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1. PAGRINDINIAI DUOMENYS  
 APIE GRUPĘ
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įmonių grupę (toliau - įmonių Grupė) sudarė pa-
tronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – LITEXPO arba Bendro-
vė), dukterinės įmonės UAB “Ovantis” (toliau Ovantis), UAB “Litexpo Events” (toliau Litexpo Events) 
bei UAB “Litexpo Infrastruktūra” (toliau Litexpo Infrastruktūra). UAB “Ovantis” įregistruota 2012 m. 
gruodžio 3 d., UAB “Litexpo Events” – 2015 m. lapkričio 27 d., UAB “Litexpo Infrastruktūra – 2015 m. 
lapkričio 25 d. Visų dukterinių įmonių buveinės įsikūrusios Laisvės pr. 5, Vilnius. Ovantis ir Litexpo 
Events bendrovių 100 proc. akcijų, o Litexpo Infrastruktūra 51 proc. Akcijų priklauso LITEXPO. LITEX-
PO investicijos į dukterinių įmonių kapitalą - 6675 Eur.

Bendrovės misija – teikti profesionalias ir kokybiškas parodų ir konferencijų, kongresų, forumų bei 
valstybinės svarbos renginių organizavimo, aptarnavimo ir kitas susijusias paslaugas. Mes didiname 
ilgalaikę verslo vertę bei užtikriname kūrybišką, motyvuojančią ir vieningą darbo aplinką mūsų dar-
buotojams, esame socialiai atsakinga įmonė.

Bendrovės vizija - LITEXPO – didžiausias, pagrindinis ir aktyviausiai savo veiklą vykdantis parodų ir 
konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių centras Baltijos šalyse.

Bendrovės vertybės - mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs 
ir kompetentingi.

Bendrovės strateginės veiklos kryptys:

I kryptis: Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas užtikrinant optimalų resursų panau-
dojimą

II kryptis: Parodų organizavimo verslo išlaikymas, prisitaikant prie besikeičiančių parodų or-
ganizavimo verslo sąlygų, didinant parodų tarptautiškumą, vystant esamas ir įvedant naujas 
parodas bei renginius

III kryptis: Konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį, tarptautinių didelių renginių 
skaičių bei teikiant profesionalias konferencijų organizavimo (PSO) paslaugas (dukterinės UAB 
“Litexpo Events” veikla)

IV kryptis: Projektavimo, stendų įrengimo ir kitų techninių paslaugų teikimas

V kryptis: Renginių dalyvių maitinimo paslaugų teikimas (dukterinės UAB „Ovantis“ veikla)

VI kryptis: Infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, siekiant pritaikyti ją prie besikeičiančių parodų 
ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių organizavimo verslo sąlygų.

2. LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĖS     
 VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS    
 STRUKTŪRA
Įmonių Grupės įstatinis kapitalas sudaro 9653561 Eur, padalintas į 3328814 akcijas ir pasiskirsto taip: 
valstybė (1) yra 98,76 proc. LITEXPO akcijų savininkė. Jai priklauso 3287641 akcijos. Likusios 41173 
akcijos arba 1,24 proc. priklauso 39 fiziniams asmenims. Įmonių grupės valdymo struktūra sudaro: 
Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius. Žemiau pateiktame 
paveiksle matoma valdymo struktūra.

Asmens vardas, pavardė, pareigos

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas

98,76 % akcijų valdo valstybė, kurią atstovauja LR ūkio ministerija

1,24 % 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 susisie-
kimo ministras ir LR ūkio ministras, turintis ilgametę vadovavimo patirtį bendrovėms AB 
„Vilniaus baldų kombinatas“, AB „Medienos plaušas“ ir kt.

Valdybos pirmininku paskirtas 2013 m. balandžio 5 d. Valdybos posėdžio metu.

Narys Marius Busilas, LR ūkio ministerijos ministro patarėjas, buvęs Lietuvos prekybos 
įmonių asociacijos vykdomasis direktorius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos Ekonomi-
kos ir finansų departamento direktorius, AB „Lietuvos energija“ Elektros prekybos skyriaus 
viršininkas, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Elektros prekybos skyriaus viršininkas ir kt.

Nariu išrinktas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų sprendimu.

Narys Justas Mišeikis, LR ūkio ministerijos ministro patarėjas.

Nariu išrinktas 2014 m. gruodžio 15 d. akcininkų sprendimu.

Narys Rolandas Galvėnas, Advokatų kontoros VARUL advokatas.

Nariu išrinktas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų sprendimu.

Narė Nijolė Kliokienė, UAB „Noiras“ direktorė, buvusi LR valstybinio turizmo departamento 
direktorė.

Narė išrinkta 2016 m. vasario 1 d. akcininkų sprendimu.

