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2013-ieji bendrovei buvo iššūkių ir sėkmingos plėtros metai. Pirmoje metų 
pusėje pasikeitė bendrovės valdyba, tačiau šios permainos ne tik nesutrukdė 
siekti iškeltų tikslų, bet atvirkščiai – stabilizavo įmonės veiklą ir sutelkė 
kolektyvą efektyviam darbui. Pasikeitusi bendrovės valdyba išanalizavo 
LITEXPO padėtį rinkoje, įvertino numatytą veiklos strategiją ir nubrėžė labai 
aiškius  prioritetus, užtikrinusius puikų rezultatą. Taip pat buvo peržiūrėta ir 
pakoreguota bendrovės misija, vizija bei vertybės, pabrėžiant ne tik verslo 
vertės didinimo, bet ir veiklos skaidrumo siekį, įsipareigojant būti ne tik 
inovatyvia, kompetentinga, bet ir socialiai atsakinga įmone. 

2013-aisiais Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO įvykdė šiems 
metams valdybos iškeltus pajamų, grynojo pelno bei nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklius ir juos ženkliai viršijo. Bendrovė per ataskaitinius metus 
pasiekė 20 mln. Lt apyvartą ir uždirbo 3,3 mln. Lt konsoliduoto grynojo 
pelno, o nuosavo kapitalo grąža (ROE) per šį laikotarpį pasiekė 9,7 proc. 
Lyginant su numatytais įsipareigojimais, bendroji LITEXPO apyvarta išaugo 
4,5 mln. Lt, grynojo pelno uždirbta 0,5 mln. Lt daugiau, o nuosavo kapitalo 
grąža išaugo 1,2 proc.

Numatytus rezultatus viršijo visos LITEXPO veiklos sritys. Bendrovės pajamos 
iš parodų organizavimo bei ekspozicijų veiklos išaugo 16 proc., o iš 

BENDROVĖS  
VADOVO ŽODIS

Direktorius  
Mindaugas RUTKAUSKAS
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konferencijų veiklos, įskaitant ir maitinimo paslaugas, 
– net dvigubai. Tokiai sėkmingai šios veiklos plėtrai 
didelę reikšmę turėjo LITEXPO vykę Europos Sąjungos 
renginiai ir 2013-aisiais pradėjusi veikti LITEXPO 
įsteigta maitinimo paslaugų bendrovė „Ovantis“, kuri 
per ataskaitinius metus pasiekė 3,5 mln. Lt apyvartą 
bei uždirbo 0,42 mln. Lt grynojo pelno. 

2013-aisiais vienas po kito LITEXPO centre vyko 
svarbūs tarptautiniai renginiai: pirmą kartą Lietuvoje 
surengta specializuota konferencijų turizmo kontaktų 
mugė CONVENE, interneto ir technologijų konferencija 
LOGIN. Tačiau didžiausias 2013 metų iššūkis buvo 
Lietuvos pirmininkavimo ES renginiai, kurių iš viso čia 
buvo surengta 11, o 3 iš jų – ypač aukšto lygio. Tai – 
informacinių ir ryšių technologijų konferencija ir paroda 
„ICT 2013: Create, Connect, Grow“, neformalus ES 
ministrų, atsakingų už sanglaudos politiką susirinkimas 
ir Rytų partnerystės viršūnių susitikimas, į kurį atvyko 
aukščiausio lygio atstovai iš 28 ES valstybių ir 6 Rytų 
partnerių. 

ES pirmininkavimo renginių organizavimas buvo 
puiki patirtis visai LITEXPO komandai, kuri ją galės 
panaudoti organizuodama aukščiausio lygio verslo, 
tarptautinius ir kitus renginius. Tai buvo neįkainojama 
patirtis ir maitinimo paslaugų bendrovei „Ovantis“, 
susilaukusiai padėkų už išradingą meniu, kokybišką 
maistą ir jo pateikimo estetiką iš aukščiausio lygio 
svečių. 

Iš viso 2013 metais LITEXPO konferencijų centre 
buvo surengti net 169 renginiai – 29 proc. daugiau 
nei 2012 m., kai vyko 131 renginys. Tokie skaičiai 
nekelia abejonių, kad poreikis rengti konferencijas 
ir kitus verslo renginius Lietuvoje auga. Tik Lietuva 
turi turėti aiškią tokio verslo viziją ir srategiją, turi 
nuosekliai ir tikslingai ją plėtoti, viešinti. Šis verslas turi 
būti plėtojamas valstybiniu lygiu ir pavienių pastangų 
čia neužtenka.

Dinamiška, pranokusi lūkesčius buvo ir LITEXPO 
parodų organizavimo bei ekspozicijų įrengimo veikla. 
Statistika rodo, kad visos parodos augo, pritraukė 
daugiau dalyvių ir lankytojų iš užsienio šalių, užėmė 
didesnius plotus, jose buvo surengta daugiau renginių, 
kurie kuria pridėtinę vertę verslui, skatina didesnį 

visuomenės susidomėjimą. 

2013 metais įvyko 22 tarptautinės parodos – tiek pat, 
kiek ir 2012 metais, tačiau jų bendras ekspozicinis 
plotas išaugo net 24,4 proc. – nuo 132 652 kv.m. 
2012-aisiais iki 165 085 kv.m. 2013-aisiais. Parodų 
dalyvių skaičius išaugo 12,3 proc. –  nuo 2441  iki 
2741 įmonės. Dar ženkliau išaugo užsienio dalyvių 
skaičius – net 17,3 proc. – nuo 440 iki 516 įmonių. 
Ūgtelėjo ir lankytojų skaičius – nuo 264 023 iki 288 
427 lankytojų, pasiekdamas 9,2 proc. augimą.  

Daug dėmesio skyrėme netradiciniam parodų 
įrengimui, atvirom bendravimo erdvėm, skatinančiom į 
parodą aktyviau įsilieti ne tik dalyvius, bet ir lankytojus. 
Siekėme aktualizuoti parodų turinį, ieškojome naujų 
temų. Bendradarbiaudami su Valstybiniu turizmo 
departamentu prie LR ūkio ministerijos, Lietuvos 
turizmo asociacija, LR turizmo rūmais surengėme naują 
kelionių, laisvalaikio ir sporto parodą ADVENTUR. 
Šiuo nauju projektu pradėjome 2013 metų parodų 
sezoną ir sulaukėme puikių partnerių bei dalyvių 
vertinimų. 

2013-aisiais pradėjome dviejų investicinių LITEXPO 
plėtros projektų parengiamuosius darbus. Priėmėme 
sprendimą dėl LITEXPO centrinių rūmų rekonstrukcijos, 
juos modernizuojant, renovuojant ir pritaikant 
daugiafunkcinei kongresų ir konferencijų veiklai. Taip 
pat parengėm galimybių studiją dėl viešbučio LITEXPO 
teritorijoje statybos. Šiam projektui numatyta pritraukti 
privatų kapitalą, o jo valdymą patikėti tarptautiniam 
viešbučių operatoriui.  

2014 metais nuosekliai tęsime LITEXPO veiklos 
strategijoje numatytas kryptis ir sieksime įgyvendinti 
planus tiek parodų, tiek ekspozicinio ploto įrengimo, 
tiek konferencijų ir maitinimo organizavimo srityse, 
užtikrindami optimalų resursų panaudojimą ir skaidrią 
veiklą. 

Su nuoširdžia pagarba,

LITEXPO direktorius Mindaugas Rutkauskas
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BENDROVĖS VALDYMAS  
IR NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA

Vienos akcijos nominali vertė 10 Lt. Valstybė (1) yra 98,7 proc. UAB Lietuvos 
parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ (toliau – Bendrovė arba LITEXPO) 
akcijų savininkė. Jai priklauso 3 236 709 akcijos. Likusios 40535 akcijos 
arba 1,3 proc. priklauso 39 fiziniams asmenims.

Bendrovėje ataskaitinių metų gruodžio 31 dienai akcininkų nuosavybė 
padidėjo 3,3 mln. Lt ir sudarė 35,7 mln. litų, kas padengia 75 proc. viso 
Bendrovės turto. Teigiamą nuosavo kapitalo pokytį 2013 metais įtakojo 
per ataskaitinius metus uždirbtas 3,3 mln. Lt grynasis pelnas. 

1 lentelė 

Valdymo 
organas Asmens vardas, pavardė, pareigos

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas

98,7 % akcijų valdo valstybė, kurią atstovauja LR ūkio 
ministerija

1,3 % akcijų priklauso 39 fiziniams asmenims

Valdyba

Paskirta visuotinio 
akcininkų 2013-03-25  
susirinkimo sprendimu

Pirmininkas Petras Povilas Čėsna, AB LESTO Stebėtojų 
Tarybos narys,  buvęs LR susisiekimo ministras ir LR 
ūkio ministras, turintis ilgametę vadovavimo patirtį 
bendrovėms AB „Vilniaus baldų kombinatas“, AB 
„Medienos plaušas“ ir kt.

Narys Darius Masionis, verslo konsultantas, buvęs ARVI 
grupės gen. direktoriaus pavaduotojas bei UAB Čili 
Holdings gen. direktorius

Narė Laura Paulauskienė, LR ūkio ministerijos Turizmo 
politikos skyriaus vedėja

Narys Kęstutis Virbickas, advokatas, LR ūkio ministro 
visuomeninis konsultantas

Narys Aloyzas Tarvydas, UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centro „Litexpo“ direktoriaus pavaduotojas, 
buvęs ilgametis „Litexpo“ vadovas

Bendrovės vadovas
Paskirtas 2013-07-22 
valdybos posėdžio 
protokolu Nr.(1.4)-8

Mindaugas Rutkauskas, direktorius

Administracija  
(asmenys, kuriems 
suteikta atitinkamo 
lygmens valdymo 
teisė)

Aloyzas Tarvydas, direktoriaus pavaduotojas

Danutė Žižienė, Finansų vadovė

UAB Lietuvos parodų 
ir kongresų centras 
„LITEXPO“– uždaroji 
akcinė bendrovė, 
kurios įstatinis 
kapitalas 2013 
m. gruodžio 31 d. 
nepakito ir sudarė 
32 772 440 Lt, 
padalintas į 3 277 
244 akcijas. 
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Nuo 2013 metų pradžios, savarankišką maitinimo paslaugų veiklą 
pradėjo dukterinė LITEXPO įmonė UAB „OVANTIS“. LITEXPO ir UAB 
„OVANTIS“ (toliau Grupė) pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį. 
Šalys įsipareigojo užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą parodų, 
konferencijų, o taip pat ir išvažiuojamųjų renginių metu. 

Bendrovės valdymo struktūra ataskaitiniais metais nepakito. Ją sudarė: 
Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas – 
direktorius 

2 lentelė. turtas ir akcininkų nuosavybė

Rodiklio 
pavadinimas 2013 metai 2012 metai 2011 metai

Visas turtas, tūkst. Lt 47,364 44,719 47,054
Akcininkų nuosavybė, 
tūkst. Lt 35,7 32,396 29,921

Pelnas (nuostoliai), 
tenkantis vienai  
akcijai, Lt

1,01 0,45 -0,27

Akcijų skaičius, t.v 3277244 3277244 3277244
Investicijos, tūkst. Lt 594 122 4,174

2013 metų Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 90,04 
darbuotojai, 2012 metų – 107,7 darbuotojai. 2013 metų Grupės vidutinis 
sąrašinis darbuotojų skaičius – 98,04 darbuotojai, 2012 metais – 108,7 
darbuotojai. Bendrovėje dirba trys vadovai: direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas, finansų vadovė. Per ataskaitinį laikotarpį darbo sutartys 
buvo nutrauktos su 13 darbuotojų, o naujai įdarbinti 26 darbuotojai.

3 lentelė. Darbuotojai

Rodiklio 
pavadinimas 2013 metai 2012 metai Pokytis

Darbuotojų skaičius 
laikotarpio pabaigoje 95 88 8%
Vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius 98 103 -5%
Pardavimo pajamos, 
tenkančios vienam 
darbuotojui (etatui), Lt

211.155 146.638 44%

Bendrovės valdymo 
struktūra ataskaitiniais 

metais nepakito. 
 Ją sudarė: Visuotinis 

akcininkų susirinkimas, 
Valdyba ir Bendrovės 
vadovas – direktorius
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BENDROVĖS VEIKLOS  
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

PARODOS IR KONFERENCIJOS
Viena iš Bendrovės strateginių veiklos krypčių – parodų organizavimo 
plėtra, didinant jų tarptautiškumą, vystant esamas ir įvedant naujas parodas 
bei renginius. Per 2013 m. LITEXPO centre įvyko 22 tarptautinės parodos, 
kuriose dalyvavo 2741 kompanija, tarp jų – 516 iš užsienio šalių. Kartu 
su parodomis buvo suorganizuoti 1073 įvairūs renginiai: konferencijos, 
seminarai, pristatymai ir kt. Parodos užėmė 165.085 kv.m. plotą, jas 
aplankė 288.427 lankytojai. 

Statistika rodo, kad, lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, visos šio 
laikotarpio parodos augo, pritraukė daugiau dalyvių ir lankytojų, užėmė 
didesnius plotus. Visose šio laikotarpio parodose daug dėmesio buvo 
skiriama turiniui ir interaktyvumui – gyvam patyrimui, betarpiškam kontaktui. 
Daug pastangų buvo skiriama tiek verslo, tiek pramoginiams renginiams, 
kurie kuria pridėtinę parodų vertę, skatina visuomenės susidomėjimą, 
pritraukia papildomą dalyvių ir lankytojų kiekį. Nenuostabu, kad renginių 
skaičius parodų metu išaugo ypač ženkliai – nuo 1047 iki 1073 šiais metais.

