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ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo ir Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijos patvirtintomis Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis,
mes, akcinės bendrovės „Linas Agro Group“ generalinis direktorius Darius Zubas ir finansų direktorius
Tomas Tumėnas, patvirtiname, kad AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų trijų mėnesių
neaudituotos

konsoliduotosios

finansinės

ataskaitos,

parengtos

pagal

Tarptautinius

finansinės

atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę ir teisingai apibūdina AB
„Linas Agro Group“ bei visos įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ar nuostolius ir
pinigų srautus, kad 2012–2013 finansinių metų trijų mėnesių konsoliduotajame tarpiniame pranešime yra
teisingai nurodyta verslo plėtra ir veiklos apžvalga, bendrovės ir įmonių grupės būklė kartu su pagrindinių
rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

AB „Linas Agro Group“ generalinis direktorius

Darius Zubas

2012 m. lapkričio 30 d.

AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius

2012 m. lapkričio 30 d.

Tomas Tumėnas
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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“ kartu su pavaldžiosiomis, jungtinės veiklos bei asocijuotomis įmonėmis yra
žemės ūkio veiklą vystanti įmonių Grupė, kuri gamina ir parduoda žemės ūkio produktus, žaliavas pašarų
gamybai bei žemės ūkio produktų gamybai skirtą produkciją.
AB „Linas Agro Group“ valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Danijoje. 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, žemės ūkio paskirties žemių valdymo
kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos,
lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“ bei kt.
Kartu su partneriais įmonė valdo logistikos įmonę „Jungtinė ekspedicija“, žemės ūkio technikos,
elevatorių įrangos ir sėklų prekybos įmonę UAB „Dotnuvos projektai“ bei grūdų saugojimo paslaugas
teikiančią Karčemos kooperatinę bendrovę.
Grupės veikla yra skirstoma į penkis pagrindinius veiklos segmentus: Grūdų ir aliejinių sėklų, Žaliavų
pašarams, Žemės ūkio produktų gamybos, Prekių žemės ūkio gamybai bei Kitų produktų ir paslaugų.
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Skirstymą į atskirus 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.
Grupėje dirba 778 darbuotojai. Daugumos grupės įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

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 2012 m. rugsėjo 30 d., pateikiama grafike:
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4. GRUPĖS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA
AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų pirmojo ketvirčio konsoliduota apyvarta
siekė 339 mln. Lt ir buvo 24 proc. mažesnė, nei ankstesniais metais (444 mln. Lt), kai Grupė dar valdė
Ukrainos įmonę PAT „UKRAGRONPK“. Atmetus pastarosios įmonės apyvartą, faktiškai Grupės apyvarta
išaugo 34 proc.
Grupė pardavė 333 tūkst. tonų įvairių grūdų ir prekių žemės ūkiui, t. y. 15 proc. mažiau, nei
ankstesniais metais (392 tūkst. tonų). Atmetus PAT „UKRAGRONPK“ prekybos tonažą, Grupės prekybos
apimtis tonomis išaugo 93 tūkstančiais.
Grupė uždirbo 32,5 mln. Lt veiklos pelno arba 55 proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių
finansinių metų laikotarpį (20,9 mln. Lt), grynasis pelnas prieš mokesčius siekė 35 mln. Lt (lyginant su
19,3 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 32,4 mln. Lt (ankstesniais
metais – 13,4 mln. Lt).
AB „Linas Agro Group“ valdomos grūdų saugyklos priėmė 382 tūkst. tonų įvairių grūdų arba 35
proc. daugiau nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.
Grupė 2012 m. liepos mėnesį įsigijo ir konsolidavo Kėdainių rajono „Labūnavos“ žemės ūkio
bendrovę, kurios pirmojo ketvirčio apyvarta siekė 5,4 mln. Lt.

FINANSINIAI RODIKLIAI
2012–2013

2011–2012

2010–2011

3 mėn.

3 mėn.

3 mėn.

338 668 000

443 933 000

378 893 000

332 943

393 279

405 765

Grynasis pelnas, tenkantis Grupei (Lt)

32 392 000

13 412 000

15 052 000

Veiklos pelnas (Lt)

32 523 000

20 936 000

17 174 0000

(7 872 000)

175 000

7 170 000

Apyvarta (Lt)
Prekybos apimtis tonomis

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

7 205 000

1 824 000

1 570 000

Prekės ir paslaugos žemės ūkiui

3 955 000

16 345 000

8 053 000

Žemės ūkio produktų gamyba

19 336 000

(2 918 000)

(1 976 000)

