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1. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE  
 LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĘ
UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įmonių grupę (toliau - įmonių Grupė) sudarė pa-
tronuojanti įmonė UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – LITEXPO arba Bendro-
vė), dukterinės įmonės UAB “Ovantis” (toliau Ovantis), UAB “Litexpo Events” (toliau Litexpo Events) 
bei UAB “Litexpo Infrastruktūra” (toliau Litexpo Infrastruktūra). 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, o Litexpo Infrastruktūra 51 proc. Akcijų priklauso LITEXPO. LITEX-
PO investicijos į dukterinių įmonių kapitalą - 6675 Eur.

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

Įmonių grupės vizija - LITEXPO – didžiausias, pagrindinis ir aktyviausiai savo veiklą vykdantis parodų 
ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių centras Baltijos šalyse.

Įmonių grupės vertybės - mums svarbi partnerystė ir skaidri veikla. Esame motyvuoti, inova-
tyvūs ir kompetentingi.

Įmonių grupės strateginės veiklos kryptys:

I kryptis: Veiklos efektyvumo bei verslo vertės didinimas užtikrinant optimalų resursų panau-
dojimą

II kryptis: Parodų organizavimo verslo išlaikymas, prisitaikant prie besikeičiančių parodų or-
ganizavimo verslo sąlygų, didinant parodų tarptautiškumą, vystant esamas ir įvedant naujas 
parodas bei renginius

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

IV kryptis: Projektavimo, stendų įrengimo ir kitų techninių paslaugų teikimas

V kryptis: Renginių dalyvių maitinimo paslaugų teikimas (dukterinės UAB „Ovantis“ veikla)

VI kryptis: Infrastruktūros išlaikymas ir plėtra, siekiant pritaikyti ją prie besikeičiančių parodų 
ir konferencijų, kongresų, forumų bei valstybinės svarbos renginių organizavimo verslo sąlygų.

2. LITEXPO ĮMONIŲ GRUPĖS     
 VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS    
 STRUKTŪRA
Įmonių Grupės įstatinis kapitalas sudaro 9653561 Eur, padalintas į 3328814 akcijas ir pasiskirsto taip: 
valstybė (1) yra 98,76 proc. LITEXPO akcijų savininkė. Jai priklauso 3287641 akcijos. Likusios 41173 
akcijos arba 1,24 proc. priklauso 39 fiziniams asmenims. Įmonių grupės valdymo struktūra sudaro: 
Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius. Žemiau pateiktame 
paveiksle matoma valdymo struktūra.

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 2013-03-25 
susirinkimo sprendimu

Pirmininkas Petras Povilas Čėsna, AB LESTO Stebėtojų Tarybos narys,  buvęs LR susisie-
kimo ministras ir LR ūkio ministras, turintis ilgametę vadovavimo patirtį bendrovėms AB 
„Vilniaus baldų kombinatas“, AB „Medienos plaušas“ ir kt.

Valdybos pirmininku paskirtas 2013 m. balandžio 5 d. Valdybos posėdžio metu.

Narys Marius Busilas, LR ūkio ministerijos ministro patarėjas, buvęs Lietuvos prekybos 
įmonių asociacijos vykdomasis direktorius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos Ekonomi-
kos ir finansų departamento direktorius, AB „Lietuvos energija“ Elektros prekybos skyriaus 
viršininkas, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Elektros prekybos skyriaus viršininkas ir kt.

Nariu išrinktas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų sprendimu.

Narys Justas Mišeikis, LR ūkio ministerijos ministro patarėjas.

Nariu išrinktas 2014 m. gruodžio 15 d. akcininkų sprendimu.

Narys Rolandas Galvėnas, Advokatų kontoros VARUL advokatas.

Nariu išrinktas 2015 m. balandžio 30 d. akcininkų sprendimu.

Narė Nijolė Kliokienė, UAB „Noiras“ direktorė, buvusi LR valstybinio turizmo departamento 
direktorė.

Narė išrinkta 2016 m. vasario 1 d. akcininkų sprendimu.

Bendrovės vadovas

Paskirtas 2013-07-
22 valdybos posėdžio 
protokolu Nr.(1.4)-8

Mindaugas Rutkauskas, direktorius

Administracija 

(asmenys, kuriems 
suteikta atitinkamo 
lygmens valdymo teisė)

Aloyzas Tarvydas, direktoriaus pavaduotojas.

Danutė Žižienė, Finansų vadovė.
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3. PAGRINDINIAI FINANSŲ  
 IR VEIKLOS RODIKLIAI

Rodiklis
2016 m. 01-09 
mėn. faktas*

2015 m. 01-09 
mėn. faktas

Pokytis, (+;-)

Apyvarta 4.817.555 4.722.447 +95.108

Grynoji apyvarta 3.495.686 3.361.385 +134.301

Grynosios apyvartos marža, proc. 73%   71% +2%

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

1.761.227 1.743.785 +17.442

EBITDA marža, proc. 37% 37% 0% 

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

1.313.664 1.298.804 +14.860

EBIT marža, proc. 27% 28% -1% 

Pelnas prieš apmokestinimą (EBT), Eur 1.312.871 1.285.943 +26.928 

EBT marža, proc. 27% 27% 0%

Grynasis pelnas (nuostolis), Eur 1.114.697 1.091.866 +22,831

Grynojo pelno marža, proc. 23%  23%  0%

4. PAJAMOS
Per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. 9 mėn.) įmonių Grupė gavo 4.818 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 
2015 m. analogišku laikotarpiu, jos padidėjo 95 tūkst. Eur (2% augimas). Daugiausiai pajamos augo 
iš UAB Ovantis, bei stendų statybos ir projektavimo veiklų. Pagal gautų pajamų struktūrą, didžiausią 
dalį sudaro parodų organizavimo veikla (2.461 tūkst. Eur arba 51%). Įmonių Grupės pajamų struktūra 
matoma žemiau pateiktame paveiksle.

Parodos

Konferencijos+maitinimas
(EVENTS)

Pajamos iš kavinės nuomos
ir pasl.(OVANTIS)

Kitos pajamos iš infr. nuomos

Pajamų struktūra 2016 m. 9 mėn.

Stendų statyba Pajamos iš užsienio parodų

51%
24%

7%

16%

1%1%

5. SĄNAUDOS
2016 m. 9 mėn. įmonių Grupės sąnaudos sudarė 3.505 tūkst. Eur ir, lyginant su analogišku 2015 m. 
laikotrapiu, kai jos siekė 3.437 tūkst. Eur, buvo neženkliai didesnės. Nepatyrus užsienyje organizuoja-
mų parodų kaštų bei vykdant išlaidų kontrolę sumažėjo tiesioginiai kaštai, nežymiai augo administra-
vimo bei pastovieji kaštai.

