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1. PAGRINDINIAI FINANSŲ
IR VEIKLOS RODIKLIAI

3. SĄNAUDOS

Rodiklis

2014 m. 01-12
mėn. faktas

2013 m. 01-12
mėn. faktas

Lyginant su praeitais
metais

Apyvarta

17.687.961

20.109.016

-2.421.055

Tiesioginės išlaidos

5.833.990

6.596.269

-762.279

Grynoji apyvarta

11.853.971

13.512.747

-1.658.776

EBITDA

4.199.113

5.832.210

-1.633.097

Nusidėvėjimas

1.961.455

1.917.191

42.264

EBIT

2.237.658

3.915.019

-1.677.361

Pelnas iki apmokestinimo

2.234.892

3.914.551

-1.679.659

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

95

95

-

2014 m 12 mėn. laikotarpį, lyginant su 2013 m. 12 mėn., pajamoms sumažėjus 2.421 tūkst. Lt, išlaidos
sumažėjo 762 tūkst. Lt. Tiesioginių išlaidų mažėjimą labiausiai įtakojo perpardavimo paslaugų bei
tiesioginių kavinės kaštų mažėjimas, kadangi dėl ES pirmininkavimo renginių (ES pirmininkavimo
renginių tiesioginės išlaidos – 2.707 tūkst. Lt), šie kaštai 2013 m. buvo išaugę. Nors renginių ir konferencijų buvo organizuota daugiau 2014 m., tačiau efektyviai valdomi ištekliai leido sumažinti tiesiogines išlaidas. Pardavimo savikaina mažėjo 9%, veiklos sąnaudos padidėjo 19%.
Mažėjant parodų bei renginių tiesioginiams kaštams, kiti pastovieji kaštai išliko nepakitę ar taip pat
sumažėjo. Išlaidų kontrolė, efektyvus išteklių panaudojimas bei investicijos leido ženkliai sumažinti
eksploatacines ir ūkio priežiūros išlaidas. Aukščiau išvardintos priežastys lėmė tai, jog pelno iki apmokestinimo suma buvo 232 tūkst. Lt didesnė nei buvo suplanuota 2014 m.

4. VEIKLOS REZULTATAI
2014 m. 12 mėn. Bendrovės pelnas iki mokesčių sudarė 2.235 tūkst. Lt ir lyginant su 2013 metų to
paties laikotarpio pelnu – 3.915 tūkst. Lt, sumažėjo 43% arba 1.680 tūkst. Lt

2. PAJAMOS

2014 m. 12 mėnesių EBITDA buvo 4.199 tūkst. Lt, arba 28% mažesnė už 2013 m. to paties laikotarpio,
kai ji siekė 5.832 tūkst. Lt.

2014 m. 12 mėn. LITEXPO pajamos, lyginant su 2013 m. 12 mėn. pajamomis, sumažėjo 2.421 tūkst.
Lt arba 12% ir siekė 17.688 tūkst. Lt. Pajamos didėjo iš parodų organizavimo bei kavinės veiklų, o kitų
veiklų (konferencijų bei renginių organizavimas, stendų statyba) mažėjo, kadangi 2013 m. vyko ES pirmininkavimo renginiai (ES pirmininkavimo renginių pajamos – 5.399 tūkst. Lt), kurie nulėmė ženklų
šių pajamų augimą 2013 m. Kaip jau įprasta, per 2014 m. 12 mėn. daugiausia pajamų gauta iš parodų
organizavimo veiklos (50%) bei konferencijų ir renginių organizavimo veiklos (20%).
3%
Pajamų struktūra 2014 m. 01-12 mėn.
Parodų organizavimas

Maitinimo paslaugos

Konferencijos ir renginiai

Kitos veiklos pajamos

Stendų statyba ir įrengimas

Pajamos iš užsienio parodų

7%
15%

Veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. Lt
2014 01 - 12
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5. SVARBŪS ĮVYKIAI
PARODOS
Per 2014 metus LITEXPO centre įvyko 23 tarptautinės parodos, tarp jų - 2 naujos. Parodose dalyvavo
2789 kompanijos, tarp jų – 450 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuoti 1373 įvairūs
renginiai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir kt. Parodos užėmė 159 784 kv.m. plotą, jas aplankė
296 264 lankytojai.

2014 M. 12 MĖNESIŲ PARODŲ STATISTIKA
Parodos

Dalyvių sk.

Užs.
dalyviai

Lankytojų sk.

Plotas

Renginių
sk.

Adventur

149

46

16.400

11.252 kv.m.

62

Studijos

194

50

38.500

11.700 kv.m.

172

Vilniaus knygų mugė

300

44

63.200

12.257 kv.m.

415

6000

10.127 kv.m.

21.000

8950 kv.m.

Tarptautinė šunų paroda
Baldai
Mediena.Baldinės
medžiagos. Įrengimai.
Technologijos

230

Pelenė

232

12

18.200

9000 kv.m.

23

RESTA
Protingi namai
Miestas.Nekilnojamasis
turtas
GREEN DECO

536

56

44.260

33.000 kv.m.

46

Transbaltica

42

8

6804

5440 kv.m.

6

NAUJA PARODA
Transporto priemonių,
detalių, remonto, puošybos
paroda

50

3

6804

4248 kv.m.

7

Balttechnika

139

34

6300

7386 kv.m.

40

ArtVilnius

65

31

18.600

9180 kv.m.

36

VILNIAUS SPORTO
FESTIVALIS

200

20

17000

10000 kv.m.

77

5
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Parodos

Dalyvių sk.

Užs.
dalyviai

Lankytojų sk.

Plotas

Renginių
sk.

Baltijos tekstilė ir oda

232

97

7600

6580 kv.m.

20

Baltijos maisto ir gėrimų
mugė BAF

84

20

15.000

2700 kv.m.

63

BaltShop. BaltHotel.
BaltGastro

63

7

15.000

4690 kv.m.

12

NAUJA PARODA
EKO LOGIKA

42

3

15.000

2748 kv.m.

28

Vaikų šalis

120

11

17.400

3450 kv.m.

100

Mokykla

111

3

17.400

7076 kv.m.

245

6000

10.127 kv.m.