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.
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3. PAGRINDINIAI FINANSŲ  
 IR VEIKLOS RODIKLIAI

Rodiklis
2016 m. 01-03 
mėn. faktas*

2015 m. 01-03 
mėn. faktas

Pokytis, (+;-)

Apyvarta 1.444.654 1.653.682 -209.028

Grynoji apyvarta 976.847 1.072.092 -95.245

Grynosios apyvartos marža, proc. 68% 65% +3%

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,  
nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), Eur

392.771 540.045 -147.274

EBITDA marža, proc. 27% 33% -6%

Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno 
mokestį (EBIT), Eur

241.640 395.543 -153.903

EBIT marža, proc. 17% 24% -7%

Pelnas prieš apmokestinimą (EBT), Eur 240.904 382.902 -141.998

EBT marža, proc. 17% 23% -5%

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur 204.189 325.288 -121.099

Grynojo pelno marža, proc. 14% 20% -6%

* Pažymima, jog tradiciškai organizuojama paroda “Baldai” 2016 m. buvo perkelta iš kovo mėn. (I 
ketv.) į spalio mėn. (III ketv.).

4. PAJAMOS
Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. I ketv.) įmonių Grupė gavo 1.445 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 
2015 m. analogišku laikotarpiu, jos sumažėjo 209 tūkst. Eur. Pajamų mažėjimą lėmė parodos “Baldai” 
perkėlimas iš kovo mėn. į spalio mėn. Pagal gautų pajamų struktūrą, didžiausią dalį sudaro parodų 
organizavimo veikla (666 tūkst. Eur arba 46%). Įmonių Grupės pajamų struktūra matoma žemiau 
pateiktame paveiksle.

Parodų organizavimas

„LITEXPO events“ pajamos Pajamos iš kavinės 
nuomos ir pasl.(OVANTIS)

Kitos pajamos iš infr. nuomos

Pajamų struktūra 2016 m. I ketv.

Stendų projektavimo ir 
statybospajamos

46%

25%

7%

23%

1%

5. SĄNAUDOS
2016 m. 3 mėn. įmonių Grupės sąnaudos sudarė 1.204 tūkst. Eur ir, lyginant su analogišku 2015 m. 
laikotrapiu, kai jos siekė 1.271 tūkst. Eur, buvo 5% mažesnės. Mažesnis organizuotų parodų kiekis 
bei išlaidų kontrolė leido sumažinti tiesioginius kaštus, neženkliai augo administravimo bei pastovieji 
kaštai.

Didžiausią dalį įmonių Grupės išlaidų struktūroje sudaro darbo užmokesčio kaštai (318 tūkst Eur arba 
26%), parodų įrengimo bei aptarnavimo kaštai (216 tūkst. Eur arba 18%) ir Ovantis kaštai (169 tūkst. 
Eur arba 14%). Visa įmonių Grupės išlaidų struktūra matoma žemiau pateiktame paveiksle.

Darbo užmokesčio kaštai

Parodų įrengimo bei 
aptarnavimo kaštai

Nusidėvėjimas ir amortizacija

„EVENTS“ kaštai

Kiti kaštai

Ūkio priežiūros ir 
eksploataciniai kaštai

Reklamos kaštai

Sąnaudų struktūra 2016 m. I ketv.

„OVANTIS“ kaštai

27%

18%
14%

7%

5%

12%

13%

4%

2016 m. 3 mėn. įmonių Grupės pardavimo savikaina, lyginant su 2015 m. 3 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 
8%, veiklos sąnaudos išaugo 16%. To pasekoje, pelno prieš apmokestinimą suma siekė 241 tūkst. Eur.
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6. VEIKLOS REZULTATAI
2016 m. 3 mėn. įmonių Grupės grynasis pelnas sudarė 204 tūkst. Eur ir lyginant su 2015 m. to paties 
laikotarpio pelnu – 325 tūkst. Eur, sumažėjo 121 tūkst. Eur.

2016 m. 3 mėnesių EBITDA siekė 393 tūkst. Eur, arba 27% mažesnė nei to paties laikotarpio 2015 m., 
kai ji siekė 540 tūkst. Eur.

2016 m. I ketv.

2015 m. I ketv.

Veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. eur
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Grynasis pelnas EBITDA
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7. SVARBŪS ĮVYKIAI
PARODOS
Per 2016 m. tris mėnesius LITEXPO centre įvyko 4 tarptautinės parodos, kuriose dalyvavo 770 kom-
panijos, tarp jų – 139 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuota 719 įvairių renginių: 
konferencijų, seminarų, pristatymų ir kt. Parodos užėmė 49.713 kv.m. plotą, jas aplankė 139.313 lan-
kytojų.

2016 M. 3 MĖNESIŲ PARODŲ STATISTIKA

Parodos Dalyvių sk.
Užs.  
dalyviai

Lankytojų sk. Plotas Renginių sk.

Adventur 230 45 24.787 12.300 kv.m. 53

Studijos 210 63 40.506 12.286 kv.m. 200

Vilniaus knygų mugė 330 31 67.820 15.000 kv.m. 466

Tarptautinė šunų par-
oda

6200 10.127 kv.m.

