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– pavaldžiosiomis įmonėmis) bendrai sudaro 1991 metais įkurtą Grupę ir veikia keturiose valstybėse –
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Grupėje ataskaitinio
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Informacija apie Bendrovės pavaldžiąsias įmones
Bendrovė Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje 2019 m. rugsėjo 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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Pagrindinės veiklos pobūdis
Bendrovės valdomos įmonės gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, tiekia prekes ir
paslaugas žemdirbiams. Pati Bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei gamybinės veiklos
nevykdo.
Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus: „Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas“, „Prekės ir paslaugos žemdirbiams“, „Žemės ūkio produktų gamyba“, „Maisto
produktai“. Skirstymą į atskirus segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos
pobūdis, tačiau dažnai segmentų veikla yra susijusi tarpusavyje.
Grupė yra vienas didžiausių lietuviškų grūdų eksportuotojų, turi nuosavą modernių grūdų saugyklų tinklą.
Taip pat vienas iš prekių žemdirbiams (sertifikuotų sėklų, trąšų bei žemės ūkio technikos) tiekimo lyderių
Lietuvoje, turi sėklų paruošimo gamyklą. Taip pat Grupė yra ir stambi pieno gamintoja Lietuvoje ir paukštienos
gamintoja Latvijoje.

Grupės veiklos rezultatų ir finansų apžvalga
•

AB „Linas Agro Group“ 2019–2020 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 149
mln. Eur ir buvo 4 proc. mažesnės, lyginant su ankstesniais metais (156 mln. Eur).

•

Grupė pardavė 438 tūkst. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui bei kitos produkcijos, arba 7 proc.
daugiau nei ankstesniais metais ( 409 tūkst. tonų).

•

Bendrasis pelnas siekė 10,5 mln. Eur ir buvo 15 proc. mažesnis, nei ankstesniais metais ( 12,4 mln.
Eur).

•

Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 4,8 mln. Eur ir buvo
33 proc. mažesnis nei ankstesniais metais (7,1 mln. Eur).

•

Grupė uždirbo 1,4 mln. Eur veiklos pelno arba 69 proc. mažiau nei per atitinkamą praėjusių finansinių
metų laikotarpį (4,4 mln. Eur).

•

Pelnas prieš mokesčius siekė 0,9 mln. Eur (palyginti su 3,8 mln. Eur ankstesniais metais). Grynasis
pelnas, tenkantis Grupei, siekė 0,6 mln. Eur (ankstesniais metais 3,3 mln. Eur).

Finansiniai rodikliai
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2019–2020
3 mėn.

2018–2019
3 mėn.

2017–2018
3 mėn.

2016–2017
3 mėn.

2015–2016
3 mėn.

