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1. BENDROVĖS VADOVO ŽODIS
2017-ieji į LITEXPO istoriją įeis kaip atsinaujinimo, svarbių pokyčių bei didžiųjų investicijų metai.
Bene svarbiausias metų pasiekimas – sėkmingai užbaigtas didžiausias per pastaruosius 10
metų bendrovės investicijų projektas – 9 mln. eurų kainavusi Pirmųjų rūmų rekonstrukcija ir
įgyvendintas seniai lauktas infrastruktūrinės plėtros – aikštelių asfaltavimo – projektas. Visos
šios investicijos leido išplėsti mobilių erdvių bei inovatyvios konferencijų įrangos pritaikymo galimybes, suteikti dar daugiau patogumo parodų lankytojams bei auginti LITEXPO potencialą ir
tarptautinį konkurencingumą visose pagrindinėse veiklos srityse.
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Nepaisant pernai vykusios rekonstrukcijos, sumažinusios veiklos apyvartą, Lietuvos parodų ir
kongresų centras metus užbaigė pelningai ir valstybei sumokės 480 tūkst. eurų dividendų – daugiausia per praėjusius 3 metus. 2017 m. LITEXPO gavo 6 mln. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 650 tūkst. eurų grynojo konsoliduoto pelno – atitinkamai 2 proc. ir 20 proc. mažiau nei 2016
metais (6,15 mln. eurų ir 812 tūkst. eurų). Nuosavo kapitalo grąža (ROE) pernai sudarė 5,8 proc.
(2016 m. – 7,5 proc.). 2018 m. planuojamas ROE augimas iki 8 proc.
Už finansinius rodiklius dar svarbesnis yra renginių dalyvių ir lankytojų pasitenkinimas bei noras
ateityje atvykti į rengiamas parodas. Per 2017 metus LITEXPO sulaukė 358,2 tūkst. lankytojų –
5,3 proc. daugiau nei 2016-aisiais. Tai stabilaus ir nuoseklaus augimo rodiklis. Čia surengta 21
tarptautinė paroda, kurioje dalyvavo 2,953 kompanijos, tarp jų – 651 iš užsienio šalių. Kartu su
parodomis buvo suorganizuoti ir 1287 įvairūs renginiai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir
kt. Tarptautinės parodos užėmė 169 tūkst. kv. m. plotą, jas aplankė 327 tūkst. lankytojų.
Labiausiai džiugina augantis renginių tarptautiškumas – per metus užsienio dalyvių skaičius išaugo 33 proc. Labiausiai 2017 metais augo paroda ADVENTUR: dalyvių skaičius išaugo 30,4 proc.,
lankytojų – 19,5 proc., renginių skaičius – 13,2 proc., o plotas – 5,1 proc. Ši paroda yra sparčiausiai augantis LITEXPO rengiamas tarptautinis projektas. Per penkerius metus parodos dalyvių
skaičius išaugo 150 proc., lankytojų skaičius – virš 80 proc., o dalyvaujančių pasaulio šalių skaičius išaugo daugiau nei du kartus.
Ir toliau renginių bei lankytojų gausa, net ir susitraukus pagrindinėms erdvėms džiugino Vilniaus
knygų mugė, sulaukusi 62 840 lankytojų. Mugė išlieka labiausiai lankoma bei populiariausia ne
tik LITEXPO, bet ir viso Baltijos regiono paroda. Kvietusi atrasti „Lietuviškus ženklus pasaulyje“,
ji užėmė tris parodų sales – virš 12.000 kv.m. – vyko 417 renginių.
LITEXPO dukterinė įmonė „Litexpo Events“ 2017 m. vykdė labai aktyvią veiklą: ne parodų metu
surengė 162 renginius. LITEXPO patalpose vykusių renginių plotas sudarė 187.277 kv.m., o renginiuose dalyvavo 108 691 dalyvių. Iš viso per šį laikotarpį renginiai ne parodų metu vyko 195 dienas. Didžiausi renginiai per metus: Game on, SLO ELECTRICITY 2017, „CONVENE” 2017“, Medžioklė, žūklė, savigyna bei aktyvus laisvalaikis, HHS2017, „AMBER TRIP 2017“, „Vilnius Išranda“,
„Vilniaus maratonas“, 3-ioji Europos referencinių centrų tinklų konferencija, Now Japan, Vilniaus
gazelė, Atea Action, Innovation Drift, Comic Con Baltics.
Tai, kad mus atranda ir pasirenka vis daugiau vadinamųjų migruojančių parodų, tokių kaip „Vyno
Dienos 2017“ Išteku.lt ar „Game on“ bei Comic Con Baltics organizatorių, taip pat byloja apie pas-
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laugų kokybę bei konkurencingumą itin prisotintoje ir naujoves sparčiai įsisavinančioje renginių
rinkoje.
Tačiau svarbiausia, kad už visų skaičių ir pavadinimų slepiasi žmonės – smalsūs ir žingeidūs
lankytojai, paslaugų ir produktų įvairovę bei unikalius sprendimus jiems siūlantys parodų dalyviai ir profesionalūs, didžiulę patirtį, žinias ir įgūdžius sukaupę LITEXPO darbuotojai. Tik bendrų
pastangų ir komandinio darbo dėka galime vadintis didžiausiu parodų ir kongresų centru Baltijos šalyse bei pagrįstai kelti ambicingus augimo, plėtros bei dar aukštesnės paslaugų kokybės
tikslus. Tai pagrindas tobulėti ir siekti vis geresnių finansinių rezultatų bei klientų pasitenkinimo
rodiklių, žadančių sėkmę tarptautiniu mastu.
Su nuoširdžia pagarba,
LITEXPO direktorius Justinas Bortkevičius

2. LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĖS
VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS
STRUKTŪRA
2017 m. gruodžio 31 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įmonių grupę (toliau
- įmonių Grupė ) sudarė patronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – LITEXPO arba Bendrovė), dukterinės įmonės UAB “Ovantis” (toliau Ovantis), UAB
“Litexpo Events” (toliau Litexpo Events) bei „Litexpo Infrastruktūra“ (veikla sustabdyta nuo 2017
m. birželio 1 d.) . UAB “Ovantis” įregistruota 2012 m. gruodžio 3 d., UAB „Litexpo Events” – 2015
m. lapkričio 27 d., UAB „Litexpo Infrastruktūra“ – 2015 m. lapkričio 25 d.. Visų dukterinių įmonių
buveinės įsikūrusios Laisvės pr. 5, Vilnius. Ovantis ir Litexpo Events bendrovių 100 proc. akcijų,
priklauso LITEXPO. LITEXPO investicijos į dukterinių įmonių kapitalą 6675 Eur.
Įmonių Grupės įstatinis kapitalas sudaro 9.653.561 Eur, padalintas į 3.328.814 akcijas ir pasiskirsto taip: valstybė yra 98,76 proc. LITEXPO akcijų savininkė. Jai priklauso 3.287.641 akcijos.
Likusios 41.173 akcijos arba 1,24 proc. priklauso 39 fiziniams asmenims. Įmonių grupės valdymo
struktūra sudaro: Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius.
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdyba skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai. „Litexpo“ valdybą sudaro 5 nariai − trys iš jų yra nepriklausomi, kurie išrinkti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime
Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės
ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ nustatytą tvarką, o du iš jų – deleguoti
iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, atsižvelgiant į valdybai priskirtoms funkcijoms atlikti
reikalingas kompetencijas.
Esamos UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdybos kadencijos pradžia yra 2017
m. rugsėjo 27 d. Žemiau pateiktame paveiksle matoma valdymo struktūra.
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Asmens vardas, pavardė, pareigos
Visuotinis akcininkų
susirinkimas

98,76 % akcijų valdo valstybė, kurią atstovauja LR ūkio ministerija
1,24 % akcijų priklauso 39 fiziniams asmenims

Valdyba
Paskirta visuotinio akcininkų 201709-27 susirinkimo sprendimu.

Pirmininkė Giedrė Kaminskaitė – Salters, nepriklausoma
valdybos narė, AB Telia Litetuva teisės vadovė.
Valdybos pirmininke paskirta 2017 m. rugsėjo 27 d. Valdybos posėdžio metu.

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

Nerijus Rudaitis – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris.
Nariu išrinktas 2017 m. rugsėjo 27 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu.

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

Lineta Jakimavičienė – Lietuvos Respublikos
ūkio ministro vyriausioji patarėja.
Nariu išrinktas 2017 m. rugsėjo 27 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu.
Vytautas Dobilas – nepriklausomas valdybos narys,
UAB „Deeper“ vykdantysis vadovas.
Nariu išrinktas 2017 m. rugsėjo 27 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu.
Juras Vėželis – nepriklausomas valdybos narys,
UAB „Sportland LT“ generalinis direktorius.
Nariu išrinktas 2017 m. rugsėjo 27 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimu.

Bendrovės vadovas
Paskirtas 2018-01-25 valdybos
posėdžio protokolu Nr. VP-15
Administracija
(asmenys, kuriems suteikta atitinkamo lygmens valdymo teisė)

3. LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĖS
STRATEGIJA

Justinas Bortkevičius, direktorius

Kazimieras Arlauskas, direktoriaus pavaduotojas.

VERTYBĖS Mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inovatyvūs ir kompetentingi.
Strateginės veiklos kryptys
I kryptis: Veiklos efektyvumo bei įmonės vertės didinimas, užtikrinant įgyvendinamų investicinių projektų atsipirkimą bei optimalų resursų naudojimą
II kryptis: Parodų organizavimo verslo plėtra, vystant esamas bei įvedant naujas parodas, didinant tarptautiškumą, užtikrinant dalyvaujančioms įmonėms verslo vertės augimą, o lankytojams naudingų verslo kontaktų užmezgimą bei turiningą laiko praleidimą.
III kryptis: Konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį, tarptautinių didelių renginių
skaičių, teikiant profesionalias konferencijų organizavimo (PCO) paslaugas (dukterinės UAB
“Litexpo Events ” veikla )
IV kryptis: Parodų stendų ekspozicijų architektūrinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje ir užsienyje, taikant pažangius technologinius sprendimus
V kryptis: Aukštos kokybės, individualius poreikius atitinkančių maitinimo paslaugų organizavimas ir teikimas (dukterinės UAB „Ovantis“ veikla)
VI kryptis: Infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, pažangių technologinių sprendimų diegimas

Danutė Žižienė, Finansų vadovė.
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4. VEIKLOS STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMAS
Viena iš Bendrovės strateginių veiklos krypčių – Parodų organizavimo verslo plėtra, vystant esamas bei įvedant naujas parodas, didinant jų tarptautiškumą, užtikrinant parodose dalyvaujančioms įmonėms verslo vertės augimą, o parodų lankytojams – naudingų verslo kontaktų užmezgimą ir/ar turiningą laiko praleidimą.

Per 2017 metus parodų ir kongresų centre LITEXPO įvyko 21 tarptautinė paroda, kuriose dalyvavo
2.953 kompanijos, tarp jų – 651 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuoti 1287
įvairūs renginiai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir kt. Tarptautinės parodos užėmė 169
tūkst. kv. m. plotą, jas aplankė 327 tūkstančiai lankytojų.
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2017 metų parodų statistika
UAB “Litexpo” organizuotos parodos per 2017 m.
Parodos

Dalyvių sk.

Užs.
dalyviai

Lankytojų sk.

Plotas

Renginių sk.

Adventur

300

35

29.631

12.929

60

Studijos

208

71

36.050

11.283

200

Vilniaus knygų mugė

303

30

62.840

12.289

417

Pelenė

302

24

25.000

11.203

79

RESTA

540

89

44.400

33.500

60

Protingi namai

↑

↑

↑

↑

↑

Nekilnojamasis turtas

↑

↑

↑

↑

↑

Green Deco

↑

↑

↑

↑

↑

Balttechnika

83

25

4.900

4.715

24

ArtVilnius

55

36

22.500

12.070

53

Baltmedica

88

21

5.000

4.774

7

Baldai

130

9

23.280

9.000

16

Tekstilė

460

310

10.900

9.283

22

Vilniaus sporto festivalis

48

1

10.000

10.833

20

Išmani Lietuva

33

-

4.000

1.544

6

BAF

97

29

10.626

3.800

40

Mokykla

104

2

17.800*

7.387

197

Vaikų Šalis

150

13

17.800*

3.879

63

UAB “Litexpo events” kuruojamos parodos per 2017 m.
Parodos

Dalyvių sk.

Užs.
dalyviai

Lankytojų sk.

Plotas

Renginių sk.

Amber Trip

120

40

7.000

2.800

-

Convene 2017

113

73

1.029

3.905

23

Tarptautinė šunų paroda

-

-

9.000

10.127

-
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UAB “Litexpo events” kuruojamos parodos per 2017 m.
Dalyvių sk.

Užs.
dalyviai

Lankytojų sk.

Plotas

Renginių sk.

112

20

21.402

9.100

-

Vyno dienos

87

32

4.000

3.000

-

SLO ELECTRICITY

50

40

1.000

2.700

-

Game On

-

-

18.000

15.000

-

Comic Con

-

-

10.500

5.720

-

Išteku.lt

200

7

8.000

4.900

-

31

-

100

1.020

-

300

50

8.000

3.450

-

-

-

12.000

8.320

-

Parodos
Aktyvaus laisvalaikio,
žūklės ir medžioklės paroda 2017

Neįgaliųjų technikos
paroda
Didžioji Vilniaus kalėdinė
mugė
Tarptautinė šunų ir pasaulinė kačių parodos

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

*- bendras parodų lankytojų skaičius
Pernai LITEXPO centre buvo surengta 30 parodų. Dėl vykdyto Litexpo centrinių rūmų rekonstrukcijos projekto, tarptautinių parodų užimamas plotas mažėjo 5 proc., lankytojų skaičius – 4
proc. lyginant su praėjusiais metais. Tačiau dėl padidėjusio bendro renginių ir parodų skaičiaus,
fiksuotas parodų ploto 23 proc. augimas bei lankytojų skaičiaus didėjimas 20 proc., lyginant su
pernai metais. Labiausiai džiugina augantis renginių tarptautiškumas - užsienio dalyvių skaičius
išaugo 33 proc.. Labiausiai 2017 metais augo paroda ADVENTUR: dalyvių skaičius išaugo 30,4
proc., lankytojų – 19,5 proc., renginių skaičius – 13,2 proc., plotas – 5,1 proc.

ADVENTUR yra sparčiausiai augantis LITEXPO rengiamas tarptautinis projektas. Per penkerius
metus parodos dalyvių skaičius išaugo 150 proc., lankytojų skaičius – virš 80 proc., o dalyvaujančių pasaulio šalių skaičius išaugo daugiau nei du kartus.
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su Lietuvos skaitytojais. Šiemet mugėje svečiavosi 29 užsienio svečiai iš 16 pasaulio šalių ir 19
„lietuviškų ženklų“ iš 9 valstybių.