Didžiausią dalį įmonių Grupės išlaidų struktūroje sudaro darbo užmokesčio kaštai (993 tūkst Eur arba 
28%), parodų įrengimo bei aptarnavimo kaštai (497 tūkst. Eur arba 14%) ir UAB Ovantis kaštai (513 
tūkst. Eur arba 15%). Visa įmonių Grupės išlaidų struktūra matoma žemiau pateiktame paveiksle.

Darbo užmokesčio kaštai

Parodų įrengimo bei 
aptarnavimo kaštai

Nusidėvėjimas ir amortizacija

„EVENTS“ kaštai

Kiti kaštai

Ūkio priežiūros ir 
eksploataciniai kaštai

Reklamos kaštai

Sąnaudų struktūra 2016 m. 9 mėn.

„OVANTIS“ kaštai

28%

14%

15%
6%

10%

8%

13%

5%

2016 m. 9 mėn. įmonių Grupės pardavimo savikaina, lyginant su 2015 m. 9 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 
3%, veiklos sąnaudos išaugo 16%. Dėl to, pelno prieš apmokestinimą suma siekė 1.761 tūkst. Eur.
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6. VEIKLOS REZULTATAI
2016 m. 9 mėn. įmonių Grupės grynasis pelnas sudarė 1.115 tūkst. Eur ir lyginant su 2015 m. to paties 
laikotarpio pelnu – 1.092 tūkst. Eur, padidėjo 23 tūkst. Eur.

2016 m. 9 mėnesių EBITDA siekė 1.761 tūkst. Eur, arba 1% didesnė nei to paties laikotarpio 2015 m., 
kai ji siekė 1.744 tūkst. Eur. 

2016 m. 9 mėn.

2015 m. 9 mėn.

Veiklos rezultatų palyginimas, tūkst. eur

0

500000

1000000

1500000

2000000

Grynasis pelnas EBITDA

1.114.697

1.761.227 1.743.785

1.091.866

7. SVARBŪS ĮVYKIAI
PARODOS
Per 2016 m. devynis mėnesius LITEXPO centre įvyko 17 tarptautinių parodų, kuriose dalyvavo 2530 
kompanijos, tarp jų – 515 iš užsienio šalių. Kartu su parodomis buvo suorganizuota 1074 įvairūs ren-
giniai: konferencijos, seminarai, pristatymai ir kt. Parodos užėmė 139.481 kv.m. plotą, jas aplankė 
258.338 lankytojai.

2016 M. 9 MĖNESIŲ PARODŲ STATISTIKA

Parodos Dalyvių sk. Užs.  
dalyviai Lankytojų sk. Plotas Renginių sk.

Adventur 230 45 24.787 12.300 kv.m. 53

Studijos 210 63 40.506 12.286 kv.m. 200

Vilniaus knygų mugė 330 31 67.820 15.000 kv.m. 466

Tarptautinė šunų par-
oda

6200 10.127 kv.m.

Parodos Dalyvių sk. Užs.  
dalyviai Lankytojų sk. Plotas Renginių sk.

Pelenė 320 35 24.868 12.432 kv.m. 79

RESTA 549 64 44.600 33.500 kv.m. 50

Protingi namai

Nekilnojamasis turtas

Green Deco

Balttecchnika 103 23 9857 (tarp jų 
registruotų 
specialistų 
-4500)

4600 kv.m. 26

Transbaltica 45 6 5215 kv.m. 4

Mechanika 54 8 3000 kv.m. 2

ArtVilnius 65 33 21.000 12.000 kv.m. 50

Vilniaus sporto 
festivalis

200 2 8000 10.500 kv.m. 119

Baltic 
Fashion&Textile

424 205 10.700 8521 kv.m. 25

China 
Textiles&Garment 
Brand Show

Fashion Bazaar

Lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo surengta 14 parodų, šiemet suorganizuo-
ta daugiau – 17. Beveik visos šio laikotarpio parodos užėmė didesnius plotus, pritraukė daugiau 
lankytojų ir dalyvių. Bendras parodų plotas, lyginant su pernai metų šiuo laikotarpiu, išaugo 14,45 
proc., dalyvių skaičius – 31,7 proc., užsienio dalyvių skaičius – 61,94 proc., renginių skaičius – 
24,16 proc., lankytojų -  3 proc. Ypač ryškus parodos PELENĖ augimas: dalyvių skaičius išaugo 
26,9 proc., užsienio dalyvių – 45,8 proc., lankytojų – 21,9 proc., plotas – 27,2 proc.

Parodų sezoną pradėjo ketvirtą kartą organizuojama kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ADVEN-
TUR, kuri šiemet buvo ypač sėkminga ir susilaukė teigiamo įvertinimo - kad auga ir brandina visą 
Lietuvos turizmo sektorių, kad per pastaruosius metus užtikrintai tapo žinomu, su niekuo nesupai-
niojamu vardu turizmo rinkoje. Svarbiausias šių metų parodos akcentas – miestų turizmas, todėl 
buvo siekiama, kad Lietuvos miestai ir miesteliai parodoje pristatytų savo turistines, edukacines 
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programas, naujus turistinius objektus, įdomiausius maršrutus ir renginius. Iš viso dalyvavo 50 
Lietuvos miestų ir miestelių. Miestų turizmo sėkmės formulės buvo aptartos Miestų forume, į kurį 
susirinko daugiau nei 250 klausytojų. Forume buvo kalbėta apie tai, kad miestai turi stiprinti savo 
e-rinkodarą, atnaujinti interneto svetaines, skelbti, kokie renginiai laukia turistų. Ypač didelis dė-
mesys skirtas mietų bendradarbiavimui, aptarta, kaip sėkmingai išnaudoti miestų geografinius, is-
torinius paminklus, kaip kurti sėkmingas legendas, kurios visada įdomios užsienio turistui. Didelio 
dėmesio parodoje sulaukė šiais metais pirmą kartą surengtas Lietuvos 6-12 klasių moksleivių ge-
ografijos žinių konkursas. Jame dalyvavo daugiau nei 200 mokinių iš 21 Lietuvos savivaldybės. Juos 
palaikyti susirinko beveik 500 sirgalių - mokinių ir mokytojų. Renginį organizavo Lietuvos geografi-
jos mokytojų asociacija, planuojama, kad toks konkursas vyks ir kitąmet. Lietuvos miestelių grožis 
atsiskleidė ir dar kartą buvo pabrėžtas parodoje savo finalą surengusiame socialiniame projekte 
„We Love Lithuania“. „Adventur“ parodoje įvyko projekto finalas, buvo eksponuojamos geriausios 
projekto nuotraukos, paskelbti ir apdovanoti geriausių nuotraukų autoriai. Ketvirtojoje parodoje 
„Adventur“ dalyvių skaičius, lyginant su 2015 metais, išaugo 15 proc.: dalyvavo 230 turizmo ben-
drovių, 5 skrydžių bendrovės, buvo pristatytos 37 šalys ir maršrutai, geriausia, ką turi lankytojams 
parodė 50 Lietuvos miestų ir miestelių. Šiais metais paroda pranoko ir parodos organizatorių, ir 
dalyvių lūkesčius. Lyginant su praėjusiais metais, lankytojų skaičius išaugo beveik 16 proc. -  paro-
dą aplankė 24.787 lankytojai.  Lankytojų apklausas parodose atliekančios UAB „Synopticom“ duo-
menimis, lankytojus šiais metais beveik vienodai domino kelionių po Lietuvą tema „Atrask Lietuvą“ 
ir pasaulio kelionių tema „Atrask pasaulį“. Remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, jog 
daugiau kaip pusė šiais metais parodą aplankiusių žmonių ketina joje lankytis ir ateityje bei reko-
menduoti parodą draugams. Paroda aktyviai domėjosi ir žiniasklaida. Pasibaigus parodai užfiksuoti 
jai skirti 436 pranešimai, straipsniai, interviu, reportažai.