Tarptautinė šunų paroda

Statistika rodo, kad, lyginant su pernai metais, visos šio laikotarpio parodos augo, pritraukė
daugiau dalyvių ir lankytojų, užėmė didesnius plotus. Visose šio laikotarpio parodose daug dėmesio buvo skiriama turiniui - tiek verslo, tiek pramoginiams renginiams, kurie kuria pridėtinę parodų vertę, skatina visuomenės susidomėjimą, pritraukia papildomą dalyvių ir lankytojų
kiekį. Renginių skaičius parodų metu išaugo 28 proc. – nuo 1073 pernai iki 1373 renginių 2014
metais.
Parodų sezoną pradėjo antrą kartą organizuojama kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda
ADVENTUR. Kuriant parodos turinį buvo siekiama turizmo sektorių pristatyti įvairiapusiškai.
Parodoje dalyvavo 149 dalyviai iš Lietuvos ir 15 užsienio šalių: Baltarusijos, Čekijos, Slovakijos,
Estijos, Indonezijos, Irano, Italijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Kinijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Tailando, Tuniso. 3-oji LITEXPO salė buvo skirta Lietuvos turizmui ir vadinosi
„Pažink Lietuvą“, 5-oji salė skirta išvykstamajam turizmui ir vadinosi „Atrask pasaulį“, 4-oje
salėje „Poilsiauk aktyviai“ parodos lankytojų laukė įvairūs laisvalaikio leidimo sprendimai bei
pasiūlymai.
Parodą aplankė 16 400 lankytojų. UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis,
lankytojai domėjosi tiek kelionėmis užsienio šalyse, tiek galimybe pakeliauti bei dar geriau
pažinti Lietuvą. Kelionėmis po Lietuvą domėjosi ne tik užsieniečiai, bet ir patys lietuviai. Apklausos duomenys rodo, kad lankytojai įvertino parodą kaip ypač naudingą renkantis keliones
ir net 60 proc. vėl ketina joje apsilankyti kitais metais.
Vasario mėnesį vykusi paroda „Studijos“ Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO pradėta
rengti 2003 m. ir šiemet vyko 12-ąjį kartą. Paroda siekia supažindinti su studijomis Lietuvoje
ir užsienyje, su reikalingiausiomis ir naujausiomis profesijomis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste. Tai didžiausia šios tematikos paroda Baltijos šalyse ir
viena iš populiariausių LITEXPO parodų, patenkanti į lankomiausiųjų trejetuką. Šiemet parodą
aplankė 3500 lankytojų daugiau nei pernai – 38 500, atvykusių iš visos Lietuvos. Tarp lankyto-
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jų – 82 proc. moksleivių, planuojančių savo ateitį ir besirenkančių, ką ir kur studijuoti. Tarp jų
– 69 proc. studijas ketina rinktis Lietuvoje. Paroda „Studijos“ net didžiajai daliai čia apsilankiusiųjų moksleivių padėjo apsispręsti, kur ir ką studijuoti. Tą parodė UAB „Synopticom“ parodoje
„Studijos“ atlikta lankytojų apklausa. Apklausos duomenimis, net 97 proc. lankytojų mano,
kad paroda moksleiviams yra tikrai reikalinga ir dauguma neabejodami ją rekomenduotų savo
draugams bei pažįstamiems.
Lankytojų čia laukė ne tik išsami infomacija, bet ir konsultacijos su mokymo įstaigų specialistais, psichologais, jau studijuojančiųjų nuomonės ir praktiški patarimai, diskusijos, seminarai,
paskaitos – iš viso buvo surengta net 172 renginiai. Pirmą kartą buvo rengiamos Studentų
dienos, nauja renginių ir neformalaus bendravimo erdvė 3K – kryptis, kalbėtojas, kava, kurioje
susitiko mokslo įstaigų atstovai ir moksleiviai, Aukštojo mokslo pasiekimų, inovacijų ir technologijų paroda, kurioje didžiausi šalies universitetai demonstravo tai, kas sukuriama mokymo
proceso metu - nuo žvilgsniu ir mintimis valdomo kompiuterio iki kosminio palydovo.
Vilniaus knygų mugė išlieka lankomiausia bei populiariausia ne tik LITEXPO, bet ir Baltijos
regiono paroda. Šiemet ją aplankė 63.200 žmonių, joje įvyko rekordiškai daug – 415 renginių ir
ji pripažįstama kaip didžiausias kultūrinis įvykis Lietuvoje, kurį globoja Lietuvos Respublikos
Prezidentė, kurį kasmet aplanko aukščiausi mūsų šalies vadovai, užsienio šalių ambasadoriai,
rašytojai, poetai, menininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugelio užsienio valstybių. Didžiausia
ir svarbiausia knygų mugė Baltijos šalyse tęsė tradicijas ir šiemet pasiūlė įdomią, turiningą
kultūrinę programą, autorių ir svečių gausą, kvietė diskutuoti, stebėti, atrasti, susitikti su autoriais, susipažinti su šiuolaikiniais užsienio ir lietuvių kūrėjais, naujausiais leidiniais. Šiemet
Vilniaus knygų mugė akcentu pasirinko klasikinę literatūrą ir kvietė kalbėti apie kiekvienam
brangias knygas ir laiko patikrintus kūrinius. Specialiais renginiais mugėje buvo minimos grožinės lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės, vyko visuotiniai Donelaičio “Metų” skaitymai, kuriuos pradėjo Lietuvos Respublikos Prezidentė ir tęsė
savanoriai, atvykę iš visos Lietuvos.
Šiemet jau 20-ąjį kartą vykusi paroda “Baldai” lankytojus supažindino su naujomis baldų kolekcijomis, baldinėmis medžiagomis ir įranga, baldų dizainu ir interjeru. Jubiliejinė paroda
užėmė panašų plotą ir sulaukė panašaus dalyvių bei lankytojų skaičiaus kaip ir pernai, tačiau
pritraukė daugiau, nei iki šiol, dizainerių bei studijuojančių kūrybines specialybes, taip pat sudomino naują specialistų segmentą - architektus ir dekoratorius. Šiemet pasikeitė ir lankytojų
motyvacija – tarp lankymosi priežasčių dažniau minimas nebe baldų įsigijimas, o naujienų ir
idėjų paieška. Šių metų baldų parodoje greta galutinį produktą pristatančių įmonių veikė trys
teminės ekspozicijos: tarptautiniu mastu pripažinto danų dizainerio Hans Sandgren Jakobsen
darbų paroda, interjero tendencijų ekspozicija „Etnografinis stilius, miesto folkloras“ bei per
20 metų nueitą kelią iliustruojanti trijų dalių lietuviško dizaino ekspozicija „Vakar.Šiandien ir
rytoj“. Tris parodos dienas vyko naujos koncepcijos projektas, pavadintas „Dizaino šnekos“, kurio metu savo veiklą, projektus ir darbus pristatė keliolika Lietuvos ir užsienio dizainerių, tarp
kurių specialiai į Lietuvą atvykę Nyderlandų dizaineris Piet Hein Eek, danas Hans Sandgren
Jakobsen bei dizaino kritikas, tinklaraščio Lucas_Berlin autorius Lucas Verweij.
21-ąjį kartą šiemet vykusioje grožio industrijos parodoje „Pelenė“ dalyvavo 232 kompanijos iš
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Lietuvos, Estijos, Latvijos, Ispanijos, Rusijos, Airijos. Paroda vyko trijose ekspozicijų salėse, o
renginiai ir seminarai, kurių buvo surengta 23, persikėlė į konferencijų sales. Iš viso paroda
užėmė 9000 kv.m. plotą. Lankytojai, kurių iš viso sulaukta 18 200, parodą „Pelenė“ įvertino ypač
palankiai. Bendrovės „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis, net 77 proc. lankytojų ateityje ne tik patys lankysis „Pelenėje“, bet ją rekomenduos ir savo draugams bei pažįstamiems. Apklausoje lankytojai pabrėžė, kad didžiausias parodos privalumas – tai, kad visa
grožio imperija susirinko vienoje vietoje ir buvo galima išsirinkti ne tik kosmetikos, bet ir aksesuarų bei unikalių papuošalų. Lankytojai taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet „Pelenėje“ buvo
pristatyta ypač daug naujienų ir naujovių, vyko įvairūs mokymai ir konsultacijos, buvo galima
pasitarti su specialistais. Tuo tarpu dalyviai džiaugėsi, kad „Pelenė“ atveria galimybę iš arčiau
pabendrauti su klientais iš visos Lietuvos, pristatyti naujausius savo produktus ir paslaugas.
Didžiausioje Baltijos šalyse statybų tematikos parodoje „Resta 2014“ šiemet dalyvavo 536 kompanijų iš 13 pasaulio šalių, jų ekspozicijos užpildė visą LITEXPO turimą plotą ir užėmė apie 33
000 kv.m.. Parodą aplankė 44 260 lankytojų iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Lyginant su pernai metais, jų skaičius išaugo 11 proc. Šiemet parodoje ypač gausiai lankėsi kaimynai – latviai,
baltarusiai. Bendrovės „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis, apie 30 proc.
visų lankytojų – specialistai, daugiausia – statybos inžinieriai ir architektai. Apklausos duomenys rodo, kad pagrindiniai apsilankymo tikslai – noras susipažinti su statybų rinkos naujienomis ir konkretūs pirkiniai. Į klausimą, kas parodoje patiko labiausiai, dauguma lankytojų
atsakė, kad didžiausias „Resta“ privalumas tas, kad čia visos statybų temos ir jų pasiekimai
sutelkti vienoje vietoje. Kitas privalumas – stenduose dirbantys specialistai, kurie gali suteikti
profesionalią informaciją. Lankytojai taip pat atkreipė dėmesį, kad šiais metais parodoje buvo
labai daug naujienų, inovacijų, įspūdingai įrengtų stendų, stebėjosi, kad statybų technologijos
taip stipriai pažengę į priekį. „Synopticom“ atlikta apklausa parodė, kad lankytojai parodą įvertino labai palankiai ir daugiau kaip 70 proc. ketina į ją atvykti ir kitais metais bei rekomenduos
joje apsilankyti savo draugams bei pažįstamiems. Palankių vertinimų sulaukė ir parodoje vykę
renginiai, Atvelykio šventė bei parodos naujovė – specialus Šeimos bilietas. Tuo tarpu parodos
dalyviai teigia, kad „Resta“ yra ne tik proga pademonstruoti aukštos kokybės įrangą, statybines
medžiagas ar paslaugas, bet ir puikus šansas užmegzti naujus ar sustiprinti jau turimus ryšius
su partneriais ir kolegomis.
Kas antri metai rengiama paroda „Transbaltica“ šiemet subūrė daugiau kaip 40 įvairių transporto rūšių atstovų, kurie pristatė intelektualines transporto sistemas, transporto ir logistikos
paslaugas, transporto infrastruktūrą. Kartu buvo surengta ir pirmoji transporto priemonių, detalių, remonto, aksesuarų ir puošybos paroda, sutraukusi 50 dalyvių. Abiejų parodų metu vyko
įvairios konferencijos, seminarai, kuriuose bus aptariamos transporto sektoriaus problemos ir
tendencijos, aplinkosaugos problemos automobilių versle, IT technologijų taikymas, logistikos
naujienos, automobilių parko specialistų rengimo perspektyvos ir kitos aktualijos. Parodas pagyvino pramogų erdvės – VEŽĖJŲ GEGUŽINĖ, kurioje dalyvių ir lankytojų laukė koncertinė programa, alaus paviljonas, griliaus meistrai. Vyko automechanikos varžybos, džiugino „Tiuning
TEAM“ automobilių paroda, automobilių garso ir kokybės varžybos. Parodas ir renginius aplankė 6804 transporto verslo atstovai, specialistai ir vartotojai iš Lietuvos bei užsienio šalių.
UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis, daugiau kaip 40 proc. šių parodų
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lankytojų transporto parodas lanko nuolat bei ketina į jas atvykti ir ateityje.
22-ąjį kartą vykusioje inžinerinės pramonės parodoje „BaltTechnika“ šiemet dalyvavo 139 įmonės iš 16 šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos,
Austrijos, D. Britanijos, Nyderlandų, Italijos, Čekijos, Slovakijos, Belgijos, Suomijos. Dalyvių
ekspozicijos išsidėstė 4-oje ir 5-oje salėse bei lauko aikštelėse ir užėmė 7386 kv.m. Parodos
stenduose buvo demonstruojamos metalo apdirbimo, suvirinimo, energijos, elektronikos ir
elektrotechnikos naujovės, naujausia įranga, įrankiai, pramoniniai robotai ir kt. Parodą aplankė 6300 specialistų iš Lietuvos ir užsienio šalių. UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis, net 84 proc. lankytojų profesija siejasi su parodos temomis, daugiausia tarp
jų buvo inžinierių – 44 proc. bei elektrikų – 20 proc. Apklausos duomenys rodo, kad net 51
proc. lankytojų šioje parodoje ketina apsilankyti ir kitais metais, nes čia randa daug naujovių
bei sprendimų, kokių nėra internete. Lankytojai pabrėžė ir kitus parodos privalumus – tiekėjų
gausą vienoje vietoje, galimybę viską pabandyti ir gauti profesionalią konsultaciją. Dalyviai parodos rezultatais liko patenkinti ir pabrėžė lankytojų kompetenciją, aiškią motyvaciją.
Birželio 17 – 21 d. penktąjį kartą vykusi meno mugė ARTVILNIUS’14 meno smalsuoliams, kolekcininkams ir profesionalams pasiūlė gausią meno apžvalgą. Mugėje dalyvavo 65 galerijos
iš 18 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Italijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos,
Slovakijos, Šveicarijos, Gruzijos, Olandijos, Švedijos, Vokietijos, Ukrainos, D. Britanijos, Bulgarijos, Rumunijos ( pernai – 50 galerijų iš 11 šalių). Šiemet ARTVILNIUS kūrybos direktorius Ericas Schlosseris iš Prancūzijos nutarė sustiprinti fotomeno akcentą. 5-oje mugėje net
dešimt galerijų pristatė preciziškai atrinktas nuotraukų kolekcijas, sudarytas atsižvelgiant į
universalius galimų pirkėjų lūkesčius – nuo regionui tinkamų kainų iki žinomų menininkų pavardžių. Mugės metu vyko intensyvi dailės mėgėjams skirta programa bei specialios parodos.
ARTVILNIUS mugę šiais metais aplankė 18.600 meno mylėtojų ir specialistų.
Puikiai sekėsi ir rudens sezono parodoms. Lapkričio 6-8 d. vyko net trys parodos: 7-oji Baltijos maisto ir gėrimų mugė BAF, 16-oji svetingumo verslui skirta paroda „Baltshop. Balthotel.
Baltgastro“ ir pirmą kartą surengta kokybiškos namų aplinkos ir atsakingo vartojimo parodaforumas EKO LOGIKA.
Parodose dalyvavo apie 200 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos Italijos,
Argentinos, Indonezijos, Kinijos, Uzbekistano. Parodas aplankė 15.000 žmonių iš Lietuvos ir
užsienio šalių. UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenimis, daugiau kaip pusė
jų teigė šiose parodose ketinantys lankytis ir ateityje, taip pat rekomenduosiantys jose lankytis savo draugams bei pažįstamiems. UAB „Synopticom“ atlikta apklausa rodo, kad lankytojai
šiose parodose ypač domėjosi EKO produkcija, naujais maisto produktais, neragautais vynais,
kava, arbata. Lankytojų dėmesio sulaukė ir parodų renginiai. HoReCa verslo atstovai rinkosi
į jiems skirtą konferenciją, maisto žinovai, specialistai ir mėgėjai dvi dienas stebėjo geriausio
Lietuvos virėjo ir konditerio rinkimus, Italijos meistrų pasirodymus BAF „Virtuvės studijoje“,
kulinarinių tinklaraštininkų ir šeimų konkursus gaminant saldėsius, klausėsi paskaitų apie
sveiką mitybą.
4-oji švietimo paroda „Mokykla 2014“ lankytojus pasitiko išaugusi tiek plotu, tiek dalyvių skai-
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čiumi. Parodoje dalyvavo 111 mokyklos įrangą, įvairias edukacines priemones pristatančių
verslo ir mokymo įmonių, buvo surengti 245 renginiai, pranešimus skaitė ir pamokas vedė
lektoriai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Graikijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Suomijos,
Švedijos. Parodoje apsilankė 17.400 lankytojų. UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos
duomenimis, aktyviausia lankytojų dalis – mokytojai, kurie parodoje mokėsi, lankė paskaitas,
dalyvavo diskusijose, sėmėsi naujų idėjų, kurias galėtų pritaikyti savo mokykloje. Mokytojai vėl
noriai sėdo į mokinių suolus, mokėsi „Svajonių mokykloje“ įkurtose trijose interaktyviose klasėse – e.ŠVIESOS ,,Atradimų klasėje”, SAMSUNG ,,Galimybių klasėje” ir PRESTIGIOI ,,Ateities
klasėje”. Tačiau šiemet paroda pritraukė ir daug moksleivių. Parodos organizatorių teigimu, tai
susiję su pagrindiniu šių metų parodos akcentu – „Mokyklos be sienų“ idėja. Be to, pirmą kartą
parodoje pamokos bei renginiai buvo organizuojami ne tik mokytojams, bet ir moksleiviams.
Statistika rodo, kad į parodą atvyko 100 mokytojų ir mokinių grupių iš 35 Lietuvos miestų ir
rajonų. Iš viso užregistruota apie 6 000 mokytojų ir švietimo specialistų, iš jų 2785 pedagogai
dalyvavo registruojamuose renginiuose. Jau pirmąją parodos dieną į edukacinius renginius atvyko daugiau lankytojų, nei per visas tris parodos dienas 2013-aisiais.
Jubiliejinė paroda „Vaikų šalis“ taip pat gali pasigirti gerais rezultatais. Renginių, dalyvių ir
lankytojų gausa pranoko organizatorių lūkesčius – dvidešimtąjį kartą vykusioje parodoje apsilankė 17.400 lankytojų iš visos Lietuvos, jų laukė 120 verslo įmonių su vaikiškų prekių ir paslaugų naujienomis, nauja „Sumanios mamos erdvė“ ir per 50 paskaitų, diskusijų, pramoginių
renginių. Kaip rodo UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų apklausos duomenys, per 50 proc.
lankytojų šią parodą žino nuo seno, lankosi joje nebe pirmą kartą ir žada į ją atvykti ateityje.
Dauguma lankytojų teigė, kad šioje parodoje ne tik ieško naujų vaikiškų prekių, žaislų, bet ir
nori įdomiai praleisti laiką, todėl dalyvauja paskaitose, renginiuose. Ypač tarp lankytojų populiarus kasmetinis „Ropliukų konkursas“, kuriame niekuomet netrūksta gerų emocijų ir sveiko
azarto. Netrūko lankytojų dėmesio ir kitiems tradiciniams projektams - „Dantukų klubui“ ar „
Žaislų ligoninei“. Gerai lankytojai įvertino ne tik parodos tradicijas, bet ir naujienas. Šiais metais parodoje debiutavo projektas „Sumanios mamos erdvė“. Jis pateisino visus organizatorių
lūkesčius. Gausaus lankytojų susidomėjimo sulaukė čia vykusios įvairios paskaitos, organizuotos dirbtuvės, amatų pamokėlės ir šioje erdvėje vykę pirmieji Lietuvoje „Virtualių asistenčių
akademijos“ mokymai.