15-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS vyko vasario 2-4 dienomis. Parodos tema – „Unikalusis aš“ siekė atkreipti dėmesį į jaunų žmonių asmenybės ugdymą, stipriųjų savybių identifikavimą ir panaudojimą šiuolaikinėje socialinėje ir darbo aplinkoje.
Parodoje buvo pristatyti įvairūs ateities planavimo scenarijai – nuo savanorystės, profesijos pasirinkimo, studijų Lietuvoje ir užsienyje iki karjeros planavimo, praktikos verslo įmonėse ir nuosavo verslo kūrimo galimybių. Parodoje prisistatė 208 mokymo įstaigos, švietimo organizacijos,
verslo įmonės iš Lietuvos, Australijos, Baltarusijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Ispanijos,
Kanados, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos. Parodoje dalyvavo 22 proc.
naujų dalyvių. Pirmą kartą parodoje buvo įrengta nauja renginių erdvė „Unikalusis aš“. Verslumo
skatinimo erdvė „Verslas jauniems“ išaugo 2 kartus. Parodos metu surengta 200 konferencijų,
prisistatymų, paskaitų, koncertų. Parodos renginius aplankė 16832 moksleiviai. Per tris dienas
STUDIJOS sulaukė 36050 lankytojų iš visos Lietuvos.
18-ąjį kartą surengta tarptautinė Vilniaus knygų mugė ir pernai sulaukė didelio lankytojų skaičiaus – 62.840. Mugė išlieka labiausiai lankoma bei populiariausia ne tik LITEXPO, bet ir Baltijos
regiono paroda. Vilniaus knygų mugė pripažįstama ir vertinama kaip didžiausias kultūrinis įvykis
Lietuvoje, mugės globėja - Lietuvos Respublikos Prezidentė, mugę kasmet aplanko aukščiausi
mūsų šalies vadovai, užsienio šalių ambasadoriai, rašytojai, poetai, menininkai iš Lietuvos ir daugelio užsienio valstybių, tarptautinių knygų mugių Europoje rengėjai, užsienio leidėjų delegacijos.
Šių metų Vilniaus knygų mugės tema buvo „Lietuviški ženklai pasaulyje“ –tai Lietuvos žmonės,
išsibarstę po daugelį pasaulio žemynų, savo kūryba, idėjomis turtinantys kitų šalių kultūrą, meną
ar mokslą, o tuo pačiu paliekantys ryškius pėdsakus ir įvairialypiame Lietuvos kultūros paveiksle. Mugė pakvietė lietuviškų šaknų turinčius rašytojus ir menininkus atvykti į mugę ir susitikti
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Vilniaus knygų mugė užėmė tris Litexpo parodų sales, bendras renginio plotas – virš 12.000 kv.m.
Mugėje savo naujienas pristatė 303 knygų leidėjai, prekybininkai, kultūros įstaigos iš: Lietuvos,
Baltarusijos, Ukrainos, Vokietijos, Lenkijos, Japonijos, Estijos, Čekijos, Indijos. Apsilankiusiųjų
dėmesio laukė 417 renginiai, tarp jų: 27 koncertai „Muzikos salėje“, 70 kūrybinės studijos „Tu
gali sukurti knygą“ renginių, 9 „Diskusijų klubo“ diskusijos, 12 meno parodų. Trečius metus prie
mugės vyko asociacijos AGATA rengiama Muzikos salė.
Tarptautinė grožio industrijos paroda PELENĖ vyko balandžio 7-9 dienomis. Paroda užėmė 3 tematines sales. Dėl centrinių rūmų rekonstrukcijos, parodos čempionatai bus rengiami 4 salėje,
kurioje tradiciškai buvo įrengta ir autorinio dizaino ekspozicija. 5 salė buvo skirta profesionaliems
produktams, 3 salė – profesionaliems produktams ir galutinio vartojimo grožio produktams bei
paslaugoms. Pagrindiniu parodos renginiu tapo prestižinis pasaulinis čempionatas manikiūro
ir nagų dizaino meistrams NAILPRO. Parodos metu konferencijų salėje 5.1. vyko Rytų Europos
finalas. Parodoje dalyvavo 302 dalyviai iš Lietuvos, Estijos, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos,
Prancūzijos, Rusijos ir Vokietijos. Specialiai į parodą dalintis savo patirtimi ir surengti seminarus
bei mokymus grožio industrijos profesionalams atvyko specialistai iš Ispanijos ir Italijos. Pirmą
kartą parodoje, bendradarbiaujant su žurnalu „Cosmopolitan“ ir grožio salono „Studio M“ įkūrėja
Milita Daikeryte, plačiajai publikai buvo surengta Cosmo diena. Renginio metu buvo demonstruojami naujausi plaukų kirpimai ir makiažo tendencijos, žinomi fotografai, stilistai ir visažistai patarė kaip susikurti patrauklų įvaizdį. Lyginant su 2016 metų faktinėmis pajamomis, 2017
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metais „PELENĖ“ išaugo 5,28 proc. Parodos ploto nuomos pajamos išaugo 10,96 proc. Parodos
reklamos pardavimai išaugo 2 kartus. Parodos metu buvo suorganizuoti 34 specializuoti renginiai – tarptautinis NAILPRO čempionatas, kosmetologų konkursas, Lietuvos kirpėjų čempionatas, mokymai ir seminarai grožio industrijos specialistams. Per tris darbo dienas parodą aplankė
25000 lankytojų, iš jų 35 proc. grožio industrijos specialistų.
Jau 24-ąjį kartą vykusi tarptautinė statybų paroda RESTA šiemet sulaukė 44.400 lankytojų iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Daugiau kaip pusė – nuolatiniai šios parodos lankytojai, į RESTA
atvykstantys kasmet. Tai statybos inžinieriai, statybininkai, projektuotojai, dizaineriai ar studijuojantys šias profesijas. Parodą aplankė ir 60 Lietuvos savivaldybių merai, administracijų vadovai.
Šiemetinis parodos akcentas buvo skirtas ateities technologijoms - skaitmeninei statybai, kuri
buvo pristatyta atskiroje salėje. Skaitmeninės statybos, nekilnojamojo turto, elektros instaliacijos
tematikose prisistatė 91 įmonė ir organizacija. Naujausias technologijas pristatė BIM (angl. –
building information modelling) programinės įrangos kūrėjai ir ekspertai, BIM procesus diegiančios ir konsultacijas teikiančios įmonės, „protingų“ namų valdymo sistemų kūrėjai ir pardavėjai.
Kitose RESTA erdvėse, kaip ir kiekvienais metais, buvo eksponuojamos statybinės bei apdailos
medžiagos, šildymo, vėdinimo, santechnikos įranga, interjero, eksterjero, aplinkotvarkos, želdinimo tendencijos ir sprendimai, statybų profesionalų naudojama technika, įrankiai, veikė lankytojų pamėgta ir pavasarį aktuali sodinukų mugė.

pasaulio šalių, surengta 60 renginių, paroda užėmė 33.500 kv.m. plotą – didžiausią tarp visų LITEXPO parodų. 81 proc. dalyvių parodos organizavimą, jos turinį įvertino gerai ir labai gerai.
Tarptautinė specializuota gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų paroda BALTTECHNIKA
- svarbiausias ir vienintelis inžinerinės pramonės renginys Lietuvoje, pernai paroda vyko 25-ąjį
kartą. Parodos pagrindinė misija - pristatyti šalies inžinerinės pramonės įmones, jų pasiekimus
ir potencialą, paskatinti užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp verslo ir mokslo institucijų bei
inicijuoti glaudesnį profesinių mokyklų ir verslo bendruomenės sąryšį. Ši paroda skirta specialistams, verslui ir akademinei visuomenei. Parodą aplankė 4900 registruotų specialistų, dalyvavo
83 įmonės, tarp jų - 25 iš 13 pasaulio šalių. Parodą ir jos metu vykusius renginius dalyviai įvertino
labai gerai. Centrinis parodos renginys buvo tarptautinė konferencija „Getting ready for Industry
4.0: Transformations needed“, skirta ketvirtajai pramonės revoliucijai „Industry 4.0“. Renginys
aprėpė visos Europos kontekstą ir apžvelgė Europos Sąjungos pramonės skaitmeninimo politiką,
europinę skaitmeninės kompetencijos bei inovacijų centrų infrastruktūrą, technologinę revoliuciją bei švietimo transformaciją, pristatė lyderiaujančių Europos įmonių pavyzdžius ir bendradarbiavimo su jomis galimybes. Pranešimus skaitė Europos Komisijos, Lietuvos valdžios institucijų
ir pažangiausių tarptautinių organizacijų atstovai.
Parodos metu taip pat buvo surengta Lietuvos ir Norvegijos energetiškai efektyvių technologijų verslo kontaktų mugė. Parodoje tradiciškai buvo pristatyta pramonės įranga ir medžiagos,
pramoniniai robotai, robotizuoti įrenginiai, elektronika, elektrotechnika, automatika, suvirinimo
technologijos, metalo apdirbimo įrenginiai, staklės, energijos taupymas, įrankiai, vamzdynai ir
kita.
8-ąjį kartą vykusi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ARTVILNIUS jau stabiliai įsitvirtino vietinėje ir užsienio meno rinkose. Lankytojų skaičius joje kasmet auga, ir 2017 m. jis pasiekė 22.500.
„ArtVilnius“ yra vienintelė modernaus meno mugė Lietuvoje ir didžiausia meno mugė visame
Rytų Europos regione. „ArtVilnius‘16“ dalyvavo 55 galerijos ir 200 menininkų iš 20 pasaulio šalių.
Į „ArtVilnius‘17“ buvo atvykę kolekcionierių iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos bei Estijos. Renginyje apsilankė ir užsienio šalių ambasadoriai bei diplomatai, o
meno mugės ypatingojo partnerio „Lewben Group“ surengtas „Lewben Art Foundation“ kolekcijos pristatymo vakaras sulaukė kviestinių svečių, svarbių verslo ir meno atstovų.
Tradiciškai meno kritikų ir žurnalistų komisija išrinko geriausius mugės dalyvius ir menininkus.
Mugės organizatorius – Lietuvos meno galerininkų asociacija. Pagrindinis partneris – LITEXPO.

Parodoje pirmą kartą surengtas konkursas ,,Įspūdingiausios RESTOS ekspozicijos”. Jau tradiciniu tapęs „Profesinio meistriškumo konkursas“ sulaukė itin didelio NT vystytojų susidomėjimo. Pristatytas konkursas „Išmanusis miestas III“, skatinantis akademinės visuomenės, statybų
sektoriaus ir savivaldybių bendradarbiavimą. Iš viso parodoje RESTA dalyvavo 540 dalyviai iš 18
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Kas antri metai organizuojama tarptautinė specializuota odontologijos ir bendrosios medicinos paroda BALTMEDICA vyko
2017 m. rugsėjo 21-23 dienomis. Pagrindinis dėmesys buvo
skiriamas odontologijai ir su ja susijusioms naujovėms, inovacijoms bei aktualijoms.
Bendras dalyvių skaičius – 88, iš jų 21 užsienio dalyvis. Atstovaujamos šalys: Lietuva, Estija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai,
Rumunija, Šveicarija, Vokietija, Ukraina. Parodos tarptautiškumas – 23,86 proc. Lyginant su 2016 metais tarptautiškumas
išaugo 4,26 proc. Bendras parodos plotas sudarė 4774 kv.m.
Paroda BALTMEDICA 2017 išsiskyrė stipria specializuota renginių programa. Į parodą pritrauktas naujas partneris – LR
Odontologų rūmai surengė dviejų dienų tarptautinę mokslinę
konferenciją “BALTIJOS JŪROS REGIONO ŠALIŲ ODONTOLOGŲ DIENOS”. Kitas partneris – Stomatologijos mokslo paramos
fondas surengė vienos dienos tarptautinę praktinę konferenciją
stomatologams. Pirmą kartą parodos metu buvo surengtas į
visuomenę orientuotas renginys – SVEIKATOS ŠEŠTADIENIS.

Šeštoji BALTIJOS MAISTO IR GĖRIMŲ PARODA BAF vyko 2017 lapkričio 9-12 dienomis. 2017 metais paroda užėmė 1, 2 ekspozicijų sales. Bendras Baltijos maisto ir gėrimų parodos BAF dalyvių skaičius – 97, iš jų 29 užsienio dalyviai. Atstovaujamos šalys: Lietuva, Estija, Latvija, Lenkija,
Italija, Ispanija, Baltarusija, Lenkija, Airija. Parodos tarptautiškumas – 35 proc. Lyginant su 2016
metais parodos tarptautiškumas išaugo 11,5 proc. Į parodą pritraukti 34 nauji dalyviai. Bendras
parodos plotas sudarė 3800 kv.m.
Baltijos maisto ir gėrimų paroda BAF – tai geras maistas ir gurmaniški atradimai, tai verslo įvykis, skirtas nišinių maisto ir gėrimų produktų, prieskonių ir delikatesų skverbimuisi į rinką. Čia
pristatomi produktai dar tik ieško savo kelio į Lietuvos prekybos centrų lentynas. Parodos dalyviai
– smulkaus ir vidutinio verslo maisto ir gėrimų gamintojai, nedideli ir unikalūs ūkiai, prieskonių,
aliejų, vynų importuotojai išnaudoja Baltijos maisto ir gėrimų parodą BAF kaip platformą užmegzti verslo kontaktus ir užmegzti ilgametę draugystę su produktų pirkėjais.
Baltijos maisto ir gėrimų parodos BAF 2017 akcentas – produktų pakuotė. Šiai temai buvo skirtas
didžiausias pakuočių sektoriaus renginys Lietuvoje – konferencija PAKUOČIŲ SEKTORIUS 2017,
kurią organizavo Pakuočių tvarkymo organizacija ir Lietuvos grafinio dizaino asociacija.

Tarptautinė paroda BALDAI. INTERJERAS. DIZAINAS vyko 2017 m. spalio 5-8 dienomis. Paroda
užėmė 4 ekspozicijų sales. Parodoje dalyvavo 130 įmonių iš Lietuvos, Austrijos, Kinijos, Latvijos,
Lenkijos, Turkijos, Vokietijos. Iš jų – 16 proc. įmonių parodoje dalyvavo pirmą kartą. Bendras parodos plotas sudarė 9000 kv.m.
2016 metais sėkmingai startavusi nauja parodos tema – renginys profesionalams ARCHZONA
perkeltas į atsinaujinusią „Litexpo“ erdvę, centrinių rūmų 1 salę. Architektams ir interjero dizaineriams specialiose ekspozicijoje prisistatė 26 įmonės, kurios demonstravo naujausius apdailos,
apšvietimo, baldų, durų, fasadų, grindų, lubų, santechnikos, sienų dekoro ir kt. produktus bei
paslaugas. Tradiciškai 3 salėje buvo eksponuojami išskirtinio dizaino baldai, tradicinė Dizaino
alėja, jaunųjų kūrėjų „Dizaino galerija“. 5 salėje prisistatė baldų gamintojai ir atstovai. Prie parodos rengiamas B2B renginys baldų pramonės atstovams „Medžiagos, įranga, technologijos“
užėmė 4 salę. Čia buvo pristatomos baldų gamintojams skirtos paslaugos ir produktai – staklės,
įranga, medžiagos.

Tradicinė parodos interaktyvi kulinarinė erdvė VIRTUVĖS STUDIJA kvietė į nepamirštamas šefų
improvizacijas. Viskas tris parodos dienas už virtuvės vairo stojo šefai, kuriuos pristatė VIRTUVĖS
STUDIJOS partneris įmonė ELECTROLUX ir parodos dalyviai. Parodoje improvizavo Gian Luca
Demarco ir Ali Gadžijevas, Italijos šefai, graikas Christos Georgogiannopoulos, MEZE restorano
šefas. Veikė vaikų ir Vilnaus dailės akademijos kūrybinės maisto dirbtuvės, parodos dalyvių STEAK SUPPLY, EURIBIJA ir kt. maisto gaminimo šou.
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Jau ketvirti metai kartu su Baltijos ir maisto gėrimų paroda BAF vyko Vilniaus gastronomijos
savaitė. 2017 metais parodoje pirmą kartą buvo apdovanotas geriausias lankytojų nuomone restoranas, kuriuo tapo „AMANDUS“, vadovaujamas Deivydo Praspaliausko. Vilniaus gastronomijos
savaitės konkurso iniciatorius ir apdovanojimų organizatorius portalas skonis.lt.
„Verslo žinių“ incijuotas renginys IŠMANI LIETUVA, antrus metus rengiamas LITEXPO. Renginį
sudarė trys dalys – verslo konferencijos „Komandos DNR“ ir „Verslo alchemija“, pokalbių dalis
„50 kelių į sėkmę“ ir paroda „Išmani Lietuva“, už kurios organizavimą buvo atsakingas LITEXPO.
Parodos tikslas - - interaktyviai ir gyvai pristatyti verslui ir visuomenei išmaniąsias technologijas
produktus ir paslaugas, naudojamas Lietuvoje; mokyti ir šviesti visuomenę apie išmanių produktų svarbą ir naudą kasdieniniame gyvenime, skatinti jų naudojimą; kurti Lietuvos, kaip pažangios
ir išmanios visuomenės įvaizdį.
Konferencija ir paroda vyko 2017 m. spalio 27-28 d. Parodoje dalyvavo 32 įmonės, konferencijas ir
parodą aplankė 4000 žmonių.
2017 m. lapkričio 24 - 25 dienomis vyko aštuntoji didžiausia švietimo bendruomenei skirta paroda MOKYKLA 2017. Parodoje kasmet gyvai ir interaktyviai pristatomos ugdymo(si) metodikos,
paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai ir sėkmės istorijos.
Paroda MOKYKLA kasmet stebina savo lankytojus tiek naujomis erdvėmis, tiek veiklomis ir patraukliais bei interaktyviais renginiais. Paroda įdomi savo ekspozicija ir renginių erdvėmis, kūrybinėmis veiklomis ir plačia renginių programa. Parodoje rengiamos konferencijos, Lietuvos
ir užsienio lektorių pranešimai, gerosios patirties pasidalijimo seminarai, kūrybinės dirbtuvės,
praktiniai užsiėmimai, meistriškumo pamokos ir atviros erdvės diskusijos.
Parodoje buvo įsikūrusios aštuonios Atradimų laboratorijos, kuriose abi parodos dienas vyko
meistriškumo pamokos ir kūrybiniai interaktyvūs užsiėmimai mokytojams ir moksleiviams.
Per dvi dienas parodoje prisistatė per 100 dalyvių, vyko daugiau nei 130 įvairių užsiėmimų mokiniams, mokytojams ir tėvams. Paroda užėmė dvi LITEXPO parodų sales, bendras parodos plotas
7387 kv.m., parodą aplankė 180 mokinių ir mokytojų grupių, bendras lankytojų skaičius kartu su
paroda VAIKŲ ŠALIS – 17800.