Vasario mėnesį vykusi paroda „Studijos“ šiemet surengta 14-ąjį kartą. Tai didžiausia šios tematikos 
paroda Baltijos šalyse, kuri šiais metais pritraukė 210 dalyvių iš 13 šalių ir 5,2 proc. daugiau lanky-
tojų – 40.506 moksleivių, jų tėvelių ir pedagogų iš visos Lietuvos. Vien kolektyvinių grupių iš visos 
Lietuvos skaičius išaugo beveik 27 procentais. „Studijos 2016“ akcentu tapo didžiausios pasaulyje 
branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos CERN unikali ekspozicija. Ši ekspozicija iš Šveicarijos 
į Lietuvą atkeliavo pirmą kartą ir susilaukė išskirtinio dėmesio. Kaip visuomet, parodoje „Studijos“ 
plačiai buvo pristatytos ne tik Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų ar profesinių mokyklų mokymo 
programos, tačiau ir galimybės studijuoti užsienio šalyse, įvairios alternatyvos studijoms: sava-
norystė, jaunimo kelionės, darbas. Daug dėmesio čia buvo skiriama karjeros planavimui, savęs 
ir savo gebėjimų pažinimui, specialybių perspektyvai, įsidarbinimo galimybėms. Visas dienas čia 
dirbo karjeros specialistai ir psichologai, su moksleiviais bendravo ir savo patirtimi dalinosi garsūs 
Lietuvos žmonės, Lietuvos įmonių atstovai, Darbo biržos stende buvo galima susipažinti su pa-
klausiausiomis specialybėmis. Šiemetinėje parodoje džiugino lankytojų motyvacija ir smalsumas, 
o visos parodos renginių erdvės sulaukė didelio lankytojų dėmesio. Per tris parodos dienas buvo 
surengta daugiau kaip 200 renginių, kurie užėmė visas LITEXPO konferencijų sales ir papildomas 
erdves: „Idėjų inkubatorių“, „Inovacijų alėją“, „3K kryptis-kalbėtojas-kava“, „Pažink save“, „Profesi-
jos gyvai”.  Didžiausio populiarumo parodoje šiemet sulaukė nauja tema ir renginių erdvė – „Verslas 
jauniems“, kurioje lankytojai galėjo pasisemti žinių iš jau didelę patirtį turinčių verslininkų, susitikti 
su žinomais žmonėmis – Vaidu Baumila, Virgilijumi Alekna, Justinu Jankevičiumi, Tadu Vidmantu 
ir klausytis jų sėkmės istorijų, pamatyti, kokius verslus yra sukūrę Lietuvos moksleiviai. Paskutinę 

parodos dieną erdvėje „Verslas jauniems“ vyko mokomoji moksleivių bendrovių mugė, kurioje pro-
duktus ir paslaugas pristatė savo verslus įsteigę mokiniai. Parodos metu „Synopticom” bendrovės 
vykdoma lankytojų apklausa parodė, kad 64 proc. šiemet parodoje apsilankiusių moksleivių ketina 
studijuoti Lietuvoje, 48 proc. domisi studijomis užsienyje, o 9 proc. domisi alternatyviomis galimy-
bėmis – savanoryste,  kelionėmis, galimybe padirbėti. Šiemet pastebima ir kiek pakitusi parodos 
lankytojų geografija – išaugo lankytojų iš didžiųjų šalies miestų procentas. Padvigubėjo lankytojų iš 
Kauno ir Kauno rajono, daugiau negu paprastai apsilankė vilniečių. Didžiajai daliai čia apsilankiu-
siųjų moksleivių paroda padėjo apsispręsti, kur ir ką studijuoti. Tą rodo UAB „Synopticom“ parodoje 
atliekamos lankytojų apklausos. Apklausos duomenimis, didžioji  lankytojų dalis mano, kad paroda 
moksleiviams yra labai reikalinga ir dauguma neabejodami ją rekomenduotų savo draugams bei 
pažįstamiems. Parodai daug dėmesio skyrė ir žiniasklaida – užfiksuoti 266 straipsniai, pranešimai, 
reportažai apie parodą.

Vilniaus knygų mugė išlieka lankomiausia bei populiariausia Baltijos regiono šios tematikos par-
oda. Vilniaus knygų mugė 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 vals-
tybių. Šiemet Vilniaus knygų mugę aplankė 2,26 proc. daugiau lankytojų nei pernai - 67.820 žmonių, 
joje savo naujienas pristatė 10 proc. daugiau dalyvių - 330 knygų leidėjų, prekybininkų, kultūros 
įstaigų iš Lietuvos ir 8 užsienio šalių. Vilniaus knygų mugėje svečiavosi 35 užsienio svečiai iš 13 
valstybių. Apsilankiusiųjų dėmesio laukė 466 renginiai, o bendras mugės plotas šiemet išaugo 10,3 
proc. ir užėmė 15.000 kv.m. Šiemet knygų mugė ne tik atspindėjo bei diktavo literatūrines madas 
ir tendencijas, bet ir pasiūlė kaip niekad aktualią renginių ir diskusijų programą, kurią lankytojai 
įvertino ypač palankiai. Daug dėmesio sulaukė diskusijos pagrindine mugės tema – „Personažas 
ieško autoriaus“. Forumo-LRT studijos erdvė, skirta Diskusijų klubo renginiams, visada buvo pilna 
susidomėjusių lankytojų ir žiniasklaidos atstovų. Be jokių abejonių, mugė keturioms dienoms buvo 
tapusi karščiausiu viešosios erdvės tašku, gyva visuomenės diskusijų platforma, kurioje girdimi 
įvairiausi balsai, išsakomi aštriausi argumentai ir keliamos pačios aktualiausios temos. Diskusijų 
klubo renginius tiesiogiai galėjo stebėti ir LRT žiūrovai, o atgarsių apie juos buvo apstu ir žinias-
klaidoje. Skleisti žinias apie Vilniaus knygų mugę užsiregistravo per 500 žurnalistų iš Lietuvos ir 
užsienio šalių, apie mugę žiniasklaidos kanaluose užfiksuoti 1675 įvairaus pobūdžio pranešimai, 
straipsniai, interviu, reportažai.