Ryški 2013 m. naujiena – sėkmingai startavusi kelionių, laisvalaikio ir 
sporto paroda ADVENTUR. Turizmo sektoriaus atstovams buvo rengiamos 
konferencijos, verslo misijos, kontaktų mugės. Verslininkams buvo 
pristatomas dalykinių kelionių organizavimas, konferencinis ir renginių 
turizmas. Norintiems keliauti ar pailsėti – laisvalaikio leidimo būdai pagal 
jų įpročių specifiką ir pomėgius, pagal turimą biudžetą ir tikslus. Lankytojai 
pirmąją kelionių, laisvalaikio ir sporto parodą ADVENTUR, jos dalyvių 
pasirengimą įvertino labai palankiai. LITEXPO užsakymu UAB „Synopticom“ 
atlikta lankytojų apklausa rodo, kad aštuoni iš dešimties šiemet parodoje 
apsilankiusiųjų, į ją būtinai atvyks ir kitais metais. Be to, aplankyti ją drąsiai 
rekomenduos ir savo draugams bei pažįstamiems.

Paroda „Studijos“ ne pirmus metus patenka į lankomiausių LITEXPO parodų 
trejetuką – 2013-aisiais joje užregistruota net 35.000 lankytojų ir tai 1800 
daugiau nei 2012-aisiais. Ši paroda vertinama kaip didžiausias ir geriausiai 
organizuotas studijas pristatantis renginys, todėl net 86 proc.jos lankytojų 
sudaro abiturientai ir moksleiviai, atvykstantys iš visų Lietuvos miestų ir 
rajonų. 2013-aisiais paroda stipriai ūgtelėjo – 58 proc. padidėjo dalyvių 
skaičius (nuo 120 iki 190) ir 49 proc. išaugo plotas (nuo 6029 kv.m. iki 
9000 kv.m.). Šiam plėtros šuoliui buvo rengiamasi pora metų ir 2013-aisiais 
paroda užėmė net tris LITEXPO ekspozicijų sales, kurios buvo suskirstytos 
tematiškai. 5-oje salėje buvo galima susipažinti su visų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų programomis, su ekspertinių ir koordinuojančių institucijų veikla. 
4-oje salėje pirmą kartą profesinis mokymas ir reikalingiausios profesijos 
buvo pristatomos visos Lietuvos mastu. Lankytojai čia galėjo susipažinti su 
daugiau kaip šimtu įvairių profesijų. 3-oji salė skirta studijoms užsienyje, 
tarptautiniams egzaminams, užsienio kalbų kursams, karjerai. 2013-aisiais 
parodoje daug dėmesio buvo skiriama ne tik studijoms ir lavinimuisi, bet ir 

Bendrovė 
2013 metais, 
organizuodama ūkinę 
finansinę veiklą, 
vadovavosi Įstatuose 
nustatyta tvarka, 
patvirtinta Bendrovės 
veiklos strategija. 
Bendrovėje yra 
įtvirtinta strateginio 
planavimo tvarka, 
parengtos strateginio 
planavimo nuostatos. 
Strateginiai planai 
rengiami ketveriems 
metams ir jais 
Bendrovė vadovaujasi 
sudarydama 
metinius biudžetus. 
Biudžetų rengimo 
laikotarpiu kiekvienų 
metų pabaigoje 
kartu peržiūrimi 
ir aktualizuojami 
strateginiai planai. 
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jaunimo verslumo skatinimui. Parodoje veikė daug dėmesio ir palankumo 
sulaukęs projektas „Verslumo dirbtuvės”.

Vėl augo Vilniaus knygų mugės dalyvių ir lankytojų skaičius, plotas. Vilniaus 
knygų mugė jau kelinti metai išlieka lankomiausia bei populiariausia ne tik 
LITEXPO, bet ir Baltijos regiono paroda. 2013-aisiais ją aplankė net 64.000 
žmonių – daugiausia per visą jos gyvavimo istoriją, joje įvyko rekordiškai daug – 
416 renginių ir ji tapo didžiausiu kultūriniu įvykiu Lietuvoje, kurį globoja Lietuvos 
Respublikos Prezidentė, kurį kasmet aplanko aukščiausi mūsų šalies vadovai, 
užsienio šalių ambasadoriai, rašytojai, poetai, menininkai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš daugelio užsienio valstybių. Siekiant populiarinti skaitymą tarp paauglių, 
2013-aisiais mugės tema buvo pasirinkta jaunimo ir paauglių literatūra.

Paroda “Baldai” taip pat buvo labai interaktyvi, kupina naujienų – gamintojai 
demonstravo naujausias dizaino tendencijas, gamybos technologijas, 
džiaugėsi užmegztais verslo kontaktais, veikė tikras baldų fabrikėlis, o 
lankytojai turėjo galimybę išsirinkti naujų baldų tiesiai iš ekspozicijos. 
Parodą aplankė 21.200 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Apie 40 proc. 
lankytojų – specialistai, kurių profesija ir verslas siejasi su baldų pramone. 
Parodoje vyko ir verslo kontaktų renginys b2fair, kuriame surengta net 314 
verslo susitikimų, juose dalyvavo Lietuvos, Danijos, Švedijos, Estijos, Lietuvos, 

Vilniaus knygų mugė 
jau kelinti metai 

išlieka lankomiausia 
bei populiariausia 
ne tik LITEXPO, bet 
ir Baltijos regiono 

paroda. 2013-aisiais 
ją aplankė net 

64.000 žmonių – 
daugiausia per visą 
jos gyvavimo istoriją
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Lenkijos, Norvegijos, Ukrainos, Izraelio įmonės. Užsienio įmonės susitikimus 
rengė ne tik parodoje, tačiau aplankė ir Lietuvos baldų gamintojus „Baldai 
Jums“, „Kauno baldai“. 

2013-aisiais grožio industrijos paroda „Pelenė“ buvo rekordinė - sulaukė 
daugiausia dalyvių per visą savo istoriją – 200 kompanijų ir užėmė 
didžiausią plotą – 7000 kv.m. Parodoje buvo surengta ir nemažai lankytojus 
sudominusių renginių. Lankytojai parodoje galėjo stebėti kirpėjų ir makiažo, 
manikiūro specialistų meistriškumą, dalyvauti naujausių grožio puoselėjimo 
tendencijų pristatymuose, seminaruose. Parodą 2013-aisiais aplankė 
16.000 lankytojų. UAB “Synopticom” atliktos apklausos rodo, kad apie 
20 proc. lankytojų profesija siejasi su grožio verslu – daugiausia tarp jų 
kosmetologių ir visažisčių bei kirpėjų. Apklaustieji lankytojai teigė, kad 
paroda liko labai patenkinti dėl dalyvių ir jų pristatomų naujienų gausos, 
aktualios informacijos seminaruose ir įspūdingų šou programų.

Statybų parodos RESTA ekspozicijos išsidėstė visoje LITEXPO teritorijoje, 
užimdamos 33 tūkst. kv.m. plotą. Tai didžiausia statybų tematikos paroda 
Baltijos regione. Čia savo produkciją ir paslaugas demonstravo 530 įmonių 

BENDROVĖS VEIKLOS  
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

Statybų parodos 
RESTA ekspozicijos 
išsidėstė visoje 
LITEXPO teritorijoje, 
užimdamos 33 tūkst. 
kv.m. plotą. Tai 
didžiausia statybų 
tematikos paroda 
Baltijos regione. 
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iš 12 pasaulio šalių. Didžiąją dalyvių dalį sudarė 
Lietuvos įmonės. Norėdami išžvalgyti Lietuvos rinką 
savo produktams, į šią parodą vis aktyviau skverbiasi 
ir kaimyninių šalių – Lenkijos, Latvijos, Estijos, Čekijos 
– verslininkai. 2013-aisiais pirmą kartą parodoje 
veikė „Žalioji ekspozicija“ ir „Sodininko dirbtuvės“, 
kur buvo galima susirinkti naudingos informacijos apie 
aplinkotvarką, augalų sodinimą bei auginimą. Jau 
trečius metus parodoje RESTA organizuojamas verslo 
kontaktų renginys  ir susidomėjimas juo kasmet auga. 
Pernai verslo kontaktų renginyje dalyvavo 65 įmonės, o 
2013-aisiais – 75 įmonės (iš Lietuvos – 31, Lenkijos – 21, 
iš kitų valstybių – 11). Mugės dalyviams buvo surengti 
145 individualūs susitikimai. Parodą aplankė 40.000 
žmonių iš daugelio Lietuvos miestų ir rajonų, taip pat iš 
Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Prancūzijos ir kt. Net 48 
proc. lankytojų profesija siejasi su statybų verslu – tą rodo 
„Litexpo“ užsakymu atlikta UAB „Synopticom“ lankytojų 
apklausa. Daugiau kaip pusė – 55 proc. lankytojų teigė, 
kad parodoje netrūko nieko ir net 73 proc. parodą 
įvertino aukščiausiais balais, teigdami, kad ketina į 
„Resta“ atvykti ir kitais metais, be to, parodą aplankyti 
drąsiai rekomenduos draugams bei pažįstamiems.

Tryliktąjį kartą 2013-aisiais vykusi automobilių 
paroda ALT2013 pristatė automobilius, jų detales 
bei aksesuarus. Taip pat lankytojai čia galėjo 
pamatyti daugybę motociklų, keturačių, laivų ir 
netgi malūnsparnį. Iš viso parodoje savo produktus 
eksponavo per 70 bendrovių. Per tris parodos dienas 
parodą aplankė 11.160 žmonių. Vienas sėkmingiausių 
parodos projektų – siaubo kambarys, kuriame buvo 
eksponuojamos sudaužytos mašinos, rodomos 
kitokios avarijų pasekmės, demonstruojami filmai apie 
autoįvykius. Prie šio kambario būriavosi žmonių eilės, 
o išėjusieji dalinosi įspūdžiais apie kultūros ir drausmės 
stoką mūsų keliuose. Šalia stendą įrengę kelių policijos 
atstovai pasakojo, kad paroda buvo naudinga 
vairuotojams, nes daugeliui jų tai buvo gera proga 
pabendrauti su kelių policininkais

2013-aisiais 167 įmones iš įvairių Europos šalių 
sutelkusi paroda „BaltTechnika“ yra vienas iš svarbiausių 
renginių, supažindinančių su inžinerinės pramonės 
potencialu Lietuvoje. Paroda užėmė 6373 kv.m. plotą, 

ją aplankė 5230 specialistų iš Lietuvos ir kitų Europos 
šalių. Pirmą kartą parodoje jungtiniame stende prisistatė 
Taivanio įmonės, tradiciškai kolektyviniame stende savo 
pasiekimus demonstravo Vokietijos Bavarijos žemės 
įmonės, naujienas eksponavo ir Lietuvos gamybininkai 
– juos po savo „vėliava“ sutelkė Lietuvos inžinerinės 
pramonės įmonių asociacija (LINPRA). Antrą kartą vyko 
renginys „Elektrikų pavasaris“, subūręs apie 40 elektros 
ir elektrotechnikos srityje dirbančių įmonių. Dalyviai 
parodos rezultatais liko patenkinti ir ypač pabrėžė 
lankytojų kompetenciją, aiškią motyvaciją. Savo siekius 
susirasti naujų ryšių ir partnerių įmonės galėjo įgyvendinti 
ne tik stenduose, bet ir kartu vykusiame specialiame 
renginyje. VšĮ “Versli Lietuva” ir tarptautinis kontaktų 
mugių tinklas b2fair bei partneriai organizavo verslo 
kontaktų mugę, skirtą Lietuvos inžinerinės pramonės 
įmonėms. Renginys buvo sėkmingas, jame dalyvavo 
74 įmonės iš Lietuvos, JAV, Danijos, Nyderlandų. Buvo 
suorganizuoti 123 verslo susitikimai, kuriuose įmonės 
aptarė bendradarbiavimo, partnerystės galimybes.

Šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS’13 2013-aisiais 
vyko ketvirtą kartą. Joje dalyvavo 50 meno galerijų iš 
11 pasaulio šalių, jų stenduose buvo galima susipažinti 
su 2000 meno kūrinių, kuriuos kūrė 500 menininkų. 
Mugė buvo ypač sėkminga. Joje buvo parduota 
daugiau kaip 100 kūrinių beveik už pusę milijono 
litų. Mugėje vyko ir daugiau renginių nei anksčiau. 
Lankytojų laukė įvairūs edukaciniai užsiėmimai, buvo 
rodomi dokumentiniai filmai, videomeno programa, 
videoinstaliacijos, atliekami performansai, su 
lankytojais bendravo eksponuojamų darbų autoriai. 
2013-aisiais mugę aplankė 15.000 žmonių. Į mugę 
atskubėjo ne tik kolekcininkai, bet ir žinomi verslininkai. 
Tarp žiūrovų galima buvo sutikti nemažai įžymybių iš 
meno pasaulio: režisierių, aktorių, muzikų, dizainerių.

2013-aisiais, apsukusi ratą per Baltijos šalių sostines, 
į Vilnių, į „Litexpo“ centrą grįžo tarptautinė Baltijos 
šalių kelininkų konferencija ir paroda, kurioje dalyvavo 
per 600 dalyvių ir svečių iš 25 valstybių. Tai buvo jau 
28-asis trijų valstybių atstovų susitikimas. Tarptautinės 
regiono konferencijos rengiamos kas treji-ketveri metai. 
Pagrindinis šių renginių tikslas – koordinuoti Baltijos šalių 
kelių specialistų veiklą glaudžiau bendradarbiaujant 
ir diegiant kelių ūkio valdymo, technikos naujoves, 
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sprendžiant regionines kelininkų problemas, siekiant bendrai atstovauti 
Baltijos šalių interesams tarptautinėje arenoje. Šio renginio svarbą liudija 
tai, kad jis įtrauktas į Tarptautinės kelininkų federacijos (IRF) - organizacijos, 
vienijančios daugiau kaip 80 pasaulio šalių, renginių kalendorių.

