Pranešimas spaudai
2017 m. rugpjūčio 10 d.

2017 m. „Mitnija“ augs 20 proc., prognozuoja 83 mln. eurų pajamų
„Mitnija“, viena didžiausių statybos kompanijų Lietuvoje, pirmąjį 2017 m. pusmetį gavo
beveik 33,9 mln. eurų pardavimo pajamų, 24 proc. daugiau nei 2016 m. pirmąjį pusmetį,
kai kompanijos pardavimai siekė 27,4 mln. eurų. Šiais metais įmonė prognozuoja 83 mln.
eurų pardavimus – 20 proc. daugiau nei 2016 m. (beveik 69 mln. eurų).
2017 m. rugpjūčio 1 d. užsakymų portfelyje „Mitnija“ buvo sukaupusi statybos darbų už
beveik 150 mln. eurų. Šiais metais kompanija 90 proc. pajamų gaus iš privačių, 10 proc. –
iš viešojo sektoriaus užsakymų.
„Mitnijos“ generalinis direktorius Julius Gendvilis teigia, kad 2017 m. nuteikia optimistiškai,
nes sėkmingai įgyvendinama bendrovės strategija leidžia stabiliai augti ir stiprinti
pirmaujančias pozicijas Lietuvos statybos rinkoje.
„Džiaugiuosi, kad mūsų strategija pasiteisino – dirbame didžiausioms į nekilnojamąjį turtą
investuojančioms Lietuvos ir užsienio kompanijoms, tokioms kaip „Akropolis“, „Maxima
LT“, „Aibė“, „Apranga“ „Technopolis Lietuva“, „M.M.M. projektai“, „Eternit Baltic“ ir kt.
Mumis pasitiki ir tokie užsakovai kaip NATO ir JAV kariuomenė – tapome jų statybos
partneriais Lietuvoje ir Latvijoje modernizuojant karinių oro pajėgų aviacijos bazes
Šiauliuose ir Lielvardėje. Be to, šiais metais sėkmingai tęsiame veiklą Jungtinėje
Karalystėje ir toliau plečiame projektavimo ir statybos (angl. Design & Build) paslaugą.
Ypač didžiuojuosi, kad su daugeliu savo klientų užmezgėme ilgalaikius santykius. Tai yra
vienas esminių mūsų kompanijos strategijos principų ir mūsų profesionalumo, patikimumo
įrodymas“.
2017–2018 m. „Mitnija“ toliau nuosekliai įgyvendins savo strategiją:

•
•
•

Didžiausią dėmesį „Mitnija“ skirs darbo kokybei, profesionaliam klientų aptarnavimui ir
ilgalaikiams santykiams su klientais.
Kompanija sieks aktyviau plėsti veiklą kitose stabiliose Europos šalių rinkose, tokiu
būdu diversifikuojant pajamas ir mažinant rizikas.
Didžiausią prioritetą kompanija teiks privatiems užsakymams, tačiau aktyviai dalyvaus
ir viešųjų pastatų bei infrastruktūros projektų konkursuose, jeigu jie atitiks aukštus
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•
•
•

skaidrumo standartus. „Mitnija“ yra sukaupusi ilgametę patirtį statant visuomeninės
paskirties ir infrastruktūros objektus, todėl ir toliau siūlys savo žinias šioje srityje.
Bendrovė ir toliau imsis tik pelningų užsakymų, užtikrins teigiamus pinigų srautus, dar
didesnį dėmesį skirs projektų rizikų vadybai ir kontrolei.
„Mitnija“ dar labiau skatins darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą, investuos į
naujų inovatyvių paslaugų plėtrą.
Kompanija ypatingą dėmesį skirs tvariai verslo plėtrai ir socialinei atsakomybei.

Apie „Mitniją“
„Mitnija“ yra viena didžiausių statybos kompanijų Lietuvoje. 2016 m. bendrovės apyvarta
siekė beveik 69 mln. eurų, joje dirba daugiau nei 350 darbuotojų. „Mitnija“ stato
komercinės, gyvenamosios ir gamybinės paskirties projektus, taip pat ypatingą dėmesį
skiria infrastruktūros objektų statybai. „Mitnija“ sertifikuota ir dirba pagal tarptautinius ISO
9001 kokybės ir 14001 aplinkos apsaugos vadybos standartus.

Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis:
Audrius Valatkevičius
„Mitnija“ rinkodaros ir komunikacijos konsultantas
Telefonas 370 698 39 346
El. paštas a.valatkevicius@mitnija.lt
Tinklalapis www.mitnija.lt
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