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1. UAB LIETUVOS PARODŲ IR
KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“
2012 METINIS PRANEŠIMAS

Direktorius Darius Aleknavičius

BENDROVĖS VADOVO ŽODIS
2012-ieji bendrovei buvo svarbių pokyčių metai. Vertindami juos, turime kuo didžiuotis – naujos strategijos suformavimas ir patvirtinimas, aiškios vizijos ir krypties pasirinkimas atnešė puikius
rezultatus. Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ 2012 metais pasiekė 13,3 mln. Lt. apyvartą
ir uždirbo 1,5 mln. Lt grynojo pelno. Bendrovės nuosavo kapitalo grąža (ROE) per šį laikotarpį pasiekė
4,6 proc.
2012 metais siekėme atsakyti į klausimą – koks turėtų ir galėtų būti Lietuvos parodų ir kongresų
centras? Įsitikinome, kad parodos ir renginiai gali gerokai išjudinti verslą, paskatinti ne vieną naują
idėją ar net naują verslo kryptį. Mūsų vizija ir siekiamybė – tapti tikru tarptautiniu žinių ir informacijos
mainų centru, kuriame formuojamos verslo tendencijos, inicijuojamos naujos temos ir idėjos, kuriama terpė „gyvam“ patyrimui.
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2012-aisias ir pradėjome įgyvendinti šiuos tikslus, visų pirma, didindami parodų ir renginių
veiklos tarptautinę plėtrą, skatindami tarptautinius verslo kontaktus ir mainus. Kartu pastebėjome
tendenciją, kad pasaulyje parodų ir konferencijų srityje auga kūrybiškumo poreikis. Klientai pageidauja netradicinių erdvių, įdomesnio formato. Šias tendencijas pradėjome taikyti ir Lietuvoje.
Per 2012 m. LITEXPO parodų ir kongresų centre įvyko 22 tarptautinės parodos, jose dalyvavo 2441
kompanija, tarp jų – 440 iš daugelio užsienio šalių. Parodų metu buvo suorganizuotos 3 verslo kontaktų mugės ir 1074 įvairių kitų renginių: konferencijų, seminarų, pristatymų.
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, skatina didesnį visuomenės susidomėjimą. 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. 2012 metais pradėjome bendradarbiavimą su Valstybiniu turizmo departamentu prie LR ūkio ministerijos, Lietuvos turizmo asociacija, LR
turizmo rūmais dėl naujos kelionių, laisvalaikio ir sporto parodos ADVENTUR organizavimo. Šiuo
nauju projektu „Litexpo“ pradėjo 2013 metų parodų sezoną ir sulaukė puikių partnerių bei dalyvių
vertinimų.
Ypač dideles pastangas dėjome plėtrai konferencijų srityje ir suformavome stiprią komandą.
Rezultatai džiuginantys. 2012-aisiais metais „Litexpo“ konferencijų centre buvo surengtas 131 renginys, tai – 41 proc. daugiau, nei praeitais metais, išaugo ir bendras jų plotas. Iš viso renginiuose
dalyvavo daugiau nei 51 tūkst. dalyvių. Tai – 64 proc. daugiau nei 2011 m. Per šiuos metus renginiai
„Litexpo” konferencijų centre vyko 156 dienas. Tokie skaičiai nekelia abejonių, kad poreikis rengti
konferencijas ir kitus verslo renginius auga.
Tikimės, kad dar didesnius dividendus įdirbis konferencijų srityje pradės nešti 2013-aisiais metais.
Sėkminga metų pradžia tai patvirtina. Vienas po kito „Litexpo“ centre vyko svarbūs tarptautiniai
renginiai: pirmą kartą Lietuvoje surengta specializuota konferencijų turizmo kontaktų mugė CONVENE, interneto ir technologijų konferencija LOGIN.
Pasirašėme sutartis dėl didžiausių pirmininkavimo ES renginių, kartu su partneriais laimėjome
Užsienio reikalų ministerijos organizuotą Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai aukščiausio lygio susitikimų dalyvių maitinimo ir aptarnavimo konkursą. Mūsų laukia rimtas iššūkis – įrengti, aptarnauti
ir pamaitinti daugiau kaip dvidešimties susitikimų svečius.
2013 metais nuosekliai tęsime „Litexpo“ veiklos strategijoje numatytas kryptis ir sieksime įgyvendinti
planus tiek parodų, tiek konferencijų organizavimo srityje.
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BENDROVĖS VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA
UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO“– uždaroji akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas 2012 m. gruodžio 31 d. nepakito ir sudarė 32 772 440 Lt, padalintus į 3 277 244 akcijas.
2012 m. kovo 28 d. LR Ūkio ministerija apmokėjo 1 mln. Lt vertės įstatinio kapitalo akcijas, kurios
buvo pasirašytos dar 2011 m., tačiau neapmokėtos. Vienos akcijos nominali vertė išliko 10 Lt. Valstybė (1) yra 98,7 proc. UAB „Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO“ (toliau – Bendrovė) akcijų savininkė. Jai priklauso 3 236 709 akcijos. Likusios 40 535 akcijos arba 1,3 proc. priklauso 39 fiziniams
asmenims.

Valstybė
Fiziniai
asmenys

1,3%

98,7%

Bendrovėje ataskaitinių metų gruodžio 31 d. akcininkų nuosavybė padidėjo 263 tūkst. Lt ir sudarė
32,4 mln. Lt arba 72 proc. viso Bendrovės turto. Teigiamam nuosavo kapitalo pokyčiui 2012 m. įtakos
turėjo per ataskaitinius metus uždirbti 1,5 mln. Lt grynojo pelno bei 2011 m. Bendrovės išleistos, bet
tik 2012 m. apmokėtos 1 mln. Lt vertės akcijos. Neigiamam akcinio kapitalo pokyčiui įtakos turėjo
Bendrovės atsargų apskaitos politikos pokyčiai nuo 2012 m. bei dėl šios priežasties pripažintas 2,4
mln. Lt ankstesniųjų laikotarpių nuostolis.
Bendrovė, nuo 1993 m. turėjusi 40 proc. muitinės tarpininko ir transportavimo paslaugas teikiančios bendrovės UAB „PAN-LITService“ akcijų paketą, 2012 m. birželį jį pardavė. Atlikus UAB
„PAN-LITService“ akcijų vertinimą, finansinis turtas parduotas akcijų rinkos kaina. 2012 m. gruodį
atskyrusi maitinimo paslaugų veiklą, Bendrovė įkūrė naują dukterinę įmonę UAB „OVANTIS“. Bendrovė ir UAB „OVANTIS“ pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį vystant maitinimo paslaugų
veiklą parodų ir konferencijų metu, taip pat teikiant išvažiuojamųjų renginių paslaugas.
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„Įkurta dukterinė įmonė UAB Ovantis,
atskyrus maitinimo paslaugų veiklą“
2012 m. sausio 30 d. Valdybos nutarimu patvirtinta Bendrovės valdymo organizacinė struktūra
ataskaitiniais metais nepasikeitė. Ją sudaro: administracija, 6 skyriai, 4 grupės bei atskira Apsaugos grupė. Bendrovės administracija atskaitinga Bendrovės direktoriui. Skyriai ir grupės atskaitingi
Pardavimų, Finansų ir Technikos vadovams. 2012 m. sausio 30 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 6
patvirtintos Bendrovės valdymo struktūros įgyvendinimas užbaigtas 2012 m. gegužės 1 d.

TURTAS IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ
Rodiklio pavadinimas

2012 metai

2011 metai

Visas turtas, tūkst. Lt

44,719

47,054

Akcininkų nuosavybė, tūkst. Lt

32,397

29,921

Pelnas (nuostoliai), tenkantis
vienai akcijai, Lt.

0,45

-0.27

Akcijų skaičius, vnt.

3’277’244

3’277’244

Investicijos, tūkst. Lt

122

4,174

BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMAS
Bendrovė 2012 m. 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, jais
Bendrovė vadovaujasi sudarydama metinius biudžetus. Biudžetų rengimo laikotarpiu kiekvienų metų
pabaigoje kartu peržiūrimi ir aktualizuojami strateginiai planai.
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PARODOS IR KONFERENCIJOS
Viena iš Bendrovės strateginių veiklos krypčių – parodų organizavimo plėtra, didinant jų tarptautiškumą, vystant esamas ir organizuojant naujas parodas bei kitus renginius. Per 2012 m. LITEXPO parodų ir kongresų centre įvyko 19 tarptautinių parodų, jose dalyvavo 2 441 kompanija, tarp
jų – 440 iš užsienio šalių. Bendras įvykusių parodų plotas užėmė 132 652 kv.m. Per šį laikotarpį buvo
suorganizuoti 1 074 įvairūs renginiai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir kt. Parodas aplankė 264
023 lankytojai. Statistika rodo, kad, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, visos parodos didėjo,
pritraukė daugiau dalyvių ir užėmė didesnius plotus. Tik parodos „Baldai“ apimtys išliko nepakitusios. Visose parodose šiemet daug dėmesio buvo skiriama turiniui – tiek verslo, tiek pramoginių
renginių, kurie kuria pridėtinę parodų vertę, skatina visuomenės susidomėjimą, pritraukia papildomą
kiekį dalyvių ir lankytojų.
Ryškiausiai augo Vilniaus knygų mugės ir statybų parodos RESTA dalyvių skaičius bei plotas.
Vilniaus knygų mugė jau eilę metų išlieka aktyviausiai lankoma bei populiariausia paroda ne tik LITEXPO, bet ir Baltijos regione. Šiemet ją aplankė 60 200 žmonių, joje įvyko rekordiškai daug renginių
– net 380. Paroda tapo didžiausiu kultūriniu įvykiu Lietuvoje, kurį globoja LR Prezidentė ir kasmet
aplanko aukščiausi šalies vadovai, užsienio šalių ambasadoriai, rašytojai, poetai, menininkai ne tik
iš Lietuvos, bet ir iš daugelio užsienio valstybių. Siekiant populiarinti skaitymą tarp paauglių, organizuotoms moksleivių grupėms įėjimas į mugę kasmet būna nemokamas.
Šiemet į parodą atvyko 78 moksleivių grupės, t.y. 2 807 moksleiviai iš 23 Lietuvos miestų ir rajonų.

