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1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE  
 LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĘ
2017 m. birželio 30 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įmonių grupę (toliau  - įmo-
nių Grupė ) sudarė patronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų  ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau 
– LITEXPO arba Bendrovė), dukterinės įmonės UAB “Ovantis” ( toliau Ovantis), UAB “Litexpo Events” 
(toliau Litexpo Events). UAB “Ovantis” įregistruota 2012 m. gruodžio 3 d., UAB “Litexpo Events” – 2015 
m. lapkričio 27 d.. Visų dukterinių įmonių buveinės įsikūrusios Laisvės pr. 5, Vilnius. Ovantis ir Litexpo 
Events bendrovių 100 proc. akcijų, priklauso LITEXPO. LITEXPO investicijos į dukterinių įmonių kapi-
talą 6675 Eur.

MISIJA Mūsų 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.

VIZIJA LITEXPO – pagrindinis, didžiausias, ir moderniausias parodų ir konferencijų centras, siekiantis 
tapti žinomu, konkurencingu, technologiškai pažangiu didelių specializuotų tarptautinių parodų bei 
konferencijų organizatoriumi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje. 

VERTYBĖS Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompe-
tentingi.

Strateginės veiklos kryptys

I kryptis: Veiklos efektyvumo bei įmonės vertės didinimas, užtikrinant įgyvendinamų investicinių 
projektų atsipirkimą bei optimalų resursų naudojimą 

II kryptis: Parodų organizavimo verslo plėtra, vystant esamas bei įvedant naujas parodas, di-
dinant tarptautiškumą, užtikrinant dalyvaujančioms įmonėms verslo vertės augimą, o lankyto-
jams naudingų verslo kontaktų užmezgimą bei turiningą laiko praleidimą.

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

IV kryptis: Parodų stendų ekspozicijų architektūrinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas Lietu-
voje ir užsienyje, taikant pažangius technologinius sprendimus

V kryptis: Aukštos kokybės, individualius poreikius atitinkančių maitinimo paslaugų organizavi-
mas ir teikimas (dukterinės UAB „Ovantis“ veikla)

VI kryptis: Infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, pažangių technologinių sprendimų diegimas

2. PAGRINDINIAI FINANSŲ IR    
 VEIKLOS RODIKLIAI

Rodiklis
2017 m. 01-06 
mėn. faktas

2016 m. 01-06 
mėn. faktas

Pokytis, (+;-)

Apyvarta 4.105.800 3.979.505 +126.295

Grynoji apyvarta 2.989.350 2.997.553 -8.203

Grynosios apyvartos marža, proc. 73%  75% -2%

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

1.704.772 1.821.622 -116.850

EBITDA marža, proc. 42% 46% -4% 

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

1.401.776 1.521.535 -119.759

EBIT marža, proc. 27% 28% -1% 

Pelnas prieš apmokestinimą (EBT), Eur 1.384.295 1.520.799 -136.504

EBT marža, proc. 34% 38% -4% 

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur 1.169.429 1.289.239 -119.810

Grynojo pelno marža, proc. 29% 32% -3% 

3. PAJAMOS
Per ataskaitinį laikotarpį (2017m. I pusm.) įmonių grupė gavo 4.106 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2016 
m. analogišku laikotarpiu jos padidėjo 126 tūkst. Eur. Didžiausias pajamų augimas pasiektas iš parodų 
organizavimo ir stendų statybos, bei dukterinės įmonės „Ovantis” veiklų. Dukterinės įmonės pajamų au-
gimas, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, siekė net 14%. Pagal gautų pajamų struktūrą didžiausią 
dalį sudaro parodų organizavimo veikla (2.412 tūkst. Eur arba 59%). Didelė grupės pajamų dalis gene-
ruojama stendų statybos veiklos (704 tūkst. Eur arba 17%) ir dukterinės įmonės „Litexpo Events“ (663 
tūkst. Eur arba 16%). Įmonių grupės pajamų struktūra matoma žemiau pateiktame paveiksle.(Pav. 1)

Parodos

UAB LITEXPO 
Events pajamos

Pajamos iš kavinės 
paslaugų (OVANTIS)

Kitos pajamos iš infr. nuomos

Pajamų struktūra 2017 m. I pusm. 