Kiti produktai ir paslaugos

13 446 000

7 918 000

3 155 000

APŽVALGA
Bendras grūdinių kultūrų derlius rinkose, kuriose veikia Grupė, buvo skirtingas. Tikimasi, kad Baltijos
šalyse – Lietuvoje ir Latvijoje – jis bus rekordinis, lyginant pastaruosius penkerius metus. Lietuvoje tikimasi
prikulti 4,1 mln. tonų grūdų (37 proc. daugiau nei 2011), o Latvijoje – 2,1 mln. tonų (27 proc. daugiau).
Rusijoje ir Ukrainoje, atvirkščiai, prognozuojamas trečdaliu mažesnis derlius, nei pernai. Pasaulinės grūdų
kainos svyravo kaip ir ankstesniais metais, tačiau kainų svyravimas buvo didesnis, lyginant su atitinkamu
praėjusių metų laikotarpiu. Grūdų kainos dėl mažesnio nei 2011 metais pasaulinio derliaus per pirmąjį
finansinių metų ketvirtį (ypatingai liepą ir rugpjūtį) išaugo ir pasiekė rekordines aukštumas (pvz., kviečių
kaina MATIF biržoje svyravo apie 260-265 eurus už toną, rapsų kaina buvo 500-520 eurų už toną).
Grupės apyvarta siekė 339 mln. Lt, ir buvo 24 proc. mažesnė, lyginant su 444 mln. Lt, gautais per
atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį. Viena pagrindinių priežasčių, nulėmusių apyvartos sumažėjimą, buvo
2012 m. vasario mėnesį parduota ir Grupėje nebeapskaitoma Ukrainos įmonė.
Grupei pavyko išlaikyti bendrojo pelningumo apimtis beveik nepakitusias – 7,2 proc., lyginant su 7,1
proc. ankstesniais finansiniais metais. Grupės veiklos pelnas siekė 32,5 mln. Lt ir buvo beveik 55 proc.
didesnis nei per atitinkamą 2011–2012 finansinių metų laikotarpį (20,9 mln. Lt). Sugriežtinusi rizikos
valdymo politiką, Grupė nesitiki patirti neplanuotų nuostolių dėl prekių nepristatymo.
Grupės veiklos kaštai siekė 13,1 mln. Lt ir buvo 12 proc. didesni už praėjusių metų atitinkamo
laikotarpio veiklos kaštus (11,7 mln. Lt). Veiklos kaštų augimui daugiausia įtakos turėjo neigiama valiutų
kurso įtaka, kuri Grupėje apskaitoma veiklos sąnaudose (patirtas 1,6 mln. Lt nuostolis).
Kartu su partneriais valdomų įmonių (UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „Jungtinė ekspedicija“) veikla
buvo pelninga. Kartu bendrovės uždirbo apie 8 mln. Lt grynojo pelno (2011–2012 finansiniais metais 2,4
mln. Lt).
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SEGMENTŲ VEIKLOS REZULTATAI
GRŪDAI IR ALIEJINIŲ KULTŪRŲ SĖKLOS
Tradiciškai didžiausio Grupės veiklos segmento apyvarta per tris finansinių metų mėnesius siekė 120
mln. Lt (2011–2012 finansiniais metais – 142 mln. Lt), o veiklos nuostolis siekė 7,8 mln. Lt (veiklos pelnas
2011–2012 – 0,2 mln. Lt). Veiklos nuostolį iš esmės sąlygojo apskaitos principai, nes didžioji dalis grūdų
saugojimo kaštų yra apskaitomi visa apimtimi, tuo tarpu prekybos apimtis pirmus tris mėnesius buvo gana
nedidelė. Taip pat buvo pilnai apskaitytas nuostolis (8,2 mln. Lt) iš naudotų apsidraudimo instrumentų.
Buvo parduota 127 tūkst. tonų įvairių grūdų, tradiciškai daugiausia rapsų ir kviečių. Segmento prekybos
apimtis sumažėjo beveik 15 proc., nes krovimai į laivus nusikėlė į kitus ataskaitinius laikotarpius.

ŽALIAVOS PAŠARAMS
Prekybos žaliavomis pašarams apyvarta siekė 130 mln. Lt, o veiklos pelnas – 7,2 mln. Lt. Prekybos
apimtis tonomis siekė apie 130 tūkstančių ir buvo beveik 2,3 karto didesnė nei per atitinkamą ankstesnių
metų laikotarpį (56 tūkst. tonų). Prekybos apimtį augino didėjanti aliejinių sėklų išspaudų paklausa Europos
rinkose. Tikimasi sėkmingų šio segmento veiklos rezultatų ir kitais ataskaitiniais laikotarpiais.