2012 metų STATISTIKA
DIDŽIAUSIOS LITEXPO PARODOS PAGAL PLOTĄ (kv.m)
7570
11 782

RESTA
Vilniaus knygų mugė
Baldai

30 000
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Ryškiausiai augo Vilniaus knygų mugės ir statybų parodos RESTA dalyvių skaičius bei plotas.

Paroda „Mokymasis, studijos, karjera“ taip pat ne pirmus metus patenka į aktyviausiai lankomų LITEXPO parodų trejetuką – šiemet joje užregistruota 33 200 lankytojų. 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 bei rajonų.

„Surengta 22 tarptautinių parodų, kuriose dalyvavo 2441 kompanija
(440 užsienio šalių dalyviai). Pasiektas visų organizuotų parodų augimas Vidutiniškai
2012 metų parodos augo 10 proc.“
Šiemet išaugo parodos dalyvių skaičius ir plotas. Pirmą kartą paroda išsiplėsta per kelias sales,
įkurta atskira zona lankytojų pramogoms ir poilsiui, todėl čia buvo galima ne tik semtis žinių, bet ir
smagiai praleisti laiką. Pramogų zonos bus kuriamos ir ateityje. Padaugėjo ir renginių – lankytojų čia
laukė konsultacijos su mokymo įstaigų specialistais, įkvepiančios sėkmės istorijos, garsūs žmonės
dalinosi patirtimi apie tikslo siekimą, vyko diskusijos, seminarai, paskaitos.
Daugiau lankytojų pritraukė grožio industrijos paroda „Pelenė“. 2012 m. rekordinė „Pelenė“ sulaukė
daugiausiai dalyvių per visą savo istoriją – 152 kompanijų – ir užėmė didžiausią plotą – 5900 kv.
m. Parodoje buvo surengta ir žymiai daugiau renginių nei pernai. Lankytojai parodoje galėjo stebėti
kirpėjų, makiažo, manikiūro specialistų meistriškumą, dalyvauti naujausių grožio puoselėjimo tendencijų pristatymuose, seminaruose. Pirmą kartą šioje parodoje vyko jauniems dizaineriams skirtas
renginys „Art Viko“, kurio žiūrovai padidino parodos lankytojų skaičių.
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2012 metų STATISTIKA
DIDŽIAUSIOS LITEXPO PARODOS PAGAL DALYVIŲ SKAIČIŲ
250

152

Pelenė
Vilniaus knygų mugė
RESTA

528
Beveik nepakitusias apimtis pavyko išlaikyti parodai „Baldai“, kuri išlieka didžiausia šios srities paroda Baltijos šalyse, geriausiai atspindinčia baldų rinkos tendencijas, baldų pramonės vystymąsi ir
baldų dizaino kryptis. Parodoje buvo surengta ir visą Lietuvos dizaino kūrybinį potencialą pristatanti
Dizaino galerija. Joje buvo demonstruojami Lietuvos dizainerių darbai, sulaukę puikaus įvertinimo
parodose užsienyje. Siekiant skatinti parodoje lankytis šeimas, pirmą kartą įvestas „šeimos bilietas“.
Šis projektas bus tęsiamas ir ateityje.
Statybų paroda RESTA 2012 m. atsigavo – po ilgokos pertraukos lauko aikštelėse vėl išsirikiavo statybinė technika, ekspozicijos išsidėstė visoje LITEXPO teritorijoje, užimdamos 30 tūkst. kv. m plotą.
Čia savo produkciją ir paslaugas demonstravo 528 įmonės iš 12 pasaulio šalių. Didžiąją dalyvių dalį
sudarė Lietuvos įmonės. Siekdami įvertinti Lietuvos rinkos potencialą savo siūlomiems produktams,
į šią parodą vis aktyviau skverbiasi ir kaimyninių šalių – Lenkijos, Latvijos, Estijos, Čekijos – verslininkai.

„Bendras įvykusių parodų plotas - 132.652 m² .
Parodas ir renginius aplankė 264.023 lankytojai“
Parodą aplankė 40 200 žmonių iš daugelio Lietuvos miestų ir rajonų, taip pat iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Prancūzijos ir kt.
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Siekiant skatinti parodoje lankytis šeimas, pirmą kartą įvestas „šeimos bilietas“. Šis projektas bus tęsiamas ir ateityje.

Statybų tematiką papildė keletas naujų temų: nekilnojamojo turto, „protingų namų“, gyvenamosios
aplinkos tvarkymo ir apželdinimo. Dabar RESTA apima visas su būstu susijusias temas – naujo įsigijimo, statybos, renovavimo, įrengimo iki aplinkos puoselėjimo ir namų saugumo užtikrinimo. Lankytojams ypač aktuali pasirodė „protingų namų“ tema.

„Startavo nauja ADVENTUR paroda,
surengta B2B Verslo kontaktų mugė „Buy Lithuania“

140 įmonių iš įvairių Europos šalių sutelkusi paroda „BaltTechnika“ yra vienas iš svarbiausių renginių,
supažindinančių su inžinerinės pramonės potencialu Lietuvoje. Parodos stenduose buvo
demonstruojamos elektronikos, automatikos, metalo apdirbimo, suvirinimo, energijos, elektronikos
ir elektrotechnikos naujovės, naujausia įranga, įrankiai ir kt. Pirmą kartą parodoje veikė ekspozicija
„Elektrikų pavasaris“, kurioje savo produkciją ir paslaugas demonstravo 40 įmonių iš Lietuvos, Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Slovakijos, Nyderlandų.
Pagrindinė parodos tema – energetika ir efektyvus energijos išteklių naudojimas – buvo pristatoma
ne tik parodos stenduose, bet ir pirmą kartą rengiamoje konferencijoje bei išradėjų konkurse „XXI-ojo
amžiaus nacionaliniai išradimai ir inovacijos energetikos srityje“.
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Parodoje savo meistriškumą demonstravo ir šiais laikais ypač vertinamos profesijos atstovai –
suvirintojai. Pirmą kartą parodoje jiems surengtas konkursas.
Kas du metus rengiama paroda „TransBaltica“ suburia ne tik mūsų šalies, bet ir kaimyninių valstybių
transporto bei logistikos rinkos dalyvius, besidominčius Lietuvos tranzito potencialu. Šiemet parodoje
dalyvavo 65 kompanijos iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos. Jos užėmė beveik pusantro karto
didesnį plotą nei 2010-aisiais. Į parodą vėl sugrįžo sunkmečiu pasitraukusios transporto priemonės:
vilkikai, priekabos, autobusai, autovežiai. Parodoje buvo surengtos dvi konferencijos transporto verslo
atstovams bei pirmą kartą suorganizuota „Vežėjų gegužinė“ su žinomų Lietuvos atlikėjų koncertais,
alaus bei maisto degustacijomis. Kartu vykusias parodas „BaltTechnika“ ir „TransBaltica“ aplankė 9
123 lankytojai, o tai yra trečdaliu daugiau nei pernai.
Šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS’12 šiemet vyko trečią kartą. Joje dalyvavo 53 meno galerijos iš
12 pasaulio šalių, kurių stenduose buvo galima susipažinti su 1000 meno kūrinių, kuriuos sukūrė 500
menininkų. Šiemet mugė buvo sėkmingiausia. Joje buvo parduota 117 kūrinių beveik už pusę milijono litų. Mugėje buvo ir daugiau veiksmo nei anksčiau. Vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai, buvo rodomi dokumentiniai filmai apie menininkus, videomeno programa, atlikti 3 performansai, koncertavo
žinomi atlikėjai, su lankytojais bendravo eksponuojamų darbų autoriai.
Šiemet mugę aplankė 15 000 žmonių. Į ją atskubėjo ne tik kolekcininkai, bet ir žinomi verslininkai.
Sėkminga ir labai kokybiška savo turiniu buvo kas du metus organizuojama maisto ir gėrimų paroda
BAF. Pirmą kartą šioje parodoje surengta tiek daug renginių lankytojams, veikė interaktyvi virtuvės
studija, suorganizuotas kulinarijos tinklaraštininkų konkursas, sulaukęs ypač daug dėmesio.

Ypač sėkminga buvo tik antrą kartą vykusi paroda „Mokykla“.
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Gero dalyvių ir lankytojų įvertinimo sulaukė paroda „BaltShop. BaltHotel. BaltGastro“, kuri pristato
viską, kas reikalinga svetingumo verslui – nuo sudėtingiausios virtuvių, parduotuvių, viešbučių, restoranų įrangos, apskaitos sistemų ir kasos aparatų, apšvietimo, interjero projektavimo paslaugų iki
stalo serviravimo priemonių, indų, darbuotojų uniformų, švaros ir higienos priemonių.
Ypač sėkminga buvo tik antrą kartą vykusi paroda „Mokykla“.
Į švietimo segmentą orientuotoje parodoje buvo surengta daug įvairių temų renginių, joje apsilankė
švietimo srities specialistai, mokytojai iš visų Lietuvos miestų ir rajonų. Ši paroda tampa viena iš labiausiai lankomų LITEXPO parodų.
Plačiam vartotojų ratui skirtos rudeninės parodos „Vaikų šalis“, „Jūsų namai“, „Šventė“, „Žiemos
puokštė“ savo apimtimi išliko panašios, tačiau pasiūlė daugiau renginių ir edukacinių programų.
2012 metų parodas labai gerai įvertino jų dalyviai, teigdami, kad jos padeda išjudinti verslą,
atkreipia dėmesį į aktualijas, padeda susirasti naujų kontaktų, sudaryti naudingus sandėrius.

