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• Žemės ūkio produktais prekiaujanti ir žemės ūkio veiklą vystanti 
bendrovė, įsteigta 1991 m.

• Gamina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, pašarų žaliavas.

• Dirba 511 * darbuotojų 3 šalyse: Lietuvoje, Danijoje ir Latvijoje.

• Pagrindinės pardavimų rinkos: Lietuva (25%), Skandinavija (22%), 
kitos Europos šalys (23%), Azijos (11%) bei  Afrikos šalys (11%).

• Pagrindinės tiekimo rinkos yra Lietuva, Latvija bei NVS šalys.

• Listinguojama NASDAQ OMX nuo 2010-02-17, trumpinys LNA1L.

GrupGrupėės aps apžžvalgavalga

* Neskaičiuojant bendrose ir asocijuotose įmonėse dirbančių darbuotojų



Verslo segmentai ir pVerslo segmentai ir produktairoduktai

•Kviečiai
•Rapsai
•Miežiai
•Kukurūzai
•Linų sėmenys

• Saulėgrąžų
išspaudos

• Granuliuotos 
cukrinių run-
kelių išspaudos

• Sojų pupos ir 
rupiniai

• Augaliniai 
aliejai

• Rapsų
išspaudos

•Grūdų
auginimas

• Rapsų
auginimas

• Pieno gamyba
• Cukrinių

runkelių
auginimas

• Sertifikuotų
sėklų paruošimas

• Trąšos
• Augalų apsaugos

produktai
• Žemės ūkio 

technika
• Elevatorių įranga

• Grūdų saugyklų
paslaugos 

• Kietasis 
biokuras

• Kita veikla
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Verslo gVerslo geografieografijaja ir logistikair logistika

Didžioji dalis tarptautinės prekybos 
vykdoma per Danijoje veikiančią

antrinę įmonę Rosenkrantz,
turinčią puikią reputaciją tarptautinėse 
rinkose.

• Prekės perkamos EXW, DAF 
bei CPT sąlygomis.

• Pervežamos geležinkeliu per 
NVS ir Baltijos šalis.

• Kaupiamos Lietuvoje.
• Kraunamos FOB penkiuose 

Baltijos ir septyniuose 
Juodosios jūros uostuose.

• Parduodama CIF /CIFFO
Šiaurės vakarų Europos, 
Šiaurės Afrikos,

Viduržemio jūros uostuose.

>300 laivų per metus, 
laivų dydis nuo 600 iki 60.000 dwt.
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• Daugiau nei 1.300 
ūkininkų dalyvaujančių
ŽŪ produkcijos 
auginimo programoje 
(110.571 ha ariamos 
žemės) ir nuosaviems 
ūkiams tiekiamos 
sertifikuotos sėklos, 
trąšos, ir augalų
apsaugos priemonės.

• ŽŪ aprūpinimo 
prekėms siūlomas 
išankstinis 
finansavimas.

• Didžioji dalis grūdų
užauginamas ne 
Grupei 
priklausančiuose 
ūkiuose.

• 22 konsultantai 
konsultuoja 
ūkininkus.

• Grupei priklauso 4 
ūkiai.

• 28 elevatoriai ir 4 
talpyklos uostuose 
su  208 tūkst. tonų
saugojimo talpa.

• Elevatorių paslaugos 
apima grūdų
priėmimą, valymą, 
džiovinimą, 
saugojimą ir 
iškrovimą.

• Atsiskaitymo su 
ūkininkais vykdymas 
ir kontrolė.

• Didžioji dalis 
tarptautinės prekybos 
vykdoma per 
Skandinavijoje 
registruotą įmonę
Rosenkrantz A/S.

• Gerai veikianti 
logistikos sistema.

• Geros Prekybos 
Praktikos sertifikatas.

VersloVerslo Baltijos Baltijos ššalyse modelisalyse modelis
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208 t208 tūūkst. tonkst. tonųų talpos talpos 
grgrūūddųų saugyklsaugyklųų tinklastinklas

• Nuosavi Grupės elevatoriai

• Pagrindiniai nuomojami 

elevatoriai

о Uostų saugyklos

� Derlingiausios Lietuvos bei

Latvijos žemės

• 128.100 tonų saugojimo talpa 
5 nuosavuose elevatoriuose 
Lietuvoje;

• 35.930 tonų saugojimo talpa 
23 nuomojamuose 
elevatoriuose Lietuvoje ir 
Latvijoje;

• 43.500 tonų saugojimo talpa 
4 uostuose.
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UUžžimama rinkos dalis grimama rinkos dalis grūūddųų ir aliejiniir aliejiniųų
ssėėklklųų rinkojerinkoje 20092009--2010 sezone2010 sezone
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UUžžimama rinkos dalis paimama rinkos dalis paššariniariniųų žžaliavaliavųų
rinkojerinkoje 20092009--2010 sezone2010 sezone
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Įmonė turi 50 %
UAB „Dotnuvos projektai“
akcijų. Ši įmonė turi 3
skirtingas veiklos kryptis:

Rinkos dalis prekiRinkos dalis prekiųų žžememėės s ūūkio gamybaikio gamybai
segmente 2009 m.segmente 2009 m.