Parodoje VAIKŲ ŠALIS kasmet gausu linksmų ir nuotaikingų renginių visai šeimai. Šiemet Vilniaus tarptautinio kino festivalis „Kino pavasaris“ organizavo filmų šeimai salę, Lietuvos zoologijos sodas pristatė egzotinius gyvūnus, Šešėlių teatras surengė spektaklius vaikams, taip pat vyko
ekspertų konsultacijos ir patarimai tėvams, edukaciniai žaidimai ir kūrybinės dirbtuvės, tradicinės Ropliukų varžybos ir skaniausios košės rinkimai ir t.t. Viso parodoje buo surengti 63 renginiai.
Parodoje dalyvavo 150 dalyvių, parodos plotas 3879 k.vm., parodą aplankė 17 800 lankytojų.

Kartu su paroda MOKYKLA vyko ir būsimiems tėvams skirta paroda VAIKŲ ŠALIS. Tai vienintelė
Lietuvoje specializuota paroda būsimiems ir jauniems tėvams apie kūdikių bei ikimokyklinio amžiaus vaikų auginimą, priežiūrą ir ugdymą. Paroda buvo surengta 23 kartą.
Jau antrus metus parodoje vyko paskaitų ciklas tėvams „Laimingos šeimos akademija“. Konferencijoje specialistai pasakojo jauniems tėvams apie santykius šeimoje, šeimos planavimą ir
pasirengimą, kūdikio laukimą ir atėjimą į šeimą, darnų vaiko vystymąsi ir fizinio aktyvumo bei
sporto svarbą, pasiruošimą darželiui ir mokyklai, vaikų auklėjimą. Pagrindinis šių metų konferencijos svečias buvo prof. R.Kėvalas.
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KONFERENCIJOS
LITEXPO dukterinė įmonė „Litexpo Events“ 2017 m. vykdė labai aktyvią veiklą: ne parodų metu
surengė 162 renginius. LITEXPO patalpose vykusių renginių plotas sudarė 187 277 kv.m. Renginiuose dalyvavo 108 691 dalyvių . Iš viso per šį laikotarpį renginiai ne parodų metu vyko 195 dienas. Populiariausia buvo 5.1 salė, kuri buvo išnuomota 57 kartus.
Jau trečią kartą „Litexpo Events“ surengė konferenciją „Atsakinga tėvystė”. Joje pranešimus
skaitė ir savo patirtimi dalinosi 16 geriausių savo srities specialistų - lektorių, psichologų, edukologų. Konferencijos paskaitų klausėsi daugiau nei tūkstantis tėvelių iš visos Lietuvos. Konferencijos lygį ir tematiką labai palankiai įvertino tiek specialistai, tiek tėvai.
Didžiausi renginiai per metus: SLO ELECTRICITY 2017, „CONVENE” 2017“, “Vyno Dienos 2017”,
Medžioklė, žūklė, savigyna bei aktyvus laisvalaikis, HHS2017, “AMBER TRIP 2017”, “Vilnius Išranda”, “Vilniaus maratonas”, 3- ioji Europos referencinių centrų tinklų konferencija, Game on, Now
Japan, Vilniaus gazelė, Atea Action, Innovation Drift, Išteku.lt, Gastronomikos forumas, Comic
Con Baltics.

5. 2017 METŲ FINANSINIAI
REZULTATAI
2017/2016/2015 m. pagrindiniai finansiniai rodikliai
Pokytis
Finansiniai rodikliai

2016 metai

2015 metai
+/-

%

Apyvarta , Eur

6.100.801

6.149.097

-48.296

-1%

5.621.905

Grynoji apyvarta, Eur

4.201.624

4.230.265

-28.641

-1%

3.822.580

Grynosios apyvartos marža, proc

69%

69%

0%

68%

(EBITDA), Eur

1.478.889

1.571.914

-6%

1.404.590

EBITDA marža, proc

24%

25%

-1%

25%

823.609

974.361

-15%

804.748

EBIT marža, proc

14%

16%

-2%

14%

Pelnas prieš pelno mokestį EBT

778.582

972.635

-20%

788.914

EBT marža, proc.

13%

16%

-3%

14%

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur

649.880

812.296

-20,0%

664.957

Grynojo pelno marža, proc.

11%

13%

-2%

12%

56%

66%

-10%

77%

Nuosavas kapitalas

11.334.190

11.060.936

2%

10.664.811

Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.

5,8%

7,5%

-1,7%

6,2%

Investuoto kapitalo grąža (ROIC)

4,2%

7,5%

-3,3%

6,7%

Ilgalaikis turtas

19.548.307

15.165.162

4.383.145

29%

10.735.175

4.953.888

1.627.062

3.326.826

-

0

5.199.664

5.160.044

39.620

0,7%

234.990

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

Nuosavo kapitalo lygis (proc. su visu
turtu)

Finansinės skolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)
Investicijų suma, Eur
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-93.025

-150.752

-194.053

-162.416

273.254
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organizavimas išlieka daugiausiai pajamų generuojančiomis veiklomis, todėl šių sričių pokyčiai
labiausiai lemia visos įmonių Grupės bendrosios apyvartos rezultatą. Visi pajamų pokyčiai procentais pateikti žemiau esančiame grafike (Pav. 3).

Litexpo įmonių grupės apyvarta 2012-2017m., tūkst. Eur.
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Litexpo įmonių grupės apyvarta

Įmonių Grupė įvykdė ir viršijo 2017 – tiems metams valdybos iškeltus pajamų ir grynojo pelno
rodiklius bei pasiekė planuotą 5,8 % nuosavo kapitalo grąžos rodiklį. Lyginant su planiniais įsipareigojimais, bendroji Įmonių Grupės apyvarta išaugo 0,05 mln. Eur, arba 1%, o grynojo pelno
uždirbta 9 tūkst. Eur arba 1 % daugiau negu planuota. Per ataskaitinius metus įmonių Grupė
uždirbo 6,1 mln. Eur pajamų bei gavo 650 tūkst. Eur konsoliduoto grynojo pelno. Finansinius
duomenis lyginant su 2016 metais, tiek bendroji Grupės apyvarta, tiek ir kiti finansiniai rodikliai
šiek tiek suprastėjo dėl šiuo laikotarpiu vykdyto Litexpo centrinių rūmų rekonstrukcijos projekto.
2017 metų LITEXPO įmonių Grupės pajamos, lyginant su 2016 metais sumažėjo nežymiai - 0,05
mln. Eur (1%), o grynasis pelnas 162 tūkst. Eur (20%).
Pagal gautų pajamų struktūrą didžiausią dalį sudarė parodų organizavimo veikla - 51%, konferencijų ir renginių organizavimo veikla sudarė 20% visų pajamų, stendų statybos veikla – 17%.
Pajamų struktūra pagal veiklas pateikta 2-ame paveiksle.
2% 2%
Litexpo įmonių grupės pajamų struktūra 2017 m. ,%
Parodos

Pajamos iš kavinės
paslaugų (OVANTIS)

UAB LITEXPO
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Kitos pajamos iš infr. nuomos

Stendų statyba

Pajamos iš užsienio parodų

8%
17%
59%
20%

11%
3%

17%

1%
-17%

Parodos

Konferencijos Stendų statyba
ir renginiai
ir įrengimas
2017 m.

2016 m.

Maitinimo
paslaugos

Kitos veiklos Užsienio parodų
pajamos
pajamos

Pokytis, %

Tiesioginiai įmonių Grupės kaštai 2017 metais didėjo 15%, lyginant su 2016 metų laikotarpiu.
Labiausiai tiesioginių kaštų augimui įtaką darė atskirų specifinių renginių organizavimas ne LITEXPO patalpose, o taip pat ir augantys nestandartinių stendų užsakymai bei jų įrengimo ir aptarnavimo kaštai, ypatingai išvažiuojamuose renginiuose užsienyje. Dėl išaugusio renginių skaičiaus
prie didžiausių Litexpo parodų, o taip pat ir dėl netolygaus renginių pasiskirstymo kalendorinių
metų eigoje neišvengiamai didėjo papildomai samdomo aptarnaujančio personalo skaičius ir jo
samdymo kaštai. Išaugę reklamos bei rinkodaros projektų įkainiai sąlygojo reklamos kaštų augimą (11% augimas) taip pat augo maitinimo veiklos kaštai (5% augimas), tuo tarpu renginių
ir konferencijų organizavimo tiesioginės išlaidos mažėjo (32% mažėjimas). LITEXPO personalo
paslaugų teikimas ir dalyvavimas EXPO 2017 parodoje Kazachstane taip pat didino papildomai
samdomo personalo kaštus, lyginant su 2016 metais. Užsienyje vykusių parodų aptarnavimas
per 2017 metus padidėjo daugiau negu 100 tūkst. Eur.,tačiau atitinkamai išaugo ir pajamos iš
veiklos užsienio parodose.
Grupės pastovieji kaštai augo nežymiai – 3%. Bendras pastoviųjų kaštų augimas fiksuotas dėl
išaugusių nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidų, užbaigus Litexpo Centrinių rūmų rekonstrukcijos
projektą bei dėl padidėjusių darbo užmokesčio kaštų. Kiti pastovieji kaštai, tokie kaip eksploataciniai ir ūkio priežiūros kaštai bei kiti pastovūs kaštai, atitinkamai mažėjo 1% ir 12%. Įmonių Grupės išlaidų struktūra bei 2017 m. patirtų išlaidų palyginimas su 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu
pavaizduoti atitinkamai 4-ame ir 5-ame paveiksluose.

Nors bendra 2017 metų įmonių Grupės apyvarta, lyginant su 2016 metais mažėjo 1%, atskiroms
įmonių Grupės veikloms pavyko fiksuoti augimą. LITEXPO stendų projektavimo ir parodų organizavimo veiklos augo nežymiai – atitinkamai 1% ir 3%. Pajamų augimas pasiektas ir iš maitinimo
paslaugų parodų bei konferencijų metu (17% augimas). Tačiau didžiausias procentinis pajamų
augimas iš visų Grupės veiklų buvo užfiksuotas užsienio parodų srityje ( 32%), o apyvartos mažėjimas - iš konferencijų ir renginių organizavimo veiklos ( 17%). LITEXPO Parodų bei konferencijų
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Litexpo įmonių grupės išlaidų struktūra 2017 m. ,%
Darbo užmokestis

Ūkio pr. bei
eksploataciniai kaštai

Parodų įrengimo ir
kiti tiesioginiaikaštai

Reklamos kaštai

Maitinimo veiklos kaštai

Kiti kaštai

6%
8%

Dėl investicinio projekto įgyvendinimui paimtos banko paskolos 2017 metais išaugo įmonių Grupės finansinės skolos ir per šį laikotarpį jos pasiekė 0,43 nuosavybės vertės koeficientą (pav. 7).
Šis rodiklis parodo kiek vienam nuosavo kapitalo eurui tenka skolų, o jo reikšmė aplink 0,5 laikoma tinkama ir reiškia, jog pusė finansavimo šaltinių yra skolinti. Finansinių skolų santykis su
EBITDA 2017 metais pasiekė 3,35 (pav. 8). Šio rodiklio reikšmė parodo įmonės pajėgumą grąžinti
skolas bei kiek metų įmonei reikia dirbti, kad įmonės EBITDA pelno lygis susilygintų su skolomis.
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2017 metais Litexpo įmonių Grupės grynasis pelnas buvo 650 tūkst. Eur ir lyginant su 2016 metų
to paties laikotarpio pelnu – 812 tūkst. Eur, sumažėjo 20% arba 162 tūkst. Eur.
2017 metų EBITDA buvo 1.479 tūkst. Eur, arba 6% mažesnė už 2016 m. to paties laikotarpio, kai ji
siekė 1.572 tūkst. Eur. Įmonių Grupės EBITDA ir grynojo pelno palyginimas pavaizduotas 6-ame
paveiksle.
Veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. Eur
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2017

2017 metais LITEXPO įmonių Grupė pasiekė planuotą nuosavo kapitalo grąžos rodiklį – 5,8 bei
viršijo investuoto kapitalo grąžos rodiklio planus – planuota 3,7 , o pasiekta 4,2. Šių rodiklių pokyčių dinamika 2016-2017 metais pavaizduota žemiau esančiame grafike. (pav. 9). 2017 metų įmonių Grupės grynojo pelno pasiskirstymas pavaizduotas 10 paveiksle. LITEXPO pelnas sudarė 88%
viso Grupės grynojo pelno, Litexpo Events – 7% , Ovantis - 6%. Taip pat pateikiami apskaičiuoti
įmonių Grupės bendrojo likvidumo ir turto apyvartumo rodikliai bei jų 3 metų kitimo dinamika
(atitinkamai pav. 11 ir pav. 12).

ROE, proc.

650

2017

Finansinės skolos santykis su
EBITDA, 2016-2017 m.

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS LITEXPO Konsoliduotas metinis pranešimas

LITEXPO

EVENTS

26

27

Bendrasis likvidumo koeficientas
2015 - 2017 m.
5
4

0,4

2

0,81

1
2015

LITEXPO už 2015 metus į valstybės biudžetą sumokėjo 411 tūkst. Eur dividendų, už 2016 metus
– 136 tūkst. Eur. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą LITEXPO siūloma skirti pelno
dalis dividendams už finansinius 2017 metus, atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžą, sudarys 498
tūkst. Eur arba 70% paskirstytino pelno sumos.

0,5

4,18

3

0

Turto apyvartumo koeficientas
2015 - 2017m.

2016

0,41

0,37

0,3

0,30

0,42
2017

0,2

2015

2016

kos bus įtvirtinta pastaraisiais metais LITEXPO nuosekliai vykdyta dividendų mokėjimo praktika,
apibrėžianti vieningus ir aiškius pelno paskirstymo kriterijus. Tai dar vienas Bendrovės žingsnis
didesnio skaidrumo link.

2017

Dividendų LITEXPO neprivalės skirti tik tuo atveju, jeigu Bendrovės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei įmonė yra nemoki arba
išmokėjusi dividendus tokia taptų. LITEXPO dividendų galės nemokėti ir tuo atveju, jei jos finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra lygus arba didesnis nei 1,0.

Balansinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje padidėjo 3,8 mln. Eur. LITEXPO įmonių Grupė 2017 metais baigė įgyvendinti investicinį plėtros projektą - LITEXPO centrinių rūmų
rekonstrukciją. Per 2017 metus į projektą papildomai investavo 4,8 mln. Eur. – statybų darbams
skirta 3,8 mln. Eur, baldams įsigyti – 0,4 mln. Eur, audiovizualinių ir konferencinių sistemų įrangai – 0,7 mln. Eur. Kitoms investicijoms ataskaitiniais metais papildomai skirta dar 0,4 mln. Eur.
Buvo įsigyta bevielio tinklo prieigos įrenginiai, IT įrangos bei ūkio inventoriaus, atnaujinta apskaitos bei verslo valdymo sistema, internetinė svetainė. Metinės turto nusidėvėjimo išlaidos (įskaitant ir subsidijų lėšomis įsigytą turtą) sudarė 832 tūkst. Eur (sąnaudomis pripažinta 676 tūkst.
Eur).
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2017 metais išaugo iki 4,95 mln. Eur. 2017 metų pabaigoje mokėtinos
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai taip pat padidėjo ir sudarė 1,85 mln. Eur. Nors ženkliai
sumažėjo skolos tiekėjams bei mokėtino pelno mokesčio įsipareigojimai, atsirado naujas trumpalaikis įsipareigojimas - metinė paskolos grąžinimo bankui suma ( 954 tūkst. Eur).
Trumpalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su praeitais metais, sumažėjo 0,7
mln. Eur. Ir sudarė 0,8 mln. Eur. Trumpalaikio turto vertė labiausiai keitėsi dėl sumažėjusių pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje. Sukauptos nuosavos piniginės lėšos buvo investuotos į Centrinių
rūmų rekonstrukcijos projekto sėkmingą užbaigimą. Taip pat ženkliai sumažėjo pirkėjų skolos, o
dėl avansinių mokesčių išaugo gautinos sumos.
DIVIDENDŲ POLITIKA
Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ dividendų mokėjimo politika atitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias
bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų, patvirtintą 1997 m. sausio 14 d. Nr. 20 (aktuali
redakcija nuo 2018-02-07)
Vadovaujantis šia tvarka LITEXPO dividendų skyrimą planuoja atsižvelgdama į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Tokia dividendų politika skatina įmonę siekti geresnių
finansinių rezultatų, taip padidinant nuosavo kapitalo grąžą. LITEXPO siekia kurti grąžą savo
akcininkams: tiek didžiausiam jų – Lietuvos valstybei, tiek privatiems fiziniams asmenims, dalyvaujantiems pagrindinės įmonės mažumos kapitale. Laikantis šios dividendų mokėjimo tvar-
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6. STRATEGINIŲ TIKSLŲ
PASIEKIMAS PERSONALO SRITYJE
2017 METAIS
LITEXPO įmonių grupės organizacinė valdymo struktūra yra patvirtina Valdybos posėdžio 201512-21 protokolu Nr.(1.4)-11. Įmonių grupę sudaro UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“, UAB „Litexpo events“ ir UAB „Ovantis“.
2017 m. gruodžio 31 d. LITEXPO įmonių grupėje dirbo 109 darbuotojai (į darbuotojų skaičių nėra
įskaičiuoti nėštumo ir gimdymo bei motinystės (tėvystės) atostogose esantys darbuotojai), iš kurių 51 % sudarė moterys, 49 % - vyrai. Vidutinis Bendrovės darbuotojų amžius yra 44 metai, iš
jų moterų – 42 metai, vyrų 46 metai. Tarp vadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytis: 38 % vadovų sudaro moterys ir 62 % - vyrai. 36 % darbuotojų yra išdirbę
10 ir daugiau metų. Vadovaujantį, administracinį ir vadybinį darbą dirbančių darbuotojų 93 % turi
aukštąjį išsilavinimą.