Statistika rodo, kad, lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, visos šio laikotarpio parodos 
užėmė didesnius plotus, pritraukė daugiau lankytojų ir dalyvių. Parodų plotas, lyginant su pernai 
metų šiomis parodomis, išaugo 5,39 proc., lankytojų – 5,29 proc., dalyvių – 8,45 proc. Užsienio da-
lyvių skaičius liko toks pat.

Parodų sezoną pradėjo ketvirtą kartą organizuojama kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ADVEN-
TUR, kuri šiemet buvo ypač sėkminga ir susilaukė teigiamo įvertinimo - kad auga ir brandina visą 
Lietuvos turizmo sektorių, kad per pastaruosius metus užtikrintai tapo žinomu, su niekuo nesupai-
niojamu vardu turizmo rinkoje. Svarbiausias šių metų parodos akcentas – miestų turizmas, todėl 
buvo siekiama, kad Lietuvos miestai ir miesteliai parodoje pristatytų savo turistines, edukacines 
programas, naujus turistinius objektus, įdomiausius maršrutus ir renginius. Iš viso dalyvavo 50 
Lietuvos miestų ir miestelių. Miestų turizmo sėkmės formulės buvo aptartos Miestų forume, į kurį 
susirinko daugiau nei 250 klausytojų. Forume buvo kalbėta apie tai, kad miestai turi stiprinti savo 
e-rinkodarą, atnaujinti interneto svetaines, skelbti, kokie renginiai laukia turistų. Ypač didelis dė-
mesys skirtas mietų bendradarbiavimui, aptarta, kaip sėkmingai išnaudoti miestų geografinius, is-
torinius paminklus, kaip kurti sėkmingas legendas, kurios visada įdomios užsienio turistui. Didelio 
dėmesio parodoje sulaukė šiais metais pirmą kartą surengtas Lietuvos 6-12 klasių moksleivių ge-
ografijos žinių konkursas. Jame dalyvavo daugiau nei 200 mokinių iš 21 Lietuvos savivaldybės. Juos 
palaikyti susirinko beveik 500 sirgalių - mokinių ir mokytojų. Renginį organizavo Lietuvos geografi-
jos mokytojų asociacija, planuojama, kad toks konkursas vyks ir kitąmet. Lietuvos miestelių grožis 
atsiskleidė ir dar kartą buvo pabrėžtas parodoje savo finalą surengusiame socialiniame projekte 
„We Love Lithuania“. „Adventur“ parodoje įvyko projekto finalas, buvo eksponuojamos geriausios 
projekto nuotraukos, paskelbti ir apdovanoti geriausių nuotraukų autoriai. Ketvirtojoje parodoje 
„Adventur“ dalyvių skaičius, lyginant su 2015 metais, išaugo 15 proc.: dalyvavo 230 turizmo ben-
drovių, 5 skrydžių bendrovės, buvo pristatytos 37 šalys ir maršrutai, geriausia, ką turi lankytojams 
parodė 50 Lietuvos miestų ir miestelių. Šiais metais paroda pranoko ir parodos organizatorių, ir 
dalyvių lūkesčius. Lyginant su praėjusiais metais, lankytojų skaičius išaugo beveik 16 proc. - parodą 
aplankė 24.787 lankytojai. Lankytojų apklausas parodose atliekančios UAB „Synopticom“ duome-
nimis, lankytojus šiais metais beveik vienodai domino kelionių po Lietuvą tema „Atrask Lietuvą“ 
ir pasaulio kelionių tema „Atrask pasaulį“. Remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, jog 
daugiau kaip pusė šiais metais parodą aplankiusių žmonių ketina joje lankytis ir ateityje bei reko-
menduoti parodą draugams. Paroda aktyviai domėjosi ir žiniasklaida. Pasibaigus parodai užfiksuoti 
jai skirti 436 pranešimai, straipsniai, interviu, reportažai.