PREKĖS ŽEMĖS ŪKIUI
Grupei pardavus Ukrainos įmonę PAT „UKRAGRONPK“, veiklos segmento prekybos apimtis sumine ir
kiekine išraiška sumažėjo, tačiau pelningumas išliko beveik nepakitęs. Bendrojo pelno marža siekė 8,5 proc.,
lyginant su 9,0 proc. 2011–2012 finansiniais metais. Šio segmento veiklos apyvarta siekė 65 mln. Lt ir buvo
3,6 karto mažesnė nei pernai atitinkamu laikotarpiu (232 mln. Lt). Atmetus Ukrainos įmonės trąšų prekybos
apimtį, segmento prekybos apimtis išaugo beveik dvigubai nuo 38 mln. Lt iki 65 mln. Lt. Trąšų prekybos
apimtis Lietuvoje išaugo 80 proc., sėklų prekybos apimtis – 3 kartus, prekyba augalų apsaugos priemonėmis
didėjo 10 proc.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA
Šis segmentas apima žemės ūkio produktų gamybą. Grupė 2012 m. liepos mėnesį įsigijo Kėdainių rajono
Labūnavos žemės ūkio bendrovę. Šios bendrovės pirmojo ketvirčio apyvarta siekė 5,4 mln. Lt. Žemės ūkio
bendrovių pirmojo ketvirčio apyvarta dėl gero derliaus ir Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB konsolidavimo į
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Grupę išaugo nuo 16 iki 27 mln. Lt. Segmento veiklos pelnas siekė 19 mln. Lt (2011–2012 buvo 3 mln. Lt
nuostolis), jo augimą sąlygojo Kėdainių rajono „Labūnavos“ ŽŪB įsigijimo vertės ir turto įvertinimo tikrosios
vertės skirtumas.

KITI PRODUKTAI IR PASLAUGOS
Šio veiklos segmento pardavimuose dominuoja grupės valdomų grūdų saugyklų veikla. Dėl didelio grūdų
derliaus Lietuvoje ir Latvijoje bei išaugusių Grupės grūdų saugojimo pajėgumų segmento apyvarta išaugo 64
proc. ir siekė 41 mln. Lt (2011–2012 finansiniais metais – 25 mln. Lt). Segmento bendrasis pelnas buvo 14,8
mln. Lt (ankstesniais metais – 8,9 mln. Lt), o veiklos pelnas siekė 13,4 mln. Lt ir buvo 70 proc. didesnis nei
per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

FINANSINIAI KAŠTAI
Finansiniai kaštai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,8 mln. Lt ir buvo 44 proc. mažesni nei 2011–2012
metais. Jei eliminuotume Ukrainos įmonės finansinius kaštus, kurie buvo apskaityti 2011–2012 metais,
finansiniai kaštai iš esmės nepakito nuo 1,7 mln. Lt. Atsižvelgdama į rekordinį derlių Baltijos šalyse, Grupė
prognozuoja apyvartinio kapitalo poreikio bei finansinių kaštų augimą. Pagrindinis Grupės iždo tikslas išlieka
nepakitęs – aprūpinti Grupę pakankamais finansiniais resursais ir užtikrinti Grupės poreikį apyvartiniam
kapitalui.

PINIGINIAI SRAUTAI
Grupės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pasikeitimus siekė 19,1 mln. Lt,
sumažėjo lyginant su 21,9 mln. Lt per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Pinigų srautai iš pagrindinės
veiklos po apyvartinio kapitalo pasikeitimo buvo neigiami ir sudarė 126 mln. Lt (teigiami 23,7 mln. Lt per
atitinkamą 2011–2012 finansinių metų laikotarpį). Tai sąlygojo aktyvi, nei įprasta, prekybos sezono pradžia
ir ženklus atsargų padidėjimas iki balanso sudarymo datos. Grupės pinigų ekvivalentai ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudarė 61 mln. Lt (11 mln. Lt per atitinkamą 2011–2012 finansinių metų laikotarpį).
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5. VIEŠAI PASKELBTA INFORMACIJA IR KITI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
ĮVYKIAI
VIEŠAI PASKELBTA INFORMACIJA
Per ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d., Bendrovė viešai paskelbė tiek per NASDAQ
OMX Vilnius vertybinių popierių biržos „GlobeNewswire“ informacinę sistemą, tiek savo tinklapyje išplatino
šią informaciją:

AB

„Linas

Tarpinė informacija

En, Lt

2012-08-30 10:05:32 EEST

AB „Linas Agro Group“ planuoja

Pranešimas apie

En, Lt

2012-08-06 11:48:30 EEST

įsigyti 50 proc. UAB „Dotnuvos

esminį įvykį

En, Lt

2012-07-16 09:00:30 EEST

pranešimas

Agro
apie

Group“
2011–2012

finansinių metų dvylikos mėnesių
veiklos rezultatus

projektai“ akcijų
„Linas

Agro

Group“

įsigijo

Labūnavos žemės ūkio bendrovę

Pranešimas apie
esminį įvykį

KITI ĮVYKIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2012-08-16 Įsteigta Noreikiškių žemės ūkio bendrovė.

6. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
2012 -10-12 AB „Linas Agro Group“ už 32 mln. litų įsigijo 50 proc. UAB „Dotnuvos projektai“ akcijų iš kitų
akcininkų – fizinių asmenų ir perėmė įmonės valdymą.
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KONTAKTINIAI ASMENYS:
Finansų direktorius

Atstovė ryšiams su investuotojais

Tomas Tumėnas

Agnė Barauskaitė

Tel. (8 45) 507 393

Tel. (8 45) 507 346

E. p. t.tumenas@linasagro.lt

E. p. a.barauskaite@linasagro.lt
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