Stendų statyba Pajamos iš užsienio parodų

59%
16%

6%

17%

1%1%

Pav. 1 Litexpo įmonių grupės pajamų struktūra
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4. SĄNAUDOS
Tiesioginiai parodų ir konferencijų bei renginių įrengimo kaštai 2017 metų pirmąjį pusmetį didėjo 14%. 
Lyginant su 2016 metų analogišku laikotarpiu išaugo ir pajamos, todėl grynoji apyvarta išliko beveik 
nepakitusi. Labiausiai tiesioginių kaštų srityje dėl didėjančių parodų apimčių augo papildomo perso-
nalo išlaidos bei kitos tiesioginės išlaidos, tačiau mažėjo įrangos nuomos, bei tiesioginės reklamos 
išlaidos. Litexpo Grupės pastovieji kaštai augo 9%. Nežymus išlaidų augimas buvo reklamos srityje 
(+4%), tiesioginių mokesčių srityje (+6%). Šiek tiek labiau augo dukterinės Litexpo įmonės „Litexpo 
Events“ kaštai (+19%), bei „Ovantis” kaštai (+17%). Tuo tarpu eksploataciniai kaštai mažėjo(-4%). Li-
texpo įmonių grupės išlaidų struktūra pavaizduota žemiau esančiame grafike. (Pav. 2)

Darbo užmokesčio kaštai

Parodų įrengimo bei 
aptarnavimo kaštai

Nusidėvėjimas ir amortizacija

„EVENTS“ kaštai

Kiti kaštai

Ūkio priežiūros ir 
eksploataciniai kaštai

Reklamos kaštai

Sąnaudų struktūra 2017m. I pusm.

„OVANTIS“ kaštai

28%

20%
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Pav. 2  Litexpo įmonių grupės išlaidų struktūra

5. SVARBŪS ĮVYKIAI
PARodoS
Per 2017 m. I-ąjį pusmetį LITEXPO centre įvyko 16 tarptautinių parodų, kuriose dalyvavo 2273 kom-
panijos, tarp jų – 515 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuota 916 įvairių renginių: 
konferencijų, seminarų, pristatymų ir kt. Parodos užėmė 129.621 kv.m. plotą, jas aplankė 268.752 
lankytojai. 

2017 M. I PuSMEčIo PARodų STATISTIkA

Parodos dalyvių sk. užs.  
dalyviai Lankytojų sk. Plotas Renginių sk.

Adventur 300 35 29.631 12.929 60

Studijos 208 71 36.050 11.283 200

Vilniaus knygų mugė 303 30 62.840 12.289 417

Tarptautinė šunų par-
oda

9.000 10.127 

Amber Trip 120 40 7.000 2.800

Convene 2017 113 73 1.029 3.905 23

Vyno dienos 87 32 4.000 3.000 

Medžioklė, žūklė, 
savigyna bei aktyvus 
laisvalaikis hhs 2017

112 20 21.402 9.100 

SLO ELECTRICITY 50 40 1.000 2.700 

Pelenė 302 24 25.000 11.203 79

RESTA 540 89 44.400 33.500 60

Protingi namai ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Nekilnojamasis turtas ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Green Deco ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Balttecchnika 83 25 4.900 4.715 24

ArtVilnius 55 36 22.500 12.070 53
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Per pirmąjį 2017 metų pusmetį LITEXPO centre buvo surengta 16 parodų, tai yra 3 parodomis 
daugiau nei lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendras parodų plotas, lyginant su per-
nai metų šiuo laikotarpiu, išaugo 7,6 proc., lankytojų skaičius – 12,1 proc., dalyvių skaičius – 19,2 
proc. Ypač išaugo užsienio dalyvių skaičius – net 67,2 proc. Šiek tiek sumažėjo renginių skaičius 
– 1,5 proc. Labiausiai augo paroda ADVENTUR: dalyvių skaičius išaugo 30,4 proc., lankytojų – 19,5 
proc., renginių skaičius – 13,2 proc., plotas – 5,1 proc. 