• Grūdų sandėliavimo  įrangos 
diegimas;

• Prekyba žemės ūkio 
technika; viena iš
stipriausių kompanijų
Lietuvoje.

• Sėklų paruošimas ir prekyba 
jomis. Įmonė yra Lietuvos 
rinkos lyderė.

www.dotpro.lt

Kiti 19Kiti 19 gamintojgamintojųų
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Rinkos dalis agrochemijos prekiRinkos dalis agrochemijos prekiųų
segmente 2009 m.segmente 2009 m.

Įmonė turi 50 %
augalų apsaugos
priemonių
platinimo kompanijos
UAB „Kustodija“ akcijų.

Kompanija konsultuoja 
žemdirbius augalininkystės 
technologijų klausimais bei 
parduoda platų spektrą
augalų apsaugos priemonių
bei nišines mikroelementines
trąšas.

Kompanija yra viena iš

3 Lietuvos rinkos 

lyderių.

9 www.kustodija.lt



ŽŽememėės s ūūkio gamybakio gamyba

• Įmonė valdo 4 žemės ūkio 
bendroves bei turi pajų vienoje 
bendrovėje.

• Bendrovės dirba apie 10 000 ha 
žemės, verčiasi augalininkyste bei
pienininkyste.

• Žemės ūkio bendroves valdo 
UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, be
valdymo užsiimanti konsultavimo
veikla.

• Pagrindiniai auginami augalai yra
kviečiai, rapsai, miežiai, kvietrugiai,
kukurūzai. 

• Įmonėse laikoma per 3 320 galvijų, 
iš jų 1 430 melžiamų karvių. Pieno 
per metus primelžiama apie 10 
tūkst. tonų. 
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PardavimPardavimųų tonatonažžas ir apyvartaas ir apyvarta
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Prekybos tonaPrekybos tonažžas, tas, tūūkst. tonkst. tonųųPardavimai, mln. Lt.Pardavimai, mln. Lt.

9 mėnesiai 9 mėnesiai

Parduodam ų preki ų kiekis išaugo, ta čiau pajamos d ÷l kritusi ų
pasaulini ų kainų maž÷jo (vidutiniškai apie 30-35 proc.).

9 mėnesių rezultatai
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FinansiniFinansiniųų metmetųų 9 m9 mėėn. n. 
veiklos rezultataiveiklos rezultatai
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2,5 %1 0311 057Prekybos tonažas, tūkst. t

2,5%2,9%Grynasis pelningumas

1,9%1,9%19,919,920,320,3Grynasis pelnas (tenkantis Grupei), mln. LtGrynasis pelnas (tenkantis Grupei), mln. Lt
5,7%6,6%Bendrasis pelningumas

-24,5%959,7724,8Pardavimų pajamos, mln. Lt

-12,4%5548,2Bendrasis pelnas, mln. Lt.

-21,7%46,535,1EBITDA, mln. Lt

0,580,13*Pelnas tenkantis vienai akcijai Lt.

4,9%4,9%EBITDA pelningumas

-24,0%38,629,5Veiklos pelnas, mln. Lt

Rodiklis 2009-2010 m. 2008-2009 m. Pokytis

*Įvertinant IPO akcijų emisiją



InvesticijosInvesticijos: planai ir faktai: planai ir faktai

•Planuojama investuoti 80 mln. Lt
grūdams, aliejinėms sėkloms, 
pašarų žaliavoms ir trąšoms.

PagrindimasPagrindimas::

•Didžiausia investicijų grąža 
(~30%);

•Galimybė padidinti rinkos dalį
ir konkurencingumą;

•Produktų portfelio išplėtimas.

Apyvartinio kapitaloApyvartinio kapitalo didinimasdidinimas
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Jau investuota:   35 mln. LtJau investuota:   35 mln. Lt

Laukiamas rezultatasLaukiamas rezultatas::

20112011--2012 sezonas2012 sezonas

Grupės apyvarta papildomai išaugs
250 mln. Lt;
Parduodamų produktų tonažas išaugs
200 tūkst. tonų;
Parduodamų trąšų kiekis išaugs
80 tūkst. tonų, bendras kiekis
Lietuvoje ir Latvijoje sieks 160 tūkst.
tonų.