Grožio industrijos paroda „Pelenė 2016“ šiais metais pateisino visus organizatorių lūkesčius, ją pa-
lankiai įvertino tiek profesionalai, tiek vartotojai. Sulaukta 320 dalyvių ir tai 26,9 proc. daugiau nei 
pernai, plotas išaugo – 27,2 proc. – nuo 9767 kv.m. pernai iki 12.432 kv.m. šiais metais. Parodą 
aplankė 21,9 proc. daugiau lankytojų - beveik 25 tūkstančiai specialistų ir vartotojų iš Lietuvos ir 
užsienio šalių. Dalyviai ir lankytojai parodos organizatoriams – Lietuvos parodų ir kongresų centrui 
LITEXPO – negailėjo komplimentų ir džiaugėsi, kad paroda buvo organizuota aukščiausiu lygiu, kad 
ji tapo tikra grožio profesionalų meka. UAB „Synopticom“ atlikta apklausa rodo, kad per 60 proc. 
lankytojų ketina šioje parodoje lankytis nuolat bei ją aplankyti rekomenduos savo draugams ir pa-
žįstamiems. Parodoje „Pelenė 2016“ turėjo ką veikti tiek grožio industrijos profesionalai, tiek grožio 
priemonių vartotojai, tiek papuošalų ir aksesuarų mėgėjai. Parodoje dalyvavo 17-kos šalių geriausi 
kirpimo, makiažo meistrai, beveik visos Lietuvos grožio specialistų mokymo įstaigos, vyko Metų 
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pedagogo rinkimai, daugybė seminarų, mokymų ir kūrybos dirbtuvių. Pirmą kartą parodoje įkurtoje 
atskiroje profesionalų erdvėje vyko Atvirasis Lietuvos čempionatas, VII atvirasis   kosmetikų ir kos-
metologų konkursas bei antrą kartą organizuojamas festivalis nagų industrijos specialistams „Bal-
tic Nail festival“ . Čempionatuose teisėjavo tarptautinės klasės teisėjai. Iš viso parodoje surengti 79 
įvairūs renginiai. Atskiroje salėje buvo įsikūrusi juvelyrų erdvė, įvairūs aksesuarai.

Jau 23-ąjį kartą vykusi tarptautinė statybos ir remonto paroda RESTA šiemet sulaukė 4 proc. dau-
giau lankytojų nei pernai - 44.600 žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Daugiau kaip pusė – 
nuolatiniai šios parodos lankytojai, į RESTA atvykstantys kasmet. Tai statybos inžinieriai, statybinin-
kai, projektuotojai, dizaineriai ar studijuojantys šias profesijas. UAB „Synopticom“ atliktos lankytojų 
apklausos duomenimis, didžioji RESTA lankytojų dauguma teigė, kad šioje parodoje visapusiškai 
susipažįsta su statybų rinkos naujienomis, pasisemia naujų idėjų, todėl joje lankosi nuolat ir tą patį 
daryti rekomenduoja savo draugams bei pažįstamiems. Šiemetinis parodos akcentas buvo skirtas 
ateities technologijoms - skaitmeninei statybai, kuri buvo pristatyta atskiroje salėje. Skaitmeninės 
statybos salėje savo produktus ir paslaugas demonstravo daugiau nei 80 įmonių, šia tema įvyko per 
10 renginių. Naujausias technologijas pristatė BIM (angl. – building information modeling) progra-
minės 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, elektros instaliacija, naujos interjero, o taip pat ir aplinkotvarkos, želdinimo, šiltnamių ten-
dencijos ir sprendimai, statybų profesionalų naudojama technika, įrankiai, nekilnojamojo turto vys-
tytojai supažindino su NT rinkos naujienomis, veikė lankytojų pamėgta ir pavasarį aktuali sodinukų 
mugė. Iš viso parodoje RESTA dalyvavo 549 dalyviai iš 17 pasaulio šalių, paroda užėmė 33.500 kv.m. 
plotą – didžiausią tarp visų LITEXPO parodų. Apie 90 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 visose Baltijos šalyse, vykstantis Lietuvos 
parodų ir kongresų centre LITEXPO daugiau nei du dešimtmečius. Ši paroda skirta specialistams, 
verslui ir akademinei visuomenei. Parodą šiemet aplankė 9875 lankytojų (bendras skaičius su kar-
tu vykusiomis transporto parodomis), tarp jų - 4500 registruotų specialistų, joje dalyvavo 103 daly-
viai, tarp jų - 23 iš 10 pasaulio šalių. Parodą ir šiemet jos pasirinktą temą, renginius dalyviai įvertino 
labai gerai. Šiemetinė parodos tema – gynybos ir vidaus saugumo pramonės potencialas Lietuvoje. 
Daugiau kaip 90 procentų šios pramonės produkcijos eksportuojama į NATO ir kitas šalis, o apy-
varta 2015 metais viršijo milijardą eurų. Eksporto rinkose pripažinimą pelniusi Lietuvos gynybos ir 
saugumo pramonė savo stulbinamas galimybes atskirame jungtiniame stende pirmą kartą pristatė 
parodoje „Balttechnika 2016“. Čia buvo demonstruojamos puslaidininkių technologijos ir lazeriai, 
signalizacijų sistemos, radiolokatoriai, bepiločiai orlaiviai, ginkluotės elementai ir kt. Parodoje taip 
pat buvo apžvelgtas inovacijų ir mokslo pasiekimų pritaikymas saugumo užtikrinimui, bendradar-
biavimo su užsienio partneriais galimybes. Be akcentuojamosios temos parodoje tradiciškai buvo 
pristatyta pramonės įranga ir medžiagos,  pramoniniai robotai, robotizuoti įrenginiai, elektronika, 
elektrotechnika, automatika, suvirinimo technologijos, metalo apdirbimo įrenginiai, staklės, ener-
gijos taupymas, įrankiai, vamzdynai ir kita. Verslininkams ir specialistams ypatingai svarbi parodos 
dalis – profesinį tobulėjimą skatinantys seminarai, mokymai bei konferencijos. Parodoje jų įvyko 

26, tarp jų ypač didelio susidomėjimo sulaukusi konferencija „Industrie 4.0“, kurios tema – ketvir-
toji industrinė revoliucija. Konferencijos, organizuojamos Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų 
kartu su Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, dalyvių laukė įdomūs pranešimai, vieša 
diskusija su Lietuvos ir tarptautiniais ekspertais bei seminarų su atskiromis temomis programa. 