Informacija apie atlygio politiką
Bendrovės aukščiausio lygio vadovų atlygio nustatymą reglamentuoja Valdybos patvirtintas
(2016-05-23 Valdybos posėdžio protokolas Nr. VP-4) „UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro
„Litexpo“ direktoriaus, jo pavaduotojo ir finansų vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“.
Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos
Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės
pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį. Kintama dalis
skiriama už pardavimo pajamų bei pelno iki apmokestinimo planinių rodiklių vykdymą ir
išmokama apraše nustatytu periodiškumu. Patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už
sėkmingus metinius Bendrovės darbo rezultatus bei strateginiame veiklos plane numatytų
finansinių ir nefinansinių rodiklių vykdymą užtikrinant veiklos efektyvumą ir verslo vertės
didinimą bei infrastruktūros išlaikymą ir plėtrą (nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE),
investuoto kapitalo grąža (ROIC), investicinio plano vykdymas), valdybos sprendimu iš įmonės
pelno gali būti skiriama premija.

Įmonės pavadinimas

2015-12-31

2016-12-31

2017-09-30

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro
„Litexpo“

89

86

86

UAB „Litexpo events“

-

8

8

UAB „Ovantis“

8

11

12

LITEXPO darbuotojams yra įdiegta atlygio valdymo sistema, kuri kasmet yra peržiūrima ir
pagal poreikį atnaujinama. Tai viena pagrindinių komunikavimo priemonių darbuotojams apie
įmonės strategiją, tikslus ir vertybes. LITEXPO vadovaujasi „atsakingo atlygio“ principu ir
siekia, kad akcininkų skiriamos lėšos būtų valdomos efektyviai ir užtikrintų pastovų įmonės
tikslų vykdymą organizacijos strategijos rėmuose. Atlygio sistema yra susieta su kitomis
Bendrovėje įdiegtomis verslo valdymo sistemomis. Kuriant atlygio sistemą buvo remiamasi
„Korn Ferry Hay group“ metodika bei vadovaujamasi teisingumo, lygiavertiškumo, nuoseklumo
ir skaidrumo principais. Pažymėtina, kad vienodi atlygio nustatymo ir mokėjimo principai yra
taikomi visoje LITEXPO įmonių grupėje. Šiuo metu galioja 2015-04-02 direktoriaus įsakymu Nr.
1-10 patvirtinti bei 2017-04-03 Nr. 1-11 ir 2018-02-13 Nr. 1-4 įsakymais papildyti UAB Lietuvos
parodų ir kongresų centro “Litexpo” (toliau – Bendrovė) darbuotojų darbo apmokėjimo,
skatinimo ir socialinių garantijų nuostatai.

Iš viso:

97

105

109

Bendrovės darbuotojų atlygio paketą sudaro finansinis ir nefinansinis atlygis.

LITEXPO įmonių grupės darbuotojų pasiskirstymas pagal įmones:

3%

Specialistai
Aptarnaujantis personalas

Finansinį atlygį reglamentuoja Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinti darbuotojų darbo
apmokėjimo, skatinimo ir socialinių garantijų nuostatai. Finansinį atlygį sudaro:
9%

27%

• pareiginio atlyginimo priedas (kintamas atlyginimas)
°° individualus skatinimo priedas,

Darbininkai
Aukščiausio lygio vadovai
Padalinių vadovai

• Pareiginis atlyginimas (bazinis atlyginimas);

°° komandinis skatinimo priedas.
16%

45%
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• priemokos už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų.
Pareiginis atlyginimas yra kas mėnesį išmokama fiksuota pagrindinė darbo užmokesčio
sudedamoji dalis, kurios dydis nurodomas darbuotojo darbo sutartyje. Įmonėje yra nustatyti
pareiginių atlyginimo lygiai ir jų rėžiai, atsižvelgiant į darbo sudėtingumą, priskirtą atsakomybę,
kompetencijas, išsilavinimą, reikalingą žinių lygį, įgūdžius, rinkos vertę ir pan.
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Kintamas atlygis skiriamas už patvirtintų Bendrovei, konkrečiam padaliniui ar individualiai
darbuotojui planinių finansinių rodiklių ar konkrečių užduočių vykdymą ir išmokamas nustatytu
periodiškumu. Individualus skatinimo priedas gali būti skiriamas atsižvelgiant į pardavimų ir
paslaugų apimties plano vykdymą, projektinės grupės bei darbuotojo pasiektus individualius
darbo rezultatus. Komandinis skatinimo priedas gali būti skiriamas kas ketvirtį atsižvelgiant į
įmonės pelno rodiklių ir strateginių veiklos rodiklių vykdymą.
Už darbą nukrypstant nuo įprastų darbo sąlygų (viršvalandinis darbas, darbas naktį, poilsio ir
švenčių dienomis) mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
Nefinansinis atlygis yra netiesioginė darbuotojų atlygio forma, kurią Bendrovė pasitelkia savo
darbuotojų pastangų, įsitraukimo bei lojalumo skatinimui, darbuotojų gerovės bei veiklos
Bendrovėje praturtinimui. Tai įvairūs Bendrovės renginiai, darbuotojų konkursai, sveikinimai
ypatingomis progomis, galimybė pasirinkti lankstų darbo grafiką, darbo priemonės,
pripažinimas, darbuotojų vystymas ir ugdymas.
Įmonei svarbus kiekvieno darbuotojo indėlis ir iniciatyvos vystant LITEXPO veiklą ir tobulinant
vidinius procesus. Kasmet yra vykdomi administracijos darbuotojų metiniai pokalbiai. Aptariami
darbuotojo veiklos rezultatai, darbo sąlygos, ugdymo galimybės. Vadovai padeda darbuotojams
išsikelti individualius tikslus. Tai yra svarbu kuriant pozityvią aplinką ir konstruktyvią įmonės
kultūrą, kur kiekvienas yra įtraukiamas į įmonės strateginių tikslų siekimą. Atlygio nustatymo
principai yra susieti su darbuotojų veiklos vertinimo rezultatais.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas 2016 – 2017 m. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro
„Litexpo“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant
pareiginį atlyginimą ir priedus), neatskaičius mokesčių.
2016 m.
Pareigybės pavadinimas

2017m.

Darbuotojų

Darbo

Darbuotojų

Darbo

skaičius

užmokestis

skaičius

užmokestis

Direktorius

1

3458

1

3485

Aukščiausio lygio vadovas

2

3135

2

3084

Vertę kuriančio padalinio vadovas

3

1995

3

2082

Palaikančios veiklos padalinio vadovas

6

1574

5

1672

Vyriausias specialistas

9

1561

10

1545

Vyresnysis specialistas

18

1203

20

1248

Specialistas

8

999

9

1011

Aptarnaujantis darbuotojas

15

885

15

878

Kvalifikuotas darbininkas

19

961

20

980

Nekvalifikuotas darbininkas

5

627

5

664

Nuolatinis tobulėjimas

gramose, įgyti visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, semtis patirties ir naujų idėjų iš kitų šalių tarptautinių parodų ir konferencijų centrų. 2017 m. darbuotojai dalyvavo
atviruose mokymuose apskaitos, mokesčių, darbo teisės, viešųjų pirkimų, pardavimų įgūdžių
tobulinimo srityse. Parodų organizavimo skyriaus darbuotojams buvo organizuoti vidiniai kūrybiškumo ir kalbėjimo lavinimo bei projektų valdymo mokymai. Įmonės specialistai devyniolika
kartų vyko į užsienio parodų ir konferencijų centrus užmegzti naujų kontaktų, pasisemti patirties panaudojant infrastruktūros galimybes, valdant lankytojų srautus, užtikrinant jų saugumą,
planuojant ekspozicines sales, stendus ir renginių zonas. Įmonė taip pat rėmė darbuotojų, norinčių gilinti užsienio kalbos įgūdžius, mokymus.
Saugios darbo vietos, motyvuojanti darbo aplinka
LITEXPO siekdama išlikti socialiai atsakinga įmone ir pateisinti įgytas nominacijas šiose srityje, užtikrina darbuotojams visas socialines garantijas bei darbų ir gaisrinės saugos reikalavimus. Kasmet organizuojamas darbuotojams pasiskiepijimas nuo gripo, ar nuo kitų darbo
metu veikiamų rizikos veiksnių, sudaromos sąlygos pasitikrinti sveikatą darbo vietoje, atliekant
kraujo tyrimus bei pasikonsultuoti su medikais. Nustatytų pareigybių darbuotojams tam tikru
periodiškumu nemokamai išduodama speciali apranga, avalynė ir kitos asmeninės apsaugos
priemonės. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinus socialinių reikmių rezervo fondą, atskiru direktoriaus įsakymu mirus darbuotojo sutuoktiniui, tėvams ar vaikams bei
kitais ypatingais atvejais darbuotojams gali būti skiriamos materialinės pašalpos.
Įmonėje kasmet yra tradiciškai organizuojamas konkursas „Metų darbuotojai“. Paskelbus
konkurso sąlygas darbuotojai patys inicijuoja ir pildo paraiškas, kurį/iuos darbuotoją/us norėtų nominuoti. Paraiškų vertinimui yra sudaroma komisija. 2017-06-01 įsakymu Nr. P-22 septyni
daugiausiai balų surinkę darbuotojai buvo pripažinti nugalėtojais.
Visuomeninė ir socialinė veikla
LITEXPO skatina jaunimo švietėjišką ugdomą ir profesinę veiklą, dalijasi žiniomis bei patirtimi,
bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, sudaro sąlygos studentams atlikti praktiką. Bendrovėje 2017 m. praktiką atliko 10 auštųjų mokslo įstaigų bei specializuotų mokymų centrų studentai. 2017 m. pirmąjį pusmetį buvo organizuojami vizitai pagal UAB “Inlinen” kartu su Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmais įgyvendinamą Lietuvos darbo biržos projekto „Atrask
save“ veiklų dalį, kuomet po mokymų, grupėms sudarytomis iš 15 asmenų, yra organizuojami
2-3 valandų vizitai į tame rajone esančias įstaigas ir įmones, kurių metu dalyviai turi būti supažindinti su darbo aplinka, vidaus taisyklėmis, įsidarbinimo galimybėmis.
2017 m. vasario 24 d. darbuotojams buvo sudarytos galimybės rašyti nacionalinį diktantą paruošiant patalpas ir užtikrinant jų rašto darbų išsiuntimą vertinimo komisijai.
Bendrovės darbuotojai, dirbantys ofise, jau kelinti metai yra pakviečiami dalyvauti LITEXPO
rengiamoje pavasarinėje pilietiškumo akcijoje „Darom“ ir 2017-05-02 buvo surinktos šiukšlės
Lazdynų teritorijoje aplink LITEXPO.

Nuoseklus dėmesys įmonėje skiriamas darbuotojų ugdymui. Suteikiamos galimybes ir darbuotojai skatinami dalyvauti įvairių profesinių mokymų ir bendrųjų kompetencijų lavinimo pro-
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7. STRATEGINĖS NUOSTATOS 2018
METAMS

8. SVARBŪS ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ
METŲ

2018 metais LITEXPO įmonių Grupė vadovausis verslo strategijos dokumentu 2018-2021 metams ir laikysis šių pagrindinių Grupės veiklos strateginių krypčių:

2018 metų „Litexpo“ parodų sezoną atidarė šeštoji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio
paroda „ADVENTUR“. Paroda vyko 2018 m. sausio 26-28 dienomis. Kasmet parodoje kaip pagrindinė tema diskusijoms iškeliama viena iš turizmo verslui aktualių sričių. Šiemet ADVENTUR 2018 pabrėžė nišinio turizmo svarbą, kuri yra itin aktualus Lietuvos turizmo rinkai, nes
gali sumažinti sezoniškumo problemą, pritraukti naujus turistų srautus ir išsiskirti iš kaimyninių turizmo rinkų. Nišinio turizmo temai parodos metu buvo surengtas ADVENTUR FORUMAS
Nišinis turizmas – ar Lietuva pasiruošusi nustebinti?. Renginys buvo skirtas vietinio ir atvykstamojo turizmo specialistams, Lietuvos turizmo politikos formuotojams, savivaldybių turizmo
skyrių ir turizmo informacijos centrų atstovams.

• veiklos efektyvumo bei įmonės vertės didinimas, užtikrinant įgyvendinamų investicinių projektų atsipirkimą bei optimalų resursų naudojimą
• parodų organizavimo verslo plėtra, vystant esamas bei įvedant naujas parodas, didinant
tarptautiškumą, užtikrinant dalyvaujančioms įmonėms verslo vertės augimą, o lankytojams
naudingų verslo kontaktų užmezgimą bei turiningą laiko praleidimą.
• konferencijų ir renginių plėtra, didinant rinkos dalį, tarptautinių didelių renginių skaičių, teikiant profesionalias konferencijų organizavimo (PCO) paslaugas (dukterinės UAB “Litexpo
Events” veikla )
• parodų stendų ekspozicijų architektūrinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje ir užsienyje, taikant pažangius technologinius sprendimus
• aukštos kokybės, individualius poreikius atitinkančių maitinimo paslaugų organizavimas ir
teikimas (dukterinės UAB „Ovantis“ veikla)
• infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, pažangių technologinių sprendimų diegimas.