Naują parodų sezoną tradiciškai pradėjo sausio 20-22 surengta 5-oji tarptautinė turizmo ir akty-
vaus laisvalaikio paroda ADVENTUR, akcentavo gastronominį turizmą. Parodos tema – „Paragauk 
pasaulio. Paragauk Lietuvos“. Jau tradicine tapusi paroda ADVENTUR, 2017 metais lankytojams 
pateikė ne vieną naujovę. Parodoje buvo sukurta nauja erdvė „Autentiška Lietuva“, kurioje buvo 
pristatomas Lietuvos kulinarinis paveldas, vyko folkloro kolektyvų pasirodymai. Geografijos žinių 
konkursą moksleiviams papildė ir žinių konkursas suaugusiems. Pirmą kartą parodoje surengtas 
ilgasis keliautojų penktadienis, kuomet parodos lankytojai galėjo pramogauti iki 20 val. Antrą kartą 
vietinio ir atvykstamojo turizmo specialistams buvo surengtas MIESTŲ FORUMAS tema „Gastrono-
minis turizmas – ar Lietuva turi ir gali?“ Tris parodų sales ir šalia esančias erdves užėmusi paroda 
plotu išaugo 5 proc. Bendras parodos plotas užėmė 12929 kv.m. Parodoje prisistatė 300 dalyvių 
iš Lietuvos Baltarusijos, Estijos, Čekijos, Gruzijos, Italijos, Indonezijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, 
Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Seišelių salų, Slovakijos, Tailando, Turkijos, Ukrainos. Dalyvių 
skaičius lyginant su 2016 metais išaugo 30 proc. Parodoje apsilankė 29631 lankytojas, t.y. 19,54 
proc. daugiau nei 2016 m. 27 proc. jų apsilankė parodoje norėdami įsigyti kelionę pigiau, 32 proc. 
domėjosi poilsiu ir atostogomis Lietuvoje, 36 proc. – poilsiu ir atostogomis užsienyje, dar 9 proc. 
pastebėjo, kad įdomiausi parodoje jiems pasirodė lietuviško turizmo atradimai. Lankytojų palanku-
mo parodai indeksas augo vėl ir sudarė +58, t.y. 20,83 proc. daugiau nei 2016 metais. ADVENTUR 
yra sparčiausiai augantis LITEXPO rengiamas tarptautinis projektas. Per penkerius metus parodos 
dalyvių skaičius išaugo 150 proc., lankytojų skaičius – virš 80 proc., o dalyvaujančių pasaulio šalių 
skaičius išaugo daugiau nei du kartus.

15-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS vyko vasario 2-4 dieno-
mis. Parodos tema – „Unikalusis aš“ siekė atkreipti dėmesį į jaunų žmonių asmenybės ugdymą, 
stipriųjų savybių identifikavimą ir panaudojimą šiuolaikinėje socialinėje ir darbo aplinkoje. Parodo-
je buvo pristatyti įvairūs ateities planavimo scenarijai – nuo savanorystės, profesijos pasirinkimo, 
studijų Lietuvoje ir užsienyje iki karjeros planavimo, praktikos verslo įmonėse ir nuosavo verslo 
kūrimo galimybių. Parodoje prisistatė 208 mokymo įstaigos, švietimo organizacijos, verslo įmonės 
iš Lietuvos, Australijos, Baltarusijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Ispanijos, Kanados, Kipro, 
Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos. Parodoje dalyvavo 22 proc. naujų dalyvių. Pir-
mą kartą parodoje buvo įrengta nauja renginių erdvė „Unikalusis aš“. Verslumo skatinimo erdvė 
„Verslas jauniems“ išaugo 2 kartus. Parodos metu surengta 200 konferencijų, prisistatymų, pas-
kaitų, koncertų. Parodos renginius aplankė 16832 moksleiviai. Per tris dienas STUDIJOS sulaukė 
36050 lankytojų iš visos Lietuvos.