KONFERENCIJOS
Per 2014 metus Konferencijų centre ne parodų metu buvo surengti 192 renginiai. LITEXPO
konferencijų centre vykusių renginių plotas sudarė 190 367 kv.m., juose dalyvavo 71 420 žmonių. Iš viso per 2014 metus renginiai ne parodų metu vyko 233 dienas. Populiariausia buvo
5.1 salė, kuri buvo išnuomota 26 kartus. Vienas iš didžiausių šių metų renginių buvo „Life
Sciences Baltics – Gyvojo mokslo forumas“, kuris vyko 2014 m. rugsėjo 10-11 dienomis. Šiame renginyje dalyvavo 1000 konferencijos dalyvių ir 60 lektorių, tarp kurių -Nobelio premijos
laureatas, pasaulyje garsūs lektoriai, lyderiaujančios asmenybės bei įmonės, valstybinių organizacijų atstovai iš Lietuvos ir ES, mokslininkai bei ekspertai iš viso pasaulio. Dar per 50
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įmonių iš Lietuvos, Europos Sąjungos bei JAV prisistatė ekspozicijose. Savo inovacijas pristatė
ir 10 startuolių komandų. Kontaktų mugėje buvo surengta daugiau nei 200 verslo susitikimų
ir 250 dalyvių vizitų į 16 Lietuvos įmonių, kurios pristatė savo veiklą ir verslo galimybes. Kartu su šiais renginiais vyko ir studentų konferencija ateities kartoms ir inovacijoms skatinti.
Per šį laikotarpį LITEXPO konferencijų centre pirmą kartą Lietuvoje buvo surengtas pasaulio
rankų lenkimo čempionatas. Rugsėjo 17- 20 dienomis LITEXPO rūmuose varžėsi daugiau nei
1000 atletų iš beveik 50-ties pasaulio valstybių. 36-iose planetos rankų lenkimo pirmenybėse
Lietuvai įvairiose svorio kategorijose atstovo 46 sportininkai. Vieni didžiausių šio laikotarpio
renginių buvo ir konferencija “LOGIN”, “Advokatų suvažiavimas”, renginys „Fostering Innovation the U.S. Way“. Šiuose renginiuose dalyvavo 6000, 1600 ir 900 žmonių. “LOGIN” LITEXPO
centre vyko 4-ąjį kartą ir pritraukė itin daug lankytojų. Įspūdingą auditoriją šiemet surinko net
dvi dienas vykusi konferencija „Live Mobile Congress” ir renginys „Silicon Valley Comes to the
Baltics” (SV2B). Čia susirinko IT pramonės lyderiai ir ekspertai, šimtai mobiliųjų žaidimų ir
aplikacijų kūrėjų bei mėgėjų, startuoliai, verslo angelai ir rizikos kapitalo fondų atstovai iš Europos
ir Silicio slėnio, JAV. Daugiausiai renginių surengė „Verslo Žinios“ Populiariausios konferencijų temos
– personalas ir vadovavimas.