Vasario mėnesį vykusi paroda „Studijos“ šiemet surengta 14-ąjį kartą. Tai didžiausia šios tematikos 
paroda Baltijos šalyse, kuri šiais metais pritraukė 210 dalyvių iš 13 šalių ir 5,2 proc. daugiau lanky-
tojų – 40.506 moksleivių, jų tėvelių ir pedagogų iš visos Lietuvos. Vien kolektyvinių grupių iš visos 
Lietuvos skaičius išaugo beveik 27 procentais. „Studijos 2016“ akcentu tapo didžiausios pasaulyje 
branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos CERN unikali ekspozicija. Ši ekspozicija iš Šveicarijos 
į Lietuvą atkeliavo pirmą kartą ir susilaukė išskirtinio dėmesio. Kaip visuomet, parodoje „Studijos“ 
plačiai buvo pristatytos ne tik Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų ar profesinių mokyklų mokymo 
programos, tačiau ir galimybės studijuoti užsienio šalyse, įvairios alternatyvos studijoms: sava-
norystė, jaunimo kelionės, darbas. Daug dėmesio čia buvo skiriama karjeros planavimui, savęs 
ir savo gebėjimų pažinimui, specialybių perspektyvai, įsidarbinimo galimybėms. Visas dienas čia 
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dirbo karjeros specialistai ir psichologai, su moksleiviais bendravo ir savo patirtimi dalinosi garsūs 
Lietuvos žmonės, Lietuvos įmonių atstovai, Darbo biržos stende buvo galima susipažinti su pa-
klausiausiomis specialybėmis.Šiemetinėje parodoje džiugino lankytojų motyvacija ir smalsumas, o 
visos parodos renginių erdvės sulaukė didelio lankytojų dėmesio. Per tris parodos dienas buvo su-
rengta daugiau kaip 200 renginių, kurie užėmė visas LITEXPO konferencijų sales ir papildomas er-
dves: „Idėjų inkubatorių“, „Inovacijų alėją“, „3K kryptis-kalbėtojas-kava“, „Pažink save“, „Profesi-
jos gyvai”. Didžiausio populiarumo parodoje šiemet sulaukė nauja tema ir renginių erdvė – „Verslas 
jauniems“, kurioje lankytojai galėjo pasisemti žinių iš jau didelę patirtį turinčių verslininkų, susitikti 
su žinomais žmonėmis – Vaidu Baumila, Virgilijumi Alekna, Justinu Jankevičiumi, Tadu Vidmantu 
ir klausytis jų sėkmės istorijų, pamatyti, kokius verslus yra sukūrę Lietuvos moksleiviai. Paskutinę 
parodos dieną erdvėje „Verslas jauniems“ vyko mokomoji moksleivių bendrovių mugė, kurioje pro-
duktus ir paslaugas pristatė savo verslus įsteigę mokiniai. Parodos metu „Synopticom” bendrovės 
vykdoma lankytojų apklausa parodė, kad 64 proc. šiemet parodoje apsilankiusių moksleivių ketina 
studijuoti Lietuvoje, 48 proc. domisi studijomis užsienyje, o 9 proc. domisi alternatyviomis galimy-
bėmis – savanoryste, kelionėmis, galimybe padirbėti. Šiemet pastebima ir kiek pakitusi parodos 
lankytojų geografija – išaugo lankytojų iš didžiųjų šalies miestų procentas. Padvigubėjo lankytojų iš 
Kauno ir Kauno rajono, daugiau negu paprastai apsilankė vilniečių. Didžiajai daliai čia apsilankiu-
siųjų moksleivių paroda padėjo apsispręsti, kur ir ką studijuoti. Tą rodo UAB „Synopticom“ parodoje 
atliekamos lankytojų apklausos. Apklausos duomenimis, didžioji lankytojų dalis mano, kad paroda 
moksleiviams yra labai reikalinga ir dauguma neabejodami ją rekomenduotų savo draugams bei 
pažįstamiems. Parodai daug dėmesio skyrė ir žiniasklaida – užfiksuoti 266 straipsniai, pranešimai, 
reportažai apie parodą.

Vilniaus knygų mugė išlieka lankomiausia bei populiariausia Baltijos regiono šios tematikos par-
oda. Vilniaus knygų mugė pripažįstama kaip didžiausias kultūrinis įvykis 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 vals-
tybių. Šiemet Vilniaus knygų mugę aplankė 2,26 proc. daugiau lankytojų nei pernai - 67.820 žmonių, 
joje savo naujienas pristatė 10 proc. daugiau dalyvių - 330 knygų leidėjų, prekybininkų, kultūros 
įstaigų iš Lietuvos ir 8 užsienio šalių. Vilniaus knygų mugėje svečiavosi 35 užsienio svečiai iš 13 
valstybių. Apsilankiusiųjų dėmesio laukė 466 renginiai, o bendras mugės plotas šiemet išaugo 10,3 
proc. ir užėmė 15.000 kv.m. Šiemet knygų mugė ne tik atspindėjo bei diktavo literatūrines madas 
ir tendencijas, bet ir pasiūlė kaip niekad aktualią renginių ir diskusijų programą, kurią lankytojai 
įvertino ypač palankiai. Ypač daug dėmesio sulaukė diskusijos pagrindine mugės tema – „Perso-
nažas ieško autoriaus“. Forumo-LRT studijos erdvė, skirta Diskusijų klubo renginiams, visada buvo 
pilna susidomėjusių lankytojų. Be jokių abejonių, mugė keturioms dienoms buvo tapusi karščiau-
siu viešosios erdvės tašku, gyva visuomenės diskusijų platforma, kurioje girdimi įvairiausi balsai, 
išsakomi aštriausi argumentai ir keliamos pačios aktualiausios temos. Diskusijų klubo renginius 
tiesiogiai galėjo stebėti ir LRT žiūrovai, o atgarsių apie juos buvo apstu ir žiniasklaidoje. Skleisti 
žinias apie Vilniaus knygų mugę užsiregistravo per 500 žurnalistų iš Lietuvos ir užsienio šalių, apie 
mugę žiniasklaidos kanaluose užfiksuoti 1675 įvairaus pobūdžio pranešimai, straipsniai, interviu, 
reportažai.