Kas antri metai vykstančioje tarptautinėje parodoje „BALTMEDICA 2013“ 
2013-aisiais buvo pristatomos medicinos ir laboratorijų, odontologijos 
ir optikos naujovės, vyko paskaitos ir konferencijos bendrosios medicinos 
ir sveikatingumo specialistams. Parodoje dalyvavo per 100 dalyvių iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Kinijos, Airijos, Šveicarijos, 
Italijos. Minint sveikatingumo metus, parodoje daug dėmesio buvo skiriama 
įvairiems sveikatos stiprinimo, geros emocinės savijautos, saugios aplinkos 
kūrimo būdams, sveikai gyvensenai. Parodoje vyko ir keletas reikšmingų 
renginių: konferencija „Technologijos šeimos gydytojams“, odontologų 
konferencija „Mokslas odontologijos praktikai“, paskaita „Profilaktika – 
geriausia investicija į sveikatą“, renginiai „Gydausi be vaistų“. Lankytojų ir 
dalyvių apklausos parodė, kad paroda „BALTMEDICA“ aukštai vertinama 
dėl labai tikslinės auditorijos ir specialistų gausos, dėl aktualios informacijos 
ir naujovių pristatymo.

Parodos „Jūsų namai“ ir Baltijos maisto ir gėrimų mugė BAF 2013-aisiais 
vyko kartu. Abi parodas jungianti bendra koncepcija ir moto – „Virtuvė kaip 

BENDROVĖS VEIKLOS  
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

Paroda „Vaikų 
šalis“ yra vienas iš 
labiausiai laukiamų 
ir lankomų renginių, 
skirtų visai šeimai. 
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šeimos susitikimų ir bendravimo vieta“ buvo palanki ir bendradarbiavimo 
galimybių ieškantiems verslininkams, ir gero maisto mėgėjams. Parodų 
ekspozicijose įsikūrė ne tik Lietuvos maisto ir gėrimų gamintojai, bet ir Italijos, 
Graikijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos kompanijos, ieškančios čia verslo 
partnerių bei plėtros galimybių. Parodoje taip pat buvo galima pamatyti 
atstovaujamus Prancūzijos, Norvegijos, Islandijos gamintojus bei susipažinti 
su jų produkcija. Šių parodų dalyvių bei lankytojų apklausos rodo, kad 
parodų tema yra patraukli ir aktuali, kad vis daugiau vartotojų vertina virtuvę 
ir gerą maistą, kad turime vis daugiau maisto kultūros puoselėtojų, kad 
užsienio kompanijos vis drąsiau žengia į Baltijos šalių rinkas ir būtent šioje 
parodoje pradeda žvalgybą, pristatydamos savo produktus ir ieškodamos 
partnerių, distributorių, organizuodamos degustacijas, nacionalinės virtuvės 
prezentacijas. Vietinės maisto kompanijos taip pat noriai dalyvauja parodose 
– tyrinėja rinką, vartotojų skonį bei vis daugiau dėmesio skiria produkto 
kokybei, jo išskirtinumui ir pateikimui.

Paroda „Vaikų šalis“ yra vienas iš labiausiai laukiamų ir lankomų renginių, 
skirtų visai šeimai. Kasmetė paroda skirta būsimoms mamoms, kūdikiams 
ir vaikams į Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“ vėl sukvietė 
svarbiausius vaikiškos produkcijos rinkos atstovus bei būrius vaikų, tėvų 
ir senelių, kurie su malonumu dalyvavo įvairiuose renginiuose. Parodoje 
tradiciškai veikė interaktyvi bendravimo, žaidimų ir patyrimų erdvė, kurioje 
mažieji parodos lankytojai galėjo išbandyti žaislus ir žaidimus, lavinamąsias 
priemones, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.

Trečiąjį kartą vykusi edukacinė, švietimo procesui ir visoms jame 
dalyvaujančioms grupėms skirta paroda „Mokykla“ vėl pristatė ateities 
mokyklos viziją, iškėlė daug švietimo sistemai aktualių klausimų ir buvo vėl 
įvertinta kaip ypač sėkmingas, seniai reikalingas ir novatoriškas projektas. 
Ši paroda yra tarp lankomiausių Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO 
renginių, kurį aplanko daugybė mokytojų iš visų mūsų šalies miestų ir 
miestelių. Paroda pasižymi įspūdinga renginių programa, mokytojams 
skirtomis improvizuotomis pamokomis inovatyviai įrengtose klasėse.

Šių metų parodas labai gerai įvertino dalyviai, teigdami, kad jos padeda 
išjudinti verslą, atkreipia dėmesį į aktualijas, padeda susirasti naujų kontaktų, 
sudaryti naudingus sandėrius. Didžioji dalyvių dalis ketina dalyvauti ir kitų 
metų parodose.

Daug dėmesio Bendrovės veiklai ir parodoms skyrė žiniasklaidos priemonės. 
LITEXPO parodos ir renginiai buvo teigiamai vertinami. Per 2013 metus 
įvairiose žiniasklaidos priemonėse LITEXPO ir jo organizuojamos parodos 
bei konferencijos buvo aprašytos ar paminėtos 2622 kartus ir tai 41,7 
proc. daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį, kai buvo užfiksuota 
1850 žiniasklaidos pranešimų. Ypač daug dėmesio LITEXPO veiklai skiria 
skaitomiausi portalai: DELFI, 15min., lrytas.lt, balsas.lt, alfa.lt, bernardinai.
lt bei verslo portalas vz.lt ir kt. Apie LITEXPO daug rašo ir „Verslo žinios“, 
„Lietuvos rytas“, skelbia Lietuvos radijas ir televizija.

Per 2013 metus 
įvairiose žiniasklaidos 

priemonėse LITEXPO 
ir jo organizuojamos 
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konferencijos 
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1 lentelė 2013 m. 12 mėnesių paroDų statistika

Parodos Dalyvių 
sk.

Užs. 
Dalyviai Lankytojų sk. Plotas Renginių sk.

Adventur 120 26 16.240 11.152 kv.m. 87

Studijos 190 42 35.000 9000 kv.m. 101

Vilniaus knygų mugė 267 42 64.000 12.000 kv.m. 416

Baldai 200 7 21.000 8849 kv.m. 3

Tarptautinė šunų paroda 6000 10.127 kv.m.

Pelenė 200 20 16.000 7000 kv.m. 20

RESTA 
Nekilnojamasis turtas 
Green Deco 
Protingi namai

530 67 40.000 33.100 kv.m. 44

ALT 70 4 11.160 9000 kv.m. 6

Balttechnika 167 60 5230 6373 kv.m. 28

ARTVILNIUS‘13 50 14 15.000 12.000 kv.m. 50

Tarptautinė Baltijos šalių 
kelininkų konferencija ir paroda 97 37 3500 7000 kv.m. 4

Baltmedica 98 13 8000 3857 kv.m. 20

Vilniaus sporto mugė 163 7797 5323 kv.m.

Baltijos tekstilė ir oda 245 135 9200 6457 kv.m. 25

Jūsų namai 55 4 9000 669 kv.m. 2

Baltijos maisto ir gėrimų mugė 
BAF 75 28 9000 1000 kv.m. 21

Vaikų šalis 125 10 15.300 6050 kv.m. 30

Mokykla 89 7 15.300 6001 kv.m. 216

Tarptautinė šunų paroda 6000 10.127 kv.m.

BENDROVĖS VEIKLOS  
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 
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2013 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOS BEI TIKSLŲ 
ĮGYVENDINIMAS KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE
Strateginis tikslas – konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį bei tarptautinių didelių renginių skaičių, 
teikiant organizavimo paslaugas. Per 2013 m. augo ir renginių skaičius – ne parodų metu jų buvo surengta 169 
(pernai – 131). LITEXPO konferencijų centre vykusių renginių plotas sudarė 189.150 kv.m., juose dalyvavo 47.557 
žmonių. Iš viso per 2013 m. renginiai ne parodų metu vyko 232 dienas. Populiariausia buvo 5.1 salė, kuri buvo 
išnuomota 55 kartus. Daugiausiai renginių – 10 – surengė „Verslo žinios“.

Didžiausias iš jų – konferencija-paroda ICT 2013. Jame dalyvavo 4000 dalyvių ir lankytojų, renginiui buvo įrengta 
14.822 kv.m. vidaus ploto ir 4.000 kv.m. lauko aikštelių. Antri ir treti pagal dydį ir svarbą buvo Rytų partnerystės ir 
Sanglaudos renginiai. Šiuose renginiuose dalyvavo per 2.000 žmonių, jie užėmė visą LITEXPO teritoriją – daugiau 
kaip 30.000 kv.m. vidaus ir lauko ploto. Iš viso LITEXPO vykusiuose ES renginiuose dalyvavo 8.900 žmonių iš 28 
valstybių. Lietuvos pirmininkavimo ES renginių organizatoriai labai palankiai įvertino LITEXPO pasirengimą įrengti 
ir aptarnauti tokio aukšto lygio tarptautinius renginius, pabrėžė LITEXPO kompetenciją, specialistų profesionalumą, 
akcentavo maitinimo paslaugų kokybę ir estetiką. 

Didžiausia šio laikotarpio 
naujiena – konferencijų 
turizmo kontaktų mugė 
„Convene“, kuri į Baltijos šalis 
atkeliavo pirmą kartą. 

Didžiausias šių metų iššūkis 
– Lietuvos pirmininkavimo ES 
renginiai, kurių buvo net 11. 

„Convene“ kontaktų mugei LITEXPO pasiūlė inovatyvų ir netradicinį architektūrinį sprendimą – buvo visiškai 
atsisakyta standartinių medžiagų bei įrangos ir sukurta konceptuali, originali verslo aplinka, kurioje panaudotos 
netikėtos tokiai aplinkai medžiagos – medis, linas. Šį sprendimą „Convene“ organizatoriai – VšĮ Vilniaus turizmo 
informacijos centras ir konferencijų biuras – įvertino ypač palankiai. Taip pat organizatoriai pabrėžė išskirtinį 
LITEXPO profesionalumą aptarnaujant tokio lygio renginius, organizuojant maitinimą, kuris irgi išsiskyrė originalumu 
– buvo atsižvelgta į pasaulines tendencijas ir pasiūlytas meniu tik iš vietinių ekologiškų produktų.



16

LITEXPO įvykdė ir ženkliai viršijo jai 2013 metams valdybos iškeltus 
pajamų, grynojo pelno bei nuosavo kapitalo grąžos rodiklius. Lyginant su 
planiniais įsipareigojimais, bendroji LITEXPO apyvarta išaugo 4,5 mln. Lt, 
grynojo pelno uždirbta 0,5 mln. Lt daugiau, o nuosavo kapitalo grąžos 
rodiklis išaugo 1,2 punkto. Bendrovė per ataskaitinius metus pasiekė 20 
mln. lt. apyvartą, uždirbo 3,3 mln. Lt konsoliduoto grynojo pelno ir pasiekė 
9,7 proc. nuosavo kapitalo grąžos rodiklį. Lyginant su 2012 metais, 
bendroji apyvarta išaugo 55 proc. arba 7 mln. Lt, grynasis pelnas – 124 
proc. arba 1,8 mln. Lt, o nuosavo kapitalo grąžos rodiklis pagerėjo 5 
proc. punktais. Maitinimo paslaugas teikianti dukterinė LITEXPO bendrovė 
OVANTIS 2013 metais pasiekė 3,5 mln. Lt apyvartą bei uždirbo 0,42 mln. 
Lt grynojo pelno. Bendrovės pajamos iš pagrindinės parodų organizavimo 
bei ekspozicijų įrengimo veiklos išaugo 16 proc., o iš konferencijų veiklos, 
įskaitant maitinimo paslaugas, išaugo daugiau negu dvigubai ir sudarė 
34 proc. visų pajamų ( ES renginiai iš jų – 71proc). Nors pajamos iš 
konferencijų ženkliai išaugo, tačiau pagrindinė pajamų dalis vis dar teko 
parodų organizavimui, įrengimui ir aptarnavimui, kurios sudarė 58% visų 
pajamų.

2013 m., lyginant su 2012 m., pajamoms išaugus 55 proc., išlaidos 
padidėjo 97 proc., arba 3.222 tūkst. Lt. Tokį ženklų išlaidų augimą 
lėmė II-ojo pusmečio ES pirmininkavimo renginiai bei su jų pasirengimu 
susijusios išlaidos. Pardavimo savikaina didėjo 45 proc., veiklos sąnaudos 
– 21 proc. Tiesioginiai kaštai didėjo ir dėl didesnio organizuotų parodų 
skaičiaus bei dėl šios priežasties išaugusių parodų įrengimo kaštų, taip pat 
dėl naujos tematikos parodos įvedimo į rinką ir kitų priežasčių. Didžiausią 
dalį LITEXPO išlaidų struktūroje 2013 m. sudarė Bendrovės darbuotojų 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai – 4.783 tūkst. Lt (30 proc.), 
kitos Bendrovės patirtos išlaidos pasiskirstė taip: parodų įrengimo bei kiti 
tiesioginiai kaštai – 3.356 tūkst. Lt (21 proc.), maitinimo kaštai – 2.561 
tūkst. Lt (16 proc.), turto amortizacija – 1.917 tūkst. Lt (12 proc.), ūkio 
priežiūros bei eksploataciniai kaštai – 1.720 tūkst. Lt (10 proc.), reklamos 
kaštai – 1.272 tūkst. Lt (8 proc.) bei kiti kaštai – 585 tūkst. Lt (3 proc.).

Balansinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje sumažėjo. 
Bendrovė 2013 metais nevykdė didesnių investicinių projektų, o metinės 
turto nusidėvėjimo išlaidos (įskaitant ir subsidijų lėšomis įsigytą turtą) sudarė 
iki 3 mln. Lt. 2013 metais LITEXPO tikslas buvo sukaupti tam tikrą nuosavų 
lėšų dalį numatomam 2014-2016 metais įgyvendinti investiciniam projektui 
– naujojo kongresų centro statybai, rekonstruojant Centrinius rūmus. Kaip 
matyti iš žemiau pateiktos 2 lentelės duomenų, 2013 metais, lyginant su 
ankstesniu laikotarpiu, nuosavo kapitalo bei turto grąžos rodikliai (ROE, 
ROA) išaugo dvigubai. 

Trumpalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su praeitais 
metais, išaugo tris kartus ir sudarė 7 mln. Lt. Trumpalaikio turto vertės 
pokyčius įtakojo ženklus uždirbtų pinigų likučio padidėjimas, o taip pat 

2013 METŲ  
FINANSINIAI RODIKLIAI
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ir padidėjusi pirkėjų įsiskolinimo suma – nuo 477 tūkst. Lt 2012 metais 
iki 798 tūkst. Lt 2013 metais. Tačiau, įvertinus pirkėjų skolų likučius dėl 
mokėjimų atidėjimų, pradelstų skolų suma metų gale sudarė iki 30 tūkst. 
Lt ir ji yra labai panaši į 2012 m. pradelstų skolų sumą. Be to, neženkliai 
ataskaitiniais metais sumažėjo atsargų likutis bei padidėjo išankstiniai 
apmokėjimai. 

2013 metų pabaigoje mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, 
lyginant su 2012 metais, pasikeitė neženkliai. Ataskaitiniais metais 
padidėjo skolos tiekėjams, tačiau ženkliai sumažėjo gautų išankstinių 
apmokėjimų suma. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neliko. Šiuo metu 
didžiausią dalį trumpalaikių įsipareigojimų dalyje sudaro skolos tiekėjams 
ir mokėtini mokesčiai. Iš skolų tiekėjams reikšmingos sumos susidaro dėl 
neapmokėtų eksploatacinių gruodžio mėn. išlaidų bei skola dukterinei 
bendrovei OVANTIS už suteiktas ES pirmininkavimo renginių maitinimo 
paslaugas. Mokėtinų mokesčių eilutėje didžiausią sumą sudaro priskaitytas 
2013 metų pelno mokesčio įsipareigojimas.

2 lentelė. 2013/2012 m. pagrinDiniai finansiniai roDikliai

Finansiniai rodikliai 2013 metai 2012 metai

Apyvarta , Lt 20.059 644 12.977 225

Grynoji apyvarta, Lt 13.463 375 9.602 503
Grynosios apyvartos marža, proc 68% 74%
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją 
(EBITDA), Lt 5.782 707 3.503 508

EBITDA marža, proc 29% 27%
Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį (EBIT), Lt 3.914 888 1.432 091

EBIT marža, proc 20% 11%

EBT 3.914 420 1.687 507
EBT marža, proc. 20% 13%
Grynasis pelnas (nuostolis), Lt 3.304 078 1. 474 811 
Grynojo pelno marža, proc. 17% 12%
Investuoto turto grąža (ROA), proc. 7,0% 3,5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. 9,7% 4,7%
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Dauguma santykinių Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių, lyginant su 
praeitais metais, taip pat pagerėjo. 2013 metais uždirbtas pelnas teigiamai 
įtakojo pagrindinius veiklos pelningumo rodiklius. EBITDA pelningumas 
išaugo 2 p.p. ir pasiekė 29 proc., EBIT – 9 p.p. ir pasiekė 20 proc., 
grynasis pelningumas išaugo 5 p.p. ir pasiekė 17 proc. Ataskaitiniais 
metais pagerėjo Bendrasis skolos arba turto įsiskolinimo rodiklis, kuris dėl 
savalaikio paskolų grąžinimo bei atsiskaitymų su kreditoriais sumažėjo 0,2 
p.p. ir nuo 5,6 proc. nukrito iki 5,4 proc. 

 

PERSONALAS
Valdybos posėdžio 2013-04-30 protokolu Nr. (1.4)-5 buvo patvirtinta 
nauja Bendrovės valdymo struktūra. Nepasiteisinus sprendimui pastatų 
ūkio priežiūrą perduoti išorinei kompanijai, buvo įkurta Statinių priežiūros 
grupė, kurioje papildomai buvo įkurti 3 etatai. Taip pat per atskaitinį 
laikotarpį papildomai buvo priimti 2 vadybininkai, 2 projektuotojai, 2 
montuotojai, 1 montuotojas-elektrikas, 1 administratorius, 1 analitikas ir 
1 valytojas.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. į UAB „Ovantis“ buvo pervesti šeši Maitinimo 
ir paslaugų skyriaus darbuotojai. Atnaujinus ir modernizavus apsaugos 
sistemas, buvo peržiūrėtas Apsaugos skyriaus darbo organizavimas 
ir postų išdėstymas, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo atsisakyta 4 
apsaugos darbuotojų. Su minėtais Maitinimo paslaugų ir Apsaugos skyrių 
darbuotojais darbo sutartys buvo nutrauktos 2012-12-31.

2013 m. balandžio 30 d. buvo nutraukta darbo sutartis su direktoriumi 
Dariumi Aleknavičiumi ir laikinai paskirtas direktorius Aloyzas Tarvydas 
(2013-04-30 protokolu Nr. (1.4)-5). Nuo 2013 m. liepos 22 d. UAB 
Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ vadovu (direktoriumi) paskirtas 
Mindaugas Rutkauskas (2013-07-22 protokolas Nr. (1.4)-8).

2013 m. buvo surengti vidiniai mokymai: „Vadovavimo kompetencijų 
ugdymas“, „Pardavimų praktika“ bei „Klientų aptarnavimo ir sudėtingų 
situacijų valdymas“, kurie dalinai finansuojami ES struktūrinių fondų 
lėšomis. Taip pat darbuotojų kompetencijos buvo gilinamos ir išoriniuose 
mokymuose apskaitos, mokesčių, pardavimų, teisės, darbų saugos srityse; 
įgyjami pažymėjimai. Darbuotojai vyko į kitus tarptautinius parodų centrus 
pasisemti patirties bei pristatyti Bendrovės rengiamas parodas. 

2013 m. sausio – vasario mėnesiais Bendrovėje buvo vykdomi darbuotojų 
veiklos vertinimo ir būsimo laikotarpio aptarimo pokalbiai. 2013 metams 

2013 METŲ  
FINANSINIAI RODIKLIAI

Valdybos posėdžio 
2013-04-30 
protokolu Nr. (1.4)-5 
buvo patvirtinta nauja 
Bendrovės valdymo 
struktūra. 
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buvo peržiūrėta darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka, nustatant 
didesnę fiksuotą mėnesinio darbo užmokesčio dalį, tuo būdu kiekvienam 
darbuotojui vidutiniškai darbo užmokestis buvo padidintas 10 proc.

Tęsiant Bendrovės tradicijas po pirmojo pusmečio parodų sezono 
darbuotojams buvo surengta sezono uždarymo šventė ir Naujametinis 
vakaras. 

 

PLANAI IR PROGNOZĖS  2014 METAMS
2013 metų pabaigoje LITEXPO valdyba patvirtino Bendrovės verslo 
strategiją 2014 – 2016 metams. Išskirtos ir patvirtintos penkios Bendrovės 
veiklos strateginės kryptys: 

• Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas užtikrinant optimalų 
resursų panaudojimą. 

• Parodų organizavimo išlaikymas ir plėtra, didinant tarptautiškumą, 
vystant esamas ir įvedant naujas parodas bei renginius.

• Konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį bei tarptautinių 
didelių renginių skaičių, teikiant organizavimo paslaugas.

• Kitų teikiamų paslaugų plėtra, didinant stendų įrengimo bei maitinimo 
paslaugų apimtis LITEXPO renginiuose bei už teritorijos ribų.

• Infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, siekiant pritaikyti ją prie 
besikeičiančių parodų ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės 
svarbos renginių organizavimo verslo sąlygų.
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2014 M. PLANAI PARODŲ VERSLO SRITYJE 
Parodų sezoną sausio mėnesį LITEXPO pradėjo kelionių, laisvalaikio ir sporto 
paroda ADVENTUR, rengiama kartu su Valstybiniu turizmo departamentu, 
Lietuvos turizmo asociacija ir Lietuvos turizmo rūmais. Paroda užėmė tris 
temines sales. Joje dalyvavo 149 bendrovės, tarp jų –  46 iš užsienio 
šalių.  Per  tris  dienas  parodą  aplankė  16 400 lankytojų.  Parodos  
metu  buvo  surengta  B2B  Verslo  kontaktų  mugė  „Buy Lithuania“ bei 63 
renginiai lankytojams. Lyginant su parodos premjera 2013 metais, šiemet 
parodos dalyvių skaičius išaugo 20 proc.  Vasario mėnesį LITEXPO buvo 
surengtos dvi vienos iš sėkmingiausių ir lankomiausių tarptautinių parodų 
–  STUDIJOS ir Vilniaus knygų mugė. 

2013 METŲ  
FINANSINIAI RODIKLIAI

2014 metais LITEXPO 
parodų plane – 22 
tarptautinės parodos.

Tarptautinė  žinių  ir  
išsilavinimo  paroda  
STUDIJOS  2014  
metais,  lyginant su 
2013 metų paroda, 
išaugo: plotas – 19 
proc., dalyvių skaičius 
– 3 proc., renginių  
skaičius – 42  proc.,  
lankytojų  skaičius –  
9  proc.  

Tarptautinė  žinių  ir  išsilavinimo  paroda  STUDIJOS  2014  metais,  lyginant 
su 2013 metų paroda, išaugo: plotas – 19 proc., dalyvių skaičius – 3 proc., 
renginių  skaičius – 42  proc.,  lankytojų  skaičius – 9  proc.  Pirmą  kartą 
parodos  metu  atskirose  salėse  buvo  surengti  nauji  renginiai:  Aukštojo 
mokslo  pasiekimų  paroda,  kurioje  Lietuvos  aukštosios  universitetinės 
mokyklos  demonstravo  inovacijas,  mokslo  technologijas,  kūrybines 
industrijas  ir  renginys  „Studentų  dienos“. Šio naujo projekto metu  
įvyko  20  renginių studentams:  verslo  įmonių  prisistatymų,  universitetų  
pranešimų  apie magistrantūros ir doktorantūros studijas Lietuvoje ir kt. 
Parodoje „STUDIJOS 2014“  dalyvavo  194  mokymo  įstaigos  iš  14  
pasaulio  šalių,  užsienio dalyviai  sudarė  25  proc.  bendro  dalyvių  
skaičiaus.  Parodos  metu  buvo surengti  172  aktualūs  parodos  tematiką  
atitinkantys  renginiai:  mokymo įstaigų prisistatymai, seminarai, parodą 
aplankė 38 457 lankytojų.

Vasario mėnesį jau 15-ąjį kartą buvo surengta tarptautinė VILNIAUS KNYGŲ 
MUGĖ. Mugės tema – klasikinė literatūra ir lietuvių literatūros pradininko K. 
Donelaičio 300-osios gimimo metinės. Ta proga mugėje buvo eksponuojama 
K. Donelaičio raštams skirta paroda, vyko nacionaliniai poemos „Metai“ 
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skaitymai. Mugė, šiemet sutraukusi 63 200 lankytojų, 
300 dalyvių, daugiau kaip 400 kultūrinių renginių, ir 
užėmusi 12 000 kv.m. ploto, buvo itin sėkminga. Tai 
vienas  pagrindinių  ir  ryškiausių  Lietuvos  kultūrinių  
įvykių,  apie  kurį  daug diskutuoja ir rašo įvairios 
žiniasklaidos priemonės. 

Tarptautinė  baldų  pramonės  ir  įrengimų,  dizaino  
ir  interjero  paroda „BALDAI  2014“  šiemet  bus  
rengiama  jau  20-ąjį  kartą.  Paroda  užims  tris 
parodų sales, atskira salė bus skirta specializuotai 
ekspozicijai „Baldinės medžiagos,  furnitūra  ir  
įrengimai“.  Joje  bus  demonstruojami  modernios 
baldų  gamybos  technologiniai  procesai,  įrengimai  
ir  konstrukcijos, leidžiančios kurti patogius, 
funkcionalius, nestandartinius baldus. Šių metų 
parodos tema bus dizainas, kaip neatsiejama baldų 
pramonės inovacijų dalis, turinti didelę reikšmę baldų 
gamybai, konkurenciniam pranašumui bei kurianti 
pridėtinę vertę. Parodos akcentu taps Dizaino galerijos 
ekspozicija „Vakar. Šiandien. Rytoj“, kurioje bus 
pademonstruoti išskirtiniai lietuviško dizaino baldai. 
Parodoje planuoja dalyvauti 115 baldų pramonės  
įmonių  iš  Lietuvos  ir  užsienio šalių.  Vyks  B2B  Verslo  
kontaktų  mugė, renginių ciklas „Dizaino šnekos“, 
seminarai ir paskaitos. 

Tarptautinė  grožio  industrijos  paroda  „PELENĖ 
2014“ išaugs  iki  trijų  atskirų  parodinių  salių,  kurių  
viena bus  skirta  grožio  industrijos  profesionalams,  
kita –  galutiniams  vartotojams,  o  trečioje  salėje  
pirmą kartą bus pristatoma nauja parodos tema - 
juvelyrika. Parodoje vyks atviras Lietuvos čempionatas 
kirpėjams ir grožio specialistams, pirmą kartą bus 
organizuojamas renginys  „Lietuvos  metų  stilistas  
2014“.  Parodos akcentas  –  kosmetologijos  naujovės.  
Parodoje  ketina dalyvauti apie 200 įmonių. 