ŽINIASKLAIDOS VERTINIMAS
LITEXPO parodos ir renginiai buvo teigiamai vertinami žiniasklaidoje. Per šiuos metus įvairiose žiniasklaidos priemonėse LITEXPO ir jo organizuojamos parodos bei konferencijos buvo aprašytos
ar paminėtos 2541 kartą. Ypač daug dėmesio LITEXPO veiklai skiria skaitomiausi portalai: DELFI,
15min., lrytas.lt. bei verslo portalai vz.lt, balsas.lt. LITEXPO dažnai minimas ir Lietuvos televizijos
informacinėje laidoje „Panorama“, Lietuvos radijuje bei portale lrt.lt .

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2014 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
Finansiniai
metai

Praėję finansiniai metai

PARDAVIMO PAJAMOS

17609978

20059743

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

12140042

13411030

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

5469936

6648713

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

3310488

2783066

IV.1

Pardavimo

91357

64309

IV.2

Bendrosios ir administracinės

13219131

2718757

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2159448

3865647

VI.

KITA VEIKLA

70206

49372

VI.1.

Pajamos

70206

49372

VI.2.

Sąnaudos

-

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

5012

(468)

VII.1.

Pajamos

7778

868

VII.2.

Sąnaudos

2766

1336

VIII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2234666

3914551

IX.

PAGAUTĖ

X.

NETEKIMAI

XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

2234666

3914551

XII.

PELNO MOKESTIS

355024

610473

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1879642

3304078

Eil.nr.

Straipsniai

I.
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Pastabos
Nr.

12

13

2014 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS
TURTAS

Finansiniai Praėję finanPastametai 2014- siniai metai
bos Nr.
12-31
2013-12-31

A.

ILGALAIKIS TURTAS

38742930

40293726

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

79969

28971

I.1.

Plėtros darbai

I.2.

Prestižas

I.3.

Patentai, licencijos

I.4.

Programinė įranga

63933

4917

I.5.

Kitas nematerialusis turtas

16036

24054

II.

MATERIALUSIS TURTAS

38662961

40264755

II.1.

Žemė

II.2.

Pastatai ir statiniai

36080575

37800870

II.3.

Mašinos ir įrengimai

II.4.

Transporto priemonės

32916

53113

II.5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

59833

43594

II.6.

Nebaigta statyba

563092

108690

II.7.

Kitas materialusis turtas

1926545

2258488

II.8.

Investicinis turtas

-

-

II.8.1. Žemė
II.8.2. Pastatai
III.

FINANSINIS TURTAS

III.1.

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

III.2.

Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

III.3.

Po vienerių metų gautinos sumos

III.4.

Kitas finansinis turtas

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

-

-

-

-
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IV.1.

Atidėtojo mokesčio turtas

IV.2.

Kitas ilgalaikis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

8883428

7070643

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

141676

188995

I.1.

Atsargos

46689

61492

I.1.1.

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

28745

37224

I.1.2.

Nebaigta gamyba

I.1.3.

Pagaminta produkcija

I.1.4.

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

17944

24268

I.1.5.

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

I.2.

Išankstiniai apmokėjimai

94987

127503

I.3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

II.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

573975

831039

II.1.

Pirkėjų įsiskolinimas

390769

797835

II.2.

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

II.3.

Kitos gautinos sumos

183206

33204

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

6457633

-

III.1.

Trumpalaikės investicijos

III.2.

Terminuoti indėliai

III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

1710144

6050609

TURTO IŠ VISO:

47626358

47364369
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansiniai Praėję finanPastametai 2014- siniai metai
bos Nr.
12-31
2013-12-31

I.6.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

37079375

35699733

II.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

I.

KAPITALAS

33288140

32772440

II.2.

Finansinės skolos

I.1.

Įstatinis (pasirašytasis)

33288140

32772440

I.2.

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

I.3.

Akcijų priedai

I.4.

Savos akcijos (-)

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

-

III.

REZERVAI

215212

III.1.

Privalomasis

165212

III.2.

Savoms akcijoms įsigyti

III.3.

Kiti rezervai

50000

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

3576023

2411585

IV.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

1879642

3304078

IV.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

1696381

(892493)

D.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

8515327

9108870

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2031656

2555766

I.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI

-

-

I.1.

Finansinės skolos

-

-

I.1.1.

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

-

-

I.1.2.
I.1.3.
I.3.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

I.4.

Atidėjiniai

I.4.3.
I.5.

515708

Kitos skolos

64666

48974

64666

Skolos tiekėjams

334118

882369

II.4.

Gauti išankstiniai apmokėjimai

1149567

644331

II.5.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

42883

489157

II.6.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

348863

405330

II.7.

Atidėjiniai

14000

14000

II.8.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

93251

55913

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

47626358

47364369

Direktorius Mindaugas Rutkauskas

Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
Pensijų ir panašių įsipareigojimų
Kiti atidėjiniai
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
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48974

II.3.

Kitos finansinės skolos
Skolos tiekėjams

I.4.2.

II.2.2.

2555766

Kredito įstaigoms

Kredito įstaigoms

I.2.

I.4.1.

II.2.1.