18-ąjį kartą  surengta tarptautinė Vilniaus knygų mugė ir šiemet sulaukė didelio lankytojų skaičiaus 
– 62.840. Mugė išlieka labiausiai lankoma bei populiariausia ne tik LITEXPO, bet ir Baltijos regiono 
paroda. Vilniaus knygų mugė pripažįstama ir vertinama kaip didžiausias kultūrinis įvykis Lietuvoje, 
mugės globėja - Lietuvos Respublikos Prezidentė, mugę kasmet aplanko aukščiausi mūsų šalies 

vadovai, užsienio šalių ambasadoriai, rašytojai, poetai, menininkai iš Lietuvos ir daugelio užsienio 
valstybių, tarptautinių knygų mugių Europoje rengėjai, užsienio leidėjų delegacijos. Šių metų Vil-
niaus knygų mugės tema buvo „Lietuviški ženklai pasaulyje“ –tai Lietuvos žmonės, išsibarstę po 
daugelį pasaulio žemynų, savo kūryba, idėjomis turtinantys kitų šalių kultūrą, meną ar mokslą, o 
tuo pačiu paliekantys ryškius pėdsakus ir įvairialypiame Lietuvos kultūros paveiksle. Mugė pakvietė 
lietuviškų šaknų turinčius rašytojus ir menininkus atvykti į mugę ir susitikti su Lietuvos skaityto-
jais. Šiemet mugėje svečiavosi 29 užsienio svečiai iš 16 pasaulio šalių ir 19 „lietuviškų ženklų“ iš 9 
valstybių. 

Vilniaus knygų mugė užėmė tris Litexpo parodų sales, bendras renginio plotas – virš 12.000 kv.m. 
Mugėje savo naujienas pristatė 303 knygų leidėjai, prekybininkai, kultūros įstaigos iš: Lietuvos, Bal-
tarusijos, Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos, Japonijos, Estijos, Čekijos, Indijos. Apsilankiusiųjų dėme-
sio laukė 417 renginiai, tarp jų: 27 koncertai „Muzikos salėje“, 70 kūrybinės studijos „Tu gali sukurti 
knygą“ renginių, 9 „Diskusijų klubo“ diskusijos, 12 meno parodų. Trečius metus prie mugės vyko 
asociacijos AGATA rengiama Muzikos salė.

Tarptautinė grožio industrijos paroda PELENĖ vyko balandžio 7-9 dienomis. Paroda užėmė 3 te-
matines sales. Dėl centrinių rūmų rekonstrukcijos, parodos čempionatai bus rengiami 4 salėje, 
kurioje tradiciškai buvo įrengta ir autorinio dizaino ekspozicija. 5 salė buvo skirta profesionaliems 
produktams, 3 salė – profesionaliems produktams ir galutinio vartojimo grožio produktams bei 
paslaugoms. Pagrindiniu parodos renginiu tapo prestižinis pasaulinis čempionatas manikiūro ir 
nagų dizaino meistrams NAILPRO. Parodos metu konferencijų salėje 5.1. vyko Rytų Europos fina-
las. Parodoje dalyvavo 302 dalyviai iš Lietuvos, Estijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Pran-
cūzijos, Rusijos ir Vokietijos. Specialiai į parodą dalintis savo patirtimi ir surengti seminarus bei 
mokymus grožio industrijos profesionalams atvyko specialistai iš Ispanijos ir Italijos. Pirmą kartą 
parodoje, bendradarbiaujant su žurnalu „Cosmopolitan“ ir grožio salono „Studio M“ įkūrėja Mili-
ta Daikeryte, plačiajai publikai buvo surengta Cosmo diena. Renginio metu buvo demonstruojami 
naujausi plaukų kirpimai ir makiažo tendencijos, žinomi fotografai, stilistai ir visažistai patarė kaip 
susikurti patrauklų įvaizdį. Lyginant su 2016 metų faktinėmis pajamomis, 2017 metais „PELENĖ“ 
išaugo 5,28 proc. Parodos ploto nuomos pajamos išaugo 10,96 proc. Parodos reklamos pardavimai 
išaugo 2 kartus. Parodos metu buvo suorganizuoti 34 specializuoti renginiai – tarptautinis NAILPRO 
čempionatas, kosmetologų konkursas, Lietuvos kirpėjų čempionatas, mokymai ir seminarai grožio 
industrijos specialistams. Per tris darbo dienas parodą aplankė 25000 lankytojų, iš jų 35 proc. gro-
žio industrijos specialistų. 