Pirmą kartą parodos metu Nacionalinė turizmo ir verslo asociacija organizavo B2B renginį Turizmo mainai, skirtą Lietuvos turizmo industrijos ekspertams.
Svarbiausiu 2018-ųjų metų parodos „ADVENTUR“ akcentu tapo šalies šimtmetį švenčianti Lietuva. Šiai temai parodoje buvo skirta visa atskira ekspozicijų salė „Švenčianti Lietuva“, kurioje prisistatė Lietuvos miestai, Valstybinis turizmo departamentas, Kaimo turizmo asociacija,
sveikatinimo turizmo paslaugas teikiančios institucijos – viešbučiai, spa centrai, buvo surengti
naujausių maršrutų ir turizmo objektų Lietuvoje pristatymai, akcentuojama Šimtmečio Dainų
šventė ir Šimtmečio žygis po Lietuvą.
Paroda šiemet užėmė keturias ekspozicijų sales, bendras parodos plotas sudarė 15.245 kv.m.
Parodoje dalyvavo 350 turizmo įmonių, o tai - 16 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Pirmą
kartą parodoje prisistatė Bulgarija, Egiptas, Estija, Maldyvai ir Kuba. 17 proc. išaugo parodos
ekspozicijų plotas, dalyviams ir lankytojams buvo atverta rekonstruota centrinių rūmų pirmoji
salė, kurioje įsikūrė užsienio šalių ambasados, kelionių agentūros, jungtiniai užsienio šalių
stendai, lankytojus kvietė unikali „National Geographic” fotografo Joelio Sartore paroda „Foto
Arka”.
Šiais metais parodoje įvyko 140 renginių, o tai - net 133 proc. daugiau nei praėjusiais metais.
Lankytojai dalyvavo jau pamėgtoje renginių rubrikoje „Kelionės – mano gyvenimo būdas“, žinomų keliautojų, kelionių agentūrų surengtuose šalių pristatymuose.
ADVENTUR 2018 aplankė 33630 lankytojų. „ADVENTUR“ yra sparčiausiai augantis „Litexpo“
projektas. Per šešerius metus dalyvių skaičius išaugo 191 procentų, o lankytojų skaičius – 106
procentus.
16-oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS vyko vasario 8-10
dienomis. Šiemet paroda atnaujino koncepciją, įvedė naujas temas, sukūrė naujas prisistatymų
erdves, pritraukė naujų partnerių ir užėmė 5 „Litexpo“ ekspozicijų erdves.
Parodos akcentas – Renkuosi pažangią Lietuvą – akcentavo mokymosi visą gyvenimą svarbą,
aktualiausių rinkoje kompetencijų kompleksinį ugdymą ir pradėjo formuoti naują požiūrį į stu-
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dijų pasirinkimą.
Pirmą kartą parodoje buvo surengta Karjeros planavimo mugė „Renkuosi profesiją“, kurioje
buvo pristatyta 13 pačių aktualiausių rinkoje profesijų. Pirmą kartą šioje mugėje įvyko ir profesinio meistriškumo konkursai, pagal Euroskills konkursų standartus. Konkurse varžėsi Lietuvos automechanikų ir virėjų specialybes studijuojantys Lietuvos profesinių mokyklų moksleiviai.
Pirmą kartą parodoje buvo atverta naujos tematikos erdvė „Būsiu Lietuvai“, įkvėpta Industry
4.0. Kartu su šios salės naujais partneriais – Lietuvos pramonininkų konfederacija, „Investuok
Lietuvoje“, mentorystės programa „Women go tech“, jaunimo iniciatyva būsiu_ lankytojams
buvo sukurta unikali renginių programa, buvo pristatomos ateities specialybės ir kompetencijos, galimybės kurti ir dirbti Lietuvoje. Šioje salėje per interaktyvius prisistatymus, pranešimus
buvo pristatomos pažangios specialybės, griaunami mitai, kalbama apie tai, kad nėra vyriškų
ar moteriškų specialybių, akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą, kalbama apie kompetencijų sąrašą ir kuo jis aktualus. Pirmą kartą parodoje, naujoje erdvėje buvo aiškiai suformuotas
poreikis ir stimulas prisistatyti pažangioms Lietuvos verslo įmonėms, kurios akcentavo aukšto
pridėtinio sektoriaus svarbą, skatino jaunimą rinktis inžinerines, IT specialybes. Čia įsikūrusi
Mokslo ir inovacijų alėja pristatė Lietuvos universitetuose sukurtus mokslo atradimus, inovacijas, idėjas.
Parodoje dalyvavo 285 mokymo, verslo, neformalaus ugdymo organizacijos iš 17 šalių. Parodos
ekspoziciją sudarė 5 teminės parodos salės: 1. Karjeros planavimo mugė „Renkuosi profesiją“,
2. Verslas jauniems, 3. Studijos užsienyje, 4. BŪSIU LIETUVAI, 5. aukštasis mokslas Lietuvoje.
Parodos bendras plotas sudarė 15.565 kv.m.
Per tris dienas parodoje buvo surengta 181 atvira paskaita, seminaras, konferencija. Parodoje
veikė 11 renginių erdvių. Parodą aplankė 28840 lankytojų.
Vasario 22–25 dienomis vyko 19-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurios tema šiemet atspindėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį, tokiu šūkiu
mugė kvietė įvertinti ir pajausti kaip keitėmės, kuo gyvenome, kokie Lietuvos ir pasaulio autoriai, asmenybės ir tekstai labiausiai paveikė mus per visą šimtą metų, ir tuo pačiu diskutuoti,
ieškoti ir kalbėtis apie tai, kaip ir kokią Lietuvą bei pasaulį skaitydami kursime ateinantį šimtą
metų.
Šiemet Vilniaus knygų mugė išsiplėtė ir užėmė visas LITEXPO parodų ir konferencijų sales. Vienu metu mugėje renginiai vyko 17-oje skirtingų vietų. Mugėje dalyvavo 370 leidyklų iš Lietuvos
ir aštuonių pasaulio šalių, per keturias dienas mugėje buvo surengta virš 500 renginių, mugę
aplankė net 67.000 lankytojų, bendras mugės plotas – 18.500 kv.m. Šiemet Vilniaus knygų mugėje lankėsi 53 užsienio svečiai (rašytojai, menininkai, leidėjai) iš 21 pasaulio šalies. Vilniaus
knygų mugė ir šiemet sulaukė ypatingo visuomenės susidomėjimo ir žiniasklaidos dėmesio.
Mugės rėmuose asociacija AGATA organizavo didžiausią per savo gyvavimo laikotarpį Muzikos
salę, projekte prisistatė 67 lietuviškos muzikos leidėjai, autoriai, atlikėjai, buvo surengti 68
renginiai.
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9. PARODŲ IR RENGINIŲ PLANAI
2018 METAIS
Tarptautinė grožio industrijos paroda PELENĖ šiemet bus surengta jau 25-ąjį kartą ir vyks
balandžio 6-8 dienomis.
Išskirtinis dėmesys ir vieta parodoje bus skiriama naujai temai – kosmetologijai ir SPA. Pirmą
kartą visa parodos ekspozicija yra suskirstyta į specializuotas temines sales: 1 salė - estetinė medicina, kosmetologinė įranga, profesionalios priemonės ir kosmetika kosmetologams.
Kosmetikų ir kosmetologų čempionatas, pirtininkų pasirodymai, 2 salė - SPA paslaugos ir procedūros, sveikatingumo produktai ir paslaugos, 3 salė - nagų priežiūros priemonės ir paslaugos, antakių ir blakstienų priežiūros priemonės ir paslaugos, parfumerija, 4 salė - juvelyrika,
autorinio dizaino darbai, aksesuarai salė - profesionali įranga ir priemonės plaukų stilistams,
makiažo priemonės ir paslaugos.
Paroda suvienys per 350 dalyvių. Pirmą kartą per visus parodos gyvavimo metus jų stendai,
mobilūs grožio salonai, kosmetologijos kabinetai, demonstracijų erdvės užpildys visas 5 „Litexpo” centro sales, o parodos dalyviai įsikurs pagal parodos temas.
Pirmuosiuose, neseniai atnaujintuose centro rūmuose įsikurs estetinės medicinos profesionalai. Čia bus galima rasti naujausios ir moderniausios kosmetologijos įrangos, kosmetologų
darbui skirtų priemonių ir kosmetikos. Čia vyks daugybė seminarų ir mokymų kosmetologams.
Bene svarbiausia parodos konferencija – „Kosmetologo veiklą reguliuojantys tesės aktai Lietuvoje ir EU”. Konferencijoje pranešimus skaitys tarptautinių kosmetologų asociacijų atstovai
iš Briuselio, Stokholmo, Londono bei Lietuvos Ūkio, Sveikatos apsaugos ir Švietimo mokslo
ministerijų. Pirmuosiuose „Litexpo” rūmuose bus surengtas IX atviras Lietuvos kosmetikų ir
kosmetologų konkursas. Jame dalyvaus baigiamojo kurso studentai ir diplomuoti kosmetikai
bei grožio terepeutai, kurių darbo stažas – ne mažiau nei vieneri metai. Kosmetologijos erdvėje, 1 „Litexpo” centro salės galerijoje bus įrengti kosmetologijos kabinetai, kuriuose, iš anksto
užsiregistravę parodos lankytojai, galės išmėginti veido bei kūno procedūras, pasitarti, kokią
kosmetiką naudoti ir išgirsti geriausių profesionalų patarimų, pabandyti naujausią įrangą.
2-oji parodų ir kongresų centro salė bus skirta SPA ir sveikatingumui. “Pelenės 2018” naujiena
– pirčių kultūros desantas. Pirmą kartą grožio parodoje bus atstovaujama lietuviškai pirčiai,
kurios ritualai gali drąsiai rungtis su šiuolaikiškiausiomis grožio puoselėjimo priemonėmis.
Tarptautinė grožio industrijos paroda PELENĖ 2018 planuoja 20 proc. pajamų augimą.
Tarptautinė statybų paroda RESTA šiemet bus surengta 25-ąjį kartą. Tiek savo ekspozicija,
tiek dalyvių skaičiumi RESTA išlieka didžiausia LITEXPO rengiama paroda, užimanti visas LITEXPO parodų sales ir lauko aikšteles, t.y. virš 33.500 kv.m ploto. Pastaraisiais metais joje kasmet dalyvauja daugiau kaip 500 įmonių iš Lietuvos ir daugelio Europos valstybių.
Paroda atitinka aukščiausius tarptautinėms parodoms keliamus kokybės reikalavimus, yra
vienintelė specializuota paroda Baltijos šalyse pelniusi pasaulinės parodų verslo asociacijos
UFI pripažinimą.
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Šių metų parodoje akcentuojama – universalaus dizaino principais paremta statyba, kai statiniai ir aplinka kuriama taip, kad juose gyventi, dirbti, ilsėtis ir naudotis jais būtų patogu visiems.
Universalios statybos tematika apjungia visas statybos bei susijusias sritis, aiškiai atitinka visuomenės poreikį gyventi, dirbti ir ilsėtis patogiai, naudoti lanksčiai, paprastai, intuityviai. Parodoje pirmą kartą bus surengta ir tarptautinė konferencija universalios statybos tema.
Jau keletą metų RESTA be pagrindinės statybų temos, apima ir atskiras nekilnojamojo turto,
aplinkos tvarkymo ir apželdinimo, protingų namų valdymo temas-ekspozicijas. Tikimasi sulaukti virš 40.000 lankytojų. Ypatingą dėmesį skirsime būsimiems statybų sektoriaus specialistams, viena parodos diena bus skirta aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams, jie bus
kviečiami nemokamai aplankyti parodą ir dalyvauti jos renginiuose.
2018 m. gegužės 16-18 dienomis vyks kas antri metai rengiama specializuota 3-oji tarptautinė
transporto priemonių detalių, remonto, aksesuarų, puošybos paroda MECHANIKA 2018, skirta specialistams - transporto įrangos, detalių tiekėjams, importuotojams, transporto remonto
ir aptarnavimo įmonių atstovams, transporto parkų savininkams. Parodos tikslai: įmonėms,
remontuojančios ir aptarnaujančioms transporto priemones pristatyti naujus produktus, įrengimus ir paslaugas, kurios padėtų stiprinti automechanikos sektorių, gerintų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, skatintų konkurencingumą ir keltų automechanikos sektoriaus specialistų
kvalifikaciją.
Planuojamas dalyvių skaičius – 35 įmonės iš Lietuvos ir užsienio, pristatančios transporto eksploatacines priemones, atsargines detales, įrangą autoservisams ir garažams.
Kartu su paroda MECHANIKA vyks 12-oji tarptautinė transporto ir logistikos paroda-konferencija TRANSBALTICA 2018. Ši paroda taip pat rengiama kas antri metai ir yra vienintelis
specializuotas transporto verslo aktualijas atspindintis renginys Baltijos šalyse. Parodos tikslai - pristatyti rinkos naujienas, transporto sektoriaus iššūkius, naujoves ir aktualijas, skatinti
transporto verslo įmonių bendradarbiavimą, tarptautinių verslo ryšių plėtrą, vidinės paklausos
didinimą ir prisidėti prie patrauklaus Lietuvos, kaip modernios tranzito šalies, įvaizdžio formavimo.
Parodos metu partneriai Susisiekimo ministerija ir Lietuvos verslo konfederacija surengs tarptautinę konferenciją TRANSBALTICA 2018 ,,Inovacijos ir skaitmenizavimas: transportas ateities ekonomikoje“.
Planuojamas dalyvių skaičius – 42 įmonės iš Lietuvos ir užsienio, pristatančios ITS transporto
sistemas, transporto paslaugas, transporto priemones.
Šias dvi transporto parodas papildys pirmą kartą gegužės 18 dieną rengiama automobilių mugė
„AUTO BAZAR“, kurioje bus galima ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti naujausius automobilių modelius, palyginti juos vienus su kitais, pabendrauti su jų pardavėjais ir išbandyti automobilius
testodrome. Visi nauji automobiliai „AUTO BAZAR 2018“ parodoje bus eksponuojami vienodose
palapinėse, lauko ekspozicijoje. Tai gamintojų atstovams gerokai sumažina dalyvavimo kaštus ir
tampa patraukliu renginiu pristatyti atstovaujamus prekinius ženklus. Vos paskelbus apie renginį, dalyvavimą „AUTO BAZAR“ patvirtino „Citroen“, „Ford“, „Hyundai“, „Lexus“, „MercedesBenz“, „Mitsubishi“, „Nissan“, „Honda“, „SsangYong“, „Subaru“ ir „Suzuki“ gamintojų atstovai.
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Parodas lydės specializuotos „Lietuvos komercinis automobilis 2017“, „Lenktynių mechanika“,
„Best Classic Auto LT“ ekspozicijos. Tai pirmasis tokio formato renginys Lietuvoje, įdomus visiems techniką mėgstantiems žmonėms ir apjungiantis visomis sritimis besidominčius automobilių gerbėjus. Vieni čia ras ir išbandys naujus modelius, kiti domėsis komerciniu transportu, treti susipažins su istorine technika ar sportui skirtomis transporto priemonėmis.
Tarptautinė specializuota gamybos, inovacijų ir inžinerinių sprendimų paroda BALTTECHNIKA skirta specialistams, verslui, akademinei visuomenei. Tai vienintelė LITEXPO organizuojama išskirtinai B2B formato paroda. Pagrindinės teminės grupės yra pramonės įranga ir
medžiagos, pramoniniai robotai, elektronika, elektrotechnika, automatika, suvirinimas, metalo
apdirbimas. 2018 metų parodos akcentas – pramonės skaitmeninimo perspektyvos Europoje.
Šia tema parodos metu vyks trečioji konferencija „Pramonė 4.0. Pridėtinės vertės kūrimas“,
kuri atsigręš į praktinę skaitmeninių transformacijų pusę – nuo ko pradėti, kokius realius
žingsnius įgyvendinti ir kaip sėkmingai skaitmeninti gamybos, verslo procesus Lietuvos įmonėms, kad ketvirtoji pramonės revoliucijos vizija Lietuvoje neliktų vien tik popieriuje.
Konferencijos metu ekspertai iš Europos šalių lyderių ir Lietuvos pasidalins žiniomis apie naujausias gamybos technologijų tendencijas, dalyviai turės progą užmegzti kontaktus parodos
metu organizuojamoje B2B kontaktų mainų sesijoje. Dalyvių laukia aktualūs pranešimai, vieša
diskusija su Lietuvos ir tarptautiniais ekspertais, taip pat seminarai atskiromis temomis paralelinėse sesijose.
Konrerencijos organizatoriai – asociacija LINPRA, asociacija INFOBALT ir Vokietijos-Baltijos
šalių prekybos rūmai.
Planuojamas dalyvių skaičius – 100 įmonių iš Lietuvos ir užsienio šalių, specialistų-lankytojų
skaičius – apie 6.000.
2018 m. gegužės 24–26 dienomis Vilniuje, LITEXPO, 22-ą kartą vyks didžiausia ir reikšmingiausia Baltijos regione tarptautinė žemės ūkio ir maisto pramonės paroda „AgroBalt 2018“.
Parodos organizatorius – LR Žemės ūkio ministerija, partneris – LITEXPO.
Parodos tikslai – skatinti mokslo, gamybos, pardavimų specialistų bendradarbiavimą, didinanti
Lietuvos maisto produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose, pateikiant vartotojui
saugų ir sveiką maistą, užmegzti regioninių žemės ir maisto ūkio subjektų bei institucijų
ryšius su kitomis šalimis, atskleisti narystės Europos Sąjungoje poveikio regionų plėtrai privalumus ir iššūkius.
Pagrindinė parodos tema - kokybiškas ir saugus maistas, agroverslo galimybės, žemės ūkio ir
maisto pramonės įranga bei technologijos, veislinė gyvulininkystė, mokslo ir mokymo pasiekimai žemės ir maisto ūkio srityje, žemės ūkio technika. Ypatingą dėmesį parodoje numatoma
skirti maisto švaistymo prevencijai. Tuo tikslu parodos metu bus organizuojamas politinis
forumas maisto nuostolių ir švaistymo klausimais
Visi parodos dalyviai turės galimybę dalyvauti geriausio parodos eksponato „AgroBalt 2018“.
konkurse, o gauti apdovanojimai suteikia galimybę ženklinti apdovanotus gaminius AgroBalt
ženklu.
Parodoje ketinama ne tik įrengti 1500 kv.m Lietuvos veislinės gyvulininkystės ekspoziciją, kur
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numatyta pristatyti veislinikystės laimėjimus, demonstruoti gyvulius, bet bus organizuojami
ir parodos lankytojus pritraukiantys įspūdingi žirgų pasirodymai. Lankytojai parodos salėse
galės susipažinti ir paragauti naujausių, ekologiškų, tautinio paveldo ir kitokių išskirtinių produktų. Bus galimybė įsigyti pačių įvairiausių sodinukų, sėklų, bitinikystės produktų ir pan.
Numatoma pristatyti tradicinius amatus, šalies kulinarinį paveldą, kaimo turizmo privalumus.
Bus organizuoti ūkininkų turgeliai, visuomeninio maitinimo įstaigos suteiks galimybę pasmaguriauti įvairiais patiekalais, nuolat vyks įvairūs renginiai, loterijos ir atrakcijos vaikučiams.
Numatomi ir Lietuvos valstybingumo painėjimo 100 - mečio renginiai.

listams. Dalyvių stenduose bus demonstruojama naujausia parduotuvių, viešbučių, restoranų
įranga bei baldai, apskaitos ir kontrolės sistemos, kasos aparatai, apšvietimas ir interjero projektavimo paslaugos, stalo serviravimo priemonės, tekstilė bei indai, darbuotojų uniformos
bei patalynė, higienos bei švaros priemonės. Parodos metu vyks tradicinis „Geriausio Lietuvos
virėjo“ čempionatas, kurį organizuoja parodos partneris – Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija.