2012 metų STATISTIKA
DIDŽIAUSIOS LITEXPO PARODOS PAGAL lankytojų SKAIČIŲ

60 200

33 200

Mokymasis. Studijos. Karjera
RESTA
Vilniaus knygų mugė

40 200

„1074 specializuoti renginiai,
kuriantys pridėtinę parodų vertę jų dalyviams ir lankytojams“

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2012 METUS

12

Didžioji dalyvių dalis ketina dalyvauti parodose ir kitais metais. Daug dėmesio Bendrovės veiklai
ir parodoms skyrė žiniasklaidos priemonės – per metus apie LITEXPO bei parodas pasirodė 1 850
pranešimų arba po 5 žinutes kasdien, įskaitant savaitgalius ir šventes.
Strateginis tikslas – konferencijų ir renginių plėtra didinant rinkos dalį bei tarptautinių didelių renginių
skaičių, teikiant organizavimo paslaugas. Per 2012 m. LITEXPO konferencijų centre buvo surengtas
131 renginys (2011 m. – 93 renginiai). Lyginant su 2011 m., renginių skaičius išaugo 40,86 proc.

„Didžiausios konferencijos 2012 m.: „LOGIN“
Daugiausia žiūrovų (2800)
Didžiausias plotas (~4000 m2)
Všį Versli Lietuva konferencija „Pasaulinė lyderystės konferencija“
Bendras renginių plotas sudarė 116 882 kv. m. Lyginant su 2011 m., kuomet renginių plotas siekė
92 431 kv.m, jis išaugo 26,5 proc. Renginiuose dalyvavo 51 215 dalyvių ir tai yra 64 proc. daugiau nei
2011 m., kuomet sulaukta 31 210 renginių dalyvių. 2012 m. renginiai LITEXPO konferencijų centre
vyko 156 dienas. Populiariausia buvo 5.1 salė, kuri per metus buvo išnuomota 46 kartus. Daugiausia
dalyvių pritraukė LOGIN konferencija. Joje dalyvavo 2800 dalyvių. Šis renginys užėmė ir didžiausią
plotą – apie 4000 kv. m. Antra pagal dydį buvo „Pasaulinė lyderystės konferencija“, kurią organizavo
VšĮ „Versli Lietuva“. Šiame renginyje dalyvavo 1500 žmonių, jis užėmė 5394 kv. m plotą.

„2013 metų pradžia Pasaulinė konferencijų
turizmo verslo kontaktų mugė „CONVENE“
Trečioje vietoje atsidūrė „Internet Service Corporation“ renginys su 1800 dalyvių, užėmęs 2600 kv. m
plotą bei VšĮ Kabalos studijų centro renginys, pritraukęs 800 dalyvių ir užėmęs 3379 kv .m plotą. Daugiausiai renginių – net 15 – surengė UAB „Verslo žinios“, 8 renginius – „Internet Service Corporation“,
6 – UAB „Mokesčių srautas“.
Populiariausios konferencijų temos: rinkodara, pardavimai, mokesčiai, personalo valdymas.

Bendras renginių plotas
116 882 m²

Renginiai vyko 156 dienas per
metus

Pasirašyta sutartis dėl
3 A lygio ES pirmininkavimo
renginių 2013 m.
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2012 METŲ FINANSINIAI RODIKLIAI
LITEXPO įvykdė ir ženkliai viršijo jai 2012 m. Valdybos iškeltus pajamų, grynojo pelno bei nuosavo kapitalo grąžos rodiklius.
Bendroji apyvarta (įskaitant ir akcijų pardavimo pajamas) išaugo 1 mln. Lt , o grynojo pelno uždirbta 477 tūkst. Lt daugiau nei buvo planuota. Bendrovė pasiekė 13,3 mln. Lt. apyvartą ir uždirbo 1,5
mln. Lt grynojo pelno. Nors, lyginant su 2011 m. bendroji apyvarta sumažėjo 9 proc. (dėl 2011 m.
išaugusios apyvartos, surengus tarptautinę ESBO konferenciją), Bendrovės pajamos iš pagrindinės
parodų organizavimo bei ekspozicijų įrengimo veiklos išaugo 15 proc. Lyginant su 2011 m., pajamos
iš konferencijų veiklos (neįskaičiuojant 2011 m. surengtos ESBO konferencijos) taip pat išaugo 17
proc., o apyvarta iš kitos Bendrovės veiklos – ilgalaikės patalpų ir infrastruktūros nuomos bei finansinės investicinės veiklos – išaugo dvigubai. Kaip ir ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą pagrindinę pajamų dalį, t.y. 12,6 mln. Lt arba 84,8 proc. visų gautų pajamų, atneša pagrindinė
Bendrovės veikla – parodų ir konferencijų organizavimas, įrengimas bei aptarnavimas. Maitinimo
komplekso pajamos 2012 m. sudarė 1,6 mln. Lt arba 12,2 proc. visų gautų Bendrovės pajamų, o investicinės ir kitos veiklos pajamos – 401 tūkst. Lt arba 3 proc.
Balansinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje sumažėjo. Bendrovė 2012 m. nevykdė
investicinių projektų, o metinės turto nusidėvėjimo išlaidos (įskaitant ir subsidijų lėšomis įsigytą turtą) sudarė virš 3 mln. Lt. 2012 m. LITEXPO tikslas buvo uždirbti pelną akcininkams ir siekti gerų jau
investuoto turto grąžos rodiklių, kuo efektyviau naudojant turimą turtą. Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės Nr. 2 duomenų, 2012 m., lyginant su ankstesniu laikotarpiu, nuosavo kapitalo bei turto
grąžos rodikliai (ROE, ROA) išaugo kelis kartus. Be to, 1,6 p.p. pagerėjo ir Bendrovės nuosavo kapitalo
grąžos rodiklis (ROE) siekė 4,6 proc. vietoje planuotų 3 proc.
Trumpalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su praeitais metais, sumažėjo
beveik 2 mln. Lt ir sudarė 2,4 mln. Lt. Trumpalaikio turto vertės augimui įtakos turėjo pinigų likučio
padidėjimas dėl gauto avansinio apmokėjimo pagal pasirašytą ES pirmininkavimo renginių organizavimo sutartį. Taip pat ženkliai padidėjo pirkėjų įsiskolinimo suma – nuo 36 tūkst. Lt 2011 m. iki 466
tūkst. Lt 2012 m. Tačiau įvertinus pirkėjų skolų likučius dėl mokėjimų atidėjimų,
pradelstų skolų suma metų gale sudarė apie 30 tūkst. ir siekė beveik tiek pat, kiek 2011 m.
Atsargų vertės sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo Bendrovės apskaitos politikos pokyčiai, dėl
kurių retrospektyviai nurašytos medžiagos, vertos 2,4 mln. Lt.
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Lyginant su 2011 m., 2012 m. pabaigoje žymiai sumažėjo mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai. Ataskaitiniais metais buvo visiškai atsiskaityta su paslaugų tiekėjais bei grąžinta
paskola bankui. Finansinių įsipareigojimų praktiškai neliko. Šiuo metu didžiausią dalį trumpalaikių
įsipareigojimų dalyje sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai už 2013 m. parodas bei ES pirmininkavimui skirtus renginius. Bendrovė sėkmingai laiku įvykdė ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus darbuotojams, kreditoriams bei valstybei ir ataskaitinius metus užbaigė gerai.
Finansiniai rodikliai

2012 metai

2011 metai

Apyvarta
(neįsk.finans. invest.veiklos), Lt

12 977 225

14 147 442

Grynoji apyvarta, Lt

9 549 721

9 557 143

74%

68%

3 505 235

2 992 900

27%

21%

1 433 819

1 037 920

11%

7%

1 689 235

(809 201)

13%

(6%)

1476 539

(900 058)

Grynojo pelno marža, proc.

11%

(6%)

Investuoto turto grąža (ROA), proc.

3,3%

(1,8%)

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.

4,6%

(2,8%)

Grynosios apyvartos marža, proc
Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,
nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), Lt
EBITDA marža, proc.
Pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno
mokestį (EBIT), Lt
EBIT marža, proc.
EBT
EBT marža, proc.
Grynasis pelnas ( nuostolis), Lt
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Dauguma santykinių Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių, lyginant su praeitais metais, taip pat pagerėjo. 2012 m. uždirbtas pelnas darė teigiamą įtaką pagrindiniams veiklos pelningumo rodikliams.
EBITDA pelningumas išaugo 6 p.p. ir pasiekė 27 proc., EBIT – 4 p.p. ir pasiekė 11 proc. Augo ir grynasis pelningumas – 17 p.p. arba 11 proc. 2011 m. rodikliams neigiamą įtaką darė banko „Snoras“
žlugimas ir dėl šios priežasties pripažinti nuostoliai.

„ROE (nuosavo kapitalo grąža) – pasiektas 4,6%,
ROA (turto grąža) - 3.3%
EBT marža - 13 %“
Ataskaitiniais metais žymiai pagerėjo Bendrasis skolos arba turto įsiskolinimo rodiklis, kuris dėl savalaikio paskolų grąžinimo sumažėjo 7,6 p.p. ir nuo 13,2 proc. nukrito iki 5,6 proc.
Didžiausią dalį išlaidų struktūroje 2012 m. sudarė LITEXPO darbuotojų darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo kaštai (37 proc.), amortizacijos (nusidėvėjimo) sąnaudos (18 proc.), reklamos
išlaidos (8 proc.), eksploatacinės išlaidos (9 proc.). Lyginant su 2011 m., išlaidų patirta 1,566 mln. Lt
arba 12 proc. mažiau, nes pardavimo savikaina sumažėjo 1,071 mln. Lt , o veiklos sąnaudos –
495 tūkst. Lt. Dėl pasiektos išlaidų ekonomijos veiklos pelnas padidėjo 397 tūkst. Lt
(2011 m. – 1,037 mln. Lt, 2012 m. – 1,434 mln. Lt).