Kas antri metai rengiama paroda „Transbaltica“ šiemet subūrė per 50 įvairių transporto rūšių at-
stovų, kurie pristatė intelektualines transporto sistemas, transporto ir logistikos paslaugas, trans-
porto infrastruktūrą. Tai vienintelė paroda Lietuvoje, kurioje galima išvysti didžiuosius sunkveži-
mius ir autobusus. Renginyje savo techniką pristatė “Volvo”, “Scania”, Iveco”, „Mercedes-Benz“,  
MAN sunkvežimių ir autobusų gamintojai. Kartu su paroda buvo surengta konferencija “Lietuva 
– logistikos šalis. Strateginis Lietuvos transporto ir logistikos infrastruktūros vystymasis: galimy-
bės verslui”. Konferencijoje buvo aptartos visų šalies transporto rūšių problemos ir perspektyvos, 
bendrosios ekspedijavimo sąlygos. 

Kartu vyko antroji transporto priemonių, detalių, remonto, aksesuarų ir puošybos paroda „Mecha-
nika“, sutraukusi daugiau kaip 50 dalyvių. Parodos dalyviai parodoje demonstravo automobilių de-
tales, įrangą, modernius serviso įrengimus ir prietaisus. Pirmą kartą buvo surengta ekspozicija  
“Lenktynių mechanika”. Joje buvo eksponuojami Lietuvoje sukurti ar patobulinti lenktyniniai auto-
mobiliai. Taip pat buvo surengtas Lietuvos “Metų komercinio automobilio” konkurso finalas, kuria-
me išrinktas ir paskelbtas geriausias mažasis verslo automobilis. Visus šio konkurso eksponatus 
buvo galima apžiūrėti parodose. Šias parodas ir kartu vykusią parodą BALTTECHNIKA bendrai ap-
lankė 9857 lankytojai.

Septintąjį kartą vykusi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘16“ jau stabiliai įsi-
tvirtino vietinėje ir užsienio meno rinkoje. Joje apsilankė 21.000 lankytojų – tai 13,6 proc. 
daugiau  nei pernai. Didžiausias vizualiųjų menų renginys Baltijos šalyse šiemet lankyto-
jams siūlė susipažinti su 65 meno galerijomis iš 12 šalių ir daugybe meno renginių. Šių-
metės mugės šalis viešnia – Lenkija - ji pristatė 10 įdomiausių šalies meno galerijų ir ins-
titucijų. Mugėje buvo parduota apie 200 meno kūrinių už kiek daugiau nei 260 tūkst. eurų.   
Mugėje vyko meno renginiai įvairioms amžiaus grupėms - edukacinė programa vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems „Tarp kūrėjų“. Taip pat buvo organizuojamos ekskursijos po mugės ekspoziciją su 
menotyrininkais, susitikimai su menininkais. Edukacinėje programoje buvo galima patikrinti dailės 
istorijos žinias ir dalyvauti proto mūšyje „Lietuvos dailės ir architektūros istorija“.

Vilniaus sporto festivalis buvo organizuojamas  5-ąjį kartą. Tai vienas didžiausių sporto bei svei-
katingumo renginių Vilniuje, skirtas sporto kultūrai plėtoti. Vilniaus sporto festivalis šiemet ap-
jungė jau tradiciniais tapusius renginius: Vilniaus sporto mugę, sporto prekių ir įrangos parodą, 
,,Savickas Classic” turnyrą, Vilniaus sporto ir sveikatingumo konferenciją bei kitus renginius. 
Vilniaus sporto mugėje lankytojams buvo įrengtos interaktyvios sporto ir aktyvaus laisvalaikio zo-
nos, vyko sporto klubų, būrelių paroda, taip pat buvo pristatomos parodomosios – mokomosios 
sporto klubų programos, organizuojami atviri turnyrai

25-oji tarptautinė specializuota tekstilės, drabužių, odos gaminių ir inovacijų paroda „Baltic Fas-
hion & Textile Vilnius”- viena didžiausių tokio pobūdžio parodų Rytų Europos regione. 424 dalyviai 
iš 24 pasaulio šalių kvietė lankytojus susipažinti su mados prekinių ženklų naujienomis,  naujau-
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mokslininkų, verslininkų bei politikų. Čia buvo pristatyti 54 naujausi moksliniai tyrimai gyvybės 
mokslų srityje. „Litexpo Events“ indėlis ir suteiktos organizacinės paslaugos buvo puikiai įver-
tintos tarptautinėje erdvėje ir sulaukė palankių atsiliepimų.

„Litexpo Events“ taip pat organizavo didžiausią Baltijos regione informacinių technologijų bei 
verslumo renginį #SWITCH!. Įkvepiančia patirtimi dalinosi Lietuvos ir užsienio verslo bei visuo-
menės lyderiai, startuolių kūrėjai, vizionieriai. Renginio metu pasiektas didžiausios programa-
vimo pamokos Gineso pasaulio rekordas. Rekordo siekė 7-13 metų mokiniai iš visos Lietuvos, 
iš viso jų susirinko 712. #SWITCH! sulaukė per 10 tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir užsienio, 
sulaukta labai palankių vertinimų tiek iš dalyvių, tiek iš lankytojų. 

Didžiausi renginiai buvo: SLO Lietuva, „Convene“, LOGIN, “Connect2016”, “Vyno dienos”. Pir-
mą kartą įvyko tarptautinis aviacijos forumas “Connect2016” . Jame dalyvavo Europos oro li-
nijų ir oro uostų atstovai. Taip pat dideliu lankytojų ir dalyvių srautu pasižymėjo  “SWITCH”, 
“NowJapan” bei pirmą kartą Lietuvoje surengta Tarptautinė vietos bendruomenių mugė..

sia  informacija apie aprangos ir tekstilės sektoriaus žaliavas, medžiagas ir technologijas  iš viso 
pasaulio. Be Lietuvos įmonių, dideliuose nacionaliniuose paviljonuose parodoje prisistatė Kinijos, 
Ukrainos, Italijos, Portugalijos, Lenkijos bei Taivanio aprangos bei tekstilės gamintojai. Lyginant su 
pernai metais, šios parodos dalyvių skaičius išaugo 8,16 proc.

Kartu su šia paroda vykusi „China Textiles & Garment Brand Show“ - pirmoji tokio pobūdžio paroda 
ne tik Lietuvoje , bet ir visame Baltijos regione. Lietuvos kompanijoms – tai buvo unikali galimybė 
susipažinti su naujausia Kinijos kompanijų produkcija aprangos ir tekstilės srityje. „China Textiles 
& Garment Brand Show“ buvo pristatomi išskirtiniai įvairių Kinijos regiono gamintojų audiniai, dra-
bužiai, tekstilės medžiagos, siuvimo priedai. 

Dar vienas kartu vykęs projektas „Fashion Bazaar“. „Fashion Bazaar“ – tai didžiausias mados ren-
ginys visoje Lietuvoje, kuris kaskart sulaukia dėmesio ne tik iš Lietuvos žiniasklaidos, mados sekė-
jų bei mylėtojų, bet ir iš mūsų kaimynės Latvijos, kurios dizainerių kūrinius taip pat galima pamatyti 
renginyje.