Didžiausia  Lietuvoje  ir  Baltijos  šalyse  statybų 
pramonės  paroda  RESTA  šiemet  rengiama  jau  
21-ąjį kartą. Ji užims visas LITEXPO parodų  sales  ir  
lauko  aikšteles –  33 000  kv.m. plotą.  Parodos  tema  
–  vanduo,  jo  panaudojimas, apsauga  ir  tvarkymas.  
Parodoje  antrus  metus  iš eilės  bus  įrengta  
demonstracinė  erdvė „Žalioji ekspozicija“,  kurioje 
bus galima susipažinti su želdinimo tendencijomis, 
EKO tvenkiniais, racionaliu lietaus vandens 
panaudojimu, nusipirkti augalų ir sodinukų. Parodoje 

vėl bus įrengtos informacinės erdvės lankytojams 
„Klausk specialisto“, kuriose profesionalai padės  rasti  
tinkamus  sprendimus statant,  remontuojant  būstą  ar  
apželdinant  aplinką. Parodos metu  vyks  tarptautinė  
konferencija, seminarai, diskusijos  statybų  sektoriaus 
specialistams bei verslo kontaktų mugė. 

Pirmą  kartą  2014  m.  gegužės  8-10  dienomis  
bus surengta tarptautinė transporto priemonių, detalių, 
remonto  ir  puošybos  paroda  AUTOMECHANIKA, 
skirta  aptarnavimo  stočių  servisų,  auto  detalių 
parduotuvių, degalinių atstovams, sunkiojo transporto 
savininkams,  tiekėjams,  importuotojams.  Parodos 
formatas  –  išgryninta  tikslinė  lankytojų  auditorija, 
B2B  aplinka,  skirta  verslo  kontaktų  užmezgimui. 
Parodos metu vyks tarptautinė konferencija, seminarai 
automobilių servisų darbuotojams. 

Kartu  su  paroda  AUTOMECHANIKA  vyks  10-oji  
tarptautinė  transporto,  logistikos  ir  ITS  paroda 
TRANSBALTICA,  rengiama  kas  dveji  metai.  Tai 
vienintelis  specializuotas  renginys  Lietuvos  transporto 
specialistams  –  vežėjams,  logistikos,  ekspedijavimo 
atstovams,  supažindinantis  su  naujienomis  rinkoje, 
sunkiuoju  transportu,  paslaugomis,  intelektinėmis 
transporto sistemomis. 

Gegužės  pabaigoje  rengiama  tarptautinė  technikos 
ir  technologijų,  elektrotechnikos,  elektronikos, 
pramonės  įrengimų,  inžinerinės  kooperacijos 
paroda  BALTTECHNIKA.  Ši  paroda  yra  pagrindinis 
inžinerinės  pramonės  įvykis  Lietuvoje.  Paroda  skirta 
specialistams, verslui, akademinei visuomenei. Paroda 
apima  kelias  temines  grupes,  kurių  pagrindinės  
yra elektrotechnika,  suvirinimas,  metalo  apdirbimas, 
energijos taupymo technologijos. Tradiciškai parodos 
metu  organizuojamas  verslo  kontaktų  renginys,  vyks 
Lietuvos  inžinerinės  pramonės  pristatymo  seminarai 
specialistams,  suvirintojų,  elektrikų  konkursai,  bus 
pristatomos naujausios pramonės technologijos. 
Paroda  apims  dvi  ekspozicines  sales,  planuojama 
sulaukti 150  įmonių  iš  Lietuvos,  Latvijos, Vokietijos, 
Italijos, Rusijos ir kt. šalių.

Pirmąjį  šių  metų  pusmetį  užbaigsime  tarptautine 
šiuolaikinio meno muge „ARTVILNIUS‘2014“, kurią jau 
penkti  metai  rengia  Lietuvos  galerininkų  asociacija. 
LITEXPO yra pagrindinis renginio partneris. 
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2013 METŲ  
FINANSINIAI RODIKLIAI

Antrąjį  pusmetį  suplanuotos  penkios  tarptautinės 
parodos.  Lapkričio  mėn.  6-8  dienomis  vyks 
tarptautinė,  kas  antri  metai  rengiama  specializuota 
viešbučių,  parduotuvių  ir  restoranų  įrangos  paroda 
„Baltshop.  Balthotel.  Baltgastro“,  skirta  HoReCa 
sektoriaus atstovams. Prie parodos bus organizuojami 
jau  tradiciniais  tapę  konkursai:  „Geriausias  Lietuvos 
virėjas  2014“,  „Geriausias  Lietuvos  konditeris 
2014“,  „Talentų  konkursas  2014“,  „Jaunųjų  virėjų 
komanda  2014“,  „Jaunųjų  talentų  konkursas  2014“. 
Šių  konkursų  lankytojai  –  gastronomijos  specialistai 
–  virėjai,  konditeriai,  virtuvių  šefai,  technologai  bei 
įmonių savininkai - atvyksta iš visos Lietuvos maitinimo 
įstaigų.

Tuo  pačiu  metu  bus  rengiama  tarptautinė  maisto  
ir gėrimų  mugė  BAF,  skirta  gero  maisto  mėgėjams,  
maisto  kultūros  puoselėtojams.  Interaktyvus  mugės 
formatas leidžia dalyviams maistą, prieskonius ir kitus 

produktus  pristatyti  gyvai,  juos  čia  pat  gaminant  
ir degustuojant.  

Tradicinė  namų  apyvokos  reikmenų, namų  tekstilės  
ir  interjero  puošmenų  mugė  JŪSŲ NAMAI 2014 
metais bus rengiama kartu su muge BAF ir  paroda  
„Baltshop“.  Šiemet paroda keis savo tematiką ir 
formatą, akcentuos sveiką gyvenseną. 

Šiuos  metus  tradiciškai  baigsime  dviem parodoms. 
Kartu vyks interaktyvi,  gausi renginių ir geros nuotaikos 
paroda VAIKŲ ŠALIS, skirta šeimoms,  auginančioms  
vaikus,  ir  paroda  MOKYKLA, pristatanti  visą  pradinio,  
vidurinio,  specialiojo ugdymo  įrangos  ir  mokymo  
priemonių  spektrą.  Ši paroda  savo  programoje  kelia  
aktualius  švietimo klausimus  ir  vaikų  bei  jaunimo  
ugdymo  problemas, todėl  sulaukia  didelio  visuomenės  
ir  žiniasklaidos susidomėjimo.  Abi  parodos  yra  
vienos iš lankomiausių LITEXPO centre.

2014 PLANAI KONFERENCIJŲ VERSLO SRITYJE

2014 metų vasario 12-13 dienomis LITEXPO jau antrus 
metus iš eilės vyko specializuota konferencijų turizmo 
kontaktų mugė CONVENE, kurioje dalyvavo daugiau 
nei  150  dalyvių,  konferencijų  verslo  organizavimo 
profesionalų.  LITEXPO  konferencijų  organizavimo 
padalinys sėkmingai sudalyvavo šiame tarptautiniame 
renginyje. LITEXPO atstovams tiesiogiai teko bendrauti 
su tarptautinių renginių organizatoriais, turinčiais tiks-

lą 2015, 2016 ir vėlesniais metais pritraukti tarptauti-
nių renginių į Lietuvą. 

Balandžio mėnesį vėl laukia jau  tradiciniu  tampan-
tis  renginys  -  LOGIN  konferencija.  Tai didžiausias  
interneto  ir  technologijų  bendruomenės susibūrimas 
Baltijos šalyse, kasmet sutraukiantis daugiau nei  70  
pranešėjų  ir  3.000  dalyvių  iš  viso  pasaulio. LI-
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Visi investiciniai LITEXPO projektai įgyvendinami 
ilgalaikių Bendrovės strateginių tikslų pasiekimui. 
Pagrindinės 2014 metų Bendrovės investicijos – tai 
parengiamųjų darbų atlikimas dviejų investicinių 
plėtros projektų įgyvendinimui: Litexpo Centrinių 
rūmų rekonstrukcijai – konversijai į daugiafunkcinį 
kongresų ir konferencijų centrą bei viešbučio 
statybai – techninio projekto, galimybių studijos 
bei optimalaus verslo organizavimo modelio 
parengimui, privataus kapitalo bei tarptautinio 
viešbučio operatoriaus paieškai ir pan. 2014 metais 
investicijoms numatyta išleisti iki 1,4 mln. Tai apimtų 
ir automatizuotos energetinių resursų apskaitos 
sistemos įdiegimą, naujų parodinių bei apšvietimo 
konstrukcijų įsigijimą, darbo vietų kompiuterinės bei 
programinės įrangos atnaujinimą, naujus investicinius 
sprendimus interneto kokybės užtikrinimui bei kitas 
smulkesnes investicijas.

LITEXPO 2014 metų finansinis planas parengtas, 
įvertinus kiekvienos parodos rinkos potencialą, 
atsižvelgiant į ekonomikos bei vidinės paklausos 
numatomą augimą, galimybes pritraukti į Lietuvą 
tarptautinius renginius bei kitus veiksnius. Įgyvendinus 
išsikeltus tikslus, tikėtina, kad 2014 metais Bendrovės 
pajamos augs iš visų parodų, o apyvartos sumažėjimas 
bus tik iš konferencijų organizavimo veiklos. Pagrindinė 
priežastis – 2013 metais gautos pajamos iš ES 
pirmininkavimo renginių. 2014 metais įsipareigojama 
pasiekti 11 proc. grynojo pelno maržos rodiklį, 26 
proc. - EBITDA maržą, 13 proc. – EBIT maržą. Bus 
siekiama 5,2 proc. nuosavo kapitalo grąžos (ROE) bei 
4 proc. investuoto turto grąžos (ROA) rodiklių

LITEXPO įvertinusi vadovybės, valdymo bei vidinius 
ir darbo organizavimo pokyčius, o taip pat ir išlaidų 
taupymo rezervus, numato užtikrinti 2014 metų 
planinių veiklos bei finansinių įsipareigojimų vykdymą. 

INVESTICIJŲ PROGRAMA, VEIKLOS TIKSLAI IR SIEKTINI  
FINANSINIAI RODIKLIAI 2014 METAIS 

TEXPO centre  jis  jau  rengiamas  ketvirtus  metus  ir 
kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių. Specialiai šiam 
renginiui  numatoma  įrengti  papildomų  konferencijų 
salių.  2013  metais  LITEXPO  prie  šios  konferenci-
jos inicijavo  “START  UP”  parodos  surengimą.  Jau  
2014 metais ši paroda išaugs ir užims 1900 kv.m. 
5-osios salės  ploto.  

2014  metais  LITEXPO  vyks  ir  du  dideli sporto  
renginiai  -  tai  “Rankų  lenkimo  čempionatas” bei  
Sporto  mugė,  kuri  užims  visas LITEXPO sales. Su čia 
muge planuojama rengti „Ž. Savicko galiūnų čempio-
natą“ bei  “Nike  konvenciją”. 

Bendradarbiaujant su VšĮ “Versli Lietuva” planuojami 
trys kasmetiniai renginiai: „Silicon valey comes to the 
Baltic”, “Verslas Veža” ir “Start up fair”. 

Ir  bene  svarbiausias  numatytas  renginys  –  „NATO 

–  energetinis  saugumas”,  kuris  vyks  2014m. lapkri-
čio 12-13 dienomis.  Dalyvių  skaičius –  400, tarp jų 
–  250  konferencijos dalyvių.  Renginys  vyks  dvi  die-
nas  Konferencijų centre, o 5-oje salėje bus surengta 
paroda, į kurią ketina atvykti technologijų gamintojai/
kūrėjai iš viso pasaulio.  Jie  pristatys  naujas  technolo-
gijas  energijos gavybos ir panaudojimo karinėje pra-
monėje. Renginys yra atviras visuomenei, tačiau pate-
kimas į parodą bus tik su išankstinėmis registracijomis. 

Kiti  vystomi  projektai  2015-2016  metais: organi-
zuojami  renginiai  “Bonsai  &  Suiseki”,  2015 „Euro-
pean  Society  of  Paediatric  Neonatal  Intensive Care  
(ESPNIC)“,  intensyviai  ruošiamasi  2015 m. rugsėjo 
17-24 dienomis vyksiančiam tarptautiniam pienininkų 
kongresui  “World  Dairy  summit”.  Tai  didžiausias 
pasaulyje pienininkystės kongresas, kuris pirmą kartą 
vyks Rytų Europoje – Lietuvoje.
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NEPRIKLAUSOMO 
AUDITO ATASKAITA

I. ĮŽANGINĖ DALIS

Mes atlikome UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 
„Litexpo“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – Grupė) 
konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, 
kurį sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. konsoliduotas 
balansas ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotoji 
pelno (nuostolių) ataskaita, konsoliduotoji pinigų 
srautų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaita bei konsoliduotų finansinių ataskaitų 
aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos) 
vykdydami audito paslaugų teikimo sutartį Nr. 
13/12/13-70.

Darbai atlikti pagal sutartyje numatytą ir suderintą su 
vadovybe grafiką. Audito metu nagrinėjome Grupė 
ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, nuosavo 
kapitalo apskaitą, įsipareigojimų sritį, pajamų ir 
sąnaudų atvaizdavimo apskaitoje tvarką, mokesčių 
apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą bei kita. 
Audito metu nagrinėjome pirminius apskaitos 
dokumentus, apskaitos registrus, įvairias sutartis, 
mokesčių deklaracijas ir kitus buhalterinės apskaitos ir 
dokumentus, tyrėme vidaus kontrolės procesus.