Jau 24-ąjį kartą vykusi tarptautinė statybų paroda RESTA šiemet sulaukė 44.400 lankytojų iš visos 
Lietuvos ir užsienio šalių. Daugiau kaip pusė – nuolatiniai šios parodos lankytojai, į RESTA atvyks-
tantys kasmet. Tai statybos inžinieriai, statybininkai, projektuotojai, dizaineriai ar studijuojantys 
šias profesijas. Parodą aplankė ir 60 Lietuvos savivaldybių merai, administracijų vadovai. Šiemeti-
nis parodos akcentas buvo skirtas ateities technologijoms - skaitmeninei statybai, kuri buvo prista-
tyta atskiroje salėje. Skaitmeninės statybos, nekilnojamojo turto, elektros instaliacijos tematikose 
prisistatė 91 įmonė ir organizacija. Naujausias technologijas pristatė BIM (angl. – building informa-
tion modelling) programinės įrangos kūrėjai ir ekspertai, BIM procesus diegiančios ir konsultacijas 
teikiančios įmonės, „protingų“ namų valdymo sistemų kūrėjai ir pardavėjai. Kitose RESTA erdvėse, 
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kaip ir kiekvienais metais, buvo eksponuojamos statybinės bei apdailos medžiagos, šildymo, vėdi-
nimo, santechnikos įranga, interjero, eksterjero, aplinkotvarkos, želdinimo tendencijos ir sprendi-
mai, statybų profesionalų naudojama technika, įrankiai, veikė lankytojų pamėgta ir pavasarį aktuali 
sodinukų mugė. Parodoje pirmą kartą surengtas konkursas ,,Įspūdingiausios RESTOS ekspozici-
jos”. Jau tradiciniu tapęs „Profesinio meistriškumo konkursas“ sulaukė itin didelio NT vystytojų su-
sidomėjimo. Pristatytas konkursas „Išmanusis miestas III“, skatinantis akademinės visuomenės, 
statybų sektoriaus ir savivaldybių bendradarbiavimą. Iš viso parodoje RESTA dalyvavo 540 dalyviai 
iš 18 pasaulio šalių,  surengta 60 renginių, paroda užėmė 33.500 kv.m. plotą – didžiausią tarp visų 
LITEXPO parodų.  81 proc. dalyvių parodos organizavimą, jos turinį įvertino gerai ir labai gerai. 