KONFERENCIJOS
Įkurta LITEXPO dukterinė įmonė „Litexpo Events“ vykdė labai aktyvią veiklą ir per 2016 m. tris 
mėnesius ne parodų metu surengė 57 renginius. LITEXPO konferencijų centre vykusių renginių 
plotas sudarė 29 130 kv.m., juose dalyvavo 18690 žmonių. Iš viso per šį laikotarpį renginiai ne 
parodų metu vyko 68 dienas. Populiariausia buvo 5.1 salė, kuri buvo išnuomota 19 kartų. Jau 
antrą kartą „Litexpo Events“ surengė konferenciją „Atsakinga tėvystė”. Joje pranešimus skaitė 
ir savo patirtimi dalinosi 14 geriausių savo srities specialistų - lektorių, psichologų, edukologų. 
Konferencijos paskaitų klausėsi apie tūkstantis tėvelių iš visos Lietuvos. Konferencijos lygį ir 
tematiką labai palankiai įvertino tiek specialistai, tiek tėvai. Didžiausi renginiai buvo: SLO Lie-
tuva ir Convene. 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. KOVO 31 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-03-31 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31 

  TURTAS  

A. ILGALAIKIS TURTAS   10659516 10735175

1. NEMATERIALUSIS TURTAS   17264 19939

1.1. Plėtros darbai  

1.2. Prestižas  

1.3. Programinė įranga   10510 12086

1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir 
panašios teisės   5012 5531

 1.5. Kitas nematerialusis turtas   1742 2322

 1.6. Sumokėti avansai  

2. MATERIALUSIS TURTAS   10635953 10713961

 2.1. Žemė  

 2.2. Pastatai ir statiniai   9830889 9947166

 2.3. Mašinos ir įranga  

 2.4. Transporto priemonės   25898 28094

 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai   499658 548289

 2.6. Investicinis turtas   - -

2.6.1. Žemė  

2.6.2. Pastatai  

 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto 
statybos (gamybos) darbai   279508 190412

3. FINANSINIS TURTAS   6299 1275

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos   1275 1275

 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms   5000

2016 M. KOVO 31 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil.Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-03-31 

Praėjęs ataskai-
tinis laikotarpis      
2015-03-31 

1. Pardavimo pajamos   1443291 1651477

2. Pardavimo savikaina   (959098) (1048074)

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis  

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   484193 603403

5. Pardavimo sąnaudos   (12158) (6282)

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos   (231764) (203775)

7. Kitos veiklos rezultatai   1344 1753

8. Investicijų į patronuojančiosios, 
patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių 
akcijas pajamos  

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos  

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos   25 444

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų 
vertės sumažėjimas  

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   (736) (12641)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ  

240904 382902

14. Pelno mokestis   (36715) (57614)

15. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS 
DALIES ATSKYRIMĄ

 
204189 325288

16. MAŽUMOS DALIS  

17. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   204189 325288

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-03-31 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31 

 2.4. Kitos gautinos sumos   34492 58551

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS   - -

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  

 3.2. Kitos investicijos  

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  
  3641332 2765960

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 
SUKAUPTOS PAJAMOS   39946 35548

  TURTO IŠ VISO   14561990 13675141

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  

D. NUOSAVAS KAPITALAS   10869000 10664811

1. KAPITALAS   9653561 9653561

 1.1. Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas   9653561 9653561

 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)  

 1.3. Savos akcijos (–)  

2. AKCIJŲ PRIEDAI  

3. PERKAINOJIMO REZERVAS  

4. REZERVAI   346293 346293

 4.1. Privalomasis rezervas   331812 331812

 4.2. Savoms akcijoms įsigyti  

 4.3. Kiti rezervai   14481 14481

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   869146 664957

 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)   204189 664957

 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   664957

6. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA  

Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-03-31 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31 

 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos   24

 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos  

 3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms  

 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  

 3.7. Ilgalaikės investicijos  

 3.8. Po vienų metų gautinos sumos  

 3.9. Kitas finansinis turtas  

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS   - -

 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas  

 4.2. Biologinis turtas  

 4.3. Kitas turtas  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   3862528 2904418

1. ATSARGOS   63024 23197

 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės   21905 146

 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  

 1.3. Produkcija  

 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti   11338 7564

 1.5. Biologinis turtas  

 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  

 1.7. Sumokėti avansai   29781 15487

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS   158172 115261

 2.1. Pirkėjų skolos   123680 56710

 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  

 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos  
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Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-03-31 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31 

 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  

 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  

 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai   10276

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   182202 150413

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai   5373 14530

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS   5000

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   14561990 13675141

Eil. 
Nr. Straipsniai Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-03-31 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31 

7. MAŽUMOS DALIS  

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS   2261087 2301925

F. ATIDĖJINIAI   5000 9055

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  

2. Mokesčių atidėjiniai  

3. Kiti atidėjiniai   5000 9055

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI   1426903 694350

1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   - -

 1.1. Skoliniai įsipareigojimai  

 1.2. Skolos kredito įstaigoms  

 1.3. Gauti avansai  

 1.4. Skolos tiekėjams  

 1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  

 1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  

 1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  

 1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 
įsipareigojimai  

2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   1426903 694350

 2.1. Skoliniai įsipareigojimai  

 2.2. Skolos kredito įstaigoms  

 2.3. Gauti avansai   1098993 436837

 2.4. Skolos tiekėjams   130059 92570

 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. KOVO 31 D.  KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 
Apmokėtas 