2031656
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2014 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Apmokėtas
įstatinis kapitalas
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

Akcijų
priedai

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)
Savos akcijos (-)

32772440

Ilgalaikio materialiojo turto

Įstatymo numatyti rezervai

Finansinio
turto

Privalomasis

515708

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

Savoms akcijoms įsigyti

-

26301

(918794)

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

Iš viso

32395655

-

-

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

32772440

-

-

515708

-

-

-

-

26301

(918794)

32395655

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

-

-

3304078

3304078

10. Dividendai

-

11. Kitos išmokos

-

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

-

(26301)

26301

-

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

-

15. Įnašai nuostoliams padengti

-

16. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

32772440

-

-

515708

-

-

-

-

-

2411585

35699733

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)

-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

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

-

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

1879642

1879642

22. Dividendai

(500000)

(500000)

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai
25. Panaudoti rezervai

165204
515700

(515708)

(215204)

50000
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-

-

-

-

26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

-

27. Įnašai nuostoliams padengti

-

28. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

33288140

-
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165212
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50000

-

3576023

37079375
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2014 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai metai

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1879642

I.2.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

1961454

I.3.

Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas)
sumažėjimas

I.4.

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas

14803

21300

I.5.

Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas

32516

(53054)

I.6.

Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas

I.7.

Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas

407066

(331525)

I.8.

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas)
sumažėjimas

I.9.

Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas

I.10.

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

II.5.

Paskolų suteikimas

3304078

II.6.

Paskolų susigrąžinimas

1917191

II.7.

Gauti dividendai, palūkanos

II.8.

Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

II.9.

Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

(6457633)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

(7446968)

Praėję finansiniai metai

4961

(584829)

III.

Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1.

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

III.1.1.

Akcijų išleidimas

III.1.2.

Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.1.3.

Savų akcijų supirkimas

Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas

III.1.4.

Dividendų išmokėjimas

I.11.

Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

III.2.

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

-

-

III.2.1.

Finansinių skolų padidėjimas

-

-

I.12.

Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių
apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)

III.2.1.1.

Paskolų gavimas

I.13.

III.2.1.2.

Obligacijų išleidimas

III.2.2.

Finansinių skolų sumažėjimas

-

-

III.2.2.1.

Paskolų grąžinimas

III.2.2.2.

Obligacijų supirkimas

III.2.2.3.

Sumokėtos palūkanos

III.2.2.4.

Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai

III.2.3.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas

III.2.4.

Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai

III.2.6.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
(500000)

-

(4340465)

4290097

(150002)

(22623)

(43015)

(152804)

Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

(446274)

299175

I.14.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų
padidėjimas (sumažėjimas)

(56467)

(37811)

I.15.

Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

I.16.

Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas
(sumažėjimas)

I.17.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo
rezultatų eliminavimas

I.18.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas

I.19.

Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas

II.2.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

II.3.
II.4.

(22097)
21646

(37958)

(10184)

(9111)

(4961)
279

165

3606503

4874926

(1010173)

(593945)

15877

9116

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(500000)

(500000)

IV.

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir
pinigų ekvivalentų likučiui

V.

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

Ilgalaikių investicijų įsigijimas

VI.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

6050609

1760512

Ilgalaikių investicijų perleidimas

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

1710144

6050609
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6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

GRUPĖS SAVININKO KAPITALO POKYČIAI
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 32772440 Lt. 2014 m. gegužės 12 d. JAR įregistruotas įstatinis kapitalas – 33288140 Lt. Jis buvo padidintas iš Bendrovės lėšų, t. y.
iš perkainojimo rezervo 515700 Lt išleidžiant 51570 naujų paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės
akcijų, nemokamai išduodant šias akcijas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Sprendimas priimtas 2014 m. balandžio 28 d. eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime (2014.04.28 d. protokolas).
Įstatinio kapitalo struktūra pateikta 9 priede.

I. BENDROJI DALIS
Registracija ir nuosavybė
Įregistruota:

1990-12-05

Perregistruota:

1995-04-20 perregistruota iš AB į UAB

Įmonės kodas:

120080713

PVM mokėtojo kodas:

LT200807113

Socialinio draudimo kodas:

19-056381

Įmonės teisinis statusas:

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės buveinė:

Laisvės pr.5, Vilnius

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
• 2014 metų Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 87,50 darbuotojai, 2013 metų –
90,04 darbuotojai. 2013 metų Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 95,50 darbuotojai,
2013 metų – 98,04 darbuotojai.

AKCININKAI
Eil.
Nr.

Akcininkai

•
Akcijos
rūšis

Akcininkui
Nominali ak- Turimų akcijų priklausanti
cijos vertė, Lt kiekis, vnt
įstatinio kapitalo dalis, Lt

Akcininkui
priklausanti
įstatinio kapitalo
dalis, proc.

1.

LR Ūkio ministerija

PVA

10

3287641

32876410

98,76

2.

Kiti

PVA

10

41173

411730

1,24

Iš viso:

*

*

3328814

33288140

100,00

2014 m. gruodžio 31 d. UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ įmonių grupę (toliau - Grupė ) sudarė patronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – „Litexpo“ arba Bendrovė) ir jos dukterinė įmonė UAB Ovantis (toliau „Ovantis“:). UAB Ovantis įregistruota
2012 m. gruodžio 3 d. Įmonės kodas 302926583. Dukterinės įmonės buveinė įsikūrusi Laisvės pr. 5,
Vilnius. „Litexpo“ priklauso 100 proc. dukterinės bendrovės akcijų.

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

GRUPĖS VEIKLA

Bendrovėje dirba trys vadovai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, finansų vadovė.

II. APSKAITOS POLITIKA
Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys
Grupės metinės 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 bendrovės apskaitos teisingumą.
Rengiant metines finansines ataskaitas, buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad Grupė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Visos sumos metinėse finansinėse
ataskaitose yra pateiktos nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – litais (Lt.)

GRUPĖS APSKAITOS POLITIKA
Apskaita Grupėje tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą, o prireikus – ir litą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susiję su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus
pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o
prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalbomis.

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

FINANSINIS TURTAS

Dukterinės 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. Dukterinės įmonės 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.

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

TURTO APSKAITOS POLITIKA
Nematerialus turtas
Nematerialiam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos,
kuriuo Grupė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos.
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje apskaitoje parodomas
įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos Grupės veiklos sąnaudoms. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą.
Likvidacinė vertė nenustatoma.

NEMATERIALIOJO TURTO GRUPĖS IR
JŲ NAUDINGO TARNAVIMO LAIKAS:
Eil. Nr.

Turto grupė

Amortizacija

1.

Patentai, licenzijos

3

2.

Programinė įranga

3

3.

Kitas nematerialus turtas

4

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Ilgalaikiu materialiuoju turtu pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje toks turtas, kuris teikia ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra nemažesnė už nustatytą minimalią sumą. Grupės nustatyta minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė - 2000
Lt. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir
turto vertės sumažėjimo sumą. Likvidacinė vertė – 1 litas. Grupėje atlikta metinė inventorizacija. 2014
metais turto nuvertėjimo požymių nenustatyta. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti
taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas.
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PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO POLITIKA
Pajamų pripažinimas ir tipinės veiklos pajamos
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos standartu, kaupimo ir palyginimo principais. Pajamomis laikomas tik Grupės ekonominės naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos ir pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstami. Pajamos yra
priskiriamos tipinei ar netipinei veiklai. Tipinės veiklos pajamoms priskiriama: parodų organizavimo,
stendų pardavimų, parodų aptarnavimo, patalpų nuomos ir maitinimo pajamos. Kitos veiklos pajamoms, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto turto pardavimas ir kitos atsitiktinės pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai,
užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, gauti dividendai.
Sąnaudų pripažinimas ir tipinės veiklos sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu, kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu,
bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse parodomos kaip turtas. Pardavimo savikainai Grupėje priskiriamos: parduotų atsargų savikaina, medžiagų
sunaudojimas parodoms, paslaugų, darbų, tyrinėjimo savikaina, gamybos sąnaudos, reklama. 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.

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.
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TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITOS POLITIKA
Atsargos registruojamos apskaitoje pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą. Grupės apskaitoje, atsargos įvertintos įsigijimo savikaina ir taikomi šie atsargų įkainojimo būdai:
Grupė

Būdas

I. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

FIFO

II. Pirktos prekės skirtos perparduoti

FIFO

Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. Grupėje sudaromas privalomasis rezervas, kuris naudojamas tik Grupės nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas sudaromas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Atskaitymai į
privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Jie
turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 įstatinio kapitalo vertės. Privalomasis rezervas, panaudotas Grupės nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo pagal šioje dalyje
nustatytą tvarką.
• Nepaskirstytas pelnas – sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.