Viso tonos

438 161

409 619

435 483

500 620

475 399

Pajamos, tūkst. Eur

149 351

156 159

129 192

152 920

149 479

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur

10 482

12 396

14 524

14 199

12 002

EBITDA, tūkst. Eur

4 769

7 115

8 506

8 293

7 205

Veiklos pelnas, tūkst. Eur

1 367

4 437

5 617

5 994

4 460

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

703

3 403

4 715

4 444

3 464
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Apžvalga
Tarptautinės Grūdų tarybos (IGC) duomenimis 2019 metų pasaulinis grūdinių ir aliejinių kultūrų derlius
sieks apie 2 162 mln. tonų ir bus 0,9 proc. didesnis nei 2018 m. ( 2 143 mln. tonų), o pereinamosios atsargos
sumažėjo nuo 620 mln. tonų iki 594 mln. tonų. Liepos–rugsėjo mėnesiais pasaulinės grūdų kainos buvo
mažesnės nei pernai, pvz., kviečių kaina Euronext biržoje svyravo apie 165–175 eurų už toną, palyginus su
170–195 eurų už toną kaina prieš metus.
Derliaus situacija visose Baltijos šalyse buvo geresnė kiekio prasme, jei lyginti su praėjusiais metais, tačiau
skirtinga, vertinant pagal geografinius regionus. Jei bendrai Lietuvoje yra tikimasi, kad 2019 m. bus nuimta iki
5,1 mln. tonų įvairių grūdų (17 proc. daugiau nei 2018 metais, kai buvo 4,4 mln. tonų), tai Dzūkijoje ir Vidurio
Lietuvoje dėl sausros derlius buvo panašus kaip ir 2018 m. Pagrinde vyravo geri ir aukštos kokybės grūdai.
Prognozuojama, kad Latvijoje javų derlius sieks 3,1 mln. tonų ir bus 53 proc. didesnis nei 2018 m.
Dėl išaugusių grūdinių kultūrų derlių Lietuvoje ir Latvijoje bendras AB „Linas Agro Group“ parduotos
produkcijos kiekis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 7 proc. ir sudarė 438 tūkst. tonų, palyginus su 409 tūkst.
tonų ankstesniais metais.
Per pirmuosius tris 2018–2019 finansinių metų mėnesius Grupės konsoliduotos pajamos sumažėjo 4 proc.
nuo 156 mln. Eur iki 149 mln. Eur. Pagrindinio Grupės veiklos segmento „Grūdų ir žaliavų pašarams
paruošimas ir pardavimas“ pardavimai buvo mažesni 5,5 proc. Pajamos sumažėjo dėl 12 proc. mažesnių
žaliavų pašarams pardavimų, kurie mažėjo nuo 42 mln. Eur iki 37 mln. Eur. Pardavimai „Prekės ir paslaugos
žemdirbiams“ veiklos segmente buvo mažesni 4 proc.: trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonių pardavimai
sumažėjo atitinkamai 12, 2 ir 2 proc., o žemės ūkio technikos pardavimų apimtis padidėjo 21 proc. Veiklos
segmente „Maisto produktai“ pardavimų pajamos iš esmės nepakitusios ir siekė 19,6 mln. eurų. Dėl didesnio
derlingumo Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino 8 proc. daugiau augalinės produkcijos nei
2018 m., atitinkamai segmento pardavimų apimtys išaugo 18,5 proc. iki 9,1 mln. Eur.
Grupės veiklos pelnas siekė 1,4 mln. Eur, EBITDA – 4,8 mln. Eur, palyginus su atitinkamais 4,4 mln. Eur ir
7,1 mln. Eur ankstesniais metais. Grupės grynasis pelnas siekė 0,7 mln. Eur, jei palyginti su 3,4 mln. Eur 2018–
2019 finansiniais metais.

Finansiniai kaštai
Dėl išaugusių finansinių paskolų palūkanų normos finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo ir
siekė 0,9 mln. Eur, palyginus su 0,8 mln. Eur 2018–2019 finansiniais metais. Finansinių skolų apimtys (įskaitant
ir lizingo įsipareigojimus) sumažėjo nuo 197 mln. Eur iki 184 mln. Eur. Finansinės skolos per pirmąjį finansinių
metų ketvirtį išaugo 34 mln. Eur, lyginant su finansinių metų pradžia daugiausia dėl išaugusio poreikio
apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Piniginiai srautai
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus buvo teigiami ir siekė
7,2 mln. Eur, palyginti su neigiamais srautais 3,9 mln. Eur per atitinkamą ankstesniųjų metų laikotarpį. Pinigų
srautai iš pagrindinės veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 7,7 mln. Eur
(neigiami 47,8 mln. Eur per atitinkamą 2018–2019 finansinių metų laikotarpį), nes Grupės valdomos atsargos
išaugo 70,8 mln. Eur. Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7,6 mln. Eur (10,5
mln. Eur 2018–2019 finansiniais metais).
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Segmentų veiklos rezultatai
Grupės veikla yra skirstoma į keturis pagrindinius veiklos segmentus bei „Kitas veiklas“.

Segmentų veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Eur

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

2019–2020
3 mėn.

2018–2019
3 mėn.

2017–2018
3 mėn.

2016–2017
3 mėn.

2015–2016
3 mėn.

