
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir 

poilsio centras AQUA“ 

direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 m.



2020 m. įmonė buvo įtraukta į Lietuvoje 

lyderiaujančių įmonių sąrašą

➢Tai "Verslo žinių" pristatomas reitingas, kuriame 
didžiosios šalies bendrovės įvertintos atsižvelgiant į 
jų verslo augimą, veiklos efektyvumą, naudą 
darbuotojams, skaidrumą ir indėlį 
ugdant verslo visuomenę komunikuojant savo 
patirtį. "Lietuvos verslo lyderiai 500" yra išrinkti 
pagal objektyvius kriterijus ir paskelbti "Verslo žinių" 
portale.



Per paskutiniuosius 5-rius metus sukurta daugiau nei 
100 papildomų darbo vietų. 

Nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas dėl veiklos 
sustabdymo karantino metu.



2020 m. dėl karantino pasekmių (veiklos sustabdymo ir 

kitų apribojimų) Vandens parko lankytojų skaičius 

lyginant su 2019 m. sumažėjo beveik 50 proc. 



Bendrovės 2020 m. veiklos rezultatas –

1 mln. € nuostolis



2020 m. bendrovės pajamos siekė 8 mln Eur, 

o sąnaudos, įvertinus gautas subsidijas, 9 mln Eur 

2020 m. įmonės pajamos 
lyginant su 2019 m. 

sumažėjo 42 proc., t.y. 
gauta 5,9 mln. € mažiau

2020 m. įmonės sąnaudos 
lyginant su 2019 m. 

sumažėjo 26 proc., t.y. 
patirta sąnaudų 3,2 mln. € 

mažiau



Finansinė pagalba karantino metu

GAUTA

➢ 1,7 mln Eur valstybės 

parama – subsidijos darbo 

užmokesčiui 

NESUTEIKTA PARAMA

Bendrovė buvo įtraukta į įmonių, patyrusių sunkumų dėl 

pandemijos sukeltų padarinių, sąrašą, nes atitiko visus 

nukentėjusių įmonių kriterijus, tačiau paramos priemonė –

sumokėtų VMI gyventojų pajamų mokesčio dalies grąžinimas –

buvo neskirta, nes bendrovės daugiau nei 25 proc. akcijų 

priklauso savivaldybei.

SUTEIKTA

➢ INVEGA paskola – 837.478 Eur. 
Paskolos sutartis pasirašyta 2020 
m. pabaigoje, o paskola 
Bendrovei suteikta 2021 m. 
pradžioje. 



2020 m. surinkta 44 007 € vietinės 

rinkliavos mokesčių arba 44 proc. mažiau

nei 2019 m. 



Bendrovės sąnaudų 

struktūra 2019 m. ir 

2020 m. 



Įsipareigojimai kredito bendrovėms
➢ 2010 m. – 12,01 mln. €

➢ 2011 m. – 9,39 mln. € 

(lyginant su 2010 m. sumažėjo 2,6 mln. €) 

➢ 2012 m. – 8,65 mln. € 
(lyginant su 2011 m. sumažėjo 0,74 mln. €)

➢ 2013 m. – 7,38 mln. € 

(lyginant su 2012 m. sumažėjo 1,26 mln. €)

➢ 2014 m. – 6,92 mln. €

(lyginant su 2013 m. sumažėjo 0,46 mln. €)
➢ 2015 m. – 7,98 mln. € 

(lyginant su 2014 m. padidėjo 1,06 mln. €)

➢ 2016 m. – 6,55 mln. € 

(lyginant su 2015 m. sumažėjo 1,43 mln. €)

➢ 2017 m. – 5,70 mln. € 
(lyginant su 2016 m. sumažėjo 0,85 mln. €)

➢ 2018 m. - 4,97 mln. € 

(lyginant su 2017 m. sumažėjo 0,73 mln. €)

➢ 2019 m.  – 8,03 mln. € 

(lyginant su 2018 m. padidėjo 3,06 mln. €)
➢ 2020 m. – 8,39 mln. € 

(lyginant su 2019 m. padidėjo 0,36 mln. €) 

2020 m. buvo gautas 897.868 € kreditas 

iš AB „Šiaulių bankas“



Vandens parko lankytojai pagal šalis: 

daugiausia lankytojų 2020 m. iš Lietuvos –

beveik182 tūkst.

Lietuva 
60.6%

Lenkija 
18.1%

Rusijos 
Federacija

5.3%

Baltarusija 
9.0%

Latvija
4.2%

Kitos šalys 
2.8%

Vandens parko lankytojai pagal šalis, 
2019 m.



APGYVENDINIMO 

VEIKLOS REZULTATAI

2020 m. metinis 
užimtumas:

➢viešbučio AQUA (93 
kambariai) – 47,25 % 
(2019 m. – 85,58 %);

➢ - viešbučio FLORES 
(42 kambariai) –

42,46 % (2019 m. –
75,06 %).