KONFERENCIJOS

9 MĖNESIŲ „LITEXPO EVENTS“ ATASKAITA
LITEXPO dukterinė įmonė „Litexpo Events“ vykdė labai aktyvią veiklą ir per 2016 m. 9 mėnesius 
ne parodų metu surengė 129 renginius – tai 30,3 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotar-
pį, kai vyko 99 renginiai. LITEXPO konferencijų centre vykusių renginių plotas sudarė 136.416 
kv.m. Renginiuose dalyvavo 2,3 proc. daugiau dalyvių - 62.497. 

Iš viso per šį laikotarpį renginiai ne parodų metu vyko 152 dienų – beveik dvigubai ilgiau nei 
pernai per tą patį laikotarpį. Populiariausia buvo 5.1 salė, kuri buvo išnuomota 69 kartus. 

Jau antrą kartą „Litexpo Events“ surengė konferenciją „Atsakinga tėvystė”. Joje pranešimus 
skaitė ir savo patirtimi dalinosi 14 geriausių savo srities specialistų - lektorių, psichologų, edu-
kologų. Konferencijos paskaitų klausėsi apie tūkstantis tėvelių iš visos Lietuvos. Konferencijos 
lygį ir tematiką labai palankiai įvertino tiek specialistai, tiek tėvai. 

„Litexpo Events“ buvo patikėta ir pirmą kartą Lietuvoje organizuoti Tarptautinę vietos ben-
druomenių mugę.  Renginio metu visų rajonų bei didžiųjų miestų vietos bendruomenių nariai 
pristatė savo organizacijų veiklą, kuriamą produkciją, turistinius maršrutus, vyko edukaciniai 
renginiai. Mugėje dalyvavo 200 bendruomenių ir sulaukta daugiau kaip 10 tūkst. lankytojų iš 
visos Europos. 

Didžiausia šio laikotarpio naujiena – Tarptautinis gyvybės mokslų forumas „Life Sciences Bal-
tics 2016“.Tai didžiausias tarptautinis gyvybės mokslų forumas šiaurės Europoje, kur susirenka 
šio sektoriaus lyderiai iš viso pasaulio – mokslininkai, verslininkai, Nobelio premijų laureatai, 
biotechnologijų, farmacijos ir medicinos prietaisų ekspertai. Šiemet renginyje dalyvavo beveik 
1500 svečių iš 30-ies pasaulio šalių – Japonijos, JAV, Izraelio, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, 
Belgijos, Kinijos ir kt. Pranešimus konferencijoje skaitė bei sesijose diskutavo daugiau nei 50 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. RUGSĖJO 30 D. KONSOLIDUOTASIS BALANSAS

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31

  TURTAS  

A. ILGALAIKIS TURTAS   12896764 10735175

1. NEMATERIALUSIS TURTAS   42820 19939

1.1. Plėtros darbai  

1.2. Prestižas  

1.3. Programinė įranga   14197 12086

1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios 
teisės   3975 5531

 1.5. Kitas nematerialusis turtas   581 2322

 1.6. Sumokėti avansai   24067

2. MATERIALUSIS TURTAS   12846435 10713961

 2.1. Žemė  

 2.2. Pastatai ir statiniai   9573986 9947166

 2.3. Mašinos ir įranga  

 2.4. Transporto priemonės   21504 28094

 2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai   425540 548289

 2.6. Investicinis turtas   - -

2.6.1. Žemė  

2.6.2. Pastatai  

 2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos 
(gamybos) darbai   2825405 190412

3. FINANSINIS TURTAS   7509 1275

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos   1275 1275

 3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms   6100

 3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos   134

8. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ  
 ATASKAITŲ RINKINYS
2016 M. RUGSĖJO 30 D. KONSOLIDUOTOJI PELNO (NUOSTOLIŲ)  
ATASKAITA

Eil.
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis     
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis  
2015-09-30

1. Pardavimo pajamos   4.802.734 4.707.947

2. Pardavimo savikaina   (2.709.991) (2.717.364)

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis  

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   2.092.743 1.990.583

5. Pardavimo sąnaudos   (27.778) (23.651)

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos   (758.721) (682.915)

7. Kitos veiklos rezultatai   14.687 13.531

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

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos  

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos   134 1.237

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 
sumažėjimas  

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   (1.194) (12.842)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   1.319.871 1.285.943

14. Pelno mokestis   (205.174) (194.077)

15. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MAŽUMOS DALIES 
ATSKYRIMĄ

  1.114.697 1.091.866

16. MAŽUMOS DALIS  

17. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1.114.697 1.091.866
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Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31

 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos  

 3.2. Kitos investicijos  

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  
  1745602 2765960

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS  

37434 35548

  TURTO IŠ VISO   15337945 13675141

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  

D. NUOSAVAS KAPITALAS   11363332 10664811

1. KAPITALAS   9653561 9653561

 1.1. Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas   9653561 9653561

 1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)  

 1.3. Savos akcijos (–)  

2. AKCIJŲ PRIEDAI  

3. PERKAINOJIMO REZERVAS  

4. REZERVAI   468641 346293

 4.1. Privalomasis rezervas   453641 331812

 4.2. Savoms akcijoms įsigyti  

 4.3. Kiti rezervai   15000 14481

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1241130 664957

 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)   1114697 664957

 5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   126433

6. VALIUTŲ KURSŲ POKYČIO ĮTAKA  

7. MAŽUMOS DALIS  

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS   2182924 2301925

F. ATIDĖJINIAI   - 9055

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31

 3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos  

 3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms  

 3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  

 3.7. Ilgalaikės investicijos  

 3.8. Po vienų metų gautinos sumos  

 3.9. Kitas finansinis turtas  

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS   - -

 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas  

 4.2. Biologinis turtas  

 4.3. Kitas turtas  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   2403747 2904418

1. ATSARGOS   125314 23197

 1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės   24421 146

 1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  

 1.3. Produkcija  

 1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti   11813 7564

 1.5. Biologinis turtas  

 1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti  

 1.7. Sumokėti avansai   89080 15487

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS   532831 115261

 2.1. Pirkėjų skolos   532831 56710

 2.2. Įmonių grupės įmonių skolos  

 2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos  

 2.4. Kitos gautinos sumos   58551

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

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  

2. Mokesčių atidėjiniai  

3. Kiti atidėjiniai   9055

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI   1791689 694350

1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 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 VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   1791689 694350

 2.1. Skoliniai įsipareigojimai  

 2.2. Skolos kredito įstaigoms  

 2.3. Gauti avansai   375757 436837

 2.4. Skolos tiekėjams   1080297 92570

 2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  

 2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  

 2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  

 2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai   140347

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   134125 150413

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai   61163 14530

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016-09-30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis     
2015-12-31

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS   5000

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   15337945 13675141

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. RUGSĖJO 30 D.  KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 
Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos 
(–)

Perkainojimo rezervas  
(rezultatai)