Perkant atsargas sumokėta arba mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma į atsargų judėjimo savikainą neįskaičiuojama. Ją įskaičiuoti į savikainą galima tik tada, kai pridėtinės vertės mokestis yra
negrąžintinas. Prieš perduodant naudoti Grupės veikloje trumpalaikį turtą (inventorių), kuris pagal
apskaitos politiką nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, surašomas aktas. Turto nurašymo aktas yra
pagrindas pripažinti šio turto įsigijimo savikainą sąnaudomis. Pripažinus tvarkoma kiekinė šio turto
apskaita nebalansinėse sąskaitose.

MOKESČIAI
Grupės apskaitoje mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas, mokestinės atskaitomybės sudarymas
atliekami nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Grupė apskaičiuoja ir deklaruoja šiuos mokesčius:

• Nepaskirstytieji nuostoliai – sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai.
• Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai:
a) didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos
pakeitimo rezultatą;
b) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus.
Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai:
a) didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos
pakeitimo rezultatą;
b) mažinami mažinant įstatinį kapitalą.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą Grupės apskaitoje finansiniais įsipareigojimais laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurie turėjo būti įvykdyti ir kurių dydį
galima objektyviai nustatyti. Grupė, atsižvelgdama į informacijos reikšmingumą ir palyginimo principą, taip pat siekdama teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius, sudaro atostoginių kaupimus.

1. Gyventojų pajamų mokestį.
2. Valstybinio socialinio draudimo įmokas.
3. Pridėtinės vertės mokestį
4. Pelno mokestį.
5. Įmokas į Garantinį fondą.

ATIDĖJINIAI IR NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Valstybės žemės nuomos mokestį.

Grupėje 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.

7. Nekilnojamo turto mokestį.
8. Taršos mokestį.

NUOSAVO KAPITALO APSKAITOS POLITIKA
Grupės nuosavam kapitalui priskiriama:
1. Apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
2. Akcijų priedai;
3. Perkainojimo rezervas (rezultatai);

ATLYGIS DARBUOTOJAMS

4. Privalomasis rezervas;

Grupėje atlygis darbuotojams priskiriamas prie trumpalaikių įsipareigojimų. Vadovaujantis 31-uoju
verslo apskaitos standartu, atlygio darbuotojui už darbą sąnaudas Grupė 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.

5. Rezervas savoms akcijoms įsigyti;
6. Kiti rezervai;
7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
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III. PASTABOS
1. Nematerialus turtas
Įsigyto per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto vertė sudaro 65317 Lt, 2013 metais- 21700 Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma sudaro 14319 Lt, 2013 metais - 18969 Lt.
„Litexpo“ nematerialaus turto judėjimas pateiktas 1 priede. „Ovantis“ nematerialaus turto neturėjo.

5. Išankstiniai apmokėjimai
Grupėje 2014 metų pradžioje išankstinių apmokėjimų straipsnyje buvo 127503 litai, per ataskaitinius
finansinius metus išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 32516 litų ir ataskaitinių metų pabaigoje buvo
94987 litai būsimų laikotarpių sąnaudų.
6. Per vienerius metus gautinos sumos
Eil. Nr.

Turtas

2014 m.

2013 m.

Pokytis per 2014 metus 2012m. Lt.

2. Ilgalaikis materialus turtas

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

390769

797835

-407066

Ataskaitiniais metais Grupės įsigyto ilgalaikio materialaus turto (IMT) įsigijimo vertė 944856 Lt, 2013
m. – 572245 Lt. „Litexpo“ ataskaitiniais metais IMT įsigijimo vertė 913003 Lt. 2014 m. „Litexpo nurašė
(perleido) ilgalaikio materialaus turto už 1021197 Lt, 2013 m. - 891773 Lt. „Ovantis“ ilgalaikio materialaus turto nurašymų nebuvo. Grupės apskaičiuota ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo suma sudaro 2540678 Lt, iš kurių 2525064 Lt apskaityti „Litexpo“ finansinėje atskaitomybėje . 2013 m. Grupės
apskaičiuoto nusidėvėjimo suma buvo 2603744 Lt, „Litexpo“ – 2593124.

2.

Kitos gautinos sumos

183206

33204

150002

• Grupės ilgalaikio turto judėjimas pateiktas 4 priede.
• „LITEXPO“ ilgalaikio turto judėjimas pateiktas 3 priede.

Grupės pirkėjų įsiskolinimai 2014 metų gruodžio 31 dienai – 390769 Lt. Tame skaičiuje pradelstos
pirkėjų skolos sudaro 52158 Lt. Visos skolos susidariusios per 2014 metus. „Litexpo“ pirkėjų skolos
sudaro 389617 Lt.
Kitų gautinų sumų straipsnyje atvaizduota mokesčių biudžetui permokos ir avansiniai mokėjimai tiekėjams.

• Bendrovės IMT grupės, jų įvertinimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodai pateikti 2 priede.

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas beviltiškas sumas. Beviltiškų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 2014 m.
„Litexpo“ nurašyta 52562 Lt. beviltiškų skolų. Atgavus anksčiau pripažintas beviltiškas skolas, šiomis
sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio beviltiškų skolų sąnaudos. 2014 metais atgauta 4162 Lt
ankstesniais metais nurašytų skolų . 2014 m. „Ovantis“ nurašytų beviltiškų skolų nebuvo.

• „Litexpo“ naudoja savo veikloje ilgalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė lygi 1 litui, tačiau
jo būklė dar patenkinama ir jis tebenaudojamas bendrovės veikloje. Informacija apie Bendrovės naudojamą nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą pateikiama 5 priede.

7. Kitas trumpalaikis turtas
Grupės kitas trumpalaikis turtas – terminuoti indėliai AB SEB banke.

• Nebaigtos statybos likutis 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 563092 Lt. Šią sumą sudaro lėšos centrinių rūmų rekonstrukcijai – 520793 Lt, viešbučio statybai – 25000 Lt, verslo partnerių kambariui įrengti – 17299 Lt.

3. Finansinis turtas
„Litexpo“ balanse atvaizduota ilgalaikio finansinio turto suma 2014 metų gruodžio 31 d. – 10000 Lt. Investicijos bendrovės apskaitoje registruojamos savikainos metodu. Informacija apie Bendrovės finansinį turtą pateikta 6 priede. 2014 m. Bendrovė pirko bei atliko paslaugas dukterinei įmonei „Ovantis“.
Tarpusavio sandoriai pateikti 17 priede.
Sudarant konsoliduotąjį balansą, eliminuojama ilgalaikio finansinio turto dalis, kurią sudaro investicija į dukterinę įmonę „Ovantis“.
4. Atsargos
Grupė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.
Grupės atsargų judėjimas 2014 m. pateiktas 7 priede.
Bendrovės atsargų judėjimas 2014 m. pateiktas 8 priede.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Eil. Nr. Turtas

2014 m.

2013 m.

Pokytis per 2014 m. Lt.

1.

1710144

6050609

-4340465

Pinigai banke ir kasoje

9. Nuosavas kapitalas
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 32772440 Lt. 2014 m. gegužės 12 d. JAR įregistruotas įstatinis kapitalas – 33288140 Lt. Jis buvo padidintas iš Bendrovės lėšų, t. y.
iš perkainojimo rezervo 515700 Lt išleidžiant 51570 naujų paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės
akcijų, nemokamai išduodant šias akcijas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Sprendimas priimtas 2014 m. balandžio 28 d. eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime (2014.04.28 d. protokolas).
•

„Litexpo“ įstatinio kapitalo struktūra pateikta 9 priede.

• „Ovantis“ įstatinio kapitalo struktūra pateikta 10 priede.
• Sudarant konsoliduotąjį balansą , eliminuojama „Ovančio“ nuosavo kapitalo dalis, kuri teko
Grupei, dukterinės įmonės akcijų įsigijimo momentu.

2014 M. PRANEŠIMAS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

2014 M. PRANEŠIMAS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

28

29

2014 metų rugpjūčio mėn.28 d. įvykęs akcininkų susirinkimas paskirstė 2013 metų pelną :
Straipsniai

Suma (Lt)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

-892493

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)

3304078

Pelno (nuostolių ) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų

8

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu
visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)

0

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso

2411593

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą

165212

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

0

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus

0

investicijų rezervas
0
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti

500000

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams

50000

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

1696381

11. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Grupė 2014 m. gruodžio 31d. turėjo įsipareigojimų už 2555766 Lt.
Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis
Eil.
Nr.

Per vienerius mokėtinos
sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai

2014 m.