įstatinis kapi-
talas

Akcijų priedai Savos ak-
cijos (–)

Perkainojimo rezervas (rezultatai) Įstatymo numatyti rezervai

Kiti rezervai Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos kursų 
pokyčio įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio materi-
aliojo turto Finansinio turto Privalomasis

Savoms 
akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 9640912         47849   14481 1035688     10738930 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                       - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                     - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 9640912 - - - - 47849 - 14481 1035688 - - 10738930 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)                       - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                       - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas 
(nuostoliai)                     - 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                 664957     664957 

10. Dividendai                 (751725)     (751725)

11. Kitos išmokos                       - 

12. Sudaryti rezervai           283963   14481 (298444)     - 

13. Panaudoti rezervai               (14481) 14481     - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 12649                     12649 

15. Įnašai nuostoliams padengti                       - 

16. Valiutų kursų pokyčio įtaka                       - 

17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 9653561 - - - - 331812 - 14481 664957 - - 10664811 
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Apmokėtas 

įstatinis kapi-
talas

Akcijų priedai Savos ak-
cijos (–)

Perkainojimo rezervas (rezultatai) Įstatymo numatyti rezervai

Kiti rezervai Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos kursų 
pokyčio įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio materi-
aliojo turto Finansinio turto Privalomasis

Savoms 
akcijoms 

įsigyti

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)                       - 

20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                       - 

22. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas 
(nuostoliai)                       - 

23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                         204189     204189 

24. Dividendai                       - 

25. Kitos išmokos                       - 

26. Sudaryti rezervai                       - 

27. Panaudoti rezervai                       - 

28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)                       - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                       - 

30. Valiutų kursų pokyčio įtaka                       - 

31. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

32. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9653561 - - - - 331812 -    14481       869146 -          - 10869000 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. KOVO  31 D. KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-
bos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.03.31

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.03.31

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)   204189 325288

1.2. Mažumos dalis  

1.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   151131 144501

1.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 
rezultatų eliminavimas   (77)

1.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas   708 (443)

1.6. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas   7

1.7. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų 
sumų sumažėjimas (padidėjimas)   (24)

1.8. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)  

1.9. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 
(padidėjimas)  

1.10. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 
(padidėjimas)   (25533) (13721)

1.11. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)   (14294) 622

1.12. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)   (66970) (230204)

1.13. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų 
sumažėjimas (padidėjimas)  

1.14. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)   24059 28806

1.15. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)  

1.16. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 
sumažėjimas (padidėjimas)   (4398)

1.17. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   (4055)

1.18. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 
(sumažėjimas)  

1.19. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų 
padidėjimas (sumažėjimas)  

1.20. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)  

1.21. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas (sumažėjimas)   699645 642638

1.22. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų 
sumų padidėjimas (sumažėjimas)  

1.23. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 
asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)  

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-
bos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.03.31

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.03.31

1.24. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)   10276 51714

1.25. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)   31789 88401

1.26. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)   (9157) 57538

1.27. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 
padidėjimas (sumažėjimas)   (5000)

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   992296 1095140

2. Investicinės veiklos pinigų srautai  

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas   (111422) (60568)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas   206

2.3. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į 
patronuojamąsias įmones, įsigijimas  

2.4. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į 
patronuojamąsias įmones, perleidimas  

2.5. Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas  

2.6. Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas  

2.7. Paskolų suteikimas   (5000)

2.8. Paskolų susigrąžinimas  

2.9. Gauti dividendai, palūkanos   24 443

2.10. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas   499989

2.11. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   (116192) 439864

3. Finansinės veiklos pinigų srautai  

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   - -

3.1.1. Akcijų išleidimas  

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti  

3.1.3. Savų akcijų supirkimas  

3.1.4. Dividendų išmokėjimas  

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   (732) 12649

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas   - -

3.2.1.1. Paskolų gavimas  

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas  

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas   - -

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas  
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Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-
bos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.03.31

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.03.31

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas  

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos  

3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  

3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas  

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas  

3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas   12649

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas   (732)

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (732) 12649

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui  

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)   875372 1547653

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   2765960 495292

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   3641332 2042945

8. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Registracija ir nuosavybė

Įregistruota: 1990-12-05 

Įmonės kodas: 120080713

PVM mokėtojo kodas: LT200807113

Socialinio draudimo kodas: 19-056381

Įmonės teisinis statusas: Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės buveinė: Laisvės pr.5, Vilnius

AKCININKAI

Eil. 
Nr. Akcininkai Akcijos        

rūšis

Nominali 
akcijos vertė, 
Eur

Turimų akcijų 
kiekis, vnt

Akcininkui 
priklausanti 
įstatinio kapi-
talo dalis, Eur

Akcininkui 
priklausanti   
įstatinio kapitalo 
dalis, proc.