Tarptautinė specializuota gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų paroda „Balttechnika“ - 
svarbiausias ir vienintelis inžinerinės pramonės renginys Lietuvoje, šiemet paroda vyko 25-ąjį kar-
tą. Parodos pagrindinė misija - pristatyti šalies inžinerinės pramonės įmones, jų pasiekimus ir 
potencialą, paskatinti užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp verslo ir mokslo institucijų bei inici-
juoti glaudesnį profesinių mokyklų ir verslo bendruomenės sąryšį. Ši paroda skirta specialistams, 
verslui ir akademinei visuomenei. Parodą aplankė 4900 registruotų specialistų, dalyvavo 83 įmo-
nės, tarp jų - 25 iš 13 pasaulio šalių. Parodą ir jos metu vykusius renginius dalyviai įvertino labai 
gerai. Centrinis parodos renginys buvo tarptautinė konferencija „Getting ready for Industry 4.0: 
Transformations needed“, skirta ketvirtajai pramonės revoliucijai „Industry 4.0“. Renginys aprėpė 
visos Europos kontekstą ir apžvelgė Europos Sąjungos pramonės skaitmeninimo politiką, europinę 
skaitmeninės kompetencijos bei inovacijų centrų infrastruktūrą, technologinę revoliuciją bei švie-
timo transformaciją, pristatė lyderiaujančių Europos įmonių pavyzdžius ir bendradarbiavimo su jo-
mis galimybes. Pranešimus skaitė Europos Komisijos, Lietuvos valdžios institucijų ir pažangiausių 
tarptautinių organizacijų atstovai. 

Parodos metu taip pat buvo surengta Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų 
verslo kontaktų mugė.  Parodoje tradiciškai buvo pristatyta pramonės įranga ir medžiagos,  pramo-
niniai robotai, robotizuoti įrenginiai, elektronika, elektrotechnika, automatika, suvirinimo technolo-
gijos, metalo apdirbimo įrenginiai, staklės, energijos taupymas, įrankiai, vamzdynai ir kita. 

8-ąjį kartą vykusi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS jau stabiliai įsitvirtino vietinėje 
ir užsienio meno rinkose. Lankytojų skaičius joje kasmet auga, ir 2017 m. jis pasiekė 22.500.  „Ar-
tVilnius“ yra vienintelė modernaus meno mugė Lietuvoje ir didžiausia meno mugė visame Rytų 
Europos regione. „ArtVilnius‘16“ dalyvavo 55 galerijos ir 200 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Į „Ar-
tVilnius‘17“ buvo atvykę kolekcionierių iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Rusijos, Baltarusijos, La-
tvijos bei Estijos. Renginyje apsilankė ir užsienio šalių ambasadoriai bei diplomatai, o meno mugės 
ypatingojo partnerio „Lewben Group“ surengtas „Lewben Art Foundation“ kolekcijos pristatymo 
vakaras sulaukė kviestinių svečių, svarbių verslo ir meno atstovų.

Tradiciškai meno kritikų ir žurnalistų komisija išrinko geriausius mugės dalyvius ir menininkus. 
Mugės organizatorius – Lietuvos meno galerininkų asociacija. Pagrindinis partneris – LITEXPO.

konfEREncIJoS
LITEXPO dukterinė įmonė „Litexpo Events“ vykdė labai aktyvią veiklą ir per 2017 m. I pusmetį 

ne parodų metu surengė 76 renginius –  LITEXPO konferencijų centre vykusių renginių plotas 
sudarė 83006,00 kv.m. Renginiuose dalyvavo 16 proc. daugiau dalyvių negu pernai per tą patį 
laikotarpį– 54 176. Iš viso per šį laikotarpį renginiai ne parodų metu vyko 92 dienas. Populia-
riausia buvo 5.1 salė, kuri buvo išnuomota 27 kartus. Jau trečią  kartą „Litexpo Events“ surengė 
konferenciją „Atsakinga tėvystė”. Joje pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi 16 geriau-
sių savo srities specialistų - lektorių, psichologų, edukologų. Konferencijos paskaitų klausėsi 
daugiau nei  tūkstantis tėvelių iš visos Lietuvos. Konferencijos lygį ir tematiką labai palankiai 
įvertino tiek specialistai, tiek tėvai. Didžiausi renginiai buvo:  SLO ELECTRICITY 2017,  „CONVE-
NE” 2017“,  “Vyno Dienos 2017”, Medžioklė, žūklė, savigyna bei aktyvus laisvalaikis, HHS2017, 
“AMBER TRIP 2017”, “Vilnius Išranda”, “Vilniaus maratonas”, 3- ioji Europos referencinių cen-
trų tinklų konferencija.
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6. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ  
 ATASKAITŲ RINKINYS
2017M. BIRŽELIo 30 d. konSoLIduoToJI PELno (nuoSToLIų)  
ATASkAITA