Įstatymo numatyti  
rezervai

Kiti 
rezervai

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos 
kursų 
pokyčio 
įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto

Finansinio 
turto

Privaloma-
sis

Savoms 
akcijoms 
įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 9640912         47849   14481 1035688     10738930

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                       - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                     - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio 
(metinio) laikotarpio pabaigoje 9640912 - - - - 47849 - 14481 1035688 - - 10738930

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)                       - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                       - 

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

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                 664957     664957 

10. Dividendai                 (751725)     (751725)

11. Kitos išmokos                       - 

12. Sudaryti rezervai           283963   14481 (298444)     - 

13. Panaudoti rezervai               (14481) 14481     - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 12649                     12649 

15. Įnašai nuostoliams padengti                       - 

16. Valiutų kursų pokyčio įtaka                       - 

17. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

18. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio 
pabaigoje 9653561 - - - - 331812 - 14481 664957 - - 10664811

19. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)                       - 
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Apmokėtas 
įstatinis 
kapitalas

Akcijų 
priedai

Savos 
akcijos 
(–)

Perkainojimo rezervas  
(rezultatai)

Įstatymo numatyti  
rezervai

Kiti 
rezervai

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai)

Valiutos 
kursų 
pokyčio 
įtaka

Mažumos 
dalis Iš viso

Ilgalaikio 
materialiojo 
turto

Finansinio 
turto

Privaloma-
sis

Savoms 
akcijoms 
įsigyti

20. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

21. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                       - 

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

23. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)                  1114697     1114697 

24. Dividendai                  (416176)     (416176)

25. Kitos išmokos                       - 

26. Sudaryti rezervai            121829    15000  (136829)     - 

27. Panaudoti rezervai                (14481)  14481     - 

28. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)                       - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                       - 

30. Valiutų kursų pokyčio įtaka                       - 

31. Mažumos dalies padidėjimas (sumažėjimas)                       - 

32. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9653561 - - - - 453641 -    15000  1241130 -          - 11363332 

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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2016 M. RUGSĖJO 30 D. KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.09.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.09.30

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai  

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)   1114697 1091866

1.2. Mažumos dalis  

1.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   447619 444982

1.4. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatų eliminavimas   (77) (5785)

1.5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų 
eliminavimas   1000 (1070)

1.6. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas   15 12650

1.7. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių 
gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)   (134)

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

1.9. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas 
(padidėjimas)  

1.10. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 
(padidėjimas)   (28524) (16151)

1.11. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)   (73593) (28968)

1.12. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)   (476121) (397745)

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

1.14. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)   58551 44893

1.15. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)  

1.16. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 
sumažėjimas (padidėjimas)   (1886)

1.17. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   (9055) 2396

1.18. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 
(sumažėjimas)  

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

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

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.09.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.09.30

1.21. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų 
padidėjimas (sumažėjimas)   926647 (130204)

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

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

1.24. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)   140347 66748

1.25. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)   (16288) 27768

1.26. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 
(sumažėjimas)   46633 70967

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

  Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   2124831 1182347

2. Investicinės veiklos pinigų srautai  

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas   (2722119) (222489)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas   206 5785

2.3. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į 
patronuojamąsias įmones, įsigijimas  

2.4. Ilgalaikių investicijų, išskyrus investicijas į 
patronuojamąsias įmones, perleidimas  

2.5. Investicijų į patronuojamąsias įmones įsigijimas  

2.6. Investicijų į patronuojamąsias įmones perleidimas  

2.7. Paskolų suteikimas   (6100)

2.8. Paskolų susigrąžinimas  

2.9. Gauti dividendai, palūkanos   134 1070

2.10. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas   1001114

2.11. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  

  Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai   (2727879) 785480

3. Finansinės veiklos pinigų srautai  

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais   (416176) (751725)
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Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis   
2016.09.30

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis   
2015.09.30

3.1.1. Akcijų išleidimas  

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti  

3.1.3. Savų akcijų supirkimas  

3.1.4. Dividendų išmokėjimas   (416176) (751725)

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   (1134)

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas   - -

3.2.1.1. Paskolų gavimas  

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas  

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas   - -

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas  

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas  

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos  

3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  

3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas  

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas  

3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas  

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas   (1134)

  Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai   (417310) (751725)

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

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)   (1020358) 1216102

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje   2765960 495292

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje   1745602 1711394

9. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ  
 ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS    
 RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS

Registracija ir nuosavybė

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

AKCININKAI

Eil. 
Nr. Akcininkai Akcijos        

rūšis

Nominali 
akcijos 
vertė, Eur

Turimų 
akcijų 
kiekis, vnt

Akcininkui 
priklausanti 
įstatinio 
kapitalo 
dalis, Eur

Akcininkui 
priklausanti   
įstatinio kapitalo 
dalis, proc.

1. LR Ūkio ministerija PVA 2,90 3287641 9534158,90 98,76

2. Kiti PVA 2,90 41173 119401,70 1,24

Iš viso: * * 3328814 9653560,60 100,00

2016 m. rugsėjo 30 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 ataskaitos nebuvo konsoliduojamos sudarant 
Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas.

Direktorius Mindaugas Rutkauskas
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III. PASTABOS

1. ILGALAIKIS MATERIALUS IR NEMATERIALUS TURTAS

Rodikliai 
Nematerialusis turtas Materialusis turtas

Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. 23161 23161 11034485 11017156

Įsigijimai 6222 6222 195688 189114

Perleidimai ir nurašymai 0 0 -20175 -20175

Nusidėvėjimas ir amortizacija -6768 -6768 -561630 -556726

Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas 0 0 20175 20175

Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. 22615 22615 10668543 10649544

Rodikliai 
Nematerialusis turtas Materialusis turtas

Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. 19939 19939 10523549 10496500

Įsigijimai 6840 6840 56219 43360

Perleidimai ir nurašymai 0 0 -748740 -748740

 Nusidėvėjimas ir amortizacija -8026 -8026 -558593 -551477

Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas 0 0 748595 748595

Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. 18753 18753 10021030 9988238

Nebaigtos statybos ir sumokėtų avansų už nematerialų turtą likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 
2849472 Eur. Šią sumą sudaro lėšos centrinių rūmų rekonstrukcijai – 2817664 Eur, viešbučio statybai 
– 7241 Eur, galerijos akustinėms pertvaroms įrengti – 500 Eur, internetinės svetainės sukūrimui – 
3900 Eur, Navision programos licencijai – 20167 Eur .

2. FINANSINIS TURTAS
„Litexpo“ balanse atvaizduota ilgalaikio finansinio turto suma 2016 metų rugsėjo 30 d. – 12909 Eur. 
Šią sumą sudaro investicijos  į patronuojamąsias įmones – 6675 Eur, 2016 m.   patronuojamajai įmonei 
„Litexpo infrastruktūra“ suteikta 6675 Eur paskola, priskaičiuotos palūkanos už suteiktą paskolą – 
134 Eur. Investicijos bendrovės apskaitoje registruojamos savikainos metodu. Sudarant konsoliduotą-
jį balansą, eliminuojama ilgalaikio finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į patronuojamąsias 
įmones, kurių finansinės ataskaitos konsoliduojamos. 