2020 m. viešbučiuose AQUA ir FLORES bendras parduotų kambarių skaičius 22 609 
(2019 m. - 40 558), o vidutinis metinis kambarių užimtumas siekė apie 46 % (2019 m. – 82 %).



2020 m. apie 33 % viešbučio AQUA svečių
buvo užsieniečiai. 2019 m. užsieniečių dalis 

siekė 53 %



Viešbutyje FLORES 2020 m. ilsėjosi 
daugiausiai lietuviai, 

užsieniečiai sudarė 27 % visų svečių. 
2019 m. užsieniečiai sudarė 42 %



DRUSKININKŲ GYDYKLOS VEIKLOS 

REZULTATAI 
2020 metais Druskininkų gydykla suteikė 77 701 procedūrų,

t.y. 50 proc. mažiau

nei 2019 metais. 



Didžiausią gydyklos padalinio sąnaudų dalį

(70 %) sudarė darbo užmokestis su socialinio 

draudimo priskaitymais



MAITINIMO VEIKLOS REZULTATAI
➢Bendros visų maitinimo vietų (restorano-picerijos, vandens 

parko kavinės, barų, viešbučio svečių maitinimo salės) 
pardavimo pajamos 2020 m. siekė 2 mln. € ir lyginant su 
2019 m. sumažėjo beveik 40 proc.

➢Didžiausią sąnaudų dalį (apie 52 proc.) sudarė darbo 
užmokesčio sąnaudos su socialinio draudimo priskaitymais. 



SNOW ARENA VEIKLOS REZULTATAI
2020 m. SNOW arenoje per 7 mėnesius, kai veikla nebuvo 

ribojama/sustabdyta:

➢ parduota 22.460 vienkartinių bilietų;

➢ sulaukta 1.486 sportininkų iš įvairių šalių;

➢ priimti 855 moksleiviai.

➢ Beveik 16,5 tūkst. kurorto svečių apsilankė siekdami 
pamatyti uždaras sniego trasas, stebėti slidinėjančius 
ar paragauti čia siūlomų patiekalų bei desertų. 

Bendrovė veiklą Snow arenoje vykdo nuo 2019 m.
balandžio mėn. Per pusantrų metų buvo atlikti
kapitaliniai remonto darbai, atnaujinta visa techninė
bazė, išplėsta paslaugų pasiūla.



Didžiausias Snow arena sąnaudų dalis 2020 m. 

sudarė - energetinės sąnaudos, remonto ir 

amortizacijos sąnaudos



MARKETINGAS

2020 m. marketingui skirtos išlaidos siekė 135 905 € ir sudarė 1,3 %
visų įmonės sąnaudų. 

Lyginant su 2019 m. šios išlaidos sumažėjo 111 367 € arba 45 %. 

Didžioji dalis - 37 proc. - lėšų buvo skirta reklamai internete.



Reklama karantino metais

➢ 2020 m. pradžioje iki karantino reklaminės kampanijos buvo skirtos 
gydyklos „Sveikatos rato“ komunikacijai ir Snow Arena reklamai.

➢ Tarp pirmojo ir antrojo karantinų reklaminės žinutės buvo skirtos tik 
pranešimams, kad atnaujinome veiklą ir laukiame lankytojų.

➢ 2020 m. didžiausias projektas – modernizuota www.aquapark.lt centro  
AQUA įvaizdinė internetinė svetainė ir booking.akvapark.lt rezervacijų bei 
dovanų kuponų portalas, investuota į kelias fotosesijas bei video siužetus.

http://www.aquapark.lt/


VEIKLOS PLANAI
• 2020-ieji prasidėjo itin gerai: viešbučio AQUA užimtumas sausio mėn.

siekė 98,68 %, vasario mėn. – 98,41 %; viešbučio FLORES užimtumas
sausio mėn. – 95,24 %, vasario mėn. – 94,91 %. Per 2020 m. pirmus du
mėnesius parduotų kambarių skaičius padidėjo 3,9 proc, lyginant su
2019 m. Per 2020 m. pirmus du mėnesius vandens parke apsilankė
99279 lankytojai, t.y. 22,6 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2019
m. 2020 m. pradžioje gerėjo ir Snow Arenos veiklos rezultatai, per
pirmuosius du mėnesius parduota daugiau nei 14 tūkst. vienkartinių
bilietų, sulaukta 443 sportininkų bei 525 moksleivių. Tačiau šie puikūs
veiklos rodikliai stipriai pablogėjo dėl paskelbto karantino įmonei
sustabžius veiklą ir pakeitė numatytų veiklos planų įgyvendinimo
galimybes – Druskininkų gydykloje nebuvo pradėta rekonstrukcija
mineralinių vonių ir gydomojo purvo vonių skyriuje, atsisakyta daugelio
kitų numatytų projektų.

• Šiuo metu įmonei  yra sudėtinga numatyti ir prognozuoti bendrovės 
veiklos rezultaus bei planuoti naujus projektus dėl Covid-19 pandemijos 
ir jos pasekmių susidariusios neapibrėžtos situacijos. 



Dėkoju už dėmesį