Eil.
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis     
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis      
2016-06-30 

1. Pardavimo pajamos   4081278 3969783 

2. Pardav imo savikaina   (2143670) (1958457)

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis    

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1937608 2011326 

5. Pardavimo sąnaudos   (20530) (20888)

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos   (539824) (478526)

7. Kitos veiklos rezultatai   23452 9549 

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

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos    

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos   1070 75 

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 
sumažėjimas    

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   (17481) (737)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   1384295 1520799 

14. Pelno mokestis   (214866) (231560)

15. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES 
ATSKYRIMĄ

  1169429 1289239 

16. MAŽUMOS DALIS     

17. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1169429 1289239 

2017 M. BIRŽELIo 30  d. konSoLIduoTASIS BALAnSAS

Eil. 
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-12-31 

  TURTAS  

A. ILGALAIKIS TURTAS    18737505  15165162 

1. NEMATERIALUSIS TURTAS    70042  75674 

1.1. Plėtros darbai  

1.2. Prestižas  

1.3. Programinė įranga    28166  12050 

1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios 
teisės    19441  3457 

 1.5. Kitas nematerialusis turtas    20935 

 1.6. Sumokėti avansai    1500  60167 

2. MATERIALUSIS TURTAS  18658391  15081011 

 2.1. Žemė

 2.2. Pastatai ir statiniai  9188630  9445534 

 2.3. Mašinos ir įranga

 2.4. Transporto priemonės  14914  19307 

 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  415882  395496 

 2.6. Investicinis turtas  -    -   

2.6.1. Žemė

2.6.2. Pastatai 

 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos 
(gamybos) darbai  9038965  5220674 

3. FINANSINIS TURTAS  9072  8477 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  1275  1275 

 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms  7797  7202 

 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 
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Eil. 
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-12-31 

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  

 3.2. Kitos investicijos  

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  
   1313544  1025906 

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS   

 72294  24954 

  TuRTo IŠ VISo     20302473  16592390 

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI   

D. NUOSAVAS KAPITALAS    12092924  11060931 

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    1137154  468641 

 4.1. Privalomasis rezervas    965896  453641 

 4.2. Savoms akcijoms įsigyti  

 4.3. Kiti rezervai    171258  15000 

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)    1302209  938729 

 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)    1169429  812296 

 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)    132780  126433 

6. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA  

7. MAŽUMOS DALIS  

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS    2065679  2143842 

F. ATIDĖJINIAI   -

Eil. 
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-12-31 

 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    1492674  1402274 

1. ATSARGOS    91540  80922 

 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės    9283  213 

 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  

 1.3. Produkcija  

 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti    6381  8078 

 1.5. Biologinis turtas  

 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  

 1.7. Sumokėti avansai    75876  72631 

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS    87590  295446 

 2.1. Pirkėjų skolos    53679  256906 

 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  

 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos  

 2.4. Kitos gautinos sumos    33911  38540 

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS   - -
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Eil. 
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-12-31 

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS    29459 

  nuoSAVo kAPITALo IR ĮSIPAREIGoJIMų IŠ VISo    20302473  16592390 

Eil. 
nr. Straipsniai Pastabos 

nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017-06-30 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-12-31 

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  

2. Mokesčių atidėjiniai  

3. Kiti atidėjiniai  

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI    6143870  3358158 

1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI    5500000  1627062 

 1.1. Skoliniai įsipareigojimai  

 1.2. Skolos kredito įstaigoms    5500000  1627062 

 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    643870  1731096 

 2.1. Skoliniai įsipareigojimai  

 2.2. Skolos kredito įstaigoms  

 2.3. Gauti avansai    58269  590162 

 2.4. Skolos tiekėjams    234425  964827 

 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  

 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  

 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  

 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai    160922  52235 

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai    176213  116940 

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai    14041  6932 
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2017 M. BIRŽELIo 30 d.  konSoLIduoToJI nuoSAVo kAPITALo PokYčIų ATASkAITA