2013 m.

Pokytis per 2014 m. Lt.

1.

Kitos skolos

48974

64666

-15692

2.

Skolos tiekėjams

334118

882369

-548251

3.

Gauti išankstiniai
apmokėjimai

1149567

644331

505236

4.

Pelno mokesčio
įsipareigojimai

42883

489157

-446274

5.

Su darbo santykiais
susiję įsipareigojimai

348863

405330

-56467

6.

Atidėjiniai

14000

14000

0

7.

Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai

93251

55913

37338

• Kitos skolos , t. y. susidariusios pirkėjų permokos per 2012-2014 metus.
• Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro suformuoti atostogų atidėjiniai, mokėtinos
socialinio draudimo įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos garantinio fondo
įmokos.
• Atidėjiniai - atidėjimai 2014 m finansinės atskaitomybės auditui atlikti.

Perkainavimo rezervo likutis, nesiekiantis vienos akcijos vertės, t. y. 8 Lt, perkeliams į nepaskirstytąjį
pelną ir skiriamas privalomojo rezervo formavimui. Iš 2013 metų paskirstytino pelno į privalomąjį rezervą skirta 1/20 arba 5 proc. 2013 metais uždirbto pelno, t. y. 165204 Lt. Viso privalomajam rezervui
skirta 165212 Lt (iš kurių 164212 Lt – Litexpo, 1000 Lt – Litexpo dukterinė įmonė „Ovantis“).

• Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susideda iš mokėtinų mokesčių, skolų atskaitingiems asmenims.

Iš sudaryto rezervo skirto darbuotojų premijoms, socialinėms garantijoms ir kitiems tikslams, per
2014 metus panaudota 49602 Lt. Darbuotojų pašalpoms skirta 13098 Lt, darbuotojų premijoms –
36504 Lt.

Grupės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas, 2014 m. sudarė
17.688 tūkst. Lt. Kaip ir ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, t. y. 8.818 tūkst. Lt arba 50 proc. visų gautų pajamų tenka pagrindinei Grupės veiklai
– parodų organizavimui. Konferencijų ir renginių organizavimui tenka 3.597 tūkst. Lt arba 20
proc. pajamų, stendų statybai ir įrengimui – 3.537 tūkst. Lt arba 20 proc. pajamų. Maitinimo
komplekso pajamos 2014 metais sudarė 1.288 tūkst. Lt arba 7 proc. grupės pajamų. Kitos veiklos pajamos sudaro 3 proc. grupės pajamų.

2014 metais Grupė uždirbo 1879642 Lt pelno. Kartu su finansine atskaitomybe pateikiamas pelno
(nuostolių) paskirstymo projektas. Grupės pelno paskirstymas pateikiamas 11 priede.
10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

12. Pelno-nuostolių ataskaitos straipsniai

Didžiausią dalį Grupės išlaidų struktūroje 2014 m. sudarė Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai – 4.842 tūkst. Lt (31 proc.). Kitos Bendrovės patirtos
išlaidos pasiskirstė taip: parodų įrengimo bei kiti tiesioginiai kaštai – 3.281 tūkst. Lt (21 proc.),
maitinimo kaštai – 2.088 tūkst. Lt (14 proc.), turto amortizacija – 1.961 tūkst. Lt (13 proc.), ūkio

2014 m. subsidijų judėjimas pateiktos 12 priede.
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priežiūros bei eksploataciniai kaštai – 1.371 tūkst. Lt (9 proc.), reklamos kaštai – 1.181 tūkst. Lt
(8 proc.) bei kiti kaštai – 725 tūkst. Lt (4 proc.).
• Grupės kitos veiklos rezultatai pateikti 13 priede.
• Finansinės investicinės veiklos pajamos bei sąnaudos pateiktos 14 priede.
• Ataskaitinio laikotarpio Grupės įprastinės veiklos ir ypatingų straipsnių rezultatas – 1879642
Lt pelnas.

18. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis
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, su kuriomis vyko reikšmingi sandoriai 2014 m. ir 2013 m.:
• UAB Investicijų ir verslo garantijos, AB Vilniaus metrologijos centras.

13. Pelno mokestis
2014 metais Grupė priskaičiavo 355024 litų pelno mokestį. „Litexpo“ priskaičiuota pelno mokesčio suma už 2014 metus – 298449 Lt. 2014 metų pelno mokesčio tarifas 15 %.

2014 m.

2013 m.

Pirkimai

706

162

Pardavimai

23043

-

2014.12.31

2013.12.31

Gautinos sumos

-

-

Mokėtinos sumos

-

-

14. Piniginių srautų ataskaita
Grupėje praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 6050609 litai, ataskaitinių metų pabaigoje –
1710144 litai. (žr. Piniginių srautų ataskaitą).
15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

18. Pobalansiniai įvykiai

Grupės nuosavą kapitalą finansinių metų pradžioje sudarė 35699733 litai, metų pabaigoje –
37079375 litai. (žr. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą).

Po balanso sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių nebuvo.

Direktorius Mindaugas Rutkauskas

16. Užbalansinė sąskaita
Grupės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų asmenų turtas. Grupėje 2014 m. tokio
turto vertė buvo 83700 Lt.
17. Finansiniai ryšiai su susijusiais asmenimis
Pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą Grupėje pateikiama informacija apie susijusius asmenis. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kt. susijusiais asmenimis pateikti 15 ir 16 prieduose
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7. PRIEDAI
NEMATERIALUSIS TURTAS
Rodikliai

I. Tyrinėjimo ir
plėtojimo
darbai

IMT GRUPĖS, JŲ ĮVERTINIMAS, NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMO METODAI
II. Įsigytos
teisės

Likutinė vertė praėjusių finansinių
metų pabaigoje

III.
Prestižas

IV. Kompiuterinės
programos
4917

V. Iš
anksto
apmokėtos
sumos

Vi. Kitas
nematerialus
turtas
24054

Iš viso

28971

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

118537

Finansinių metų pokyčiai:

528008

64630

65317

711175
65317

• turto įsigijimas
• kitiems asmenims perleistas
ir nurašytas turtas (-)

-39023

-31182

-33830

-104035

• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje

79514

562143

30800

672457

118537

523091

40576

682204

6301

8018

14319

-39023

-31182

-33830

-104035

79514

498210

14764

592488

0

63933

16036

79969

b) Amortizacija
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Ilgalaikio materialiojo turto grupės

Minimali
vertė

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

25;40

III. Statiniai

2000

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

8

IV. Mašinos ir
įrengimai

2000

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

5

V. Transporto
priemonės

2000

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

4;6;10

VI. Kita įranga, prietaisai, įrankiai
ir įrenginiai

2000

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

VII. Nebaigta
statyba

0

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

0

VIII. Kitas materialus turtas

2000

Įsigijimo savikaina

Tiesiogiai proporcingas
(tiesinis)

3; 4; 6; 15

• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų vertės
sumažėjimas
• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a) - (b) - (c)
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Tarnavimo laikas,
produkcijos kiekis

2000

• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto
ir nurašyto turto amortizacija (-)

Nusidėvėjimo skaičiavimo
metodas

II. Pastatai

Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų amortizacija

Įvertinimas
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ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

I. Žemė

II. Pastatai

III. Statiniai

36815735

985135

54346656

5139855

IV. Mašinos ir įrengimai

V. Transporto priemonės

VI. Kita įranga, prietaisai,
įrankiai ir įrenginiai

53113

VII. Nebaigta statyba

VIII. Kitas materialus turtas

Iš viso

108690

2258488

40221161

108690

9332867

69177512

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

0

249444

0

Finansinių metų pokyčiai:
•

turto įsigijimas

•

perleistas ir nurašytas turtas (-)

•

perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

Finansinių metų pabaigoje

0
0

910

0

643873

268220

913003

-934708

-1021197

-189471

141293

0

-86489
0

48178

54346656

5188943

0

162955

0

563092

8807672

69069318

17530921

4154720

0

196331

0

0

7074379

28956351

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų nusidėvėjimas

0
1547119

222264

14507

• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)

-80799

741174

2525064

0

0

-934426

-1015225

• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje

0
19078040

4376984

0

130039

0

0

6881127

30466190

35268616

811959

0

32916

0

563092

1926545

38603128

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų vertės sumažėjimas
• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)

2014 M. PRANEŠIMAS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

2014 M. PRANEŠIMAS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ

36

37

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS*
Rodikliai
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

