkst. tonų gyvo svorio mėsos arba 1
proc. daugiau nei ankstesniais metais. Parduota virš 32 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba 28 proc.
daugiau nei ankstesniais metais.
Paukštininkystės įmonės, pristatę rinkai vištieną, užaugintą be antibiotikų, orientavosi į didesnio
pajamingumo šalis ir didino šviežios mėsos eksportą į Švediją, Estiją, Lietuvą. Eksportas išaugino šviežios
vištienos kainą 2 proc., o vištienos produktų – 4 proc.
Segmento pajamos išaugo 13 proc. nuo 61 mln. Eur iki 69 mln. Eur, o veiklos pelnas 65 proc.– nuo 1,5
mln. Eur iki 2,5 mln. Eur. Ankstesnės investicijos į gamybos modernizavimą įtakojo veiklos pelningumą –
veiklos pelno marža išaugo nuo 2,4 proc. iki 3,7 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 4,9 mln. eurų į paukštynų įrangos atnaujinimą, į
biologinės saugos gerinimą. Pagrindinės investicijos buvo skirtos paukščių gyvenimo sąlygų gerinimui –
šioms investicijoms Grupė gavo ES struktūrinių fondų paramą.

Kitos veiklos
Šis veiklos segmentas apima smulkias veiklas, nepriskirtinas kitiems segmentams, pvz. grūdų saugyklų
paslaugos tretiesiems asmenims, smulkaus turto pardavimai ir kt.
Segmento veiklos pelnas buvo 50 tūkst. Eur, palyginus su 200 tūkst. Eur veiklos nuostoliu, patirtu
ankstesniais metais.

Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio laikotarpio įvykiai
Viešai paskelbta informacija
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq
Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino šią
informaciją:

2018.06.01
17:30 EEST

Išrinktas AB „Linas Agro Group“ valdybos pirmininkas

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018.06.01
17:20 EEST

AB „Linas Agro Group“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2018 m. birželio 1 d., sprendimai

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018.05.31
17:30 EEST

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017-2018
finansinių metų 9 mėnesių veiklos rezultatus

Tarpinė
informacija

Lt, En

2018.05.17
09:49 EEST

AB „Linas Agro Group“ stiprins pozicijas sertifikuotų
sėklų rinkoje

Kita informacija

Lt, En

2018.05.11
10:05 EEST

Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En
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2018-03-29
16:00 EEST

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-03-27
16:55 EEST

Dėl AB „Linas Agro Group“ valdybos narių
atsistatydinimo

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-03-27
11:56 EEST

Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu
susijusio asmens sandorius

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-03-27
11:34 EEST

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie vadovų
sandorius

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2018-02-28
16:50 EET

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017-2018
finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus

Pusmečio
informacija

Lt, En

2018-01-30
09:34 EET

AB „Linas Agro Group“ 2018 m. investuotojo
kalendorius

Kita informacija

Lt, En

2017-11-30
12:00 EET

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017-2018
finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus

Tarpinė
informacija

Lt, En

2017-10-26
18:15 EEST

AB „Linas Agro Group“ eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvykusio 2017 m. spalio 26 d., sprendimai

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2017-10-26
18:15 EEST

Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2017
m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2017-10-26
18:05 EEST

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2016-2017
finansinių metų metinę informaciją

Metinė
informacija

Lt, En

2017-10-04
14:00 EEST

Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie
esminį įvykį

Lt, En

2017-08-31
10:10 EEST

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2016–2017
finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Tarpinė
informacija

Lt, En

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį
2017 m. liepos–2018
m. birželio mėn.

Bendrovė papildomai įsigijo 15 436 vnt. AS „Putnu fabrika Kekava“ akcijų, kurių
nominali vertė – 614 352,80 eurų.

2017 m. liepos–2018
m. birželio mėn.

Noreikiškių ŽŪB pajinis kapitalas padidintas 70 000,00 eurų suma.

2018 m. balandžio–
birželio mėn.

UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB kapitalas padidintas 2 000 000,00 eurų suma.

2018-05-07

Inicijuotas Linas Agro A/S likvidavimas.

2018-03-08

Įregistruota mažmeninės prekybos kompanija UAB „Kekava Foods LT“.

2018-02-09

SIA „Linas Agro“ Graudu centrs įstatinis kapitalas padidintas 2 700 000 eurų suma.

2017-10-31

Sumažintas Užupės ŽŪB pajinis kapitalas, išmokant pajininkams 750 660,80 Eur.
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už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.

2017-09-27

UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas 80 000 eurų suma.

2017-07-24

Bendrovė pasirašė Emitento vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartį su AB
„Šiaulių bankas“ (juridinio asmens kodas 112025254, adresas – Tilžės g. 149, LT76348 Šiauliai).

Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2018-07-30

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

2018-07-23

UAB „Lineliai“ akcininkas priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą
50 000,00 eurų suma.

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 2018 m. birželio 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