 
Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos 
(–)

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai)

Įstatymo numatyti 
rezervai

kiti 
rezervai

nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos 
kursų 
pokyčio 
įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto

finansinio 
turto

Privaloma-
sis

Savoms 
akcijoms 
įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje  9653561  331812  14481  664957  10664811 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas  - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas  - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje  9653561  -  -  -  -  331812  -  14481  664957  -  -  10664811 

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)  812296  812296 

10. Dividendai  (416176)  (416176)

11. Kitos išmokos  - 

12. Sudaryti rezervai  121829  15000  (136829)  - 

13. Panaudoti rezervai  (14481)  14481  - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)  - 

15. Įnašai nuostoliams padengti  - 

16. Valiutų kursų pokyčio įtaka  - 

17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)  - 

18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje  9653561  -  -  -  -  453641  -  15000  938729  -  -  11060931 

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)                       - 

20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)                       - 
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Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos 
(–)

Perkainojimo rezervas 
(rezultatai)

Įstatymo numatyti 
rezervai

kiti 
rezervai

nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos 
kursų 
pokyčio 
įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto

finansinio 
turto

Privaloma-
sis

Savoms 
akcijoms 
įsigyti

21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                       - 

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

23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)  1169429  1169429 

24. Dividendai  (137436)  (137436)

25. Kitos išmokos                       - 

26. Sudaryti rezervai  512255  171258  (683513)  - 

27. Panaudoti rezervai  (15000)  15000  - 

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  -  -  -  -  965896  -  171258  1302209  -  -  12092924 
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2017 M. BIRŽELIo  30 d. konSoLIduoToJI PInIGų SRAuTų ATASkAITA

Eil. nr. Straipsniai Pastabos 
nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017.06.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.06.30

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)    1169429  1289239 

1.2. Mažumos dalis  

1.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos    303894  299124 

1.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatų eliminavimas    (18621)  (77)

1.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas    16596  658 

1.6. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas    446  12 

1.7. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių 
gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)    (74)

1.8. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas)    (595)

1.9. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 
(padidėjimas)  

1.10. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 
(padidėjimas)    (7373)  (23124)

1.11. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)    (3245)  (72134)

1.12. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)    203227  (65556)

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

1.14. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)    4629  50846 

1.15. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)  

1.16. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 
sumažėjimas (padidėjimas)    (47340)  (781)

1.17. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)    (9055)

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)  

Eil. nr. Straipsniai Pastabos 
nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017.06.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.06.30

1.21. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas (sumažėjimas)    (1262294)  (148547)

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)  

1.24. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)    108687  179161 

1.25. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)    59273  (5421)

1.26. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)    7109  (5467)

1.27. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 
padidėjimas (sumažėjimas)    (29459)  (5000)

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai    504363  1483804 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai  

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas    (3954573)  (1037604)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas    18943  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    (5300)

2.8. Paskolų susigrąžinimas  

2.9. Gauti dividendai, palūkanos    371  74 

2.10. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas  

2.11. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    (3935259)  (1042624)

3. finansinės veiklos pinigų srautai  

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais    (137437)  -   
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Eil. nr. Straipsniai Pastabos 
nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2017.06.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.06.30

3.1.1. Akcijų išleidimas  

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti  

3.1.3. Savų akcijų supirkimas  

3.1.4. Dividendų išmokėjimas    (137437)

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais    3855971  (732)

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas    3872938  -   

3.2.1.1. Paskolų gavimas    3872938 

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas  

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas    (17462)  -   

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas  

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas  

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos    (17462)

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    950 

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas    (455)  (732)

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    3718534  (732)

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

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)    287638  440448 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje    1025906  2765960 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje    1313544  3206408 

L.e.p. direktorius   Justinas Bortkevičius