1. LR Ūkio ministerija PVA 2,90 3287641 9534158,90 98,76

2. Kiti PVA 2,90 41173 119401,70 1,24

Iš viso: * * 3328814 9653560,60 100,00

2016 m. kovo 31 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ įmonių grupę (toliau - Grupė) 
sudarė patronuojančioji įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – „Litex-
po“ arba Bendrovė) ir patronuojamosios įmonės UAB Ovantis (toliau „Ovantis“), UAB Litexpo events 
(toliau ”Litexpo events“) ir UAB Litexpo infrastruktūra (toliau „Litexpo infrastruktūra“). UAB Ovantis 
įregistruota 2012 m. gruodžio 3 d. Įmonės kodas 302926583. Įmonės buveinė įsikūrusi Laisvės pr. 5, 
Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. UAB Litexpo events įregistruota 2015 m. lap-
kričio 27 d. Įmonės kodas 304143867. Įmonės buveinė Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 
proc. šios įmonės akcijų. UAB Litexpo infrastruktūra įregistruota 2015 m. lapkričio 25 d. Įmonės ko-
das 304142021. Buveinės adresas Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 51 proc. šios įmonės akci-
jų. „Litexpo infrastruktūra“ 2016 m. finansinės ataskaitos nebuvo konsoliduojamos sudarant Grupės 
konsoliduotas finansines ataskaitas.

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

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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GRUPĖS VEIKLA

Grupė vykdo šią ūkinę veiklą:
• (823000) posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
• (561000) restoranų ir pagaminto valgio tiekimas.

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2016 metų I ketv. Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 101 darbuotojas, 2015 metų I ketv. 
– 95,5 darbuotojai. 2016 metų I ketv. „Litexpo“ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 85,17 darbuo-
tojai, 2015 metų I ketv. – 87,5 darbuotojas. Bendrovėje dirba trys vadovai: direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas, finansų vadovė.

II. APSKAITOS POLITIKA
Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys
Grupės 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 užti-
krina bendrovės apskaitos teisingumą. Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsižvelgiama į veiklos 
tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad Grupė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

GRUPĖS APSKAITOS POLITIKA
Sudarant tarpines finansines ataskaitas už trijų mėnesių laikotarpį pasibaigusį 2016 m. kovo 31 d. 
buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2015 metų finansines ataskaitas.

III. PASTABOS

1. ILGALAIKIS MATERIALUS IR NEMATERIALUS TURTAS

Rodikliai 

 

Nematerialusis turtas Materialusis turtas

Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. 23161 23161 11034485 11017156

Įsigijimai 0 0 37747 37127

Perleidimai ir nurašymai 0 0 0 0

Nusidėvėjimas ir amortizacija 2281 2281 183930 183930

Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas 0 0 0 0

Likutinė vertė 2015 m. kovo 31 d. 20879 20879 10888302 10871910

Rodikliai 

 

Nematerialusis turtas Materialusis turtas

Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. 19939 19939 10523549 10496500

Įsigijimai 0 0 22326 22326

Perleidimai ir nurašymai 0 0 679644 679644

 Nusidėvėjimas ir amortizacija 2675 2675 189293 186980

Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas 0 0 679507 679507

Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d. 17264 17264 10356445 10331709

Nebaigtos statybos likutis 2016 m. kovo 31 d. buvo 279508 Eur. Šią sumą sudaro lėšos centrinių rūmų 
rekonstrukcijai – 271767 Eur, viešbučio statybai – 7241 Eur, galerijos akustinėms pertvaroms įrengti 
– 500 Eur.

2. FINANSINIS TURTAS
„Litexpo“ balanse atvaizduota ilgalaikio finansinio turto suma 2016 metų kovo 31 d. – 11699 Eur. Šią 
sumą sudaro investicijos į patronuojamąsias įmones – 6675 Eur ir 2016 m. vasario 18 d. patronuoja-
majai įmonei „Litexpo infrastruktūra“ suteikta 5000 Eur paskola . Investicijos bendrovės apskaitoje 
registruojamos savikainos metodu. Sudarant konsoliduotąjį balansą, eliminuojama ilgalaikio finansi-
nio turto dalis, kurią sudaro investicijos į patronuojamąsias įmones, kurių finansinės ataskaitos kon-
soliduojamos.
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7. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
Subsidijų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 2301925 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sumažinta subsi-
dijos dalis - 40838 Eur. Subsidijų likutis 2016 m. kovo 31 d. – 2261087 Eur.

8. ATIDĖJINIAI
Atidėjinių likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 9055 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sumažinta atidėjinių 
dalis - 4055 Eur. Atidėjinių likutis 2016 m. kovo 31 d. – 5000 Eur. Jį sudaro atidėjimai 2015 metų finan-
sinių ataskaitų auditui atlikti.

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Grupė 2016 m. kovo 31d. turėjo įsipareigojimų už 1426903 Eur.

Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis

Eil. 
Nr.