Pagrindinis audito tikslas yra nustatyti, ar finansinės 
ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai 
parodo audituojamos Bendrovės finansinę būklę, 
veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių 
ataskaitų sudarymą.

II. AUDITO APIMTIS

Auditą atlikome vadovaujantis Tarptautiniais audito 
standartais, LR audito įstatymu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais auditą bei auditorių darbą.

Tarptautiniai audito standartai reikalauja suplanuoti ir 

atlikti auditą taip, kad gautume pakankamą pagrindą 
tvirtinti, jog metinėse finansinėse ataskaitose nėra 
reikšmingų informacijos iškraipymų. Audito metu testais 
buvo ištirti įrodymai, patvirtinantys metinių finansinių 
ataskaitų sumas ir jų atskleidimus. Audito metu buvo 
įvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybės 
atlikti reikšmingi įvertinimai, taip pat bendras metinių 
finansinių ataskaitų pateikimas pagal nustatytą tvarką. 
Manome, kad atliktas auditas suteikia pakankamą 
pagrindą mūsų nuomonei. 

Už pateiktų metinių finansinių ataskaitų teisingumą 
atsakinga UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro 
„Litexpo“ vadovybė, o auditorius atsakingas už 
išreikštą nuomonę apie audituotas metines finansines 
ataskaitas.

Vadovybė atsakinga už audito atlikimui reikalingų 
dokumentų bei duomenų pateikimą, jų teisingumą, 
patikimumą ir pilnumą.

Audito paskirtis nėra nustatyti visus apskaitos ir vidaus 
kontrolės sistemų trūkumus. Dėl įgimtos apskaitos 
rizikos, testų pobūdžio, kitų audito procedūrų bei 
audito vidaus kontrolės ribotumo atliekant tikrinimus 
(t.y. atrankos būdu patikrinant pasirinktus dokumentus 
ir duomenis), nėra galimybės surasti visas buhalterines 
apskaitos ir metinių finansinių ataskaitų klaidas. 
Išlieka rizika, kad gali likti nepastebėtų nereikšmingų 
informacijos iškraipymų.

Audito ataskaitoje aprašomi reikšmingi apskaitos 
sistemos kontrolės sričių trūkumai, į kuriuos, mūsų 
nuomone, turi būti atkreiptas vadovybės dėmesys, 
taip pat pateikiamos mūsų rekomendacijos trūkumams 
pašalinti.

    III. AUDITORIAUS IŠVADOS 
MODIFIKAVIMO PRIEŽASTYS

Mūsų išvada, kad metinės finansinės ataskaitos visais 

AUDITO ATASKAITA DĖL  
UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“  
2013 M. KONSOLIDUOTŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
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reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Grupės būklę pagal metinių 
finansinių ataskaitų sudarymo tvarką, rodo, jog mes dėl Grupės 2013 metų 
metinių finansinių ataskaitų ir veiklos rezultatų pareiškiame besąlyginę 
nuomonę. Tokios nuomonės pareiškimas taip pat parodo, kad rengiant 
metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į visus apskaitos principų 
arba jų taikymo metodų pasikeitimus bei jų poveikį metinėms finansinėms 
ataskaitoms. 

IV. METINĖS FINANSINĖS  
ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI

Grupė finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų sudarymą, verslo apskaitos standartais bei patvirtinta 
apskaitos politika. 

Grupė teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro 2013 
m. gruodžio 31 d. konsoliduotas balansas ir tą dieną pasibaigusių 
metų konsoliduotoji pelno (nuostolių) ataskaita, konsoliduotoji pinigų 
srautų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei 
konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 

Audito metu nebuvo reikšmingų finansinių ataskaitų koregavimų. 

Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje toks 
turtas, kuris teikia ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra nemažesnė už nustatytą minimalią 
sumą. Grupės nustatyta minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 2000 
Lt. Ši nuostata galioja nuo 2013 m. kovo 1 d. Iki 2013 m. vasario 28 d. 
Litexpo nustatyta minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė buvo 800,00 Lt. 

Grupės nuosavybėje turimas ilgalaikis turtas patvirtinamas inventorizacijos 
duomenimis. 

Balanse parodyto  
ilgalaikio turto sudėtis (Lt):

Nematerialusis turtas 28 971

Materialusis turtas 40 264 755

Iš viso: 40 293 726
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NEPRIKLAUSOMO 
AUDITO ATASKAITA

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto sudėtis balanse (Lt): 

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos 
vykdyti sutartys 188 995

Per vienerius metus gautinos sumos 831 039

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6 050 609

Iš viso: 7 070 643

Grupės trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, 
per vienerius metus gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas, pinigai ir jų 
ekvivalentai. 

Atsargos balanse parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo 
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Apskaičiuojant 
sunaudotas atsargas, Grupė taiko FIFO būdą. 

Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo ir Grupės trumpalaikis finansinis 
turtas – pinigai ir jų ekvivalentai bei gautinos sumos. Grupės gautinos 
sumos yra įvertintos grynąja verte. 

Nuosavas kapitalas

Grupės nuosavą kapitalą (Lt) sudaro: 

Įstatinis kapitalas 32 772 440

Privalomasis rezervas 0

Perkainojimo rezervas 515 708

Kiti rezervai 0

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS: 2 411 585

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 3 304 078

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) (892 493) 

Iš viso: 35 699 733

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje grupės akcinis kapitalas sudarė 32 
772 440 Lt, per ataskaitinius metus savininko kapitalas nesikeitė. Finansinių 
metų pabaigai nuosavą kapitalą sudarė 35 699 733 Lt. Per 2013 metus 
Grupė uždirbo 3 304 078 Lt grynojo pelno. 

Įstatymo numatytas privalomasis rezervas nėra suformuotas. 

„Reikšmingų pastabų 
dėl trumpalaikio 
turto apskaitos 
neturime.“
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Perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio turto perkainojimas, atliktas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Pagal LR akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 39 straipsnio 7 
p. nuostatas Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto 
ir finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą.  
Perkainojimo rezervu arba jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas.

Atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas, ir į tai, kad nekilnojamo turto (pastato), 
kuriam buvo suformuotas perkainojimo rezervas 2013 m. gruodžio 31 d.  
įsigijimo savikainos vertė yra nusidėvėjusi, rekomenduojame perkainojimo 
rezervu padidinti įstatinį kapitalą. 

Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo 
pelno, akcijų priedų ir rezervų. Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas 
išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai išduodamos akcininkams, 
arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. 

Sprendimą padidinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priima visuotinis 
akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis bendrovės/Grupės finansinių 
ataskaitų rinkiniu. 

Atkreipiame dėmesį, kad iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami 
nuostoliai. 

Kitų pastabų dėl nuosavo kapitalo apskaitos neturime. 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Grupės mokėtinas sumas (Lt) sudaro: 

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 0

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2 555 766

Kitos finansinės skolos 64 666

Skolos tiekėjams 882 369

Gauti išankstiniai apmokėjimai 644 331

Pelno mokesčio įsipareigojimai 489 157

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 405 330

Atidėjiniai 14 000

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 55 913

Iš viso: 2 555 766
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Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro suformuoti atostogų 
atidėjiniai, mokėtinos socialinio draudimo įmokos, mokėtinas gyventojų 
pajamų mokestis, mokėtinos garantinio fondo įmokos.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susideda iš mokėtinų 
mokesčių, skolų atskaitingiems asmenims, mokėtinų dividendų deponentų.

Reikšmingų pastabų dėl mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos neturime.

Pajamos

Audito metu atlikome pajamų bei sąnaudų testus bei patikrinome pirminius 
dokumentus.

Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už prekes ar paslaugas turto 
tikrąja verte, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, atėmus grąžinimus 
ir nuolaidas. Pajamos yra pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos 
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje 
nepriklausomai nuo gautų įplaukų, t.y. tuomet, kai jos yra uždirbamos.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais 
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

V.  VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO FINANSINĖMS 
ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS

Mes atlikome 2013 ataskaitinių  metų konsoliduotojo metinio pranešimo, 
kuris yra pridedamas prie audituotų 2013 metų finansinių ataskaitų, 
patikrinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas 
atsakinga vadovybė.

Mūsų patikrinimas apsiribojo konsoliduotojo metinio pranešimo patikrinimu, 
kad šiame metiniame pranešime nėra jokių reikšmingų į jį įtrauktos 
finansinės informacijos neatitikimų Grupės finansinėms ataskaitoms. 
Mes netikrinome konsoliduotojo metinio pranešimo vadovybės vertinimų 
dėl ateities planų ir prognozių dalies, nes tai nėra audito tikslas, todėl 
nepareiškėme nuomonės apie tai. 

Remdamiesi atliktu patikrinimu, mes pareiškiame, kad 2013 metų 
konsoliduotajame metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų 
į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų UAB Lietuvos parodų ir 
kongresų centro Litexpo konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms. 

NEPRIKLAUSOMO 
AUDITO ATASKAITA

„Reikšmingų pastabų 
dėl mokėtinų sumų 
ir įsipareigojimų 
apskaitos neturime.“
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VI. VIDAUS KONTROLĖ

Atliekant 2013 metų finansinių ataskaitų auditą įvertinome Grupės verslo 
rizikos veiksnius, įgimtos rizikos veiksnius, vidaus kontrolės rizikos veiksnius, 
kurie gali turėti įtakos vertinant metines finansines ataskaitas. 

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, 
kurie galėtų daryti poveikį metinėms finansinėms ataskaitoms. 

Mes nepastebėjome tokių vidaus kontrolės struktūros ir jos veikimo aspektų 
kuriuos, mūsų manymu, būtų galima traktuoti kaip aukščiau minėtą 
reikšmingą vidaus kontrolės sistemos trūkumą. 

Atliekant metinių finansinių ataskaitų auditą aiškinomės tik tas apskaitos ir 
vidaus kontrolės sistemų tvarkas ir procedūras, kurios yra svarbios metinių 
finansinių ataskaitų tvirtinimams. 

VII. KITI FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO SUTARTYJE 
NUMATYTI DALYKAI

Pagal sutarties sąlygas audito metu nebuvo numatyta kitų papildomų 
reikalavimų, kurie nebūtų aprašyti šioje audito ataskaitoje. 

AUDITORĖ ANA SIRIENĖ
2014 m. kovo 27 d. 
Subačiaus g. 15/2-53, 
LT 01300 Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000251
UAB  Nepriklausomas auditas
Audito Bendrovės pažymėjimo Nr. 001247 
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NEPRIKLAUSOMO 
AUDITO IŠVADA

IŠVADA DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Mes atlikome toliau pateikiamo UAB Lietuvos parodų ir kongreso centro 
„LITEXPO“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – Grupės) konsoliduotų metinių fi-
nansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2013 m. gruodžio 31d. konsoliduo-
tas balansas ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotoji pelno (nuostolių) 
atsakaita,  konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita,  konsoliduotoji nuosavo 
kapitalo pokyčių ataskaita bei konsoliduotų  finansinių ataskaitų aiškinima-
sis raštas ( toliau –finansinės atskaitos), auditą.

VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖS UŽ FINANSINES ATASKAITAS

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir 
teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, bei 
tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,  priimtus taikyti Europos 
Sąjungoje,  ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 
finansinėms atsaskaitoms parengsti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės 
ar klaidos.

AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, 
pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito 
standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos 
reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą 
užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito 
įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų 
parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių 
ataskaitų reikšmingo  iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. 
Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su 
įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų 
tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad 
pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas 
taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės 
atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų 
pateikimo įvertinimą.

Skirta UAB Lietuvos 
parodų ir kongresų 
centro „LITEXPO“ 
įmonių grupės 
akcininkams.
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Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami 
auditoriaus nuomonei pagrįsti.

NUOMONĖ

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais 
teisingai pateikia UAB „LITEXPO“ ir Grupės 2013m. gruodžio 31d. 
finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus 
ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės 
aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 
sudarymą ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, priimtais 
taikyti Europos Sąjungoje.

IŠVADA DĖL TEISINIŲ IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMŲ

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą Grupės 2013m. metinį pranešimą 
ir nepastebėjome  jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos 
neatitikimų Grupės 2013m. finansinėms ataskaitoms.

AUDITORĖ ANA SIRIENĖ
2014 m. kovo 27 d. 
Subačiaus g. 15/2-53, 
LT 01300 Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000251
UAB  Nepriklausomas auditas
Audito Bendrovės pažymėjimo Nr. 001247 
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FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS
Registracija ir nuosavybė

Įregistruota: 1990-12-05 

Perregistruota: 1995-04-20 perregistruota iš AB į 
UAB

Įmonės kodas: 120080713

PVM mokėtojo kodas: LT200807113

Socialinio draudimo kodas: 19-056381

Įmonės teisinis statusas: Uždaroji akcinė bendrovė 

Įmonės buveinė: Laisvės pr.5, Vilnius

Finansiniai metai

Grupės finansiniai 
metai trunka 
12 mėnesių, jie 
prasideda sausio 1 d. 
ir baigiasi gruodžio 
31 d.

Akcininkai

Eil. 
Nr.

Akcininkai Ak-
cijos        
rūšis

No-
minali 
akcijos 
vertė, Lt

Turimų akcijų kie-
kis, vnt

Akcininkui priklau-
santi įstatinio kapita-
lo dalis, Lt

Akcininkui priklausanti   
įstatinio kapitalo dalis, 
proc.