743

2 385

4 368

5 570

4 596

971

1 892

847

1 406

992

-814

-424

547

-478

-454

1 400

1 653

1 309

548

194

5

(196)

3

(1)

71

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 įmonė
AB „Linas Agro“ turi Geros prekybos praktikos (European Good Trading practice, GTP) ir Geros gamybos
praktikos (European Good Manufacturing practice, GMP+) sertifikatus, taip pat VšĮ „Ekoagros“ išduotą
ekologinių augalininkystės produktų prekybos bei ISCC (Tarptautinį tolydžios plėtros ir šiltnamio dujų
valdymo) sertifikatus. SIA „Linas Agro“ turi ISCC sertifikatą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės grūdų
ir kitų žemės ūkio žaliavų saugojimo talpa Lietuvoje ir Latvijoje viršijo 332 tūkst. tonų, o saugojimo pajėgumai
Lietuvos ir Latvijos uostuose siekė 240 tūkst. tonų.
Šių metų grūdinių kultūrų derlius Lietuvoje prognozuojamas apie 17 proc. didesnis negu pernai, nors
sausringi 2019 m. pavasaris ir vasara jį sumažino, o kai kuriose vietovėse dalis derliaus buvo sunaikinta.
Kviečių derlius išaugo 31 proc., rapsų – 37 proc., tuo tarpu miežių pasiūla sumažėjo ketvirtadaliu, o ankštinių
užauginta 23 proc. mažiau. Javapjūtei sąlygos Lietuvoje buvo palankios, grūdų džiovinti nereikėjo. Lietuvoje
užauginti kviečių grūdai, kurie yra pagrindinė Grupės eksporto prekė, buvo aukštos kokybės. Tuo tarpu rapsų
sėklų aliejingumas dėl patirtos sausros yra žemas.
Latvijoje prognozuojamas beveik 18 proc. didesnis grūdinių kultūrų derlius ir 79 proc. didesnis rapsų
derlius(augo ir užsėtas plotas, ir derlingumas). Estijoje prognozuojamas beveik 27 proc. didesnis grūdinių
kultūrų ir rapsų derlius (Grupė nevykdo grūdų ir rapsų eksporto iš Estijos).
Išaugęs derlius teigiamai atsiliepė ir Grupės valdomų grūdų elevatorių veiklai, kurie paruošė eksportui
374 tūkst. tonų grūdų arba 27 proc. daugiau nei pernai. Latvijoje eksportui paruošta 77 proc. daugiau grūdų
nei ankstesniais metais, tam įtakos turėjo ir du neseniai darbą pradėję Grupės grūdų elevatoriai Latvijoje.
Tradicinių kultūrų – kviečių, rapsų, miežių – grūdų pardavimai išaugo: jų prekybos apimtis tonomis
padidėjo 7 proc. iki 196 tūkst. tonų. Prekybos sezono pradžioje buvo gana sudėtinga realizuoti aukštos
kokybės kviečius, kadangi geros kokybės kviečiai užaugo ir kitose šalyse, todėl kviečių parduota 129
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tūkst. tonų arba 17 proc. mažiau nei ankstesniais metais. Rapsų parduota dukart daugiau nei pernai, jų kainos
turi augimo tendenciją. Žaliavų pašarams parduota 130 tūkst. tonų arba 16 proc. daugiau nei ankstesniais
metais.
Veiklos segmento pajamos per metus sumažėjo 5,5 proc. iki 86 mln. Eur. Veiklos pelnas buvo mažesnis
69 proc. ir siekė 0,7 mln. Eur, palyginus su 2,4 mln. Eur 2018–2019 finansiniais metais.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus artimas 2017–2018 finansinių
metų veiklos pelnui.