Kas du metus vyksiančiose parodose AgroBalt savo eksponatus pristato per 400 dalyvių. Lankytojų skaičius - per 30.000. Parodos metu susitinka daugelio šalių vyriausybių, oficialių delegacijų atstovai, žemės ūkio specialistai, diskutuojama ir dalijamasi patirtimi susitikimuose,
seminaruose, konferencijose. Reportažus iš parodos vietos rengia šalies žurnalistai.

Tuo pačiu metu 2018 m. lapkričio 8-10 dienomis bus surengta 7-oji Baltijos maisto ir gėrimų paroda BAF. Parodos moto – VISKAS DĖL MAISTO. Baltijos maisto ir gėrimų paroda BAF
– tai geras maistas ir gurmaniški atradimai, tai verslo įvykis, skirtas nišinių maisto ir gėrimų
produktų, prieskonių ir delikatesų skverbimuisi į rinką. Čia pristatomi produktai dar tik ieško
savo kelio į Lietuvos prekybos centrų lentynas. Parodos dalyviai – smulkaus ir vidutinio verslo
maisto ir gėrimų gamintojai, nedideli ir unikalūs ūkiai, prieskonių, aliejų, vynų importuotojai
išnaudoja Baltijos maisto ir gėrimų parodą BAF kaip platformą užmegzti verslo kontaktus ir
užmegzti ilgametę draugystę su produktų pirkėjais. Baltijos maisto ir gėrimų parodos BAF
2018 metu didelis dėmesys bus skirtas didžiausias pakuočių sektoriaus naujovėms. Tradicinė
parodos interaktyvi kulinarinė erdvė VIRTUVĖS STUDIJA šiemet pakvies į nepamirštamas šefų
improvizacijas.

Pirmąjį šių metų pusmetį užbaigsime tarptautine šiuolaikinio meno muge ARTVILNIUS‘2018,
kurią jau aštuntus metus rengia Lietuvos meno galerininkų asociacija. LITEXPO yra pagrindinis
renginio partneris. Kasmet meno mugę ARTVILNIUS aplanko apie 20.000 žmonių. Mugės metu
pristatoma daugiau nei 60 rinktinių meno galerijų iš 20 pasaulio šalių. Šių metų mugės akcentas – Baltijos šalių šiuolaikinis menas.
Tarptautinė paroda BALDAI. INTERJERAS. DIZAINAS vyks spalio 11-13 dienomis. Trečią dešimtmetį sėkmingai veikianti paroda kasmet suburia baldų gamintojus ir pardavėjus iš Lietuvos
ir užsienio, garsina lietuvišką dizainą ir jo kūrėjus, demonstruoja naujausias baldų gamybos
ir interjero dizaino tendencijas specialistams bei galutiniams vartotojams, besidominantiems
naujovėmis baldų rinkoje. Kartu parodoje demonstruojamos baldų ir medienos pramonės
technologijos ir įrengimai, apdailos medžiagos ir priemonės. Po keleto metų pertraukos parodoje BALDAI. INTERJERAS. DIZAINAS 2018 vėl bus rengiamas DIZAINO KONKURSAS. Konkurso tikslas – atrasti ir išskirti geriausius naujus baldų dizaino sprendimus, skatinti gero dizaino
panaudojimą baldų pramonėje, įvertinti Lietuvoje sukuriamų baldų dizaino šiuolaikiškumą,
originalumą, funkcionalumą bei inovatyvumą.
Jau trečią kartą parodos metu bus surengtas specializuotas renginys, skirtas išimtinai specialistams – architektams, projektuotojams ir interjero dizaineriams ARCHZONA. Specialiose ekspozicijoje garsiausi Lietuvos ir užsienio gamintojai pristatys pačius aktualiausius savo
produktus ir karščiausias naujienas – apdailos, apšvietimo, baldų, durų, fasadų, grindų, lubų,
santechnikos, sienų dekoro ir kt. produktus bei paslaugas. Šiemet ARCHZONĄ papildys naujo
formato renginys „Menas interjere“.
Parodos metu partneris „Versli Lietuva“ surengs konferenciją eksporto skatinimui ir B2B kontaktų mugę baldų pramonės atstovams.
Paroda užims 5 ekspozicijų sales. Planuojamas parodos dalyvių skaičius – 115 įmonių iš Lietuvos ir užsienio.

Paroda užims 5 ir 4 ekspozicijų sales. Planuojamas dalyvių skaičius – 65 įmonės iš Lietuvos ir
užsienio.

Paroda užims 3 ekspozicijų salę. Planuojamas dalyvių skaičius – 70 įmonių iš Lietuvos ir užsienio.
Lapkričio pabaigoje bus surengtos dvi lankytojų itin mėgiamos parodos - VAIKŲ ŠALIS, skirta
šeimoms, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, ir paroda MOKYKLA, pristatanti pradinio, vidurinio, specialiojo ugdymo programų aktualijas, ugdymo įrangos ir mokymo priemonių
spektrą.
Parodoje VAIKŲ ŠALIS didelį dėmesį skirsime jaunoms šeimoms, besiruošiančioms tapti tėvais ar jau auginantiems mažylį. Parodoje kalbėsime apie pasiruošimą tėvystei, psichologinius
barjerus, jaunų mamų užimtumą, vaikų ugdymą. Parodoje kaip visuomet, netruks renginių,
gerų pavyzdžių ir sėkmės istorijų. Parodoje kasmet dalyvauja apie 100 įmonių, parodą aplanko
18.000 lankytojų.
Paroda MOKYKLA – renginys skirtas Lietuvos švietimo bendruomenei. Savo programoje paroda kelia aktualius švietimo klausimus ir vaikų bei jaunimo ugdymo problemas. Paroda garsi
savo plačia renginių programa: parodos metu rengiamos konferencijos ir forumai, susitikimai,
diskusijos ir debatai, interaktyvūs edukaciniai užsiėmimai kūrybinės dirbtuvės mokytojams ir
mokiniams, ypač populiarios meistriškumo pamokos. Pagrindinis parodos partneris – Ugdymo plėtotės centras bei Švietimo ir mokslo ministerija.

2018 m. lapkričio 8-10 dienomis vyks kas antri metai rengiama tarptautinė restoranų, viešbučių ir parduotuvių įrangos paroda BALTSHOP. BALTHOTEL. BALTGASTRO. Per 18 metų paroda tapo gerai žinomu prekiniu ženklu, pristatančiu naujausius funkcinius bei technologinius
sprendimus, visą reikalingą informaciją ir aktualijas Horeca srities profesionalams ir specia-
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10. INVESTICIJŲ PROGRAMA IR
SIEKTINI FINANSINIAI RODIKLIAI
2018 METAIS
Visi investiciniai LITEXPO įmonių Grupės projektai įgyvendinami ilgalaikių Bendrovės strateginių tikslų pasiekimui. 2018 metais nenumatoma didelių investicinių projektų, tačiau planuojama įsigyti interaktyvios, centralizuotos informacijos, nuorodų bei reklaminio ploto pateikimo
sistemą, nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinių (UPS, generatorių) bei kitos ūkio eksploatacijai būtinos įrangos. Taip pat bus atnaujinama parodinė įranga, inventorius, diegiama
santykių su klientais valdymo – CRM sistema, atnaujinama atskirų darbo vietų kompiuterinė
bei programinė įranga, tinklo įranga, internetinis puslapis. Visi šie investiciniai projektai bus
finansuojami nuosavomis lėšomis.
Įmonių Grupės 2018 metų finansinis planas (biudžetas) parengtas, įvertinus kiekvienos parodos rinkos potencialą, atsižvelgiant į ekonomikos bei vidinės paklausos numatomą augimą,
galimybes pritraukti į Lietuvą tarptautinius renginius, išplėstą konferencijų ir parodų infrastruktūrą, rekonstravus Centrinius rūmus. Tvirtinant biudžetą taip pat atsižvelgta ir į augančius
personalo kaštus, ženkliai išaugusius amortizacijos kaštus, turto mokesčius bei kitus tiesioginius veiksnius. Įgyvendinus išsikeltus tikslus, tikėtina, kad 2018 metais Įmonių Grupės pajamos augs iš visų parodų, o taip pat ir iš dukterinių bendrovių veiklos. Dėl 2017 metais vykdytų
investicinių projektų 2018 metais bus patiriamos didesnės nusidėvėjimo sąnaudos bei mokami
didesni nekilnojamo turto mokesčiai. 2018 metais įsipareigojama pasiekti didesnę apyvartą,
nei 2017 metais, nes Litexpo Centrinių rūmų rekonstrukcija yra užbaigta ir pastatas naudojamas visu pajėgumu. Planuojama, kad visi Grupės finansiniai rodikliai 2018 metais turėtų gerėti, lyginant su 2017 metais. Apyvarta 2018 metais turėtų siekti beveik 7 mln. Eur., pelnas iki
mokesčių 1,1 mln. Eur. Įmonių grupė sieks 14% grynojo pelno maržos rodiklio, 31% EBITDA
maržos, 17% EBIT maržos. Planuojama gauti 8,1 proc. nuosavo kapitalo grąžos (ROE) bei 4,4
proc. investuoto kapitalo grąžos (ROIC).
LITEXPO įmonių Grupė, įgyvendindama strateginius tikslus, ir toliau sieks kuriamų produktų
bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, maksimalaus darbo efektyvumo, darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo darbu užtikrinimo, socialinės atsakomybės augimo. Šių tikslų pasiekimui nuolat bus peržiūrimos, atnaujinamos, personalo parinkimo, paskyrimo, išlaikymo motyvavimo ir ugdymo sistemos, diegiami pažangūs vadybos modeliai. LITEXPO įmonių Grupės
vadovybė, įvertinusi, valdymo bei vidinius ir darbo organizavimo rezervus bei pokyčius, o taip
pat investicinių projektų savalaikio įgyvendinimo svarbą, išlaidų taupymo rezervus, įsipareigoja
užtikrinti 2018 metų planinių veiklos bei finansinių įsipareigojimų įvykdymą.
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11. PAGRINDINIAI RIZIKOS
VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS
Kaip ir kiekviena įmonė, LITEXPO savo veikloje susiduria su įvairiomis rizikomis. Išskiriama
keletas pagrindinių rizikos veiksnių su kuriais susiduria Bendrovė, įgyvendindama strateginius
tikslus. Tai ekonominiai, veiklos bei politiniai ir finansiniai rizikos veiksniai. Strategijos įgyvendinimo rizikos, jų įtaka strateginių tikslų pasiekimui bei numatomi rizikų valdymo principai
pateikiami lentelėje.
Pagrindinių finansinių rodiklių (pajamos ir pelnas) pasiekimo rizika:
Rizika

Nepakankamas
dalyvių ir lankytojų srautas per
metus

Medžiagų, energetinių kaštų
rinkos kainų
didėjimas.

Palūkanų normos, kapitalo
kainos padidėjimas

Rizikos aprašymas

Numatomos rizikos valdymo priemonės

Šios rizikos veiksnys gali lemti sumažėjusias pajamas

Šios rizikos suvaldymui numatoma aktyvinti rinkodaros
veiksmus bei tiesioginius pardavimus. Taip numatoma
didinti paslaugų pardavimo padalinių personalo skaičių,
kelti jų kvalifikaciją bei žinių lygį, o taip pat taikyti
pažangias personalo motyvacines programas. Dalyvių
ir lankytojų srautams didinti numatoma ir specializuotų
renginių skaičiaus prie kiekvienos organizuojamos
parodos didinimas, didesnio reklamos biudžeto skyrimas
užsienio dalyvių pritraukimui. Kasdieninė paieška kitų
galimybių, kaip didinti parodos pridėtąją vertę ir taip
pritraukti potencialius parodų dalyvius bei lankytojus.

Šios rizikos veiksnys gali lemti sumažėjusias pajamas

Šios rizikos suvaldymui numatoma aktyvinti rinkodaros
veiksmus bei tiesioginius pardavimus. Taip numatoma
didinti paslaugų pardavimo padalinių personalo skaičių,
kelti jų kvalifikaciją bei žinių lygį, o taip pat taikyti
pažangias personalo motyvacines programas. Dalyvių
ir lankytojų srautams didinti numatoma ir specializuotų
renginių skaičiaus prie kiekvienos organizuojamos
parodos didinimas, didesnio reklamos biudžeto skyrimas
užsienio dalyvių pritraukimui. Kasdieninė paieška kitų
galimybių, kaip didinti parodos pridėtąją vertę ir taip
pritraukti potencialius parodų dalyvius bei lankytojus.

Šis rizikos veiksnys gali daryti
įtaką investicinių projektų įgyvendinimui mažesne apimtimi

Nors Bendrovė šiuo metu turi palankias sąlygas banko
paskolų rinkoje, tačiau šiai rizikai mažinti taip pat numato
tam tikrus principus: ieškoti Bendrovei palankiausio
lėšų skolinimosi produkto, pasirinkti mažiausiai
rizikingą palūkanų normą. Šiuo metu Bendrovė turi
daug nekilnojamo turto, stabilią finansinę būklę, žemą
finansinio sverto rodiklį, todėl turi galimybių gauti
mažiausią palūkanų normą, konkuruojant bankinio
finansavimo paslaugų sektoriui.
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Investicijos ir jų finansavimo rizika:
Rizika

Rizikos aprašymas

Numatomos rizikos valdymo priemonės

Investicinių
projektų vertės
išaugimas

Įgyvendinant projektą, investicijų vertė gali ženkliai išaugti
ir neatitikti finansavimo šaltinių, numatytų biudžete

Visiems investiciniams projektams įgyvendinti numatoma
pasiruošti iš anksto, tiksliai aprašyti technines sąlygas,
atsakingai organizuoti pirkimus ir / arba vesti derybas
su tiekėjais. Pasirenkant tiekėjus vertinti jų patikimumą,
patirtį, veiklos rezultatus ir pan. Riziką taip pat numatoma
mažinti, atliekant išankstines rinkos kainų apklausas,
stebint ir analizuojant rinkų tendencijas bei pokyčius

Mažesnė nei
numatyta finansinė ir ekonominė investicijų
nauda

Investicijos gali atnešti mažesnę naudą negu buvo numatyta prognozėse t.y. jų atsipirkimo laikotarpis gali būti
ženkliai ilgesnis

Kad ši rizika būtų kuo mažesnė, numatoma kiekvienam
investiciniam projektui apskaičiuoti minimalų bei
maksimalų atsipirkimo laikotarpį, o kiekvieno projekto
naudą pagrįsti tik konkrečiais finansiniais skaičiavimais
bei realaus potencialo įvertinimu

LITEXPO įmonių grupės rizikos taip pat gali būti susijusios su išoriniais politiniais, ekonominiais, technologiniais bei socialiniais veiksniais. Taip pat, konkurentų veikla, pakaitalų atsiradimu ir kitomis grėsmėmis. Strateginių tikslų įgyvendinimui įtakos turėti gali ir vidiniai įmonės
veiksniai – klaidingai išsikelti uždaviniai, neužtikrinantys tikslų įgyvendinimo numatytu laiko
periodu ar nepakankami žmogiškieji ir finansiniai resursai tikslams pasiekti.

12. NEPRIKLAUSOMO
AUDITORIAUS IŠVADA
INFORMACIJA APIE AUDITĄ
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ įmonių grupės finansinės atskaitomybės
auditą pagal pasirašytą sutartį 2015-2017 metams atlieka UAB Tezaurus auditas. Auditoriai
teikia išvadą akcininkams apie įmonių grupės konsoliduotąsias metines ataskaitas bei vadovo
metinį pranešimą.
Audito nuomone, konsoliduotosios finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ įmonių grupės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Be to, buvo įvertintas ir įmonių grupės
2017 metų konsoliduotas metinis pranešimas, kuriame nebuvo pastebėta reikšmingų neatitikimų su įmonių grupės 2017 m. gruodžio 31 d. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitomis.
UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS „LITEXPO“ ĮMONIŲ GRUPĖS AKCININKAMS
Išvada dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“ įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių (toliau – Grupė) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio
31 d. konsoliduotasis balansas ir tą dieną pasibaigusių metų konsoliduotoji pelno (nuostolių)
ataskaita, konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita, konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos konsoliduotosios finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą
apie Grupės 2017 m. gruodžio 31 d. konsoliduotą finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų
konsoliduotus finansinius veiklos rezultatus ir konsoliduotus pinigų srautus pagal ir verslo
apskaitos standartus.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal
šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Grupės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau
– TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus,
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Grupės metiniame pranešime, tačiau ji neapima
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie konsoliduotąsias finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes
nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai konsoliduotosiose
finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos
iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Grupės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija
atitinka tų pačių finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei ar Grupės metinis
pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:
• Grupės metiniame pranešime, įskaitant Bendrovių valdymo ataskaitą, pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis; ir
• Grupės metinis pranešimas, įskaitant Bendrovių valdymo ataskaitą, buvo parengtas laikantis LR
įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už konsoliduotąsias finansines
ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą
pagal verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
• Nustatėme ir įvertinome konsoliduotųjų finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule
gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių
nepaisymas.
• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės vidaus
kontrolės veiksmingumą.
• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais
susijusių atskleidimų pagrįstumą.
• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas,
dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Grupės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą,
kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus konsoliduotose finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Grupė negalės toliau tęsti savo veiklos.
• Įvertinome bendrą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar konsoliduotose finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Rengdama konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Grupės gebėjimą
tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo
apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Grupę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

• Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie įmonių finansinę informaciją ar verslo veiklą
Grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų
audito nuomonę.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rengimo procesą.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditoriaus atsakomybė už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar konsoliduotosios finansinės ataskaitos
kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą,
kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas,
o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą,
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos
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Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000592

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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KONSOLIDUOTASIS BALANSAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
TURTAS
PASTABOS NR.