InvesticijosInvesticijos: planai ir faktai: planai ir faktai

GrGrūūddųų saugyklsaugyklųų tinklotinklo, tr, trąąššųų sandsandėėliliųų ir uosto sandir uosto sandėėliliųų plplėėtratra

•Planuojama investuoti 60 mln. Lt.

PagrindimasPagrindimas::
• Didesni pajėgumai leis pasiekti 

daugiau ūkių ir supirkti didesnį grūdų
kiekį;

• Trąšų sandėlių Kėdainiuose ir 
Joniškyje įsigijimas leis stiprinti trąšų
prekybos veiklą;

• Susitarimas su KLASCO dėl grūdų
krovos terminalo išplėtimo leis 
padidinti galimybes uoste, laukiamas 
logistikos įkainių teigiamas 
ekonominis efektas.
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Jau investuota:   12 mln. LtJau investuota:   12 mln. Lt

Papildomas nuosavų grūdų saugojimo
talpų praplėtimas nuo 130 tūkst. iki 200
tūkst.  tonų. 
Vienas iš moderniausių ir didžiausių
elevatorių tinklų Lietuvoje.
Trąšų saugojimo talpos išaugs 13 tūkst. 
tonų ir sieks 35 tūkst. tonų.
Galimybė 5 metus naudotis 40 tūkst. tonų
grūdų sandėliais KLASCO grūdų terminale
Klaipėdos uoste.

20112011--2012 sezonas2012 sezonas

Laukiamas rezultatasLaukiamas rezultatas::



InvesticijosInvesticijos : planai ir faktai: planai ir faktai

ŽŽememėėss ūūkio kio gamybosgamybos plplėėtratra

•Planuojama investuoti 30 mln. Lt  
naujų ūkių įsigijimams.

Pagrindimas:Pagrindimas:

• Papildomų grūdų ir rapsų kiekių
tiekimas;

•Nuolatinė žemės ūkiui skirtų
prekių ir saugyklų paslaugų
paklausa;

• Pilna vertės grandinės kontrolė;

• Pavyzdys aplinkiniams 
ūkininkams;

•Aukšta grąža, išskyrus žemų
supirkimo kainų laikotarpius.

15

Jau investuota:   0 mln. LtJau investuota:   0 mln. Lt

Leis papildomai išplėsti apdirbamos
žemės plotus nuo 10 000 iki 20 000 ha;
Kontroliuoti vieną iš didžiausių ir
efektyviausių Lietuvoje žemės ūkio
bendrovių grupių.

20112011--2012 sezonas2012 sezonas

Laukiamas rezultatasLaukiamas rezultatas::



InvesticijosInvesticijos : planai ir faktai: planai ir faktai

ĮĮsigijimai ir akcinisigijimai ir akciniųų paketpaketųų didinimaididinimai

•Planuojama investuoti 20 mln. Lt 
panašių verslų ar papildomų akcijų
paketų esamose įmonėse įsigijimams.

Pagrindimas:Pagrindimas:

•Galimybė įsigyti papildomą rinkos 
dalį, vertingą turtą ir aukšto lygio 
specialistus;

• Įmonės kontrolė užtikrina 
papildomas verslo plėtros 
galimybes ir didesnę pelno dalį;

•Galimybė išplėsti produktų paketą
(Žaliavą biokurui valdančios UAB 
„Lignineko“ įsigijimas).
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Jau investuota:   2 mln. LtJau investuota:   2 mln. Lt

Kasmet 50 tūkst. tonų lignino
biokuro tiekimas Lietuvos ir
kaimyninių šalių rinkoms.

20112011--2012 sezonas2012 sezonas

Laukiamas rezultatasLaukiamas rezultatas::
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PabaigaiPabaigai

Globalios tendencijos lemia teigiamas perspektyvas ilguoju laikotarpiu:

• Pasaulio gyventojų skaičiaus augimas;

• Mitybos pokyčiai;

• Auganti biodegalų paklausa;

• Ribotos galimybės padidinti grūdų gamybą.

Linas Agro Group yra konkurencinga dėl :

• Integruoto verslo modelio;

• Geros reputacijos užsienio rinkose;

• Ilgalaikio bendradarbiavimo tiekimo rinkose;

• Diversifikuoto produktų portfelio;

• Plačios pardavimo rinkų geografijos;

• Istoriškai gerų finansinių rodiklių.

konkurencinga
konkurencinga

teigiamteigiamoos s 

perspektyv
perspektyvooss



18 www. linasagro.lt

Laikas klausimamsLaikas klausimams