Per vienerius mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

2016 m. kovo 
31 d.

2015 m. gruo-
džio 31 d.

Pokytis per ataskai-
tinį laikotarpį

1. Gauti avansai 1098993 436837 662156
2. Skolos tiekėjams 130059 92570 37489
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai 10276 0 10276

4. Su darbo santykiais susiję įsiparei-
gojimai

182202 150413 31789

5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalai-
kiai įsipareigojimai

5373 14530 -9157

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro suformuoti atostogų atidėjiniai, mokėtinos so-
cialinio draudimo įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos garantinio fondo įmo-
kos, mokėtinas darbo užmokestis. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susideda 
iš mokėtinų mokesčių, skolų atskaitingiems asmenims.

10. PELNO-NUOSTOLIŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAI
Grupės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas, 2016 m. I ketv. sudarė 1.445 
tūkst. Eur. Kaip ir ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, t. y. 666 
tūkst. Eur arba 47 proc. visų gautų pajamų tenka pagrindinei Grupės veiklai – parodų organizavimui. 
Grupės pajamos iš konferencijų ir renginių organizavimo veiklos sudarė 323 tūkst. Eur arba 22 proc. pa-
jamų, stendų statybai ir įrengimui – 337 tūkst. Eur arba 23 proc. pajamų. Maitinimo komplekso pajamos 
2016 m. I ketv. sudarė 103 tūkst. Eur arba 7 proc. Grupės pajamų. Kitos veiklos pajamos sudaro 1 proc. 
Grupės pajamų. Didžiausią dalį Grupės išlaidų struktūroje 2016 m. I ketv. sudarė Bendrovės darbuotojų 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai – 318 tūkst. Eur (26 proc.). Kitos Bendrovės patirtos 

3. ATSARGOS
Grupė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės 
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Atsargos
Atsargų įsigijimo savikaina 
2016 m. kovo 31 d.

Atsargų įsigijimo savikaina 2015 
m. gruodžio 31 d.

  Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 21905 21892 146 135

Prekės skirtos perpardavimui 11338 0 7564 0

Sumokėti avansai 29781 12335 15487 11283

Iš viso: 63024 34227 23197 11418

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Eil. Nr.             Turtas 2016 m. kovo 31 d. 2015 m. gruodžio 

31 d.
Pokytis per  
laikotarpį

1. Pirkėjų įsiskolinimas 123680 56710 66970

2. Kitos gautinos sumos 34492 58551 -24059

Grupės pirkėjų įsiskolinimas 2016 metų kovo 31 dienai – 123680 Eur. Tame skaičiuje pradelstos pir-
kėjų skolos sudaro 27980 Eur. Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota sumokėtas avansinis pelno 
mokestis ir grąžintinas pirkimų PVM.

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Eil. Nr.             Turtas 2016 m. kovo 31 d. 2015 m. gruodžio 

31 d.
Pokytis per 
laikotarpį

1. Pinigai banke ir kasoje 3641332 2765960 875372

6. NUOSAVAS KAPITALAS
Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. kovo 31 d. sudarė 9653561 Eur. Per 2016 m. I ketv. Grupė uždirbo 
204189 Eur pelno.
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išlaidos pasiskirstė sekančiai: parodų įrengimo bei kiti tiesioginiai kaštai – 216 tūkst. Eur (18 proc.), mai-
tinimo kaštai – 169 tūkst. Eur (14 proc.), turto amortizacija – 151 tūkst. Eur (13 proc.), ūkio priežiūros bei 
eksploataciniai kaštai – 140 tūkst. Eur (12 proc.), reklamos kaštai – 95 tūkst. Eur (7 proc.), kiti kaštai – 115 
tūkst. Eur (10 proc.). Ataskaitinio laikotarpio Grupės įprastinės veiklos ir ypatingų straipsnių rezultatas 
– 204189 Eur pelnas.

11. UŽBALANSINĖ SĄSKAITA
Grupės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų asmenų turtas. Grupėje 2015 m. kovo 31 d. 
tokio turto vertė buvo 24241 Eur.

12. SANDORIAI SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikš-
mingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. „Litexpo“ susiję šalys – tai vals-
tybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 
patronuojamosios įmonės UAB Ovantis, UAB Litexpo events, UAB Litexpo infrastruktūra. 

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius su savo patronuojamosiomis įmonėmis per šių metų tris mė-
nesius        

 
Gautina suma 
kovo 31 d.

Mokėtina suma 
kovo 31 d.

Prekių ir paslaugų 
pardavimai

Prekių ir paslaugų 
pirkimai

UAB Ovantis 5095 1222 21608 20536

UAB Litexpo events 110866 - 125167 -

„Litexpo“ už 2016 m. vasario 18 d. suteiktą paskolą patronuojamajai įmonei „Litexpo infrastruktūra“ 
2016 m. kovo 31 dienai priskaičiavo 24 Eur palūkanų.

13. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Grupės finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Direktorius Mindaugas Rutkauskas

Finansų vadovė Danutė Žižienė