Personalas
Per ataskaitinį laikotarpį darbo sutartys buvo nutrauktos su 39 darbuotojais, o naujai įdarbinta 18 darbuotojų. 2012 m. gruodžio 1 d. buvo įkurta UAB „Ovantis“, į kurią nuo 2013 m. sausio 1 d.
perėjo dirbti 6 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. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo
109 darbuotojai (vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 120). 2012 m. gruodžio 31 d. – 88 (vidutinis
sąrašinis darbuotojų skaičius – 103), 2013 m. kovo 1 d. – 86 darbuotojai.
Bendrovei laimėjus LR Aplinkos ministerijos konkursą aptarnauti Lietuvos ekspoziciją pasaulinėje
parodoje „EXPO 2012“, buvo atrinkti ir į komandiruotę Pietų Korėjoje išsiųsti 12 gidų-vertėjų laikotarpiui nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. rugpjūčio 13 d. Ataskaitiniais metais buvo surengti
dviejų dienų mokymai-strateginė sesija ir aptartos pagrindinės gairės Bendrovės strateginio plano
parengimui. Taip pat buvo suorganizuoti trijų dienų vidiniai projektų valdymo mokymai, gilinamos
darbuotojų žinios apskaitos, mokesčių, pardavimų srityse.
Darbuotojai vyko į kitus tarptautinius parodų centrus pasisemti patirties bei pristatyti Bendrovės
rengiamas parodas. 2012 m. III ketvirtį buvo sudarytas darbuotojų mokymų planas 2013-2014 metams.
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2013 m. sausį–vasarį Bendrovėje buvo vykdomi darbuotojų veiklos vertinimo ir būsimo laikotarpio
aptarimo pokalbiai. 2013 metams buvo peržiūrėta darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka
nustatant didesnę fiksuotą mėnesinio darbo užmokesčio dalį. Taip kiekvienam darbuotojui darbo
užmokestis buvo padidintas vidutiniškai 10 proc.
Tęsiant Bendrovės tradicijas po pirmojo pusmečio parodų sezono darbuotojams buvo surengta sezono uždarymo šventė ir naujametinis vakaras.

„Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje - 19%
Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui +13%“

Rodiklio pavadinimas

2012 metai

2011 metai

Pokytis

Darbuotojų skaičius laikotarpio
pabaigoje

88

109

-19%

Vidutinis sąrašinis darbuotojų
skaičius

103

124

-17%

146’638

129’382

+13%

Pardavimo pajamos, tenkančios
vienam darbuotojui (etatui), Lt

PLANAI IR PROGNOZĖS 2013 METAMS
2012 m. pabaigoje LITEXPO Valdyba patvirtino Bendrovės verslo strategiją 2013-2015 metams.
Išskirtos ir patvirtintos keturios Bendrovės veiklos strateginės kryptys:
•
Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas.
•
Parodų organizavimo 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.
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2013 m. planai parodų verslo srityje
2013 m. LITEXPO parodų krepšelyje – 21 tarptautinė paroda. 2013 m. parodų sezoną LITEXPO pradėjo nauja kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ADVENTUR, rengiama kartu su Valstybiniu
turizmo departamentu, Lietuvos turizmo asociacija ir Lietuvos turizmo rūmais. Paroda užėmė tris
pagal temas suskirstytas sales, dalyvių skaičius siekė 120 bendrovių. Per tris dienas parodą aplankė
16 240 lankytojų. Parodos metu buvo surengta B2B Verslo kontaktų mugė „Buy Lithuania“, daug kitų
renginių specialistams bei interaktyvių susitikimų lankytojams.
Bendras renginių skaičius siekė 87.
Kiti du vasario mėnesį vykę projektai – vieni sėkmingiausių ir labiausiai lankomų – tarptautinė paroda
STUDIJOS ir Vilniaus knygų mugė. Tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda STUDIJOS 2013 m.
stipriai ūgtelėjo – 58 proc. padidėjo dalyvių skaičius ir 33 proc. išaugo parodos plotas. Parodos akcentas – jaunimo verslumo skatinimas – buvo aktualus rinkai. Parodoje dalyvavo 118 mokymo įstaigų
iš 13 pasaulio šalių, dalyviai iš užsienio sudarė 25 proc. bendro dalyvių skaičiaus. Parodos metu buvo
surengta 110 aktualių parodos tematiką atitinkančių renginių, parodą aplankė 35 000 lankytojų.
Tarptautinė VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ šiemet buvo itin sėkminga ir sulaukė rekordinio lankytojų
skaičiaus – 64 000. n Tai didžiausias lankytojų skaičius per visą mugės istoriją. Keturių dienų mugės
programoje buvo beveik 400 kultūrinių renginių, dalyvavo 267 leidyklos, svečiavosi apie 40 rašytojų,
autorių ir knygų iliustruotojų iš įvairių užsienio šalių. Šių metų mugė buvo skirta paauglių ir jaunimo literatūrai, todėl jos programoje buvo nemažai diskusijų, pristatymų, kūrybinių seminarų skirtų
jaunajai auditorijai. Vilniaus knygų mugė jau eilę metų yra vienas pagrindinių ir ryškiausių Lietuvos
kultūrinių įvykių, apie kurį daug diskutuoja ir rašo įvairios žiniasklaidos priemonės.

Kiti du vasario mėnesį vykę projektai – vieni sėkmingiausių ir labiausiai lankomų – tarptautinė paroda STUDIJOS ir Vilniaus
knygų mugė.
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Tarptautinė baldų pramonės ir įrengimų, dizaino ir interjero paroda BALDAI 2013 m. išaugs ir
užims tris parodų sales. Pirmą kartą atskiroje salėje bus pristatomos baldinės medžiagos, furnitūra
ir įrengimai. Ši parodos dalis skirta pademonstruoti baldų gamybos technologinį progresą, technologijas, įrengimus ir konstrukcijas, leidžiančias kurti patogius, funkcionalius, nestandartinius baldus. Atnaujinta ir 5 salės koncepcija, siekiant pademonstruoti baldų ir interjero derinimo galimybes.
Parodoje dalyvaus per 120 įmonių, vyks dviejų dienų B2B Verslo kontaktų mugė, kurią organizuoja VšĮ
„Versli Lietuva“.

„Surengti 22 tarptautines parodas, iš kurių 2 naujos parodos
Kartu su partneriais surengti 5 tarptautines verslo
kontaktų muges“
Tarptautinė grožio industrijos paroda PELENĖ bus surengta jau 20-ąjį kartą. Šiemet paroda išaugs iki
dviejų atskirų parodinių salių, iš kurių viena bus skirta profesionalams. Parodoje vyks atviras Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas, bus pristatoma profesionali kosmetika, sveikatingumo
produktai, madingi aksesuarai. Parodoje ketina dalyvauti apie 200 įmonių.

„ Užtikrinti kokybišką patalpų įrengimą ES pirmininkavimo
renginiams surengti bei kokybiškų maitinimo paslaugų, kartu su
UAB „Ovantis“ teikimą“
Balandį taip pat 20-ąjį kartą rengiama didžiausia Lietuvoje bei Baltijos šalyse statybų pramonės paroda RESTA ir šiemet užims daugiau nei 30 000 kv. m plotą. Šiemet parodoje šalia tradicinių pagrindinių
teminių grupių, tokių kaip statybinės medžiagos, šildymo, santechnikos naujienos, nekilnojamojo
turto vystytojų pasiūlymai, bus akcentuojama žalioji namų aplinka – aplinkos tvarkymas ir priežiūra,
apželdinimo galimybės ir naujienos.
Parodoje bus įrengtos specialios demonstracinės erdvės, kuriose lankytojams bus gyvai rodoma,
kaip susikurti gražią aplinką prie namo, įsirengti žaliąjį kampą, apželdinti terasą, balkoną, sienas,
stogus ir pan. Parodos lankytojams įgyvendinti idėjas bei rasti tinkamus sprendimus padės specialistai, kurie konsultuos įvairiais augalų sodinimo ir priežiūros klausimais. Visos parodos metu vyks
renginiai statybų sektoriaus specialistams, vienas pagrindinis jų – Verslo kontaktų mugė.
Kas du metus vykstanti automobilių ir automechanikos paroda ALT 2013 m. užims du paviljonus ir
lauko aikštelę. Parodos akcentas – ekonominis vairavimas, numatytas atsižvelgiant į įsigaliojantį EC
Direktyvos 2006/126/EB II priedo pakeitimą, nustatantį, kad ekonominį vairavimą privaloma įtraukti
į vairavimo egzaminą. Parodos metu bus surengta konferencija „Ekovairavimas – kaip šiuolaikinis
vairavimo stilius“, kurios metu bus aptariama pradedančiųjų vairuotojų rengimo programa ir kaip
ji turėtų keistis, vyks ekonominio vairavimo pamokos, bus pristatoma naujoji vairavimo egzaminų
tvarka.
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„ Įdiegti strateginių rodiklių ir kokybės valdymo sistemas (BSC ir ISO 9001)
Patvirtinti investicijų planus dėl viešbučio ir kongresų centro statybų iki 2015 m.
Atlikti investicijas dėl energetinio efektyvumo (stebėsena, valdymas)“
Gegužės pabaigoje vyks pagrindinis LITEXPO B2B renginys – tarptautinė technikos ir technologijų,
elektrotechnikos, elektronikos, pramonės įrengimų, inžinerinės kooperacijos paroda BALTTECHNIKA. Ši paroda yra vienas svarbiausių inžinerinės pramonės įvykių 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 gyvai pristatomos naujausios
pramonės technologijos. Paroda apims dvi ekspozicines sales.
Šių metų parodų tvarkaraštyje dar viena naujiena – Baltijos šalių kelininkų konferencija, kuri vyks
XXVIII tarptautinės Baltijos šalių kelininkų konferencijos metu. Parodos ir konferencijos moto – Keliai visuomenei. Paroda pristatys kelių sektoriaus aktualijas, naujas kelių tiesimo technologijas ir jų
taikymą, intelektines transporto sistemas, kelių infrastruktūros pokyčius.
Ruduo tradiciškai startuos su gerai žinomais parodų prekės ženklais: kas du metus rengiama
odontologijos, medicinos, sveikatingumo paroda BALTMEDICA, kurioje šiemet bus akcentuojama
visuomenės sveikos gyvensenos svarba. Tarptautinė maisto ir gėrimų mugė BAF bus skirta gero
maisto mėgėjams ir maisto kultūros puoselėtojams. Interaktyvus mugės formatas leidžia dalyviams
maistą, prieskonius ir kt. produktus pristatyti gyvai, juos čia pat gaminant ir degustuojant. Tradicinė
namų apyvokos reikmenų, namų tekstilės ir interjero puošmenų mugė JŪSŲ NAMAI 2013 m. bus
rengiama kartu su muge BAF. Paroda sieks labiau išgryninti tematiką ir akcentuoti produktus bei
paslaugas, skirtus namų virtuvei ir maisto gaminimui.
Gruodį parodų sezoną užbaigsime interaktyvia, kupina renginių, smagaus šurmulio ir labai populiaria
lankytojų tarpe paroda VAIKŲ ŠALIS bei neseniai startavusiu projektu – paroda MOKYKLA, kuri skirta
pristatyti visą pradinio, vidurinio, specialiojo ugdymo įrangos ir mokymo priemonių spektrą. Ši paroda savo programoje analizuoja aktualius švietimo klausimus ir vaikų bei jaunimo ugdymo problemas,
todėl sulaukia didelio visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimo.
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2013 m. planai konferencijų verslo srityje
Būtent LITEXPO pirmiausiai iš visų Baltijos jūros regionų vasarį įvyko specializuota konferencijų turizmo kontaktų mugė CONVENE. Tai B2B mugė, kurioje dalyvavo apie 120 užsienio įmonių.
Vasario 13–14 d. LITEXPO vykusiame renginyje savo paslaugas ir produktus pristatė viešbučiai, kelionių agentūros, konferencijų centrai ir biurai iš 7 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Suomijos, Švedijos ir Rusijos. LITEXPO šioje kontaktų mugėje taip pat turėjo savo stendą, kuriame
pristatė LITEXPO konferencijų sales bei siūlomas paslaugas. Renginys yra tęstinis, patvirtinta, kad
2014 m. jis vyks vasario 12-13 dienomis.
Kitas svarbus 2013 m. renginys – LOGIN konferencija, vyksianti balandžio 18-19 dienomis. Tai didžiausias interneto ir technologijų bendruomenės susibūrimas Baltijos šalyse, kasmet sutraukiantis
daugiau nei 70 pranešėjų ir 3000 dalyvių iš viso pasaulio. LITEXPO jis rengiamas jau trečius metus iš
eilės ir kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių. 2013 m. LITEXPO šios konferencijos metu inicijavo „Start
Up“ parodos surengimą.

