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1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas

AB „Linas Agro Group“

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

1995 m. lapkričio 27 d., Panevėžys

Juridinio asmens kodas

148030011

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

ISIN kodas

LT0000128092

Akcijų prekybos kodas NASDAQ OMX
Vilnius

LNA1L

2. APIE AB „LINAS AGRO GROUP“
AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kuri augina ir
parduoda grūdus, aliejines sėklas, pašarines žaliavas bei prekes žemės ūkio gamybai. Ji valdo bendroves
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje ir Ukrainoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos
tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas
Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių
rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė
Danijoje „Linas Agro“ A/S, Ukrainos trąšų gamybos ir prekybos įmonė PAT „UKRAGRO NPK“, žemės ūkio
paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, penkias žemės ūkio bendroves valdanti įmonė
UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“ bei kt.
Grupėje dirba 834 darbuotojai. Daugumos grupės įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.
Kartu su partneriais įmonė valdo prekes žemės ūkio gamybai tiekiančias įmones UAB „Dotnuvos
projektai“ ir UAB „Kustodija“ bei logistikos įmonę „Jungtinė ekspedicija“.
Grupės veikla yra skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus: Grūdų ir aliejinių sėklų, Žaliavų
pašarams, Žemės ūkio produktų gamybos, Prekių žemės ūkio gamybai ir Kitos veiklos. Skirstymą į atskirus
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segmentus lemia skirtingos produktų rūšys bei su jais susijusios veiklos pobūdis, tačiau dažnai segmentų
veikla yra susijusi tarpusavyje. Pati kontroliuojanti bendrovė atlieka tik valdymo funkciją ir prekybinės bei
gamybinės veiklos nevykdo.

3. AB „LINAS AGRO GROUP“ AKCIJŲ KAINA IR APYVARTA
Bendrovės akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje prekiaujama nuo 2010 m.
vasario 17 d. Informacija apie Bendrovės akcijų kainos bei apyvartos pokytį nuo prekybos pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2011 m. rugsėjo 30 d., pateikiama grafike:

4. GRUPĖS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA


Išaugusios pasaulinės grūdų kainos padidino Grupės pardavimų apimtims, kurios siekė 444 mln. Lt ir
buvo 17 proc. didesnės nei pirmąjį 2010–2011 finansinių metų ketvirtį (379 mln. Lt);



Grupė uždirbo 31,6 mln. Lt bendrojo pelno arba 5 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių
finansinių metų laikotarpį (30,1 mln. Lt), grynasis pelnas prieš mokesčius siekė 19,3 mln. Lt (lyginant
su 17,6 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 13,4 mln. Lt
(ankstesniais metais – 15 mln. Lt);
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AB „Linas Agro Group“ valdomos grūdų saugyklos priėmė 292 tūkst. tonų įvairių grūdų arba 28
proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Kiekių augimą nulėmė veiklą Pasvalyje ir
Lukšiuose (Šakių r.) pradėję naujos grūdų saugyklos. Jos abi priėmė ir paruošė 34 tūkst. tonų grūdų,
viršydamos planuotus saugojimo

pajėgumus, o tai rodo, kad investicijos į naujas saugyklas

pasiteisino.

5. FINANSINIAI RODIKLIAI
2011–2012

2010–2011

3 mėn.

3 mėn.

Pardavimai (Lt)

443 933 000

378 893 000

Veiklos pelnas (Lt)

20 936 000

17 174 0000

(1 868 000)

7 170 000

Žaliavos pašarams

1 292 000

1 570 000

Prekės ir paslaugos žemės ūkiui

16 527 000

8 053 000

Žemės ūkio produktų gamyba

( 2 918 000)

( 1 976 000)

Kiti produktai ir paslaugos

7 897 000

3 155 000

Grynasis pelnas, tenkantis Grupei (Lt)

13 412 000

15 052 000

287 476

405 765

Veiklos pelnas (Lt) pagal segmentus:
Grūdai ir aliejinių augalų sėklos

Apyvarta (tonos)