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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje beveik
siekė 105 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.
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 bei viena didžiausių naujų vakarietiškų traktorių
pardavėjų. Rugsėjo pabaigoje „Dotnuva Baltic“ ir „Linas Agro“ administracijos ir prekybos padaliniai Latvijoje
pradėjo kurtis bendrame žemdirbių aptarnavimo centre, kuris pradeda veiklą spalio mėnesį. Jame taip pat
yra technikos padalinys su produktų ekspozicija, serviso dirbtuvės, atsarginių dalių sandėliai.
Anksti nuimtas pagrindinių grūdinių kultūrų derlius ir palankūs orai leido Lietuvos žemdirbiams pasėti
daug žieminių kultūrų. Oro sąlygos Lietuvoje buvo palankios pasėlių priežiūros produktų naudojimui, Latvijoje
žemdirbiams sekėsi prasčiau. Javų sertifikuotos sėklos pardavimams tiesioginę įtaką turėjo parama, skirta
plotams, užsėtiems sertifikuota sėkla. Tačiau rapsų sėklos pardavimai mažėjo, nes žemdirbiai naudojo
daugiau savo pasiruoštos sėklos. Žalinimo reikalavimams įgyvendinti šiais metais ūkiai daugiau sėjo posėlinių
augalų (garstyčių, ridikų), todėl sideralinių sėklų pardavimai augo net 3,5 karto. Grupės valdomas sėklų
fabrikas per ataskaitinį laikotarpį paruošė virš 9 tūkst. tonų arba 16 proc. daugiau sertifikuotų sėklų nei
ankstesniais metais. Parduota virš 10 tūkst. tonų sėklų arba beveik 9 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Tačiau dėl nukritusių grūdų kainų parduodamų javų sėklų kainos buvo mažesnės nei ankstesniais metais,
todėl pajamos iš sėklų prekybos mažėjo 2 proc. ir siekė 8 mln. Eur.
Azoto ir fosforo trąšų kainų kritimas pasaulinėje rinkoje atsiliepė ir Baltijos regiono rinkai, todėl rinkoje
buvo labai dideli trąšų kainų svyravimai – kai kuriose pozicijose kainos krito 20–60 Eur/t. Žemdirbiai,
tikėdamiesi dar didesnio trąšų pigimo, buvo linkę atidėti trąšų pirkimą pavasariui, todėl pavasarį tikimasi
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didesnės trąšų paklausos. Trąšų prekybos pajamos buvo 14 mln. Eur ir buvo 12 proc. mažesnės nei praėjusiais
metais, kuriais jos buvo rekordinės.
Naujų produktų įvedimas į rinką, paklausiais produktais paremtas produktų asortimentas bei vykdytos
pardavimų akcijos 2 proc. didino augalų priežiūros produktų ir mikroelementų pardavimus Lietuvoje, ir jie
buvo istoriškai geriausi. Latvijoje prekyba šiais produktais traukėsi 7 proc., todėl bendros augalų apsaugos
priemonių ir mikroelementų pajamos abiejose šalyse sumažėjo 2 proc. iki 4,6 mln. Eur.
Žemės ūkio technikos sektorius dar nėra atsigavęs po kelerių iš eilės sunkių metų, nes žemdirbiai vykdo
ankstesnių metų įsipareigojimus ir labai atsargiai žiūri į naujas investicijas. Traktorių ir kombainų rinka vis dar
susitraukusi, konkurencija tarp pardavėjų labai didelė, nes visi turi daug neparduotos technikos. Nors bendras
traktorių rinkos kritimas buvo 50 proc., visgi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsirado rinkos atsigavimo
ženklų: traktorių registro duomenimis Lietuvoje rugsėjį registruota daugiau naujų vakarietiškų traktorių nei
liepą ir rugpjūtį, įskaitant ir Grupės parduodamus Case IH traktorius. Susitraukus galingos technikos rinkai,
Lietuvoje Grupė sugebėjo parduoti daugiau smulkesnės prikabinamos technikos, pvz., pašarų ruošimui ir
žolės dorojimui. Latvijoje naujos technikos pardavimai buvo panašūs kaip ankstesniais metais, tačiau buvo
jaučiamas susidomėjimas naudota technika, jos pardavimo pajamos augo 90 proc. Estijoje žemės ūkio
technikos rinka dar neatsigavusi, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje žemdirbiai dar nebuvo realizavę
išaugintų grūdų, todėl 90 proc. naujos technikos pardavimo sandorių vyko atperkant iš ūkininkų jų seną
techniką. Bendros Grupės pajamos iš prekybos nauja ir naudota technika išaugo 21 proc. ir siekė 10 mln. Eur.
Kadangi klientai mažiau investavo į naujos technikos pirkimą, o daugiau remontavo savo turimą techniką,
augo atsarginių dalių ir serviso paslaugų poreikis, o šios veiklos pajamos augo 11 proc. iki 3 mln. Eur.
Lietuvoje grūdų įrangos rinkoje matomi atsigavimo požymiai – ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės jau vėl
pradeda domėtis grūdų džiovyklomis. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko susitikimai su potencialiais klientais, buvo
tikslinami ir derinami projektai. Latvijoje 90 proc. grūdų kompleksų įrengimo projektų vykdomi gavus ES
paramą, pastaruoju metu tokių projektų finansavimas susitraukęs perpus, o tolesnis projektų vystymas
visiškai priklausomas nuo ES paramos. Estijoje tik lapkričio–gruodžio mėnesiais bus aišku, kiek projektų bus
finansuojama. Per ataskaitinį laikotarpį iš prekybos elevatorių įranga gauta 0,5 mln. Eur pajamų arba beveik
56 proc. mažiau nei ankstesniais metais.
Pieno ūkiai investuoja į fermų įrangą tik gavę ES paramą. Šiuo metu Grupė Lietuvoje įgyvendina kai
kuriuos nedidelius fermų įrengimo projektus, tačiau tolesnės ūkių investicijos planuojamos tik gavus ES
paramą. Latvijoje ir Estijoje fermų įranga Grupė neprekiauja. Per ataskaitinį laikotarpį prekyba fermų įranga
trečiosioms šalims nevyko, buvo vykdomi tik projektai Grupės žemės ūkio bendrovėse. Fermų įrangos
pardavimai tikėtini 2019 kalendorinių metų pabaigoje.
Veiklos segmento pajamos sumažėjo 4 proc. iki 42 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 49 proc. mažesnis ir
siekė 0,9 mln. Eur, palyginus su 1,9 mln. Eur 2018–2019 finansiniais metais.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus apie 30 proc. didesnis nei
ankstesniais metais.