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

GRUPĖS VEIKLA

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

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2016 metų devynių mėnesių Grupės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 100,52 darbuotojai, 2015 
metų devynių mėnesių – 104,94 darbuotojai. 2016 metų devynių mėnesių „Litexpo“ vidutinis sąrašinis 
darbuotojų skaičius – 83,56 darbuotojai, 2015 metų devynių mėnsių – 96 darbuotojai.
Bendrovėje dirba trys vadovai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, finansų vadovė.

II. APSKAITOS POLITIKA
Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys
Grupės 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 užti-
krina bendrovės apskaitos teisingumą.

Rengiant finansines  ataskaitas, buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad 
Grupė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

GRUPĖS APSKAITOS POLITIKA
Sudarant tarpines finansines ataskaitas už devynių mėnesių laikotarpį  pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 
30 d. buvo laikomasi tų pačių apskaitos principų kaip ir rengiant 2015 metų finansines ataskaitas. 
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3. ATSARGOS
Grupė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės 
apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Atsargos Atsargų įsigijimo savikaina 2016 
m. rugsėjo 30 d.

Atsargų įsigijimo savikaina 2015 m. 
gruodžio 31 d.

  Grupė „Litexpo“ Grupė „Litexpo“

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 24421 24402 146 135

Prekės skirtos perpardavimui 11813 0 7564 0

Sumokėti avansai 89080 75716 15487 11283

Iš viso: 125314 100118 23197 11418

4. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Eil. Nr. Turtas 2016 m. rugsėjo    30 
d.

2015 m. gruodžio 
31 d.

Pokytis per  
laikotarpį

1. Pirkėjų įsiskolinimas 532831 56710 476121

2. Kitos gautinos sumos 0 58551 -58551

5. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Eil. Nr. Turtas 2016 m. rugsėjo 30 d. 2015 m. gruodžio 
31 d.

Pokytis per 

laikotarpį

1. Pinigai banke ir kasoje 1745602 2765960 -1020358

6. NUOSAVAS KAPITALAS
Bendrovės  įstatinis kapitalas 2016 m. birželio 30 d.  sudarė 9653561 Eur.  Per 2016 m. devynis mėne-
sius Grupė uždirbo 1114697 Eur pelno. 

7. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
Subsidijų likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 2301925 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį  sumažinta subsi-
dijos dalis -  119001 Eur. Subsidijų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 2182924 Eur.

8. ATIDĖJINIAI
Atidėjinių likutis 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 9055 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį  buvo panaudota visa 
atidėjiniams skirta suma.

9. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Grupė 2016 m. rugsėjo 30 d. turėjo įsipareigojimų už  1791689 Eur. 

Trumpalaikių įsipareigojimų pokytis

Eil. Nr. Per vienerius mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai

2016 m. rugsėjo 
30 d.

2015 m. gruodžio 
31 d.

Pokytis per ataskaitinį 
laikotarpį

1. Gauti avansai 375757 436837 -61080
2. Skolos tiekėjams 1080297 92570 987727
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai 140347 0 140347

4. Su darbo santykiais susiję įsiparei-
gojimai

134125 150413 -16288

5. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalai-
kiai įsipareigojimai

61163 14530 46633

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro  suformuoti atostogų atidėjiniai,  mokėtinos 
socialinio draudimo įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, mokėtinos garantinio fondo įmo-
kos, mokėtinas darbo užmokestis. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai susideda 
iš mokėtinų mokesčių.

10. PELNO-NUOSTOLIŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAI
Grupės pajamos, įskaitant finansinės investicinės ir kitos veiklos pajamas, už 2016 m. 9 mėnesius suda-
rė 4.818 tūkst. Eur. Kaip ir ankstesniais metais, pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis, 
t. y. 2.461 tūkst. Eur arba 51 proc. visų gautų pajamų tenka pagrindinei Grupės veiklai – parodų organiza-
vimui. Grupės pajamos iš konferencijų ir renginių organizavimo veiklos sudarė 1.161 tūkst. Eur arba 24 
proc. pajamų, stendų statybai ir įrengimui – 777 tūkst. Eur arba 16 proc. pajamų. Maitinimo komplekso 
pajamos už 2016 m. 9 mėn. sudarė 315 tūkst. Eur arba 7 proc. Grupės pajamų. Kitos veiklos pajamos 
sudaro 103 tūkst. Eur arba 2 proc. Grupės pajamų. Didžiausią dalį Grupės išlaidų struktūroje už 2016 m. 
9 mėn. sudarė Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kaštai – 993 tūkst. Eur 
(28 proc.). Kitos Bendrovės patirtos išlaidos pasiskirstė sekančiai: parodų įrengimo bei kiti tiesioginiai 
kaštai – 767 tūkst. Eur (22 proc.), maitinimo kaštai – 513 tūkst. Eur (15 proc.), turto amortizacija – 448 
tūkst. Eur (13 proc.), ūkio priežiūros bei eksploataciniai kaštai – 297 tūkst. Eur (9 proc.), reklamos kaš-
tai – 225 tūkst. Eur (6 proc.), kiti kaštai – 260 tūkst. Eur (7 proc.). Ataskaitinio laikotarpio Grupės pelno 
iki apmokestinimo suma  – 1312871  Eur. Lyginant su praeitų metų ataskaitiniu 9 mėnesių laikotarpiu 
pelnas išaugo 27 tūkst. Eur 
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11. UŽBALANSINĖ SĄSKAITA
Grupės užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas trečiųjų asmenų turtas. Grupėje 2016 m. rugsėjo 30 d. 
tokio turto vertė buvo 24241 Eur. 

12. SANDORIAI SU KITOMIS SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS
Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikš-
mingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. „Litexpo“ susiję šalys – tai vals-
tybės įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 
patronuojamosios įmonės  UAB Ovantis, UAB Litexpo events, UAB Litexpo infrastruktūra.

Žemiau Bendrovė pateikia sandorius tarp grupės įmonių per šių metų devynis mėnesius        

  Gautina suma  
rugsėjo 30 d.

Mokėtina suma  
rugsėjo 30 d.

Prekių ir paslaugų 
pardavimai

Prekių ir paslaugų 
pirkimai

UAB LPCK LITEXPO 196663 - 495960 64221
UAB Ovantis 104059 5306 390196 82519

UAB Litexpo events - 295416 36629 776045

„Litexpo“ už 2016 m. suteiktą paskolą patronuojamajai įmonei „Litexpo infrastruktūra“ 2016 m. rug-
sėjo 30 dienai priskaičiavo 134 Eur palūkanų.

13. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Pobalansinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Grupės finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Direktorius Mindaugas Rutkauskas

Finansų vadovė Danutė Žižienė




