
Finansų ir veiklos apžvalga 
už 2017–2018 finansinius metus 

 

AB „Linas Agro Group“:  



Esame 

40 įmonių  
>2 199 darbuotojai 

Prekės ir 
paslaugos 

žemdirbiams 

Žemės ūkio 
produktų 
gamyba 

Grūdų ir žaliavų 
pašarams paruošimas 

ir pardavimas 

Maisto 
produktai 

tarptautinė vertikaliai integruota  
žemės ūkio ir maisto verslo grupė. 



Pagrindiniai finansiniai rodikliai  
2017–2018 metais 

Konsoliduotos 
pajamos  

634 mln. Eur 

Pardavimų apimtis   
2,2 mln. tonų 

Bendrasis pelnas 
45,8 mln. Eur  

EBITDA  
20,4 mln. Eur  

Finansiniai įmonės 
metai prasideda 

liepos 1 d. 

 1,6 %  6,7 %  0,9 % 10,2% 



Pardavimų apimtis tonomis, mln. tonų 

2,34 

1,97 

2,19 

2,36 

2,21 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 



Pajamos, mln. Eur 

585 

574 

616 

645 
634 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 



Bendrasis pelnas ir EBITDA, mln. Eur 

43,2 41,5 
39,8 

46,3 45,8 

34,7 

21,8 
17,1 

22,7 
20,4 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Bendrasis 
pelnas 

EBITDA 



Veiklos ir grynasis pelnas, mln. Eur 

26,3 

12,3 

7,2 

12,1 
9,6 

23,6 

9,2 

3,9 

8,4 9,5 

2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Veiklos pelnas 

Grynasis pelnas 



Finansiniai turto ir kapitalo grąžos rodikliai 

ROE 

ROCE 

ROA 

15,5 

5,8 

2,6 

5,0 5,3 

10,5 

4,0 

2,8 4,3 2,9 

7,6 
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Savikaina ir pagrindiniai kaštai 

Produktų ir paslaugų savikaina sumažėjo 1,7 % iki 588 mln. Eur. 
 
Veiklos sąnaudos siekė 38,3 mln. Eur ir augo 12 %.  
 
Sąnaudų augimui daugiausiai įtakos turėjo 7 % išaugę darbo 
užmokesčio sąnaudos ir vienkartinės išlaidos, susijusių su prekybinės 
įmonės Danijoje Linas Agro A/S uždarymu.  
 
Logistikos sąnaudos, sudarančios 7 % visos savikainos, išaugo  1,5 % iki 
41,2 mln. Eur. 
 
Finansiniai kaštai sumažėjo 12 % iki 2,6 mln. Eur. 
 



Investicijos 
 2017–2018 

• Grūdų saugyklų įranga, 
sandėliai, pastatai, įvairūs 
prietaisai ir kita technika – 8,63 
mln. Eur. 
 

• Žemės ūkio technikos, 
transporto priemonių, įrangos, 
statinių įsigijimas ir 
atnaujinimas bei žemių 
įsigijimas – 6,85 mln. Eur. 
 

• Paukštynų modernizavimas ir 
atnaujinimas – 4,25 mln. Eur.  

 19,7 
mln. Eur 



Veiklos pelno pasiskirstymas  
2017–2018 finansiniais metais 

24% 34% 19% 23% 

Prekės ir paslaugos 
žemdirbiams 

Žemės ūkio 
produktų gamyba 

Grūdų ir žaliavų pašarams 
paruošimas ir pardavimas 

Maisto 
produktai 



Grūdų ir žaliavų pašarams 
paruošimas ir pardavimas 

Nuo 1991 



Grūdų ir žaliavų pašarams paruošimas ir 
pardavimas 

 mln. Eur 

397 

Grūdai Aliejinės sėklos Žaliavos 
pašarams 

Ekologiški grūdai ir 
aliejinės sėklos 

Grūdų 
saugojimas ir 
apdirbimas 

Logistikos 
paslaugos 

 Pajamos  4,3 % 



 

• Pagrindiniai eksporto regionai : 
• Europos šalys (45 %),  
• Azijos šalys (23 %) ; 
• Afrikos šalys (5 %). 