TURTAS

2017.12.31

4.1.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

4.2.

Biologinis turtas

4.3.

Kitas turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.

ATSARGOS

1.1.

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

1.2.

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

1.3.

Produkcija

1.4.

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

1.5.

Biologinis turtas

60 167

1.6.

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

15 081 011

1.7.

Sumokėti avansai

2.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2.1.

Pirkėjų skolos

2.2.

Įmonių grupės įmonių skolos

2.3.

Asocijuotųjų įmonių skolos

2.4.

EUR

EUR

19 548 307

15 165 162

57 702

75 674

ILGALAIKIS TURTAS

1.

NEMATERIALUSIS TURTAS

1.1.

Plėtros darbai

1.2.

Prestižas

1.3.

Programinė įranga

20 448

12 050

1.4.

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios
teisės

15 110

3 457

1.5.

Kitas nematerialusis turtas

22 144

1.6.

Sumokėti avansai

2.

MATERIALUSIS TURTAS

2.1.

Žemė

2.2.

Pastatai ir statiniai

2.3.

Mašinos ir įrengimai

2.4.

2

19 478 142

17 913 624

9 445 534

Transporto priemonės

10 520

19 307

2.5.

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1 377 372

395 496

2.6.

Investicinis turtas

0

0

2.6.1.

Žemė

2.6.2.

Pastatai

2.7.

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos
(gamybos) darbai

3.

FINANSINIS TURTAS

3.1.

176 626

5 220 674

9 072

8 477

Įmonių grupės įmonių akcijos

1 275

1 275

3.2.

Paskolos įmonių grupės įmonėms

7 797

7 202

3.3.

Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

3.4.

Asocijuotųjų įmonių akcijos

3.5.

Paskolos asocijuotosioms įmonėms

3.6.

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

3.7.

Ilgalaikės investicijos

3.8.

Po vienų metų gautinos sumos

3.9.

Kitas finansinis turtas

4.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

3

3 391

2017.12.31

2016.12.31

2016.12.31

A.

1

PASTABOS NR.

3 391

776 988

1 402 274

40 607

80 922

13 423

213

8 731

8 078

18 453

72 631

308 412

295 446

160 943

256 906

Kitos gautinos sumos

147 469

38 540

3.

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

0

0

3.1.

Trumpalaikes investicijos

3.2.

Terminuoti indėliai

4.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

6

427 969

1 025 906

C.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS
PAJAMOS

7

60 693

24 954

20 385 988

16 592 390

11 573 375

11 060 931

9 653 561

9 653 561

9 653 561

9 653 561

4

5

TURTAS IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.

NUOSAVAS KAPITALAS

1.

KAPITALAS

1.1.

Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas

1.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

1.3.

Savos akcijos, pajai (-)

2.

AKCIJŲ PRIEDAI

8

0
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PASTABOS NR.

TURTAS

2017.12.31

3.

PERKAINOJIMO REZERVAS

4.

REZERVAI

1 137 154

468 641

4.1.

Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)
kapitalas

965 896

453 641

4.2.

Savoms akcijoms įsigyti

4.3.

Kiti rezervai

171 258

15 000

5.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

782 660

938 729

5.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

649 880

812 296

5.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

132 780

126 433

6.

VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA

7.

MAŽUMOS DALIS

E.

DOTACIJOS SUBSIDIJOS

F.

ATIDĖJINIAI

1.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

2.

Mokesčių atidėjiniai

3.

Kiti atidėjiniai

G.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

1.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1.

Skoliniai įsipareigojimai

1.2.

Skolos kredito įstaigoms

1.3.

Gauti avansai

1.4.

Skolos tiekėjams

1.5.

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

1.6.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

1.7.

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

1.8.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

2.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1.

Skoliniai įsipareigojimai

2.2.

Skolos kredito įstaigoms

954 288

2.3.

Gauti avansai

577 419

590 162

2.4.

Skolos tiekėjams

185 334

964 827

2.5.

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

9

10

1 987 515

2 143 842

0

0

6 805 456

3 358 158

4 953 888

1 627 062

4 953 888

1 627 062

1 851 568

1 731 096
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PASTABOS NR.

TURTAS

2016.12.31

2017.12.31

2016.12.31

2.6.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

2.7.

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

2.8.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

6 665

52 235

2.9.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

118 201

116 940

2.10.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

9 661

6 932

H.

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS

19 642

29 459

20 385 988

16 592 390

11

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

Direktorius

Justinas Bortkevičius

Finansų vadovė

Danutė Žižienė

UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS LITEXPO Konsoliduotas metinis pranešimas

50

51

KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA UŽ METUS,
PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
Pastabos Nr.

STRAIPSNIS

2017.01.012017.12.31

2016.01.012016.12.31

EUR

EUR

1.

Pardavimo pajamos

12

6 067 717

6 121 841

2.

Pardavimo savikaina

12

(4 091 966)

(3 984 212)

3.

Biologinio turto tikrosios vertės pokytis

4.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1 975 751

2 137 629

5.

Pardavimo sąnaudos

(44 162)

(60 613)

6.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

(1 143 077)

(1 129 509)

7.

Kitos veiklos rezultatai

13

31 174

23 798

8.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

9.

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos

14

1 910

3 458

11.

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės
sumažėjimas

12.

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

14

(43 014)

(2 128)

13.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

778 582

972 635

14.

Pelno mokestis

(128 702)

(160 339)

15.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES
ATSKYRIMĄ

649 880

812 296

16.

MAŽUMOS DALIS

17.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

649 880

812 296

15

Direktorius

Justinas Bortkevičius

Finansų vadovė

Danutė Žižienė
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KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIS

Apmokėtas
įstatinis
kapitalas arba
pagrindinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(–)

1. LIKUTIS 2015.12.31

9 653 561

0

0

Perkainojimo rezervas

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Privalomasis arba
atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Savoms
akcijoms
įsigyti

0

0

331 812

0

Kiti
rezervai

Nepaskirs- tytasis
pelnas (nuostoliai)

Valiutos
kursų
pokyčio
įtaka

Mažumos
dalis

IŠ VISO:

14 481

664 957

0

0

10 664 811

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

0

4. PERSKAIČIUOTAS LIKUTIS 2015.12.31

9 653 561

0

0

0

0

331 812

0

14 481

664 957

0

0

10 664 811

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

0

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

0

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

0

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

0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

812 296

812 296

10. Dividendai

(416 176)

(416 176)

11. Kitos išmokos

0

12. Sudaryti rezervai

121 829

13. Panaudoti rezervai

15 000

(136 829)

0

(14 481)

14 481

0

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba
pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)

0

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)

0

16. Įnašai nuostoliams padengti

0

17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)

0

18. LIKUTIS 2016.12.31

9 653 561

0

0

0

0

453 641

0

15 000

938 729

0

0

11 060 931

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

0

20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

0

21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

0

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

0

23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

649 880

649 880

24. Dividendai

(137 436)

(137 436)

25. Kitos išmokos

0
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Apmokėtas
įstatinis
kapitalas arba
pagrindinis
kapitalas

STRAIPSNIS

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(–)

Perkainojimo rezervas

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio
materialiojo
turto

Privalomasis arba
atsargos
(rezervinis)
kapitalas

Finansinio
turto

26. Sudaryti rezervai

Savoms
akcijoms
įsigyti

512 255

27. Panaudoti rezervai

Valiutos
kursų
pokyčio
įtaka

Kiti
rezervai

Nepaskirs- tytasis
pelnas (nuostoliai)

Mažumos
dalis

171 258

(683 513)

0

(15 000)

15 000

0

IŠ VISO:

28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba
pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)

0

29. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas
(sumažėjimas)

0

29. Įnašai nuostoliams padengti

0

30. Valiutų kursų pokyčio įtaka

0

32. LIKUTIS 2017.12.31

9 653 561

0

Direktorius

Justinas Bortkevičius

Finansų vadovė

Danutė Žižienė

0

0
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965 896

0

171 258

782 660

0
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KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIAI

2017.01.012017.12.31

2016.01.012016.12.31

EUR

EUR

649 880

812 296

1.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

1.1.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1.2.

Mažumos dalis

1.3.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

675 772

597 451

1.4.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų
eliminavimas

(18 621)

(77)

1.5.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas

41 496

(149)

1.6.

Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas

1 289

32

1.7.

Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų
sumažėjimas (padidėjimas)

1.8.

Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)

(595)

1.9.

Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)

(3 391)

1.10.

Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)

(13 863)

(581)

1.11.

Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)

54 178

(57 144)

1.12.

Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)

95 963

(200 196)

1.13.

Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas
(padidėjimas)

1.14.

Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)

1.15.

Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)

1.16.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas
(padidėjimas)

1.17.

STRAIPSNIAI

2017.01.012017.12.31

2016.01.012016.12.31

1.26.

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

2 729

(7 598)

1.27.

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas
(sumažėjimas)

(9 817)

15 404

GRYNIEJIPAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

493 808

2 234 387

2.

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2.1.

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas

(5 212 957)

(5 178 480)

2.2.

Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

19 031

206

2.3.

Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijjas į patronuojamąsias
įmones, įsigijimas

2.4.

Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į patronuojamąsias
įmones, perleidimas

2.5.

Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas

2.6.

Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas

2.7.

Paskolų suteikimas

2.8.

Paskolų susigrąžinimas

2.9.

Gauti dividendai, palūkanos

2.10.

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

2.11.

Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

(202)

GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

(5 193 806)

(5 185 476)

(137 437)

(416 176)

(7 000)

120

3.

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

3.1.

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

3.1.1.

Akcijų išleidimas

3.1.2.

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

3.1.3.

Savų akcijų supirkimas

1.18.

Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas
(sumažėjimas)

3.1.4.

Dividendų išmokėjimas

(137 437)

(416 176)

3.2.

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

4 239 498

1 627 211

1.19.

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

3.2.1.

Finansinių skolų padidėjimas

4 281 114

1 627 062

1.20.

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

3.2.1.1.

Paskolų gavimas

4 281 114

1 627 062

3.2.1.2.

Obligacijų išleidimas

1.21.

Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas
(sumažėjimas)

3.2.2.

Finansinių skolų sumažėjimas

(42 942)

(934)

1.22.

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

3.2.2.1.

Paskolų grąžinimas

3.2.2.2.

Obligacijų supirkimas

1.23.

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

3.2.2.3.

Sumokėtos palūkanos

(42 942)

(934)

1.24.

Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

(45 570)

52 235

3.2.2.4.

Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai

1.25.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

1 261

(33 473)

3.2.3.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas

3.2.4.

Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

(108 929)

(35 739)

(792 235)

20 011

10 594

1 025 582
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STRAIPSNIAI

2017.01.012017.12.31

2016.01.012016.12.31

3.2.5.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

1 788

2 217

3.2.6.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

(462)

(1 134)

GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

4 102 061

1 211 035

4.

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų
likučiui

5.

GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)

(597 937)

(1 740 054)

6.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

1 025 906

2 765 960

7.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

427 969

1 025 906

Direktorius
Finansų vadovė

Justinas Bortkevičius
Danutė Žižienė

13. KONSOLIDUOTŲJŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
1.

BENDROJI DALIS

Įregistruota:

1990-12-05

Įmonės kodas:

120080713

PVM mokėtojo kodas:

LT200807113

Socialinio draudimo kodas:

19-056381

Įmonės teisinis statusas:

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės buveinė:

Laisvės pr.5, Vilnius

2017 m. gruodžio 31 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ įmonių grupę (toliau
- Grupė ) sudarė patronuojančioji įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“
(toliau – „Litexpo“ arba Bendrovė) ir patronuojamosios įmonės UAB Ovantis (toliau „Ovantis“),
UAB Litexpo events (toliau ”Litexpo events“) ir UAB Litexpo infrastruktūra (toliau „Litexpo
infrastruktūra“). UAB Ovantis įregistruota 2012 m. gruodžio 3 d. Įmonės kodas 302926583.
Įmonės buveinė įsikūrusi Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. UAB Litexpo events įregistruota 2015 m. lapkričio 27 d. Įmonės kodas 304143867. Įmonės
buveinė Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 proc. šios įmonės akcijų. UAB Litexpo
infrastruktūra įregistruota 2015 m. lapkričio 25 d. Įmonės kodas 304142021. Buveinės adresas
Laisvės pr. 5, Vilnius. „Litexpo“ priklauso 51 proc. šios įmonės akcijų. „Litexpo infrastruktūra“
2016 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos neįtrauktos konsoliduojant į grupės konsoliduotas finansines ataskaitas. Nuo 2017 m. birželio 1 d. šios įmonės veikla sustabdyta.
Grupės finansiniai metai trunka 12 mėnesių, jie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Grupė vykdo šią ūkinę veiklą:
• (823000) posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
• (561000) restoranų ir pagaminto valgio tiekimas.
„Litexpo“ įstatinis kapitalas 2017 m. sausio 1 d. sudarė 9.653.561 Eur ir 2017 m. gruodžio 31
d. išliko nepakitęs.
2017 metų Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 110,75 darbuotojai, 2016 metų
– 101,11 darbuotojai. 2017 metų „Litexpo“ vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 89,75 darbuotojai, 2016 metų – 84,08 darbuotojai.
Bendrovėje dirba trys vadovai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, finansų vadovė.
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2.

2.2.	Materialusis turtas

APSKAITOS POLITIKA

Grupės metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartais ir „LITEXPO“ patvirtintomis metodikomis, kurios neprieštarauja verslo apskaitos standartams ir užtikrina Grupės apskaitos teisingumą.
Rengiant metines finansines „Grupės“ ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad Grupė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Apskaita Grupėje tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą, o prireikus – ir eurą, 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 eurus pagal Europos Centrinio Banko nustatytą užsienio valiutos santykį.
Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir
lietuvių, ir užsienio kalbomis.
Patronuojamosios įmonės – tai įmonės, kurias kontroliuoja Bendrovė. Kontrolė apibrėžiama
kaip gebėjimas daryti lemiamą įtaką kitai įmonei, valdyti ir veikti kitos įmonės finansinę ir ūkinę veiklą, siekiant iš šios įmonės naudos. Įvertinant kontrolę, atsižvelgiama į turimą bendrą
kitos įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo balsų skaičių. Patronuojamųjų įmonių finansinės
ataskaitos įtraukiamos į konsoliduotą finansinę ataskaitą nuo kontrolės įsigijimo dienos, bet
nebeįtraukiamos nuo kontrolės praradimo dienos. Konsoliduojant finansines ataskaitas, Grupės įmonių pajamos ir sąnaudos, gautinos ir mokėtinos sumos bei nerealizuoti rezultatai yra
eliminuojami.
2.1.	Nematerialusis turtas
Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios
formos, kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės
naudos.

Ilgalaikiu materialiuoju turtu „Litexpo“ 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. „Litexpo“ nustatyta minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 579 Eur. 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 – 0,29 Eur.
„Litexpo“ atlikta metinė inventorizacija. 2016 metais turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje
nenustatyta.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis)
metodas.
Ilgalaikio turto
grupės

Minimali vertė

Įvertinimas

Nusidėvėjimo metodas

Normatyvas metais

Pastatai

579

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

25;40

Statiniai

579

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

8

Mašinos ir įrengimai

579

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

5

Transporto priemonės

579

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

4;6;10

Kitas materialusis
turtas

579

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

3;4;6;15

Nebaigta statyba

0

Įsigijimo savikaina

Tiesinis

0

2.3.

Finansinis turtas

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.

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

Nematerialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikas:

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, maitinimo
paslaugų, konferencijų ir renginių pajamos. Kitos veiklos pajamoms priskiriamas naudoto turto pardavimas ir kitos atsitiktinės pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, gauti dividendai.