I. Žemė

II. Pastatai

III. Statiniai

36815735

985135

54346656

5139855

0

910

IV. Mašinos ir įrengimai

V. Transporto priemonės

VI. Kita įranga, prietaisai,
įrankiai ir įrenginiai

VII. Nebaigta statyba

VIII. Kitas materialus turtas

Iš viso

53113

43594

108690

2258488

40264755

249444

54214

108690

9332867

69231726

0

31853

643873

268220

944856

-934708

-1021197

-189471

141293

0

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

0

Finansinių metų pokyčiai:
• turto įsigijimas

0

• perleistas ir nurašytas turtas (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje

-86489
0

48178

54346656

5188943

0

162955

86067

563092

8807672

69155385

17530921

4154720

0

196331

10620

0

7074379

28966971

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)
• Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų nusidėvėjimas

0
1547119

222264

14507

15614

• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)

-80799

741174

2540678

0

0

-934426

-1015225

• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje

0
19078040

4376984

0

130039

26234

0

6881127

30492424

35268616

811959

0

32916

59833

563092

1926545

38662961

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
• finansinių metų vertės sumažėjimas
• atstatantys įrašai (-)
• kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
• perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)
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NAUDOJAMAS NUSIDĖVĖJĘS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

ATSARGOS

Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina (Lt)

Rodikliai

I. Žaliavos ir
komplektavimo gaminia

Pastatai

582717

Statiniai

3373314

a) Atsargų įsigijimo savikaina

37224

37224

Transporto priemonės

72334

37224

37224

3543377

• Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Įranga ir kitas materialus turtas
Baro įranga

529259

• Finansinių metų pabaigoje

28745

28745

Viso

8101001

28745

28745

Adresas

Iš viso

• Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

Akcijų skaičius

Laisvės pr. 5,
UAB OVANTIS
1000
Vilnius

Investicijų dalis
Įstatiniame kapitale %

Balsų
skaičius

Balsai, kuriuos suteikia
turimos akcijos %

100

1000

100

• Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų
pabaigoje (a) - (b)
• Įkainojimo skirtumai, jei
buvo taikomas LIFO būdas

ATSARGOS

• Įkeistų atsargų vertė

Rodikliai

I. Žaliavos ir
komplektavimo gaminia

a) Atsargų įsigijimo savikaina

37224

24268

61492

• Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

37224

24268

61492

• Finansinių metų pabaigoje

28745

17944

46689

II. Nebaigta III. Pagamin- IV. Pirktos prekės,
gamyba
ta produkcija skirtos perparduoti

Iš viso

b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
(atstatymas)

• Atsargos pas trečiuosius
asmenis

ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
Rodikliai

Akcijų
skaičius

Suma
(Lt)

3328814

33288140

3328814

33288140

IŠ jų:

3287641

32876410

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas

3287641

32876410

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis

• Praėjusių finansinių metų
pabaigoje

1.1. Paprastosios akcijos

• Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų
pabaigoje (a) - (b)

III. Pagamin- IV. Pirktos prekės,
ta produkcija skirtos perparduoti

b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vertės
(atstatymas)

DUKTERINĖS ĮMONĖS
Įmonės
pavadinimas

II. Nebaigta
gamyba

1.2. Privilegijuotosios akcijos
28745

17944

46689

1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos

• Įkainojimo skirtumai, jei
buvo taikomas LIFO būdas

1.5. Kitos akcijos

• Įkeistų atsargų vertė
• Atsargos pas trečiuosius
asmenis

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės
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OVANTIS ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA
Rodikliai

Akcijų skaičius

Suma (Lt)

1000

10000

1000

10000

1000

10000

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
Iš viso:

GAUTINŲ IR GAUTŲ SUBSIDIJŲ BEI DOTACIJŲ DETALIZAVIMAS 2014 METŲ
Eil.
Nr.

Subsidijų, dotacijų ar kitokios
paramos davėjo pavadinimas

1.

LR Ūkio ministerija; VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

2.

VĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra

3.

Subsidijų, dotacijų ar kitokios paramos teikimo
Subsidijų, dotacijų ar kitokios
pagrindas (sutartis, Vyriausybės nutarimas ar pan.) paramos rūšis (kapitalo ar
pajamų)

Subsidijų, dotacijų ar
kitokios paramos suteikimo data

Subsidijų, dotacijų ar
kitokios paramos suma
(litais)

Subsidijų, dotacijų ar
kitokios paramos likutis
2013-12-31(litais)

Subsidijų, dotacijų ar
kitokios paramos likutis
2014-12-31(litais)

Pastabos

kapitalo

2005 m.

8,000,000.00

6,533,334.64

6,333,334.60

Panaudota
2014m.200000,04 LT

2007-12-27 Nr.8-582

kapitalo

12/27/2007

2,700,000.00

16,943.49

0.00

Panaudota 2014m.16943,49LT

VĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra

2009-01-27 Nr.8-43

kapitalo

1/27/2009

4,279,287.00

1,923,738.22

1,652,948.08

Panaudota
2014m. 270790,14 LT

4.

VĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra

2010-06-17 Nr.S-VP22.1-ŪM-K-530

Naujos galimybės

6/17/2010

68,766.76

5.

VĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra

2011-09-08 Nr.S-VP3-1.3-ŪM-03-V-01-007

kapitalo

9/8/2011

846,473.00

634,853.24

529,044.20

Panaudota
2014m. 105809,04 LT

15,894,526.76

9,108,869.59

8,515,326.88

Iš viso
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KITOS VEIKLOS REZULTATAS

FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS
IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS

70206

49372

Rodikliai

Finansiniai
metai

Praėję finansiniai
metai

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:
• Vadovams
• iš jų metinės premijos
• Kitiems susijusiems asmenims

358232,49
13720,00
0,00

299738,63
0,00
0,00

Reikšmingos sumos:
• ilgalaikio turto perleidimo

10182

9111

• nurašyti kreditoriniai likučiai
suėjus senaties terminui

5761

21515

• parduotos nurašytos atsargos

28220

18746

• kita

26043

C. Gautos paskolos:
• Iš vadovų
• Iš kitų susijusių asmenų

b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Reikšmingos sumos:

49372

D. Neatlygtinai perduotas turtas ir dovanos:
• Vadovams
• Kitiems susijusiems asmenims

F. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:
• Vadovams
• Kitiems susijusiems asmenims

• kita
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a − b)

70206

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS PAJAMOS

7778

868

Reikšmingos sumos:
• Banko palūkanos

4960

• Valiutos kurso įtaka

126

8

• Gautos baudos ir delspinigiai

2692

860

2766

1336

b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS SĄNAUDOS
Reikšmingos sumos:

E. Įvairios įmonės suteiktos garantijos:
• Vadovams
• Kitiems susijusiems asmenims
• Vadovams išeitinė kompensacija

2326

28

• Gautos baudos ir delspinigiai

440

1308

5012

-468
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34545.13

G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:
• Vadovų
• Kitų susijusių asmenų
H. Parduotas turtas:
• Vadovams
• Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus
Bendrovės vidutinis darbuotojų darbo užmokestis - 3612,96 Lt. ;
vidutinis sąlyginis darbuotojų sk.-88.26.
Pagal (LRV 2002 m. rugpjūčio 23d. Nr. 1341 nutarimą)
(LRV 2009 m. spalio 14d. Nr. 1318 nutarimą)
Vadovai - direktorius, direktoriaus pavaduotoja, finansų vadovė

• Valiutos kurso įtaka

c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS REZULTATAS (a - b)

B. Įmonės suteiktos paskolos:
• Vadovams
• Kitiems susijusiems asmenims
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2.92
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UAB OVANTIS FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS
VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
Rodikliai

Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

59645

44150

23905

18576

Likutis finansinių
metų pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:
1) pagrindinis darbo užmokestis
2) išeitinės kompensacijos
3) premijos
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios
su darbo santykiais
B. Apmokėjimas akcijomis
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos
paskolos

X

D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės
vardu
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta
abejotinų skolų suma
F. Kitos reikšmingos sumos
Vidutinis vadovų skaičius per metus

1

1

X

2014 METŲ SANDORIAI TARP UAB LIETUVOS PARODŲ IR
KONRESŲ CENTRAS „LITEXPO“ GRUPĖS ĮMONIŲ
Tarpusavio sandoriai

„LITEXPO“

„OVANTIS“

Metinė pardavimų suma

323195

1519016

Metinė pirkimų suma

1519016

323195

Viso:

1842211

1842211

Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigijimai grupės
įmonėms 2014 gruodžio 31 d.

108251

Trumpalaikės gautinos sumos iš grupės įmonių 2014
gruodžio 31 d.

108251
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