Būtent LITEXPO pirmiausiai iš visų Baltijos jūros regionų vasarį įvyko specializuota konferencijų turizmo kontaktų
mugė CONVENE.

Kita 2013 m. naujovė konferencijų verslo srityje – LITEXPO vykstančių konferencijų metu naudojama
tiesioginio balsavimo paslauga mobiliaisiais telefonais. Pavyzdžiui, „Verslo žinių“ renginyje realiu
laiku buvo sudaryta galimybė apklausti 60 proc. auditorijos, o renginyje viso dalyvavo 400 dalyvių.
Papildomai LITEXPO renginiuose parduodamos renginio filmavimo paslaugos, siūlomi kiekvienam
renginiui pritaikyti scenografiniai sprendimai.
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2013 m. LITEXPO numato suorganizuoti dvi turinio konferencijas, o daugiausiai dėmesio, laiko bei
pastangų skirti lapkričio mėnesį vyksiantiems ES pirmininkavimo renginiams.
2013 m. LITEXPO aktyviai ruošiasi 2014-2016 m. konferencijų projektams. Jau deramasi dėl 2014 m.
vyksiančio rankų lenkimo čempionato, Pasaulio galiūnų čempionato, 2015/2016 bonsai ir
suiseki renginių organizavimo.

Investicijų programa 2013 metams 
Visi investiciniai projektai įgyvendinami ilgalaikiams Bendrovės strateginiams tikslams siekti.
Pagrindinės 2013 m. Bendrovės investicijos susijusios su eksploatacinių išlaidų taupymu bei IT technologijų atnaujinimu.
Viso 2013 m. numatyta išleisti iki 1,3 mln. Lt automatizuotos energetinių resursų apskaitos
įdiegimui, šilumos punkto rekonstrukcijai bei kitiems energetinių resursų taupymo sprendimams
centriniuose LITEXPO rūmuose, naujų surenkamų nestandartinių stendų statybos konstrukcijų įsigijimui, darbo vietų kompiuterinės bei programinės įrangos atnaujinimui, turimų serverių diskų masyvo talpos išplėtimui bei serverių rezervinių kopijų atlikimo programinės įrangos įsigijimui, „Autocad“
ir su juo susijusios programinės įrangos tobulinimui bei kitoms investicijoms.

Veiklos tikslai ir siektini finansiniai
rodikliai 2013 metais 
LITEXPO 2013 m. finansinis planas parengtas įvertinus kiekvienos parodos rinkos potencialą
bei galimą pajamų augimą, susijusį su ES pirmininkavimo renginių bei kitų tarptautinių renginių
pritraukimu ir plėtra. Įgyvendinus išsikeltus tikslus, tikimasi 2013 m. Bendrovės pajamas padidinti
daugiau nei 20 proc., kad jos sudarytų 16 mln. Lt. Tikimasi, kad grynasis veiklos pelningumas išaugs
iki 15 proc., o grynasis pelnas 2013 m. viršys 2,5 mln. Lt. Investuoto kapitalo grąža ( ROE) strateginiu
2013 m. laikotarpiu bus padidinta iki 7,7 proc., o investuoto turto grąža ( ROA) – iki 5 proc.
Bendrovė, įvertinusi vidinius valdymo bei darbo organizavimo pokyčius, iškeltus tikslus ir
uždavinius, personalo motyvaciją bei vidinius taupymo rezervus, įsipareigoja užtikrinti 2013 m.
planinių veiklos bei finansinių rodiklių vykdymą.
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UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“
2012 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO
ATASKAITA
UAB “Lietuvos parodų ir kongresų centras
LITEXPO“ akcininkams
ĮŽANGINĖ DALIS
Mes atlikome UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ (toliau – Įmonė) metinių
finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių
metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei
aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos standartus, auditą ir 2012 m. metinio pranešimo, kuris yra pridedamas
prie šių metinių finansinių ataskaitų, patikrinimą. Už šias finansines ataskaitas ir metinį pranešimą
yra atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomonę apie
šias finansines ataskaitas ir įvertinti, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka finansinių
ataskaitų duomenis.
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir aptariami audito metu nustatyti Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant finansinių ataskaitų auditą nėra siekiama nustatyti visus Įmonės valdymui ar priežiūrai svarbius dalykus,
todėl audito metu paprastai jie nenustatomi.
Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įmonės akcininkams ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio rašytinio Apskaitos ir kontrolės UAB “Auditas” sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus privalomus
audito ataskaitos pateikimo atvejus.

AuDITO APIMTIS
Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2012 metų finansinės ataskaitos apima
laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. imtinai. Finansinėse ataskaitose
pateikiami dviejų: 2011 ir 2012 finansinių metų lyginamieji duomenys. Įmonė rengia pilnas finansines
ataskaitas, kurias sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita,
pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas.
Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, audito įmonės
praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis.
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AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS
Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2013 m. kovo 20 d. nepriklausomo auditoriaus išvadoje pareiškėme besąlyginę nuomonę apie Įmonės 2012 metų finansines ataskaitas. Taip pat pareiškėme
nuomonę, kad 2012 metų Įmonės metiniame pranešime nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2012 m. finansinėms ataskaitoms.

FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI
Įmonės apskaitą tvarko buhalterinė tarnyba, kuriai vadovauja Finansų vadovė Danutė Žižienė.
Finansų vadovė darbą organizuoja taip, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų tiksliai
registruojami, pateikiant teisingas sumas atitinkamuose laikotarpio sąskaitose, bei kad būtų galima
parengti metines finansines ataskaitas pagal galiojančius teisės aktus. Jos teisės, pareigos ir atsakomybė apibrėžta pareiginiuose nuostatuose. Finansų vadovė turi aukštąjį buhalterinį išsilavinimą ir
nuolat kelia kvalifikacijos lygį. Buhalterinės tarnybos darbuotojų išsilavinimas taip pat atitinka pareigybėms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Įmonėje apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė
programa “Navision Atain”.
Įmonėje naudojamas sąskaitų planas yra pakankamai išsamus ir parengtas vadovaujantis Verslo
apskaitos standartų reikalavimais. Buhalterinės sąskaitos, kuriose apskaitomos ūkinės operacijos
ir ūkiniai įvykiai, tinkamai grupuojamos į atskiras sąskaitų grupes. Sąskaitų planas atitinka Įmonės
poreikius ir visiškai atspindi Įmonės veiklą.
Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir bendraisiais apskaitos principais, darant
prielaidą, kad veikla bus paremta veiklos tęstinumo principu. Ši prielaida reiškia, kad Įmonės veiklos
laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti. Audito metu vertinome, ar Įmonės vadovybė tinkamai naudojo veiklos tęstinumo prielaidą. Įvertinus finansinius ir kitus požymius, turinčius įtakos
veiklos tęstinumui, galime daryti išvadą, kad veiklos tęstinumo prielaida tinkama.
Finansinės ataskaitos atitinka Verslo apskaitos standartuose pateiktas pavyzdines ataskaitas.
inigų srautų ataskaitą Įmonė sudaro netiesioginiu būdu.

ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO FINANSINĖMS
ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS
Mes atlikome Įmonės 2012 metų metinio pranešimo, kuris yra pridedamas prie audituoto
2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį pranešimą ir veiklos planų bei
prognozių prielaidas atsakinga Įmonės vadovybė. Mūsų darbas metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų tikrinimo. Taip pat patikrinome, ar metinis pranešimas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimais.

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“ VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2012 METUS

24

VIDAUS KONTROLĖ
Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įmonės
vadovybė. Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įmonės veiklą, sukurti vidaus kontrolė sistemą,
padėti užtikrinti jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų.
Vidaus kontrolės įvertinimas – tai vienas iš faktorių, įtakojančių audito įrodymų, kuriuos reikia surinkti, norint pateikti objektyvią išvadą apie kliento finansines ataskaitas, apimties nustatymą. Audito
tikslais kontrolės sistema buvo vertinama tiek, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą finansinėms ataskaitoms parengti. Reikšmingų pastabų dėl Įmonės vidaus kontrolės sistemos, turinčių įtakos finansinėms ataskaitoms, neturime.
Įmonėje sukurta vidaus kontrolės sistema metinių finansinių ataskaitų sudarymo aspektu yra pakankama. Reikšmingų pastabų dėl Įmonės vidaus kontrolės sistemos neturime.

PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ
ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI
Įmonei specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, nėra.

KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI
Kitų Įmonės valdymui svarbių dalykų audito metu nepastebėjome.

KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI
Pagrindinė audito sutarties užduotis yra 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra.
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2. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS
IŠVADA UAB LIETUVOS PARODŲ IR
KONGRESŲ CENTRO „LITEXPO“
AKCININKAMS
Išvada dėl finansinių ataskaitų
Mes atlikome UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ toliau pateikiamo finansinių
ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno
(nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis
raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą.
Vadovybės atsakomybė 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, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina finansinėms ataskaitoms parengti 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.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei
pagrįsti.
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Nuomonė
Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę
būklę ir jos 2012 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir verslo apskaitos standartus.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“
2012 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos
neatitikimų UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ 2012 m. finansinėms ataskaitoms.

Auditorius Rišardas Krinickis
2013 m. kovo 20 d.
Gedimino pr. 24-11, LT-01103,
Vilnius Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000136
Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001234
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3. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
BALANSAS
2012 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinis laikotarpis: 2012 metai
Ataskaitos valiuta: Litai
TURTAS

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

42332663

45238492

26240

33016

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

I.1.

Plėtros darbai

I.2.

Prestižas

I.3.

Patentai, licencijos

328

2708

I.4.

Programinė įranga

16812

30308

I.5

Kitas nematerialusis turtas

9100

II.

MATERIALUSIS TURTAS

II.1.

Žemė

II.2.

Pastatai ir statiniai

II.3.

Mašinos ir įrengimai

II.4.

Transporto priemonės

II.5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

II.6.

Nebaigta statyba

II.7.

Kitas materialusis turtas

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

1

2

3

42296423

45113076

39572505

41399901

23350

34984

2700568

3678191

-

-

10000

92400

10000

92400

-

-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

2386372

1815939

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

138045

218892

I.1.

Atsargos

82792

130792

4
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I.1.1.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

I.1.2.

Nebaigta gamyba

I.1.3.

Pagaminta produkcija

I.1.4.

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

I.1.5.

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

I.2.

Išankstiniai apmokėjimai

I.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

II.1.

Pirkėjų įsiskolinimas

II.2.

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

II.3.

Kitos gautinos sumos

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

III.1.

Trumpalaikės investicijos

III.2.

Terminuoti indėliai

III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

70713

114123

12079

16669

5

55253

88100

6

491891

315965

466310

35775
4615

25581

7

TURTO IŠ VISO:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

275575

-

-

1756436

1281082

44719035

47054431

Pastabos
Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

8

32397382

29920844

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

32772440

31772440

I.1.

Įstatinis (pasirašytasis)

32772440

32772440

I.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

I.3.

Akcijų priedai

I.4.

Savos akcijos (-)

(1000000)

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

515708

515708

III.

REZERVAI

26301

746740

III.1.

Privalomasis

III.2.

Savoms akcijoms įsigyti

III.3.

643853
26301

102887

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(917067)

(3114044)

IV.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

1476539

(1198296)

IV.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

(2393606)

(1915748)

D.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

9

9814392

10623624

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

10

2507261

6509963

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.

Kiti rezervai

Kredito įstaigoms
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II.2.2.

Kitos skolos

75800

67628

II.3.

Skolos tiekėjams

175551

1963790

II.4.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

1503953

323445

II.5.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

189982

90857

II.6.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

443141

425022

II.7.

Atidėjiniai

36097

9950

II.8.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

82737

599439

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

44719035

47054431

PELNO NUOSTOLIO ATASKAITA
2012 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinis laikotarpis: 2012 metai
Ataskaitos valiuta: Litai
Eil. nr.

STRAIPSNIAI

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

11

12904155

14102616

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

11

9248251

10319719

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

11

3655904

3782897

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

11

2295144

2789662

IV.1

Pardavimo

32255

99136

IV.2

Bendrosios ir administracinės

2262889

2690526

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1360760

993235

VI.

KITA VEIKLA

73059

44684

VI.1.

Pajamos

73069

44826

VI.2.

Sąnaudos

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

VII.1.

11

10

142

255416

(1847121)

Pajamos

328197

63503

VII.2.

Sąnaudos

72781

1910624

VIII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1689235

(809202)

IX.

PAGAUTĖ

X.

NETEKIMAI

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

1689235

(809202)

XII.

PELNO MOKESTIS

12

212696

90857

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

11

1476539

(900059)

11
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2012 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinis laikotarpis: 2012 metai
Ataskaitos valiuta: Litai
Apmokėtas
įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Perkainojimo
rezervas (rezultatai)
Ilgalaikio materialiojo turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

6438530

Įstatymo
numatyti
rezervai
Finansinio
turto

Privalomasis

515708

Kiti
rezervai

Nepaskirstyasis
pelnas
(nuostoliai)

Iš viso

21397

31539517

(1937145)

(1937145)

Savoms
akcijoms
įsigyti

643853

23920029

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

6438530

-

-

515708

-

643853

-

-

23920029

(1915748)

29602372

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

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

(276841)

(276841)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

(900059)

(900059)

10. Dividendai

(16079)

(16079)

(24118)

-

11. Kitos išmokos

24118

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

23822460

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

1511450

(23841260)

18800

1511450

15. Įnašai nuostoliams padengti
16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

-

31772440

-

-

515708

-

643853

-

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)
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102887

(3114045)

29920843
-
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

-

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

1476539

1476539

22. Dividendai

-

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai

-

25. Panaudoti rezervai
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

(643853)

(76585)

720438

1000000

1000000

27. Įnašai nuostoliams padengti
28. Likutis ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje

-

32772440

-

-

515708

-

-
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-

26302

(917068)

32397382

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2012 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitinis laikotarpis: 2012 metai
Ataskaitos valiuta: Litai

Eil. Nr.
I.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai metai

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1476539

(900059)

I.2.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

2071417

1957060

I.3.

Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

I.4.

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas

47999

(235707)

I.5.

Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas

32847

(43366)

I.6.

Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas

I.7.

Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas

(430535)

112422

I.8.

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas

4615

655

I.9.

Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

249994

(21098)

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)

(607731)

1736355

I.13.

Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

99125

90857

I.14.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

18119

192733

I.15.

Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

26147

(50)

I.16.

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

(3538361)

135121

I.17.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas

(19154)

I.18.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas

2545491

75293

I.19.

Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas

181

48

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

1976693

3100264
(3337722)

II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas

(121980)

II.2.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

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

II.8.

Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

II.9.

Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

III.

533

63036
846473

372285

(2428213)

Finansinės veiklos pinigų srautai
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III.1.

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

1000000

1495371

III.1.1.

Akcijų išleidimas

1000000

1511450

III.1.2.

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.1.3.

Savų akcijų supirkimas

III.1.4.

Dividendų išmokėjimas

III.2.
III.2.1.

(16079)

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas

(2873624)

(1147463)

-

-

(3098562)

(1147364)

(3029832)

(1009944)

(68730)

(137420)

III.2.1.1. Paskolų gavimas
III.2.1.2. Obligacijų išleidimas
III.2.2.

Finansinių skolų sumažėjimas

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas
III.2.2.2. Obligacijų supirkimas
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos
III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
III.2.3.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas

III.2.4.

Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

III.2.6.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

224938
(99)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(1873624)

347908

IV.

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui

V.

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

475354

1019149

VI.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

1281082

261933

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

1756436

1281082

(810)

13
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4. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDROJI DALIS
Registracija ir nuosavybė
Įregistruota:
Perregistruota:
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Socialinio draudimo kodas:
Įmonės teisinis statusas:
Įmonės buveinė:

1990-12-05
1995-04-20 perregistruota iš AB į UAB
120080713
LT200807113
19-056381
Uždaroji akcinė bendrovė
Laisvės pr.5, Vilnius

Akcininkai

Eil nr.

Iš viso

Nominali akcijos
vertė,
Lt

Turimų akcijų kiekis,
vnt

Akcininkui
Akcininkui
priklausanti priklausanti
įstatinio
įstatinio
kapitalo
kapitalo
dalis,
dalis,
Lt
proc.

Akcininkai

Akcijos
rūšis

LR Ūkio
ministerija

10

PVA

3236709

32367090

98,72

10
*

PVA

40535
3277244

405350
32772440

1,28
100,00

*
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FINANSINIAI METAI
31 d.