1. LR Ūkio 
ministerija

PVA 10 3236709 32367090 98,72

2. Kiti PVA 10 40535 405350 1,28

Iš viso: * * 3277244 32772440 100,00

2013 m. gruodžio 31 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ įmonių grupę (toliau  - Grupė ) sudarė 
patronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų  ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – „Litexpo“ arba Bendrovė) ir jos 
dukterinė įmonė UAB Ovantis (toliau „Ovantis“:). UAB Ovantis įregistruota 2012 m. gruodžio 3 d. Įmonės kodas 
302926583. Dukterinės įmonės buveinė įsikūrusi Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 proc. dukterinės 
bendrovės akcijų. 
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FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Grupės veikla

Grupė vykdo šią ūkinę veiklą:

• (823000) posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

• (561000) restoranų ir pagaminto valgio tiekimas .

Grupės savininko kapitalo pokyčiai

„Litexpo“ įregistruotas įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 
32772440 Lt.  Įstatinio kapitalo struktūra pateikta 9 priede. Per ataskaitinius 
metus Bendrovės įstatinio kapitalo pakitimų nebuvo.

Darbuotojų skaičius

2013 metų Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 90,04 
darbuotojai, 2012 metų – 107,7 darbuotojai. 2013 metų Grupės vidutinis 
sąrašinis darbuotojų skaičius – 98,04 darbuotojai, 2012 metų – 108,7 
darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA
Norminiai aktai, kuriais  
vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Grupės metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 
atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais ir „LITEXPO“ 
patvirtintomis metodikomis, kurios neprieštarauja verslo apskaitos 
standartams ir užtikrina bendrovės apskaitos teisingumą.

Rengiant metines finansines  ataskaitas, buvo atsižvelgiama į veiklos 
tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad Grupė artimiausioje ateityje galės 
tęsti savo veiklą. Visos sumos  metinėse finansinėse ataskaitose yra pateiktos 
nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – litais (Lt.)

Grupės apskaitos politika

Apskaita grupėje tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą. Apskaita tvarkoma 
ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 
vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir 

Bendrovėje dirba trys 
vadovai: direktorius, 

direktoriaus pavaduo-
tojas, finansų vadovė.
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ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar 
rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka susiję su užsienio valiuta, apskaitoje 
perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą 
užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba 
ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai 
surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, 
o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalbomis.

Konsolidavimo principai

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kurias kontroliuoja 
Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama kaip gebėjimas 
daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos 
įmonės finansinę ir ūkinę veiklą, siekiant iš šios įmonės 
naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą 
bendrą kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo 
balsų skaičių. Dukterinės įmonės finansinės ataskaitos 
įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo 
kontrolės įsigijimo dienos, bet nebeįtraukiamos nuo 
kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines 
ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, 
gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai 
yra eliminuojami.

Turto apskaitos politika

Nematerialus turtas

Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas 
nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo 
bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti 
tiesioginės ir netiesioginės naudos.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 
savikaina, finansinėje apskaitoje parodomas įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine 
verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 
amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacijos 
sąnaudos priskiriamos bendrovės veiklos sąnaudoms. 
Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą 
metodą. Likvidacinė vertė nenustatoma.

Nematerialiojo turto grupės  
ir jų naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr. Turto grupė Amortizacija

1. Patentai, licenzijos 3

2. Programinė įranga 3

3. Kitas nematerialus turtas 4

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas ir 
registruojamas apskaitoje toks turtas, kuris teikia 
ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir 
kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra 
nemažesnė už nustatytą minimalią sumą. Grupės 
nustatyta minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė 
- 2000 Lt. Ši nuostata galioja nuo 2013 m. kov 
1 d. Iki 2013 m. vasario 28 d. „Litexpo“ nustatyta 
minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė buvo 800,00 
Lt. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 
Balanse materialus turtas parodomas įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto 
vertės sumažėjimo sumą. Likvidacinė vertė – 1 litas. 
Bendrovėje atlikta metinė inventorizacija. 2013 metais 
turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti 
taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas.

Finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas 
apskaitoje pagal 15-ąjį verslo apskaitos standartą. 
Įsigytos kitos įmonės akcijos apskaitoje registruojamos 
įsigijimo savikaina.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Pajamų ir sąnaudų pripažinimo politika

Pajamų pripažinimas ir tipinės veiklos pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos 
standartu, kaupimo ir palyginimo principais. Pajamomis laikomas tik 
Grupės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos 
sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstami. Pajamos 
yra priskiriamos tipinei ar netipinei veiklai. Tipinės veiklos pajamoms 
priskiriama: parodų organizavimo, stendų pardavimų, parodų aptarnavimo, 
patalpų nuomos ir maitinimo pajamos. Kitos veiklos pajamoms, išskyrus 
finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto turto pardavimas ir 
kitos atsitiktinės pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms 
priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo 
rezultatas, gauti dividendai.

Sąnaudų pripažinimas ir tipinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos 
standartu, kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų 
uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje 
registruojamos ir balanse parodomos kaip turtas. Pardavimo savikainai 
Grupėje priskiriamos: parduotų atsargų savikaina, medžiagų sunaudojimas 
parodoms, paslaugų, darbų, tyrinėjimo savikaina, gamybos sąnaudos, 
reklama. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrovės ir administracinės 
sąnaudos, mokesčių sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos 
kitos atsitiktinės sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms 
priskiriama: užsienio valiutų kurso pasikeitimo rezultatas, banko paskolų 
palūkanos, abejotinų skolų sąnaudos, baudos ir delspinigiai tiekėjams.

Gautinos sumos ir kitas finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą. 
Jį sudaro pinigai, terminuotieji indėliai ir kitas pagal sutartis gautas ir 
gautinas finansinis turtas. 

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Finansinės ir investici-
nės veiklos pajamoms 

priskiriama: palūka-
nos, delspinigiai, 

užsienio valiutos kurso 
pasikeitimo rezultatas, 

gauti dividendai.
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Trumpalaikio turto apskaitos politika

Atsargos registruojamos apskaitoje pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą. 
Grupės apskaitoje, atsargos įvertintos įsigijimo savikaina ir taikomi šie 
atsargų įkainojimo būdai:

Grupė Būdas

I. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai FIFO

II. Pirktos prekės skirtos perparduoti FIFO

Perkant atsargas sumokėta arba mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 
į atsargų judėjimo savikainą neįskaičiuojama. Ją įskaičiuoti į savikainą 
galima tik tada, kai pridėtinės vertės mokestis yra negrąžintinas. Prieš 
perduodant naudoti Grupės veikloje trumpalaikį turtą (inventorių), kuris 
pagal apskaitos politiką nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, surašomas 
aktas. Turto nurašymo aktas yra pagrindas pripažinti šio turto įsigijimo 
savikainą sąnaudomis. Pripažinus tvarkoma kiekinė šio turto apskaita 
nebalansinėse sąskaitose.

Mokesčiai

Grupės apskaitoje mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas, mokestinės 
atskaitomybės sudarymas atliekami nepažeidžiant mokesčius 
reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Grupė 
apskaičiuoja ir deklaruoja šiuos mokesčius:

• Gyventojų pajamų mokestį.
• Valstybinio socialinio draudimo įmokas.
• Pridėtinės vertės mokestį
• Pelno mokestį.
• Įmokas į Garantinį fondą.
• Valstybės žemės nuomos mokestį.
• Nekilnojamo turto mokestį.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Nuosavas kapitalas 
registruojamas 
apskaitoje pagal 
8-ąjį verslo apskaitos 
standartą.
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Nuosavo kapitalo apskaitos politika

Grupės nuosavam kapitalui priskiriama:

• apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
• akcijų priedai;
• perkainojimo rezervas (rezultatai);
• privalomasis rezervas;
• rezervas savoms akcijoms įsigyti;
• kiti rezervai;
• nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos 
standartą. Grupėje sudaromas privalomasis rezervas, kuris naudojamas 
tik Grupės nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas sudaromas Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Atskaitymai į 
privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 grynojo ataskaitinių 
finansinių metų pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo 
dydis sudarys 1/10 įstatinio kapitalo vertės. Privalomasis rezervas, 
panaudotas Grupės nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo pagal 
šioje dalyje nustatytą tvarką.

Nepaskirstytas pelnas – sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.

Nepaskirstytieji nuostoliai – sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai.

Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai:

a) didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos 
politikos pakeitimo rezultatą;

b) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (perkeliami) į kitus 
finansinius metus.

Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai:

• didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos 
politikos pakeitimo rezultatą;

• mažinami mažinant įstatinį kapitalą.

Finansiniai įsipareigojimai

Pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą Grupės apskaitoje finansiniais 
įsipareigojimais laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių 
operacijų ir ūkinių įvykių, kurie turėjo būti įvykdyti ir kurių dydį galima 
objektyviai nustatyti. Grupė, atsižvelgdama į informacijos reikšmingumą ir 
palyginimo principą, taip pat siekdama teisingai įvertinti finansinės būklės 
pokyčius, sudaro atostoginių kaupimus.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai

Grupėje atidėjiniai pripažįstami, jeigu atitinka tris bendruosius principus:

• bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, 
kurį lėmė praeities veiksmai;

• tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam 
pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turtą;

c) įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. 
Įsipareigojimai  pripažįstami  atidėjiniais  tik  tada,  kai  būsimosios  
išlaidos  yra neišvengiamos, nesvarbu, kokia bendrovės veikla 
bus ateityje. Atidėjinių pripažinimo pagrindas gali būti teisinis 
įsipareigojimas, kuris atsiranda dėl praeities įvykių.

Atlygis darbuotojams

Grupėje atlygis darbuotojams priskiriamas prie trumpalaikių 
įsipareigojimų. Vadovaujantis 31-uoju verslo apskaitos standartu, atlygio 
darbuotojui už darbą sąnaudas Grupė pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, 
kada darbuotojas atliko darbą. Atlygis už darbą - tai darbo užmokestis 
už darbą, atostogos, ligos pašalpa, kurią moka darbdavys, visiems 
darbuotojams skaičiuojami atostoginių kaupiniai.

III. PASTABOS
1. Nematerialus turtas

Įsigyto per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto vertė sudaro 21700 
Lt, 2012 metais-  16840 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį  apskaičiuota 
amortizacijos suma sudaro 18969 Lt, 2012 metais -  23616 Lt. 
Amortizacijos sąnaudos priskirtos:

 2013 m.                         2012 m.

veiklos sąnaudoms  17818 Lt                        19010 Lt

dotacijos ir subsidijos mažinimui 1151 Lt                          4605 Lt.

„Litexpo“ nematerialaus turto judėjimas pateiktas 1 priede. „Ovantis“ 
nematerialaus turto neturėjo.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Grupėje atlygis 
darbuotojams 
priskiriamas prie 
trumpalaikių 
įsipareigojimų.
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2. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitiniais metais Grupės įsigyto ilgalaikio 
materialaus turto (IMT) įsigijimo vertė 572245 Lt, 
2012 m. – 105140 Lt. „Litexpo“ ataskaitiniais 
metais IMT įsigijimo vertė 518031 Lt. 2013 m. 
„Litexpo nurašė (perleido) ilgalaikio materialaus turto 
už 891773 Lt, 2012 m. -  2673366 Lt. „Ovantis“ 
ilgalaikio materialaus turto nurašymų nebuvo. Grupės 
apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo 
suma sudaro 2603744 Lt, iš kurių 2593124 Lt 
apskaityti „Litexpo“ finansinėje atskaitomybėje . 

Grupės nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos:

parduotų prekių ir paslaugų savikainai   
1378549 Lt.
veiklos sąnaudoms       
520824 Lt.
dotacijos ir subsidijos mažinimui    
704371 Lt.

Grupės ilgalaikio turto judėjimas pateiktas 4 priede.

„LITEXPO“ ilgalaikio turto judėjimas pateiktas 3 priede.

Nebaigtos statybos likutis 2013 m. gruodžio 31 d. 
buvo 108690 Lt. Šią sumą sudaro lėšos centrinių rūmų 
rekonstrukcijai – 42855 Lt ir  energijos resursų sistemai 
– 65835 Lt.

Bendrovės  IMT grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo 
skaičiavimo metodai pateikti 2 priede. 

„Litexpo“  naudoja savo veikloje ilgalaikį materialųjį 
turtą, kurio likutinė vertė lygi 1 litui, tačiau jo būklė 
dar patenkinama ir jis tebenaudojamas bendrovės 
veikloje. Informacija apie Bendrovės naudojamą 
nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama 5 
priede.

3. Finansinis turtas

„Litexpo“ balanse atvaizduota ilgalaikio finansinio 
turto suma 2013 metų gruodžio 31 d. – 10000 Lt. 
Investicijos bendrovės apskaitoje registruojamos 
savikainos metodu. Informacija apie Bendrovės 
finansinį turtą pateikta 6 priede. 2013 m. Bendrovė 
pirko bei atliko paslaugas dukterinei įmonei „Ovantis“. 
Tarpusavio sandoriai pateikti  17 priede.

4. Atsargos

Grupė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant 
nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės 
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su 
atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Grupės  
atsargų judėjimas 2013 m. pateiktas 7 priede. 

Bendrovės  atsargų judėjimas 2013 m. pateiktas 8 
priede.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Grupėje 2013 metų pradžioje išankstinių apmokėjimų 
straipsnyje buvo 74449 litai, per ataskaitinius 
finansinius metus padidėjo 52568 litais ir ataskaitinių 
metų pabaigoje buvo 127503 litų, būsimų laikotarpių 
sąnaudų.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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6. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.             Turtas 2013 m. 2012 m. Pokytis per 2013 
metus m. Lt.

1. Pirkėjų įsiskolinimas 797835 466310 331525

2. Kitos gautinos sumos 33204 10581 22623

Grupės pirkėjų įsiskolinimai 2013 metų gruodžio 31 dienai – 797835 Lt. Visos skolos susidariusios per 2013 metus. 

Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota  mokesčių biudžetui permokos ir avansiniai mokėjimai tiekėjams.

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas beviltiškas sumas. 
Beviltiškų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 2013 m. „Litexpo“ nurašyta 26138 Lt. 
beviltiškų skolų. Atgavus anksčiau pripažintas beviltiškas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio 
beviltiškų skolų sąnaudos. 2013 metais  atgauta 3005 Lt  ankstesniais metais nurašytų skolų . 2013 m. „Ovantis“ 
nurašytų beviltiškų skolų nebuvo.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Nr.             Turtas 2013 m. 2012 m. Pokytis per 2013 
metus m. Lt.

1. Pinigai banke ir kasoje 6050609 1760512 4290097

8. Nuosavas kapitalas

Grupės įregistruotas įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 32772440 Lt. Įstatinio kapitalo struktūra 
pateikta 9 priede.

Įstatymo numatytas privalomasis rezervas nėra suformuotas.

Perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio turto perkainojimas, atliktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka.

„Ovantis“ įstatinio kapitalo struktūra pateikta 10 priede.

Sudarant konsoliduotąjį balansą , eliminuojama „Ovančio“ nuosavo kapitalo dalis, kuri teko Grupei, dukterinės 
įmonės akcijų įsigijimo momentu.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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2013 metų balandžio mėn.30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas paskirstė 2012 metų pelną:

Straipsniai Suma (Lt)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje -2393606

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1476539

Pelno (nuostolių ) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

Pervedimai iš rezervų 26301

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus 
ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso -890766

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0

investicijų rezervas 0

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų 
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams

metinėms premijoms

socialinių garantijų rezervas

nuostoliams padengti 0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus -890766

2013 metais Grupė uždirbo 3304078 Lt pelno. „Litexpo“ 2013 metų pelnas – 2884749 Lt.

Sudarant 2013 metų konsoliduotąjį balansą, retrospektyviniu būdu yra padidintas 2012 metų nuostolis 1728 Lt. Šią 
sumą sudaro „Ovantis“ patirtas nuostolis per 2012 metus.

Kartu su finansine atskaitomybe pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. Grupės pelno paskirstymas 
pateikiamas 11 priede.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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9. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2013 m.  subsidijų judėjimas pateiktos 12 priede.

10. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Grupė 2013 m. gruodžio 31d. turėjo įsipareigojimų už 2555766 Lt. 

Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis

E i l . 
Nr.

Per vienerius mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai

2013 m. 2012 m. Pokytis per 2013 
metus m. Lt.

1. Kitos skolos 64666 75800 -11134

2. Skolos tiekėjams 882369 175551 706818

3. Gauti išankstiniai apmokėjimai 644331 1503953 -859622

4. Pelno mokesčio įsipareigojimai 489157 189982 299175

5. Su    darbo    santykiais   susiję 
įsipareigojimai

405330 443141 -37811

6. Atidėjiniai 14000 36097 -22097

7. Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

55913 82736 -26823

Kitos skolos , t. y.  susidariusios pirkėjų permokos per 2011-2013 metus.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro  suformuoti atostogų atidėjiniai,  mokėtinos socialinio draudimo 
įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos garantinio fondo įmokos.

Atidėjiniai -  atidėjimai 2013 m finansinės atskaitos auditui atlikti. 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susideda iš mokėtinų mokesčių, skolų atskaitingiems asmenims, 
mokėtinų dividendų deponentų.

11. Pelno-nuostolių ataskaitos straipsniai

Grupės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas 2013 m. sudarė 20.109 tūkst. Lt. Kaip ir 
ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, t. y. 8.805 tūkst. Lt arba 44 proc. visų 
gautų pajamų tenka pagrindinei Grupės veiklai – parodų  organizavimui. Konferencijų ir renginių organizavimui 
tenka 6.806 tūkst. Lt arba 34 proc. pajamų, stendų statybai ir įrengimui – 2.819 tūkst. Lt arba 14 proc. pajamų. 
Maitinimo komplekso pajamos 2013 metais sudarė 1.025 tūkst. Lt arba 5 proc. grupės pajamų. Kitos veiklos 
pajamos sudaro 3 proc. grupės pajamų.

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
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Didžiausią dalį Grupės išlaidų struktūroje 2013 m. 
sudarė Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio ir 
socialinio draudimo kaštai – 4.783 tūkst. Lt (30 proc.). 
Kitos Bendrovės patirtos išlaidos pasiskirstė taip: 
parodų įrengimo bei kiti tiesioginiai kaštai – 3.356 
tūkst. Lt (21 proc.), maitinimo kaštai – 2.561 tūkst. 
Lt (16 proc.), turto amortizacija – 1.917 tūkst. Lt (12 
proc.), ūkio priežiūros bei eksploataciniai kaštai – 
1.720 tūkst. Lt (10 proc.), reklamos kaštai – 1.272 
tūkst. Lt (8 proc.) bei kiti kaštai – 585 tūkst. Lt (3 proc.).

Grupės kitos veiklos rezultatai pateikti 13 priede. 

 Finansinės investicinės veiklos pajamos bei sąnaudos 
pateiktos 14 priede.

Ataskaitinio laikotarpio Grupės įprastinės veiklos ir 
ypatingų straipsnių rezultatas – 3304078 Lt pelnas, 
„Litexpo“ įprastinės veiklos ir ypatingų straipsnių 
rezultatas  - 2884749 Lt pelnas.

12. Pelno mokestis

2013 metais Grupė priskaičiavo 610473 litų pelno 
mokestį. „Litexpo“ priskaičiuota pelno mokesčio 
suma už 2013 metus – 529014 Lt. 2013 metų pelno 
mokesčio tarifas 15 %.

13. Piniginių srautų ataskaita

Grupėje praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 
1760512 litai, ataskaitinių metų pabaigoje – 
6050609 litai. (žr. Piniginių srautų ataskaitą).

14. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Grupės nuosavą kapitalą finansinių metų pradžioje 
sudarė 32395655 litai, metų pabaigoje – 35699733 
litai.  (žr. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą).

15. Užbalansinė sąskaita

Grupės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų 
asmenų turtas. Grupėje 2013 m. tokio turto vertė buvo 
83700 Lt. 

16. Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis

Pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą Grupėje 
pateikiama informacija apie susijusius asmenis. 

Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kt. 
susijusiais asmenimis pateikti 15 ir 16 prieduose 

17. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi 
galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą 
įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos 
sprendimus. Įmonės susiję šalys – tai valstybės įmonės, 
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija. 

Įmonė identifikavo susijusias šalis, su kuriomis vyko 
reikšmingi sandoriai 2013 m. ir 2012 m.:

AB Lietuvos dujos, AB Lietuvos geležinkeliai, AB Mintis 
, VĮ GIS –centras , Kauno miškų urėdija, VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcija ,AB LESTO, AB Lietuvos 
radijo ir televizijos centras, VĮ Registrų centras , AB 
Vilniaus metrologijos centras, AB Lietuvos paštas, VĮ 
Valstybės žinios, VĮ Regitra.                             

Per vienerius 
mokėtinos 
sumos ir 
trumpalaikiai 
įsipareigojimai

2013 m. 2012 m.

Pirkimai 664664 559492

Pardavimai 31058 51912

2012.12.31 2011.12.31

Gautinos sumos 794 1015

Mokėtinos sumos 87476 36698

FINANSINĖS ATASKAITOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Direktorius  Mindaugas Rutkauskas

Finansų vadovė Danutė Žižienė
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KONSOLIDUOTOJI PELNO  
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. gruodžio 31 d.   Ataskaitos valiuta: Litai

Eil. 
nr. STRAIPSNIAI Pastabos  

Nr.
Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

I. PARDAVIMO PAJAMOS   20059644 12904155

II. PARDAVIMO SAVIKAINA   13411069 9248251

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   6648575 3655904

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS   2783059 2295144

  IV.1   Pardavimo   64309 32255

  IV.2   Bendrosios ir administracinės   2718750 2264617

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)   3865516 1359032

VI. KITA VEIKLA   49372 73059

  VI.1.   Pajamos   49372 73069

  VI.2.   Sąnaudos   10

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA   (468) 255416

  VII.1.   Pajamos   868 328197

  VII.2.   Sąnaudos   1336 72781

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)   3914420 1687507

IX. PAGAUTĖ  

X. NETEKIMAI  

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   3914420 1687507

XII. PELNO MOKESTIS   610453 212696

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   3303967 1474811

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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KONSOLIDUOTOJI PELNO  
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

KONSOLIDUOTASIS  
BALANSAS 

2013 m. gruodžio 31 d.   Ataskaitos valiuta: Litai

TURTAS Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

A. ILGALAIKIS TURTAS   40293726 42322663

I. NEMATERIALUSIS TURTAS   28971 26240

  I.1. Plėtros darbai  

  I.2. Prestižas  

  I.3. Patentai, licencijos   328

  I.4. Programinė įranga   4917 16812

  I.5. Kitas nematerialusis turtas   24054 9100

II. MATERIALUSIS TURTAS   40264755 42296423

  II.1. Žemė  

  II.2. Pastatai ir statiniai   37800870 39572505

  II.3. Mašinos ir įrengimai  

  II.4. Transporto priemonės   53113 23350

  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai   43594

  II.6. Nebaigta statyba   108690

  II.7. Kitas  materialusis turtas   2258488 2700568

  II.8. Investicinis turtas   - -

  II.8.1. Žemė  

  II.8.2. Pastatai  

III. FINANSINIS TURTAS   - -

 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones  

 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms  

 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos  

 III.4. Kitas finansinis turtas  

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS   - -

 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas  

 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   7191738 2394644
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TURTAS Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS   188875 157241

 I.1. Atsargos   61492 82792

  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai   37224 70713

  I.1.2. Nebaigta gamyba  

  I.1.3. Pagaminta produkcija  

  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti   24268 12079

  I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  

 I.2. Išankstiniai apmokėjimai   126897 74449

 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys   486

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   952367 476891

 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas   797835 466310

 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos  

 II.3. Kitos gautinos sumos   154532 10581

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS   - -

 III.1. Trumpalaikės investicijos  

 III.2. Terminuoti indėliai  

 III.3. Kitas trumpalaikis turtas  

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI    6050496 1760512

  TURTO IŠ VISO:   47485464 44717307

KONSOLIDUOTASIS  
BALANSAS 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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TURTAS Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

C. NUOSAVAS KAPITALAS   35699622 32395655

I. KAPITALAS   32772440 32772440

 I.1. Įstatinis (pasirašytasis)   32772440 32772440

 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)  

 I.3. Akcijų priedai  

 I.4. Savos akcijos (-)  

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)   515708 515708

III. REZERVAI   26301

 III.1. Privalomasis  

 III.2. Savoms akcijoms įsigyti  

 III.3. Kiti rezervai   26301

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   2411474 (918794)

 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)   3303967 1474811

 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   (892493) (2393605)

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS   9108870 9814392

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI   2676972 2507260

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 
ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI   - -

 I.1. Finansinės skolos   - -

  I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai  

  I.1.2. Kredito įstaigoms  

  I.1.3. Kitos finansinės skolos  

 I.2. Skolos tiekėjams  

 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai  

 I.4. Atidėjiniai   - -

  I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo  

  I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų  

  I.4.3. Kiti atidėjiniai  
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KONSOLIDUOTASIS  
BALANSAS 

TURTAS Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

 I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas  

 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   2676972 2507260

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis  

 II.2. Finansinės skolos   64666 75800

  II.2.1. Kredito įstaigoms  

  II.2.2. Kitos skolos   64666 75800

 II.3. Skolos tiekėjams   882416 175551

 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai   644331 1503953

 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai   610453 189982

 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   405210 443141

 II.7. Atidėjiniai   14000 36097

 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai   55896 82736

 
NUOSAVO KAPITALO IR  
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:       

47485464      44717307 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ 
SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. gruodžio 31 d.  Ataskaitos valiuta: Litai

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)   2884749 1476539

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   1906571 2071417

I.3. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) 
sumažėjimas

 

I.4. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas   45568 47999

I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas   (70784) 32847

I.6. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas  

I.7. Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas   (328918) (430535)

I.8. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) 
sumažėjimas

  4615

I.9. Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas   (118598) 249994

I.10. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas  

I.11. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

 

I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių 
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

  (137600) (607731)

I.13. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)

  339032 99125

I.14. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

  (115909) 18119

I.15. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   (22097) 26147

I.16. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)

  (38458) (3538361)

I.17. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatų eliminavimas

  (9111) (19154)

I.18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas   2545491

I.19. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas   165 181

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   4334610 1976693
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KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ 
SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai  

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas   (539731) (121980)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas   9116 83732

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas   (10000)

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas   420000

II.5. Paskolų suteikimas  

II.6. Paskolų susigrąžinimas  

II.7. Gauti dividendai, palūkanos   533

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai  

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai  

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   (530615) 372285

III. Finansinės veiklos pinigų srautai  

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   - 1000000

III.1.1. Akcijų išleidimas   1000000

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti  

III.1.3. Savų akcijų supirkimas  

III.1.4. Dividendų išmokėjimas  

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   - (2873624)

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas   - -

III.2.1.1. Paskolų gavimas  

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas  

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas   - (3098562)

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas   (3029832)

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas  

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos   (68730)

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  
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Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos  
Nr.

Finansiniai 
metai

Praėję  
finansiniai  
metai 

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas  

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas  

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai   224938

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai  

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   - (1873624)

IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 
pinigų ekvivalentų likučiui

 

V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)   3803995 475354

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   1756436 1281082

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   5560431 1756436

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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KONSOLIDUOTA NUOSAVO  
KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
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