APŽVALGA
Bendras grūdinių kultūrų derlius Grupės operuojamuose rinkose buvo skirtingas. Baltijos šalyse –
Lietuvoje ir Latvijoje – jis buvo panašus į ankstesnių metų ir laikomas vidutiniu, tuo tarpu Rusijoje ir
Ukrainoje gana aukštas. Pasaulinės grūdų kainos svyravo kaip ir ankstesniais metais, tačiau pats kainų
svyravimas buvo mažesnis, nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Paskutinių šešių mėnesių kainų
tendencijos buvo priešingos nei ankstesniais metais – pagrindinių prekių (kviečių, rapsų) kainos krito nuo
pavasario iki rudens.
Grupės pardavimai siekė 444 mln. Lt, ir buvo 17 proc. didesni, palyginti su 379 mln. Lt, gautais per
atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį. Grupei pavyko išlaikyti bendrojo pelningumo apimtis beveik
nepakitusias – 7,1 proc., palyginti su 8,0 proc. ankstesniais finansiniais metais. Bendrasis Grupės pelnas
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siekė 31,6 mln. Lt ir buvo beveik 5 proc. didesnis nei per atitinkamą 2010–2011 finansinių metų laikotarpį
(30,1 mln. Lt). Sugriežtinusi rizikos valdymo politiką, Grupė nesitiki patirti neplanuotų nuostolių dėl prekių
nepristatymo.
Grupės veiklos kaštai siekė 11,7 mln. Lt ir buvo 18 proc. didesni už praėjusių metų atitinkamo
laikotarpio veiklos kaštus (10 mln. Lt). Tam daugiausia įtakos turėjo naujų grūdų saugyklų statyba,
sandėliavimo patalpų plėtra bei Užupės žemės ūkio bendrovės konsolidavimas Grupėje.
Kartu su partneriais valdomų įmonių (UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „Kustodija“, UAB „Jungtinė
ekspedicija“) veikla buvo pelninga. Kartu bendrovės uždirbo apie 2,4 mln. Lt grynojo pelno (2010–2011
finansiniais metais 3,7 mln. Lt).

6. SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
GRŪDAI IR ALIEJINIŲ KULTŪRŲ SĖKLOS
Tradiciškai didžiausio Grupės veiklos segmento apyvarta per tris finansinių metų mėnesius siekė 141
mln. Lt (2010–2011 finansiniais metais – 166 mln. Lt), o veiklos nuostolis siekė 1,9 mln. Lt (veiklos pelnas
2010–2011 – 7,7 mln. Lt). Veiklos nuostolį iš esmės sąlygojo apskaitos principai, nes buvo parduoti grūdai,
nupirkti aukščiausia savikaina, kadangi jų supirkimo kaina javapjūtės sezono pradžioje buvo aukščiausia.
Buvo parduota daugiau nei 147 tūkst. tonų įvairių grūdų, tradiciškai daugiausia rapsų ir kviečių. Segmento
pardavimų apimtys sumažėjo dėl vėliau nei praėjusiais metais nuimto derliaus, dėl to didesni pardavimai
perkelti į antrąjį finansinių metų ketvirtį. Pardavimų apimtis mažino ir prekybos Serbijoje sustabdymas, dėl
jo sumažėjo prekyba kukurūzais.
ŽALIAVOS PAŠARAMS
Prekybos žaliavomis pašarams apyvarta siekė 57 mln. Lt, o veiklos pelnas – 1,3 mln. Lt. Prekybos
apimtis siekė apie 56 tūkst. tonų ir buvo 19 proc. mažesnė nei pernai per atitinkamą laikotarpį (69 tūkst.
tonų). Tai įvyko dėl sumažėjusių prekybos cukrinių runkelių išspaudomis (55 proc.) ir augaliniu aliejumi
apimčių (52 proc.) pirmame ketvirtyje, jei lygintume su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Pagrindinės
priežastys – paklausos cikliškumas cukrinių runkelių išspaudoms ir dalinis eksporto suvaržymas, prekybai
augaliniu aliejumi iš Baltarusijoje. Savo ruožtu, auganti paklausa saulėgrąžų išspaudoms Skandinavijos
rinkoje padidino produkto pardavimo apimtis 80 proc. – šioje rinkoje jo buvo parduota apie 40 tūkst. tonų.
PREKĖS ŽEMĖS ŪKIUI
Prekės ir paslaugos žemės ūkio gamybai ir toliau išliko vienu didžiausių veiklos segmentų – veiklos
apyvarta siekė 231 mln. Lt ir buvo 3 kartus didesnė nei pernai atitinkamu laikotarpiu (139 mln. Lt). Tokį
apyvartos augimą lėmė išaugusios pasaulinės trąšų kainos. Segmento bendrasis laikotarpio pelnas siekė
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20,9 mln. Lt (11,9 mln. Lt 2010–2011 finansiniais metais), o bendrasis pelnas iš prekybos trąšomis 19,7 mln.
Lt. Segmento veiklos pelnas siekė 16,5 mln. Lt (8,05 mln. Lt 2010–2011 finansiniais metais) ir buvo beveik
du kartus didesnis nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA
Šis segmentas apima pirminę žemės ūkio gamybą. Žemės ūkio bendrovių pirmojo ketvirčio pardavimų
apimtys dėl aukštų grūdų kainų išaugo nuo 12,9 iki 15,9 mln. Lt, tačiau buvo patirtas 2,9 mln. Lt veiklos
nuostolis. Nuostolį lėmė biologinių verčių pokytis, kadangi pasėliai yra vertinami jų tikrąja verte, dėl to
vertės pokytis padidino prekių savikainą 3 mln. Lt.
KITI PRODUKTAI IR PASLAUGOS
Šio veiklos segmento pardavimuose dominuoja grupės valdomų grūdų saugyklų veikla. Dėl palankių
klimato sąlygų ir išaugusių saugojimo pajėgumų veiklos pajamos iš šio segmento siekė 7,9 mln. Lt.
Pardavimų apimtys išaugo 12 proc. ir siekė 24,5 mln. Lt (2010–2011 finansiniais metais – 22 mln. Lt).
Segmento veiklos pelnas siekė 7,9 mln. Lt ir buvo 2,5 karto didesnis nei per atitinkamą praėjusių metų
laikotarpį.

7. FINANSINIAI KAŠTAI
Dėl išaugusių investicijų į trąšų verslą atitinkamai išaugo Grupės poreikis apyvartiniam kapitalui. Per
nagrinėjamą laikotarpį išaugo ir bendra palūkanų normos bazė. Tai viena pagrindinių priežasčių, sąlygojusių
finansinių kaštų padidėjimą. Bankinių palūkanų kaštai išaugo nuo 1,9 iki 3,2 mln. Lt. Panašios tendencijos
tikimasi ir antrajame finansinių metų ketvirtyje.

8. PINIGINIAI SRAUTAI
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 21,9 mln. Lt,
išaugo lyginant su 15,7 mln. Lt per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo teigiami ir sudarė 23,8 mln. Lt (neigiami 17,1 mln. Lt per
atitinkamą 2010–2011 finansinių metų laikotarpį). Tai sąlygojo prekybos sezono pradžia ir iš pirkėjų gautinų
sumų sumažėjimas iki balanso sudarymo datos. Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudarė 11 mln. Lt (35,7 mln. Lt per atitinkamą 2010–2011 finansinių metų laikotarpį).
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9. SVARBŪS ĮVYKIAI
2011-07-01 akcinė bendrovė „Linas Agro“ papildomai įsigijo 40 proc. „Rosenkrantz“ A/S akcijų ir
valdo 100 proc. šios įmonės akcijų, o „Rosenkrantz“ A/S pavadinimas pakeistas į „Linas Agro“ A/S.

KONTAKTINIAI ASMENYS:

Finansų direktorius
Tomas Tumėnas
Tel. (8~45) 507 393
E. p. t.tumenas@linasagro.lt

Atstovė ryšiams su investuotojais
Tel. (8~ 45) 507 346
E. p. a.barauskaite@linasagro.lt
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