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

Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:
(82.30) posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
(56.21) pagaminto valgio tiekimas renginiams.
Bendrovė sąvininko kapitalo pokyčiai:
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 32772440 Lt. Tame skaičiuje pasirašytoji neapmokėta kapitalo dalis buvo 1000000 Lt. 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis
kapitalas sudarė 323772440 Lt. 2012 metų kovo 28 d. apmokėta pasirašytoji neapmokėta įstatinio
kapitalo dalis. UAB LPKC „Litexpo“ įstatinio kapitalo struktūra pateikta 7 priede.
Darbuotojų skaičius:
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2012 m. buvo 102,7 , 2011 m. – 123,5. Bendrovėje dirba keturi
vadovai: direktorius, finansų vadovė, pardavimų vadovas, technikos vadovas

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ (toliau LPKC „LITEXPO“ arba bendrovė) metinės
finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais ir UAB
LPKC „LITEXPO“ patvirtintomis metodikomis, kurios neprieštarauja verslo apskaitos standartams ir
užtikrina bendrovės apskaitos teisingumą.
Rengiant metines finansines UAB LPKC „LITEXPO“ ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB LPKC „LITEXPO“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Visos sumos Bendrovės metinės finansinės atskaitos yra pateiktos nacionaline Lietuvos Respublikos
valiuta – litais (Lt.)
Bendrovės apskaitos politika
Apskaita bendrovėje 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 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.
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Turto apskaitos politika
Nematerialus turtas
Nematerialiam turtui priskiriamas indentifikuojamas 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.
1.
2.
3.

Turto grupė
Patentai, licenzijos
Programinė įranga
Kitas nematerialus turtas

Amortizacija
3
3
4

Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikiu materialiuoju turtu bendrovėje pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje toks turtas,
kuris teikia bendrovei ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra nemažesnė už bendrovės nustatytą minimalią sumą, t.y. 800 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. 2012 metais turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. Centrinė inventorizacijos komisija pasiūlė
nustatyti naujai įsigyjamo ilgalaikio turto vertę ne mažesnę nei 2000 Lt. 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.
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 Bendrovės 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 kavinės 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,
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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 Bendrovėje priskiriamos: parduotų atsargų savikaina,
medžiagų sunaudojimas parodoms, paslaugų, darbų, tyrinėjimo savikaina, gamybos sąnaudos, reklama. Bendrovės 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.
Trumpalaikio turto apskaitos politika
Atsargos registruojamos apskaitoje pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą. Bendrovės apskaitoje,
atsargos įvertintos įsigijimo savikaina ir taikomi šie atsargų įkainojimo būdai:
Grupė
I. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
II. Pirktos prekės skirtos perparduoti

Būdas
FIFO
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 bendrovės 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
Bendrovės apskaitoje mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas, mokestinės atskaitomybės sudarymas atliekami nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų
reikalavimų. Bendrovė apskaičiuoja ir deklaruoja šiuos mokesčius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gyventojų pajamų mokestį.
Valstybinio socialinio draudimo įmokas.
Pridėtinės vertės mokestį
Pelno mokestį.
Įmokas į Garantinį fondą.
Valstybės žemės nuomos mokestį.
Nekilnojamo turto mokestį.
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Nuosavo kapitalo apskaitos politika
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama:
1.
apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
2.
akcijų priedai;
3.
perkainojimo rezervas (rezultatai);
4.
privalomasis rezervas;
5.
rezervas savoms akcijoms įsigyti;
6.
kiti rezervai;
7.
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. Bendrovėje
sudaromas privalomasis rezervas, kuris naudojamas tik bendrovės 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 Bendrovės 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:
a) didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą;
b) mažinami mažinant įstatinį kapitalą.
Finansiniai įsipareigojimai
Pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą Bendrovės apskaitoje finansiniais įsipareigojimais laikomos
prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurie turėjo būti įvykdyti ir kurių
dydį galima objektyviai nustatyti. Bendrovė, atsižvelgdama į informacijos reikšmingumą ir palyginimo
principą, taip pat siekdama teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius, sudaro atostoginių kaupimus.
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Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai
Bendrovėje atidėjiniai pripažįstami, jeigu atitinka tris bendruosius principus:
a) bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai;
b) 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
Bendrovėje atlygis darbuotojams priskiriamas prie trumpalaikių įsipareigojimų. Vadovaujantis
31-uoju verslo apskaitos standartu, atlygio darbuotojui už darbą sąnaudas Bendrovė 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.

PASTABOS
1.
Nematerialus turtas
Įsigyto per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto vertė sudaro 16840 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį
apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 23616 Lt. Amortizacijos sąnaudos priskirtos:
veiklos sąnaudoms - 19010 Lt;
dotacijos ir subsidijos mažinimui - 4605 Lt.
UAB LPKC „Litexpo“ nematerialaus turto judėjimas pateiktas 1 priede.
2.
Ilgalaikis materialus turtas
Ataskaitiniais metais bendrovės įsigyto ilgalaikio materialaus turto (IMT) įsigijimo vertė 105140 Lt.
2012 m. bendrovė nurašė (perleido) ilgalaikio materialaus turto už 2673366 Lt. Apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo suma sudaro 2857033 Lt. Nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos:
parduotų prekių ir paslaugų savikainai - 1453877 Lt.
veiklos sąnaudoms - 598529 Lt.
dotacijos ir subsidijos mažinimui - 804627 Lt.
UAB LPKC „LITEXPO“ IMT grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai pateikti
2 priede.
UAB LPKC „LITEXPO“ Ilgalaikio turto judėjimas pateiktas 3 priede.
Bendrovė naudoja savo veikloje ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė lygi 1 litui, tačiau jo
būklė dar patenkinama ir jis tebenaudojamas bendrovės veikloje. Informacija apie UAB LPKC „LITEXPO“ naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama 4 priede.
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3.
Finansinis turtas
2011m. gruodžio 31 d. balanso ilgalaikio finansinio turto straipsnyje atvaizduota ilgalaikių investicijų
į kitas įmones suma 92400 Lt. Rodiklio sudėtyje:
investicijų į UAB „Pan-Litservice“ suma lygi 92400 Lt. (vienos akcijos nominali vertė - 23100
Lt). 2012 m. birželio 29 d. šios akcijos perleistos už 420000 Lt.
Ilgalaikio finansinio turto suma 2012 metų gruodžio 31 d. – 10000 Lt. 2012 m. gruodžio 3 d. buvo
įsteigta dukterinė įmonė UAB Ovantis. UAB LPKC „LITEXPO“ priklauso 100 proc. šios įmonės akcijų.
Investicijos bendrovės apsakitoje registruojamos savikainos metodu.
Informacija apie UAB LPKC „LITEXPO“ finansinį turtą pateikta 5 priede.
4.
Atsargos
Bendrovė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. UAB LPKC
„LITEXPO“ atsargų judėjimas 2012 m. pateiktas 6 priede.
5.
Išankstiniai apmokėjimai
Bendrovėje 2012 metų pradžioje išankstinių apmokėjimų straipsnyje buvo 88100 litų, per ataskaitinius finansinius metus sumažėjo 32847 litais ir ataskaitinių metų pabaigoje buvo 55253 litai, būsimų
laikotarpių sąnaudų.
6. Per vienerius metus gautinos sumos
Eil. Nr.
Turtas
1.
Pirkėjų įsiskolinimas
Asocijuotų įmonių
2.
skolos
Kitos gautinos su3.
mos

2012 m.
466310

2011 m.
35775

Pokytis per 2012 metus
430535

0,00

4615

-4615

25581

275575

-249994

Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota mokesčių biudžetui permokos ir avansiniai mokėjimai .
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Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota mokesčių biudžetui permokos ir avansiniai mokėjimai.
UAB LPKC „LITEXPO“ ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte,
t.y atėmus įvertintas beviltiškas sumas. Bevitiškų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis. 2012 m. bendrovėje nurašyta 10050,06 Lt. beviltiškų skolų. Atgavus anksčiau pripažintas beviltiškas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio beviltiškų skolų sąnaudos. 2012 metais atgautų ankstesniais metais nurašytų skolų nebuvo.
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Eil. Nr.
Turtas
1.
Pinigai banke
2.
Pinigai kasoje
Viso :

2012 m.
1641766
114670
1756436

2011 m.
1239962
41120
1281082

Pokytis per 2012 m. Lt.
401804
73550
475354

8. Nuosavas kapitalas
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 32772440 Lt. Tame skaičiuje pasirašytoji neapmokėta kapitalo dalis buvo 1000000 Lt.
2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 323772440 Lt. 2012 metų kovo 28 d.
apmokėta pasirašytoji neapmokėta įstatinio kapitalo dalis.
UAB LPKC „Litexpo“ įstatinio kapitalo struktūra pateikta 7 priede.
Perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio turto perkainojimas, atliktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
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2012 metų kovo mėn.30 d. įvykęs akcininkų susirinkimas paskirstė 2011 metų pelną :
Straipsniai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai)
Pelno (nuostolių ) ataskaitoje nepripažintas
ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
(jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti
akcininkai)
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms
įsigyti
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
investicijų rezervas
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
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus

Suma (Lt)

-900059

720438
0
-179621
0
0
0

0
-179621

2012 metais UAB LPKC “LITEXPO” uždirbo 1476539 Lt pelno. Per finansinius metus bendrovė retrospektyviniu būdu nurašė atsargų už 2213986 Lt į 2011 ir ankstesnių metų nuostolį. Kartu su finansine
atskaitomybe pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. UAB LPKC „LITEXPO“ pelno paskirstymas pateikiamas 8 priede
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9.
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
2012 m. gautos dotacijos pateiktos 9 priede.
10.
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
UAB LPKC „LITEXPO“ 2011 m. gruodžio 31d. turėjo įsipareigojimų už 6509963 Lt. Tame skaičiuje 2009
m.-2010m. iš AB Swedbanko gautos paskolos likutis buvo 3029832 Lt . Per 2012 metus bendrovė AB
Swedbankui paskolą grąžino.
Mokėtinų sumų
suskaidymas pagal
rūšis

Per vienerius finansinius metus

Po vienerių finansinių
metų, bet ne vėliau
kaip per penkerius
metus

Po penkerių finansinių
metų

Finansinės skolos:
1.Lizingo (finansinės
nuomos) ar panašūs
įsipareigojimai
75800

2.Kredito įstaigoms
3.Kitos finansinės skolos
Kitos skolos
Iš viso

2431461
2507261

Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis

Eil. Nr.