 

• Grupės grūdų saugojimo pajėgumai uostuose – 196 tūkst. tonų. 

• Vienas didžiausių grūdų eksportuotojų Baltijos šalyse. 
• Už sėkmingus 2017 metus AB „Linas Agro“ įteiktas  
• Lietuvos eksporto prizas (LPPARA). 

 
 

Pasiekimai 
2017–2018 

 
74 %  
pajamų 
gaunama iš 
užsienio 
prekybos 



Išplėstos grūdų 
saugyklos 
 
Kartenoje atidaryta nauja – 10-ta  
Lietuvoje grūdų saugykla, padidinti  
saugojimo pajėgumai Lietuvos pietuose 
ir šiaurėje. 
Atidaryta nauja grūdų priėmimo aikštelė 
Skrundoje, Latvijoje.   

Baigiamos statytos bendros 40 tūkst. tonų talpos 
grūdų saugyklos Gruobinioje ir Rėzeknėje 
(Latvijoje). 

Grupės nuosavos grūdų saugojimo talpos 
Lietuvoje ir Latvijoje išaugs nuo  

290 iki 330 tūkst. tonų. 



Surinkta ir apdorota  

486  tūkst. tonų įvairių grūdų. 

 
 

 
 

Grūdų saugyklos 

 6 % 

Grūdų saugyklų veiklos pelnas  

1,5 mln. Eur.  

 
 34 % 



Prekės ir paslaugos 
žemdirbiams 

Nuo 1993 



Prekės ir paslaugos žemdirbiams 

mln. Eur 

161 

Sertifikuotos 
sėklos 

Trąšos Augalų apsaugos 
priemonės 

Grūdų 
saugojimo 
kompleksai 

Žemės ūkio technika  
bei fermų įranga 

Atsarginės 
dalys 

Pajamos  2,5 % 



Prekybos ir serviso tinklas 

 
• „Dotnuva Baltic“ 14 prekybos ir 

serviso centrų bei 77 pardavimo 
vadybininkus Baltijos šalyseje. 

• „Dotnuva Baltic“ yra prisijungusi 
prie „Case IH“ tarptautinio 
kokybės tinklo „Red Excellence“.  

• „Linas Agro“ Lietuvoje ir 
Latvijoje turi 15 žemdirbių 
aptarnavimo punktų ir 37 
vadybininkų-konsultantų tinklą. 



Trąšos, sėklos ir  
augalų apsaugos 
priemonės  

mln. Eur 83 
 4 % 

Grupė atstovauja gerai žinomus tarptautinius  
prekių ženklus. 
  
Bendra sėklų, trąšų ir augalų apsaugos  
priemonių sandėlių talpa Lietuvoje ir Latvijoje  
yra beveik 131 tūkst. tonų. 
 
Nuosava sėklų gamykla per metus pagamino  
virš 24 tūkst. t sėklų ir užima trečdalį Lietuvos  
sertifikuotų sėklų rinkos. 



Prekyba žemės ūkio 
technika, fermų įranga 
bei atsarginėmis dalimis 

Pajamos  

52 
mln. Eur 

 5 % 



Grūdų saugojimo kompleksai 

21 
 91 % Pajamos 

mln. Eur 



Serviso paslaugos bei kiti produktai 

mln. Eur 

5 
Pajamos 

 61 % 



 

• AB „Linas Agro“ tapo GAFTA nare. 
• „Dotnuva Baltic“ tapo purkštuvų gamintojo 

„Agrifac“  „Metų partneriu 2017“. 
• „Dotnuva Baltic“ gavo „Verslo žinių“ 

apdovanojimą „Didmeninės prekybos sektoriaus 
lyderis 2017“.  
 