Žemės ūkio produktų gamyba
Šis veiklos segmentas apima javų, rapsų, cukrinių runkelių bei kitų kultūrų auginimą, pieno gamybą bei
mėsinių galvijų auginimą. Grupei priklauso 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.
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Bendrovės dirbo 17 266 ha žemės. Viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupė turėjo 7 681 ha nuosavos
žemės ūkio paskirties žemės. Per ataskaitinį laikotarpį į derlius nuimtas 14 076 ha plote, 9 524 ha apsėti
žiemkenčiais, daugiausia kviečiais ir rapsais. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasėliai buvo labai geros
būklės.
Bendrovės užaugino 69 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 6 proc. daugiau nei ankstesniais
finansiniais metais. Daugiausia prikulta kviečių – virš 36 tūkst. tonų, salyklinių miežių – virš 14 tūkst. tonų,
rapsų – virš 10 tūkst. tonų. Vidutinis kviečių derlingumas siekė 5,8 t/ha, salyklinių miežių – 5,95 t/ha, rapsų –
3,56 t/ha.
Parduota virš 22 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 8 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Apie 67
proc. produkcijos parduota kitoms Grupės įmonėms, 33 proc. realizuota trečiosioms šalims.
Grupės žemės ūkio bendrovėse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo laikomos 3 196 melžiamos karvės,
jų skaičius iš esmės nesikeitė. Per ataskaitinį laikotarpį parduota virš 8 tūkst. tonų žaliavinio pieno arba 6,6
proc. daugiau nei pernai. Pieno pardavimo pajamos praktiškai nesikeitė, nes pieno supirkimo vidutinė trijų
mėnesių kaina buvo 257 Eur/t arba mažiausia per pastaruosius trejus metus. Mėsos parduota 383 tonos
(ankstesniais metais – 458 tonos).
Veiklos segmento pajamos išaugo 18,5 proc. iki 9,1 mln. Eur, o veiklos nuostolis padidėjo nuo 0,4 mln.
Eur iki 0,8 mln. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 1 mln. Eur į žemės ūkio technikos ir transporto priemonių
parko, administracinių pastatų ir fermų atnaujinimą bei žemės įsigijimą.
Nors pieno supirkimo kainos yra kritę, Grupė, tikėdama ilgalaikėmis pienininkystės sektoriaus
perspektyvomis, planuoja investuoti į pienininkystės verslą ir didinti jos valdomų galvijų skaičių.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus apie 15 proc. didesnis 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 Latvijoje. AS „Putnu fabrika Kekava“ turi teisę žymėti
gaminamą vištieną žyma „Užauginta be antibiotikų". AS „Putnu fabrika Kekava“ turi A kategorijos BRC (Britų
mažmeninės prekybos konsorciumo) bei „Halal“ sertifikatus, taip pat ISO 50001:2012 ir ISO 22000:2006
sertifikatus.
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 187,91 Eur/100 kg arba 1 proc. mažesnė, nei
ankstesniais metais (189,86 Eur/ 100 kg).
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Paukštininkystės įmonės per ataskaitinį laikotarpį užaugino virš 11 tūkst. tonų gyvo svorio mėsos arba 6
proc. daugiau nei ankstesniais metais. Parduota virš 8 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba 1,6 proc.
daugiau nei ankstesniais metais.
Segmento pajamos augo nežymiai, 1 proc. ir siekė 19,5 mln. Eur, o veiklos pelnas sumažėjo 15 proc. nuo
1,7 iki 1,4 mln. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį Grupė investavo beveik 0,8 mln. eurų į paukščių auginimo plėtrą ir biologinės
saugos didinimą, mėsos perdirbimo ir kitos įrangos atnaujinimą.
Grupė prognozuoja, kad šio veiklos segmento veiklos pelnas šiemet bus artimas praėjusiems metams.