Per vienerius mokėtinos
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

2012 m.

2011 m.

Pokytis per
2012 m. Lt.

1.

Kitos skolos

75800

67628

8172

2.

Skolos tiekėjams

175551

1963790

-1788239

3.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

1503953

323445

1180508

4.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

189982

90857

99125

5.

Su darbo santykiais
susiję įsipareigojimai

443141

425022

18119

6.

Atidėjimai

36097

9950

26147

7.

Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai

82737

599439

-516702
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Kitos skolos:
-75800 Lt pirkėjų permokos;
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
-168958 Lt suformuoti atostogų atidėjiniai ;
-156329 Lt suformuoti atidėjiniai darbuotojų skatinimo priedams;
-117260 Lt mokėtinos socialinio draudimo įmokos;
-594 Lt mokėtinos įmokos į garantinį fondą.
Atidėjimai:
- 9900 Lt atidėjimai 2012 m finansinės atskaitos auditui atlikti. Bendrovėje finansinės atskaitos auditą
atlieka Apskaitos ir kontrolės UAB „Auditas“;
- 26197 Lt atidėjimai dujų sąnaudoms padengti už 2012 m. gruodžio mėn.
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:
- 230 Lt skolos atskaitingiems asmenims;
- 54819 Lt mokėtinas pardavimų PVM;
- 700 Lt mokėtinas žyminis mokestis;
- 26681 Lt mokėtinas turto mokestis;
- 208 Lt mokėtinas taršos mokestis;
- 99 Lt mokėtinų dividendų deponentai.
Ataskaitiniais metais bendrovė priskaičiavo bei sumokėjo tokius mokesčius:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Pavadinimas
Nekilnojamo turto
Žemės
Garantinio fondo
Aplinkos teršimo

Priskaičiuota
143078
28528
7287
208

Sumokėta
116397
28528
6692

Likutis
26681
595
208
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11. Pelno-nuostolių ataskaitos straipsniai
Bendrovės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas 2012 m. sudarė 13.305
tūkst. Lt. Kaip ir ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, t.y.
12.588 tūkst. Lt arba 84,8 proc. visų gautų pajamų tenka pagrindinei Bendrovės veiklai – parodų ir
konferencijų organizavimui, įrengimui bei aptarnavimui. Maitinimo komplekso pajamos 2012 metais
-1.625 tūkst. Lt arba 12,2 proc. visų gautų Bendrovės pajamų, o investicinės ir kitos veiklos pajamos
– 401 tūkst. Lt arba 3 proc.
Didžiausią dalį išlaidų struktūroje 2012 m. (11.543 tūkst. Lt) sudarė bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai (37 proc.), amortizacijos (nusidėvėjimo) sąnaudos (18
proc.), reklamos išlaidos (8 proc.), eksploatacinės išlaidos (9 proc.). Lyginant su 2011 metais veiklos
išlaidų patirta 1.566 tūkst. Lt arba 12 proc. mažiau, iš kurių pardavimo savikaina sumažėjo 1.071
tūkst. Lt, o veiklos sąnaudos 495 tūkst. Lt. Dėl pasiektos išlaidų ekonomijos veiklos pelnas padidėjo
397 tūkst. Lt ( 2011m. – 1.037 tūkst. Lt, 2012m. – 1.434 tūkst. Lt ) Detalesnė patirtų išlaidų analizė
pateikta veiklos ataskaitoje.
UAB LPKC „LITEXPO“ kitos veiklos rezultatai pateikti 10 priede.
Finansinės investicinės veiklos pajamos bei sąnaudos pateiktos 11 priede.
Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės įprastinės veiklos ir ypatingų straipsnių rezultatas – 1476539 Lt
pelnas.
12. Pelno mokestis
2012 metais bendrovė priskaičiavo 212696 litų pelno mokestį. 2012 metų pelno mokesčio
tarifas 15 %.
13. Piniginių srautų ataskaita
Bendrovėje praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 1281082 litai, ataskaitinių metų pabaigoje –
1756436 litai. (žr. Piniginių srautų ataskaitą).
14. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Bendrovės nuosavą kapitalą finansinių metų pradžioje sudarė 32134829 litai, metų pabaigoje –
32397382 litai. (žr. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą).
15. Apskaitos politikos keitimas
2012 metais buvo pakeista bendrovės atsargų apskaitos politika. Iki apskaitos politikos keitimo,
atsargos, atsižvelgiant į bendrovės veikos specifiką, buvo nurašomos į sąnaudas, tik joms tapus netinkamomis naudoti, o atsargos, naudojamos įmonės veikoje, buvo apskaitomos atsargų staraipsnyje.
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Bendrovės apskaitos politikos dalis dėl atsargų apskaitymo ne pilnai atitiko atsargų apskaitą reglamentuojančio 9-ojo VAS nuostatas, kuris apibrėžia atsargas kaip trumpalaikį turtą, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.
Pakeitus bendrovės apskaitos politiką dėl atsargų apskaitos, įmonėje atiduotos naudojimui
atsargos nurašomos į sąnaudas, o dar nenaudojamos – apskaitomos atsargų straipsnyje.
Vadovaudamasi 7-uoju VAS „Apsakitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“, bendrovė, pagal pakeistą apskaitos politiką, duomenis perskaičiavo ir finansinėse atsaskaitose parodė retrospektyviniu būdu.
Dėl apskaitos politikos keitimo, nurašytų atsagų dalis padidino 2011 m. ir ankstesnių metų nuostolį.
UAB LPKC „LITEXO“ balanso lyginamoji informacija

TURTAS
I.1.

Atsargos

C.

NUOSAVAS
KAPITALAS

Lyginamoji inforLyginamoji informacija po apskaitos macija iki apskaitos
politikos
politikos
pakeitimo
pakeitimo
2011-12-31
2011-12-31

Lyginamoji informacija
po apskaitos politikos
pakeitimo
2010-12-31

Lyginamoji
informacija iki apskaitos
politikos
pakeitimo
2010-12-31

130792

2344777

171925

2109070

IV.

NEPASKIRSTYTASIS
PELNAS
(NUOSTOLIAI)

(3114044)

(900059)

(1915748)

21397

IV.1.

Ataskaitinių metų
pelnas (nuostoliai)

(1198296)

(900059)

(1915748)

21397

IV.2.

Ankstesnių metų
pelnas (nuostoliai)

(1915748)

UAB LPKC „LITEXPO“ pelno (nuostolių) ataskaitos lyginamoji informacija

Straipsniai

Lyginamoji inforLyginamoji inforLyginamoji informacija po apskaitos macija iki apskaitos macija po apskaitos
politikos pakeitimo politikos pakeitimo politikos pakeitimo
2011-12-31
2011-12-31
2010-12-31

Lyginamoji informacija
iki apskaitos politikos
pakeitimo 2010-12-31

II.

PARDAVIMO
SAVIKAINA

10596559

10319719

10993503

9056358

III.

BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

3506057

3782897

819283

2756428

VIII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS
(NUOSTOLIAI)

(1086042)

(809202)

(1915748)

21397

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI)
PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

(1086042)

(809202)

(1915748)

21397

XIII.

GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

(1176899)

(900059)

(1915748)

21397
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16. Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis
Pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą Bendrovėje pateikiama informacija apie susijusius asmenis.
Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kt. susijusiais asmenimis pateikti 12 priede.
17. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti
reikšmingą įtaka kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Įmonės susijusios šalys – tai
valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Įmonė identifikavo susijusias šalis, su kuriomis vyko reišmingi sandoriai 2012m. ir 2011 m.:
AB Klaipėdos nafta, AB Lietuvos dujos, AB Lietuvos geležinkeliai, AB Mintis , VĮ GIS –centras , Kauno
miškų urėdija, VĮKlaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ,AB LESTO, AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras, VĮ Registrų centras , Seimo leidykla „Valstybės žinios“, AB Vilniaus metrologijos centras.

Pirkimai
Pardavimai
Gautinos sumos
Mokėtinos sumos

2012 m.
559492
51912
2012.12.31
1015
36698

2011 m.
318373
233261
2011.12.31
1006
90769

18. Užbalansinė sąskaita
Bendrovės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų asmenų turtas. Bendrovėje 2011m. tokio
turto vertė buvo 1500 Lt., o 2012 m. – 83700 Lt.
Nuline verte užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas Bendrovės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, kurio
vertė pagal Bendrovės apskaitos politiką yra įtraukta į sąnaudas, tačiau turtas dar tinkamas naudoti
tolimesnėje veikloje. Užbalansinėse sąskaitose turtas apskaitomas kortelėse, kurios grupuojamos
pagal tam tikrus kodus, o turto judėjimas fiksuojamas buhalteriniais įrašais. Metų pabaigoje visas
užbalansinėje sąskaitoje esantis turtas inventorizuojamas.
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Šiuo metu bendrovės užbalansinėje turto sąskaitoje esantis turtas:
Eil.Nr

Kodas

Aprašas

Aktyvios
kortelės

Kiekis vnt.

Kiekis m.

1

UŽB-ELEKTR

Elektros prekės

47

17162

3544

2

UŽB-APDAIL

Statybinės apdailos
prekės

24

9892

400

3

UŽB-KITOS

Kitos įvairios prekės ir
įranga

41

6598

1231

4

UŽB-PBALDA

Parodiniai baldai

32

2686

5

UŽB-BALDAI

Kiti baldai ir įranga

32

2224

6

UŽB-ĮRANK

Darbo priemonės ir
įrankiai

42

106

7

UŽB-RADIO

Audio prekės ir įranga

11

46

8

UŽB-OCTO

Parodinės k
onstrukcijos
(OCTONORM
elementai)

112

57461

9

UŽB-BUIT

Buitinės prekės

32

6136

10

UŽB-KOMP

Programinė įranga ir
įrengimai

11

171

Kiekis m²

Kiekis m³

5406
2

926,6
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