Ilgalaikio turto grupės

Normatyvas metais

Programinė įranga

3

Patentai, licencijos

3

Kitas nematerialus turtas

4

2.4.	Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamų pripažinimas ir tipinės veiklos pajamos

Sąnaudų pripažinimas ir tipinės veiklos sąnaudos
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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, baudos ir delspinigiai tiekėjams.
2.5.	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.
2.6.	Trumpalaikis turtas
Grupė

Būdas

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

FIFO

Pirktos prekės skirtos perparduoti

FIFO

Perkant atsargas sumokėta arba mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma į atsargų judėjimo savikainą neįskaičiuojama. Ją įskaičiuoti į savikainą galima tik tada, kai pridėtinės vertės
mokestis yra negrąžintinas. Turto nurašymo aktas yra pagrindas pripažinti šio turto įsigijimo
savikainą sąnaudomis. Pripažinus tvarkoma kiekinė šio turto apskaita užbalansinėse sąskaitose.
2.7.	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: gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas, pridėtinės vertės mokestį, pelno mokestį,
įmokas į garantinį fondą, valstybės žemės nuomos mokestį, nekilnojamo turto mokestį, taršos
mokestį.

tinio 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)
2.9.

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.
2.10. 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.
2.11. Atlygis darbuotojams

2.8.	Nuosavas kapitalas
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai,
perkainojimo rezervas (rezultatai), privalomasis rezervas, rezervas savoms akcijoms įsigyti,
kiti rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. 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 įsta-
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Bendrovėje atlygis darbuotojams priskiriamas prie trumpalaikių įsipareigojimų. Vadovaujantis
31-uoju verslo apskaitos standartu, atlygio darbuotojui už darbą sąnaudas „Litexpo“ 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.
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3.

rūmų rekonstrukcijai. Prievolių įvykdymo užtikrinimui yra bankui įkeistas nekilnojamasis turtas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1.	Ilgalaikis nematerialusis turtas
Įsigyto per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto vertė sudaro 10.900 Eur, 2016 metais –
6.840 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 28.872 Eur, 2016
metais – 11.272 Eur.
Rodikliai

Patentai ir
licencijos

Programinė įranga

Kitas nematerialusis turtas

Sumokėti
avansai

IŠ VISO:

LIKUTINĖ VERTĖ 2016.12.31

3 457

12 050

0

60 167

75 674

Įsigijimo vertė:

0

Likutis 2016.12.31

29 251

152 237

Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)

8 920

60 167

250 575

1 000

9 900

10 900

(643)

(8 920)

(9 563)

Perrašyta iš vieno straipsnio į kitą+/(-)

19 767

23 700

26 600

(70 067)

0

Likutis 2017.12.31

49 018

175 294

27 600

0

251 912

Įkeisto turto pavadinimas

Įkeitimo data

Įkeitimo pabaigos data

Įkeista vertė Eur

Pastatas - Parodų paviljonas
Nr.5, unikalus numeris 13000085-9011, Laisvės pr. 5, Vilnius

2016.10.10

2021.11.17

3 622 000

Pastatas - Parodų paviljonas
Nr.3, unikalus numeris 44000574-8969, Laisvės pr. 5, Vilnius

2016.10.10

2021.11.17

4 277 999

Žemės sklypas, unikalus numeris 4400-0785-0871, Laisvės
pr. 5, Vilnius

2016.10.10

2021.11.17

Amortizacija
Likutis 2016.12.31

25 794

140 187

8 920

174 901

Amortizacija per metus

8 114

15 302

5 456

28 872

(643)

(8 920)

(9 563)

Perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)
Likutis 2017.12.31

33 908

154 846

5 456

0

194 210

LIKUTINĖ VERTĖ 2017.12.31

15 110

20 448

22 144

0

57 702

Rodikliai

Žemė

Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kiti
įrenginiai,
prietaisai ir
įrankiai

LIKUTINĖ
VERTĖ
2016.12.31

0

9 445 534

0

19 307

395 496

3.2.	Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigijimo vertė:

Ataskaitiniais metais Grupės įsigyto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė 5.199.664 Eur,
2016 m. –5.111.473 Eur. „Litexpo“ ataskaitiniais metais ilgalaikio materialaus turto įsigijimo
vertė 5.100.773 Eur, 2016 m. – 5.093.036 Eur. 2017 m. Bendrovė nurašė (perleido) ilgalaikio
materialaus turto už 110.173 Eur, 2016 m. - 993.479 Eur. Patronuojamųjų įmonių ilgalaikio
materialaus turto nurašymų nebuvo.

Likutis
2016.12.31

Grupės apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo suma sudaro 800.921 Eur, iš kurių
782.734 Eur apskaityti „Litexpo“ finansinėje atskaitomybėje. 2016 m. Grupės apskaičiuoto nusidėvėjimo suma buvo 744.261 Eur, „Litexpo“ – 734.217 Eur.

Vykdomi
materialiojo
turto
statybos
(gamybos)
darbai

IŠ VISO:

5 220 674

15 081 011
0

16 886 774

2 141 108

5 220 674

24 301 150

Įsigijimai

193 531

5 006 133

5 199 664

Perleistas
ir nurašytas
turtas (-)

(109 673)

(500)

(110 173)

1 026 899

(10 049
681)

0

52 594

3 251 865

176 626

29 390 641

Perrašymai
iš vieno
straipsnio į
kitą +/ (-)

52 594

9 022 782

Ilgalaikio turto grupės

2017.12.31

2016.12.31

Pastatai

25 694

25 694

Likutis
2017.12.31

Statiniai

600 022

600 022

Nusidėvėjimas

Transporto priemonės

15 052

15 052

7 441 240

33 287

1 745 612

9 220 139

Įranga ir kitas materialus turtas

825 105

836 178

Likutis
2016.12.31

IŠ VISO:

1 465 873

1 476 946

Nudėvėta per
metus

554 692

8 787

237 442

800 921

0

25 909 556

0

Litexpo“ 2016 m. yra pasirašiusi ilgalaikę kreditavimo sutartį su AB SEB bankas centrinių
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Rodikliai

Pastatai ir
statiniai

Žemė

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Perleisto ir
nurašyto turto
nusidėvėjimas
(-)

Kiti
įrenginiai,
prietaisai ir
įrankiai

Vykdomi
materialiojo
turto
statybos
(gamybos)
darbai

(108 561)

IŠ VISO:

2016.12.31

18 453

72 631

40 607

80 922

Straipsnis

2017.12.31

2016.12.31

Pirkėjų skolos

160 943

256 906

Kitos gautinos sumos

147 469

38 540

IŠ VISO:

308 412

295 446

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas
parduoti

Nukainojimas iki grynosios galimo
realizavimo vertės
IŠ VISO:

3.5.	Gautinos sumos
0

Likutis
2017.12.31

0

LIKUTINĖ
VERTĖ
2017.12.31

0

7 995 932

0

42 074

1 874 493

0

9 912 499

Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos

17 913 624

0

10 520

1 377 372

176 626

19 478 142

Finansinis turtas

Litexpo“ balanse atvaizduota ilgalaikio finansinio turto suma 2016 metų gruodžio 31 d. – 13877
Eur. Šią sumą sudaro investicijos į patronuojamąsias įmones ir suteiktos joms paskolos .Investicijos bendrovės apskaitoje registruojamos savikainos metodu. Bendrovė 2012 m. gruodžio
3 d. įregistravo patronuojamąją įmonę UAB Ovantis, 2015 m. lapkričio 25 d. - patronuojamą
įmonę UAB Litexpo infrastruktūra, o 2015 m. lapkričio 27 d. – patronuojamą įmonę UAB Litexpo events. „Litexpo“ yra suteikusi ilgalaikę paskolą patronuojamajai įmonei Litexpo infrastruktūra.
Pavadinimas

Adresas

Akcijų skaičius

Turima dalis,
proc.

Prekių ir paslaugų pirkimai

UAB Ovantis

Laisvės pr. 5, Vilnius

1 000

100

1 000

UAB Litexpo Events

Laisvės pr. 5, Vilnius

1 000

100

1 000

UAB Litexpo Infrastruktūra

Laisvės pr. 5, Vilnius

1 000

51

510

3.4.

2017.12.31

Sumokėti avansai

(108 561)

Perrašymai
iš vieno
straipsnio į
kitą +/ (-)

3.3.

Rodikliai

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

Rodikliai

2017.12.31

2016.12.31

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo
detalės

13 423

213

8 731

8 078

Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Grupės pirkėjų įsiskolinimai 2017 metų gruodžio 31 dienai – 160 943 Eur, 2016 m. gruodžio 31
d. - 256.906 Eur. Visos skolos susidariusios per 2017 metus.
Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota mokesčių biudžetui permokos.
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas beviltiškas sumas. Beviltiškų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 2017 m. Grupė nurašė 7 649 Eur beviltiškų skolų, kurios susidarė 2016 m. 2016 m.
beviltiškų skolų buvo nurašyta už 1349 Eur , kurios susidarė 2015 metais. Atgavus anksčiau
pripažintas beviltiškas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio beviltiškų
skolų sąnaudos. 2017 metais atgauta 81 Eur ankstesniais metais nurašytų skolų.
3.6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigų judėjimas ir pinigų srautų pokytis per 2017 metus, palyginti su 2016 metais, pateiktas
piniginių srautų ataskaitoje, kuri parengta netiesioginiu būdu. Susumavus visus veiksnius, turėjusius įtakos pinigų srautams, 2017 metų rezultatas – grynasis pinigų srautų sumažėjimas
5.830.065 Eur, 2016 metų rezultatas – grynasis pinigų srautų sumažėjimas 1.832.053 Eur.
Straipsnis

2017.12.31

2016.12.31

Pinigai banke ir kasoje

427 969

1 025 906

IŠ VISO:

427 969

1 025 906

Pagal 2016 m. „Litexpo“ pasirašytą ilgalaikę kreditavimo sutartį su AB SEB bankas, prievolių
įvykdymo užtikrinimui bankui yra įkeistos esamos ir būsimos lėšos (būsimos įplaukos) visomis
valiutomis sąskaitose (taip pat ir visose sąskaitose, kurias bendrovė atidarys ateityje).

Biologinis turtas
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3.7.	Sukauptos pajamos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Rodikliai

Straipsnis

2017.12.31

2016.12.31

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

60 693

24 954

Po vienerių
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Sukauptos pajamos
IŠ VISO:

60 693

24 954

Grupėje 2017 metų pradžioje ateinančių laikotarpių sąnaudų straipsnyje buvo 24 954 Eur. Per
ataskaitinius finansinius metus ši suma padidėjo 35 739 Eur ir ataskaitinių metų pabaigoje
buvo 60 693 Eur būsimų laikotarpių sąnaudų.
3.8.	Įstatinis kapitalas
„Litexpo“ įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 9.653.561 Eur.
Akcijų skaičius

Nominali vertė

Suma

Paprastosios akcijos:

3 328 814

2,90

9 653 561

iš jų Valstybės arba savivaldybių kapitalas

3 287 641

2,90

9 534 159

IŠ VISO:

3 328 814

2,90

9 653 561

2017 m. balandžio 28 d. įvykęs akcininkų susirinkimas paskirstė „Litexpo“ 2016 metų pelną.
Nuspręsta skirti į privalomąjį rezervą 512 005 Eur, į kitus rezervus – 30 000 Eur, dividendams
išmokėti - 137 437 Eur.
2017 metais Grupė uždirbo 649 880 Eur pelno.
3.9.	Dotacijos ir subsidijos
Suteikimo
data

Dotacijų
suma

metų, bet ne

finansinius

vėliau kaip

metus

per penkerius

Po penkerių
metų

praėjusių
finansinių
metų

metus

pabaigoje

4 953 888

1 627 062

1. Skoliniai įsipareigojimai
2. Skolos kredito įstaigoms

954 288

3. Gauti avansai

577 419

590 162

4. Skolos tiekėjams

185 334

964 827

8. Pelno mokesčio įsipareigojimai

6 665

52 235

9. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai

118 201

116 940

10. Kitos mokėtinos sumos

9 661

6 932

IŠ VISO:

1 851 568

Dotacijų
likutis
2016.12.31

Dotacijų
likutis
2017.12.31

Nusidėvėjimo suma
2017 m.

6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos
sumos
7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos
sumos

2016.12.31

Sukauptos sąnaudos

19 642

7 521

1 718 413

1 660 488

57 925

Ateinančių laikotarpių pajamos

VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

2009-01-27

862 510

333 496

265 738

67 758

IŠ VISO:

VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

2011-09-08

245 154

91 933

61 289

30 644

3 424 624

2 143 842

1 987 515

156 327

Grupės trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.851 568 Eur.

3 358 158

2017.12.31

2 316 960

Grupė 2017 m. gruodžio 31d. turėjo ilgalaikių įsipareigojimų už 4 953 888 Eur. Šią sumą sudaro
„Litexpo“ 2016 - 2017 m. AB SEB bankas suteikta ilgalaikio kredito paskola.

0

Straipsnis

2005 m.

3.10.	Įmonės įsipareigojimų būklė

4 953 888

3.11.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

LR Ūkio ministerija; VĮ Lietuvos
verslo paramos agentūra

IŠ VISO:

Per vienerius

Skolos

5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos
sumos

Rodiklis

Rodikliai

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

21 938
19 642

29 459

3.12.	Pajamos ir sąnaudos
Grupės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas, 2017 - aisiais metais sudarė 6.101 tūkst. Eur. Pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, t. y. 3.130
tūkst. Eur arba 51 proc. visų gautų pajamų tenka pagrindinei Grupės veiklai – parodų organizavimui. Grupės pajamos iš konferencijų ir renginių organizavimo veiklos sudarė 1.241 tūkst. Eur
arba 20 proc. pajamų, iš stendų statybos ir įrengimo – 1.011 tūkst. Eur arba 17 proc. pajamų.
Maitinimo komplekso pajamos už 2017 m. sudarė 508 tūkst. Eur arba 8 proc. Grupės pajamų.
Kitos veiklos pajamos sudaro 211 tūkst. Eur arba 4 proc. Grupės pajamų.
Didžiausią dalį Grupės išlaidų struktūroje 2017 - aisiais metais sudarė Bendrovės darbuotojų
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai – 1.642 tūkst. Eur (31 proc.). Kitos Bendrovės
patirtos išlaidos pasiskirstė taip : parodų įrengimo bei kiti tiesioginiai kaštai – 924 tūkst. Eur
(17 proc.), maitinimo kaštai – 734 tūkst. Eur (14 proc.), konferencijų ir renginių organizavimo
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kaštai 339 tūkst. Eur (7 proc.), turto amortizacija – 676 tūkst. Eur (12 proc.), ūkio priežiūros bei
eksploataciniai kaštai – 415 tūkst. Eur (8 proc.), reklamos kaštai – 338 tūkst. Eur (6 proc.), kiti
kaštai – 254 tūkst. Eur (5 proc.).
Grupės pelno iki apmokestinimo suma 2017 - aisiais metais – 778.582 Eur. Lyginant su praeitais metais pelnas iki apmokestinimo sumažėjo 194 tūkst. Eur.

3.17. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą Grupėje pateikiama informacija apie susijusius asmenis.
Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

1.Vadovams

129 187

156 690

1.1. Iš jų premijų:

18 094

12 294

4,51

4,83

Rodikliai

Likutis finansinių
metų pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:

3.13.	Kitos veiklos rezultatai
Rodikliai

2017.01.01-2017.12.31

2016.01.01-2016.12.31

Kitos veiklos pajamos:
ilgalaikio turto perleidimo pelnas

18 621

77

2.Kitiems susijusiems asmenims

parduotos nurašytos atsargos

5 027

14 356

B. Įmonės suteiktos paskolos:

kitos

8 313

9 365

1.Vadovams

IŠ VISO:

31 961

23 798

2.Kitiems susijusiems asmenims

Kitos veiklos sąnaudos:

Vidutinis vadovų skaičius per metus

kitos veiklos pardavimo sąnaudos

787

IŠ VISO:

787

0

IŠ VISO:

31 174

23 798

3.15.	Pelno mokestis
2017 metais Grupė priskaičiavo 132093 Eur pelno mokestį, 2016 – 160339 Eur. „Litexpo“ priskaičiuota pelno mokesčio suma už 2017 metus – 113690 Eur, 2016 m. – 133492 Eur. 2017 metų
pelno mokesčio tarifas 15 %.
Rodikliai

2017.01.01-2017.12.31

Atidėtojo pelno mokesčio turto pasikeitimas

(3 391)

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo
pasikeitimas

2016.01.01-2016.12.31

3.17. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti
reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Įmonės susiję šalys –
tai valstybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija.
Įmonė identifikavo susijusias šalis ir nustatė, kad reikšmingų sandorių 2016-2017 metais nebuvo.
3.19.	Pobalansiniai įvykiai
Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo

1 025 906

Pelno mokestis

132 093

160 339

IŠ VISO:

128 702

160 339

Direktorius

Justinas Bortkevičius

Finansų vadovė

Danutė Žižienė

3.16. Užbalansinė sąskaita
Grupės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų asmenų turtas. Grupėje 2017 m. tokio
turto vertė buvo 24.241 Eur.
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