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 5 tūkst. Eur, palyginus su 196 tūkst. Eur veiklos nuostoliu, gautu
ankstesniais metais.

Viešai paskelbta informacija ir kiti ataskaitinio
laikotarpio įvykiai
Viešai paskelbta informacija
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per Nasdaq
Vilnius vertybinių popierių biržos „Globenewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklalapyje
www.linasagrogroup.lt
išplatino
šią
informaciją:
2019-09-30
10:03 EEST

Patikslinimas: AB „Linas Agro Group“ 2019 m.
investuotojo kalendorius

Kita informacija

2019-09-12
16:30 EEST

AB „Linas Agro Group“ Pranešimas apie balsavimo
teisių įgijimą

2019-09-03
16:30 EEST

Dėl AB „Linas Agro Group“ valdybos nario
atsistatydinimo

Akcijų
paketo Lt, En
įgijimas
ar
netekimas
Esminis įvykis
Lt, En

2019-09-02
16:00 EEST

Patikslinimas: AB Linas Agro Group veiklos ir
finansiniai rezultatai už dvylika 2018–2019 finansinių
metų mėnesių
AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už
dvylika 2018–2019 finansinių metų mėnesių

2019-08-30
10:03 EEST

9

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva
2019–2020 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas
už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d.

Lt, En

Tarpinė
informacija

Lt, En

Tarpinė
informacija

Lt, En

Kiti įvykiai per ataskaitinį laikotarpį
2019-09-26

Noreikiškių ŽŪB kapitalas padidintas 35 000 Eur suma.

2019-09-16

UAB „Lineliai“ įstatinis kapitalas padidintas 30 000 eurų suma.

2019-08-06

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

Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio
2019 m. lapkričio Bendrovė perleido Grupės darbuotojams 2 000 vnt. savų akcijų pagal AB „Linas
mėn.
Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles.
2019-10-25
Įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB „Linas Agro Group“ akcijų kaina ir apyvarta
Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo 2014-07-01 iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos, t. y. iki 2019 m. rugsėjo 30 d., pateikiama grafike:
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