Pasiekimai  
2017–2018 

Rinkai pristatytas  
naujas sėklų  
prekės ženklas 



Žemės ūkio 
produktų gamyba 

Nuo 2003 



17 266 ha 
7 393 ha  

 
 

6 žemės ūkio bendrovės 

Lietuva 

Medeikių ŽŪB 

Sidabravo ŽŪB 

Žibartonių ŽŪB 
Aukštadvario ŽŪB 

Labūnavos ŽŪB 

Lukšių ŽŪB 

Bendrovių dirbama žemė Nuosava dirbama žemė 



Pagrindinės žemės ūkio veiklos 

Per metus parduota : 

• 91 tūkst. tonų augalinės produkcijos  

• >30 tūkst. tonų žaliavinio pieno 

• 1 455 tonų mėsos 

mln. Eur 
31 

Javų 
auginimas 

Rapsų 
auginimas 

Cukrinių runkelių 
auginimas 

Pieno 
gamyba 

Mėsinių galvijų 
auginimas 

Pajamos : 

18 % 
16 % 3,8 % 

5 % 



Pasiekimai 
2017–2018 

Bendrovės derlius 

Rapsai 4,53 t/ha 
(3,00 t/ha) 

Vidutinis Lietuvos derlius 

Kviečiai 7,54 t/ha 
(4,82 t/ha) 

Augalininkystės 
veiklos efektyvumas 
2017 m. 

Pieno gamybos efektyvumas 

Šakių rajono Lukšių ŽŪB buvo 
efektyviausias pieno ūkis 
Lietuvoje – iš karvės 
vidutiniškai primelžta 12 151 
kg pieno. Ketvirtąją pagal 
efektyvumą vietą tarp 
bendrovių užėmė Sidabravo 
ŽŪB, kur vidutiniškai iš karvės 
primelžta  11 036 kg pieno. 

2017  

Melžiamų karvių – 3 227 



Tikime pieno ūkio plėtra: investavome 3 mln. Eur 

Atnaujiname Šakių rajono 
Lukšių žemės ūkio 

bendrovės fermas ir 
planuojame tolesnes 

investicijas 2018–2019 m. 



Maisto produktai: 
paukštininkystė 

Nuo 2013 
 



Gamintojai ir 
prekių ženklai 

AS „Putnu Fabrika  
Kekava“-  
Latvijos paukštienos  
gamintojas Nr. 1. 

 

SIA „Lielzeltini“– Latvijos paukštienos gamintojas Nr. 2, be to 
gamina pašarus. 
 

SIA „Broileks“ augina ir parduoda gyvus viščiukus. 
 

SIA „Cerova“ peri kiaušinius ir parduoda vienadienius viščiukus. 

Naujiena 



Pagaminta  40,7 tūkst. tonų 

gyvo svorio mėsos . 
 
 
 

Parduota >32 tūkst. tonų 

paukštienos ir jos gaminių. 

 1 % 

 14,6 % 

Gamyba ir 
pardavimai 

>240  
Rūšių produktų 



mln.Eur 

Pasiekimai  
2017–2018 

69 

90 % 
auginama be 

antibiotikų 

Pajamos 

 13 % 

Antibiotikų naudojimas Savas prekybos tinklas : 
21 mažmeninės prekybos  
parduotuvė Latvijoje ir 1 Lietuvoje 



Pasiekimai 
2017–2018 

Pradėtas be antibiotikų  
užaugintos paukštienos  
eksportas 
į Lietuvą ir Estiją. 

Gerinant paukščių gyvenimo  
sąlygas, rekonstruota  
11 paukštidžių. 

Atidaryta pirmoji mažmeninės prekybos  
parduotuvė Lietuvoje. 

AS „Putnu fabrika Kevava“ gavo genetinės įmonės  
„Aviagen“ apdovanojimą už išskirtinai gerus 
auginimo ir gyvūnų gerovės rezultatus. 
 
AS „Putnu fabrika Kevava“ gavo Kekavos 
savivaldybės apdovanojimą „Gada uzņēmējs“  
(„Metų verslas“).  



Kuriame vertę 

Be antibiotikų  

užauginta vištiena yra  

papildomas  

saugumo ir sveikatingumo  

garantas  

kiekvienam vartotojui. 


