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AB „City Service“:

Pastatų prieži ūros paslaug ų pradininkas 
Lietuvoje

Rinkoje jau 14 met ų

Dirba virš 4200 darbuotoj ų

18 mln. kv.m. priži ūrimo pastat ų ploto

Pajamos: 
2008 m. - 263 mln. Lt
2009 m. - 382 mln. Lt (prognoz ÷)

Pajamos užsienio rinkose:
2008 m. - 85 mln. Lt
2009 m. - 202 mln. Lt (prognoz ÷)

Teikia paslaugas visoje Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje

ISO 9001 kokyb ÷s vadybos sertifikatas

ISO 14001:2004 aplinkos vadybos sistemos sertifikatas

Akcijos kotiruojamos Vilniaus vertybini ų popieri ų biržos Oficialiajame s ąraše

FAKTAI
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VEIKLOS KRYPTYS

Pastatų ūkio valdymas

Daugiabučių gyvenamųjų namų
administravimas

Energetinių resursų valdymas

Pastatų energetinis sertifikavimas

Pastatų inžinerinių sistemų, konstrukcijų
būkl÷s įvertinimas

Šilumos ir elektros energijos ūkio 
renovacijos projektų valdymas 
(generalinio rangovo funkcija)
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VEIKLOS REGIONAI

Lietuva

AB “City Service” ir jos dukterin÷s įmon÷s 
prižiūri daugiau kaip 10,8 mln. m² pastatų ploto 
visoje Lietuvoje. 

Komerciniai pastatai (administraciniai
pastatai, prekybos centrai): 

1,2 mln. m²

Rinkos dalis ~30%

Daugiabučiai gyvenamieji namai:
8,6 mln. m²

Rinkos dalis ~14%

Švietimo įstaigos (mokyklos, darželiai):
1 mln. m²

Rinkos dalis ~10%
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Sankt Peterburgas

Kompanija prižiūri daugiau kaip 7 mln. m²
daugiabučių gyvenamųjų namų ploto. 

Rinkos dalis ~7%

Latvija

Kompanija prižiūri daugiau kaip 180 000 m²
komercinių pastatų ir daugiabučių
gyvenamųjų namų ir ploto.

VEIKLOS REGIONAI
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FINANSINIAI RODIKLIAI 2006 -2009 
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PRIŽIŪRIMAS PLOTAS 2006-2009
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Planuojami veiksmai Lietuvoje daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros srityje:

Padidinti rinkos dal į iki 25% įsigyjant parduodamas įmones

Padidinti grynojo pelno marž ą konsoliduojant rink ą ir veikl ą

Padidinti veiklos apimtis didinant papildom ų darbų apimtis: 

• Papildom ų darbų apimtis prieš įsigyjant įmon ę ~ 1 LTL/m² per metus

• Faktiškai atlikt ų papildom ų darbų apimtis 2008 m. ~ 3,14 LTL/m²

• Ilgalaikis tikslas ~ 3,5 LTL/m² per metus

VEIKLOS PLANAI

 
2009 I pusm. 2008 I pusm. Pasikeitimas (%) 

Bendrasis pelningumas 23,7% 21,0% 13% 

EBITDA pelningumas 10,0% 6,8% 47% 

Grynojo pelno marža 5,3% 5,0% 7% 
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Atlyginim ų sumažinimas 10-15%

Darbo užmokes čio kašt ų sumažinimas 
~5 mln. Lt 2009 metams.

Padalini ų apjungimas: Vilniuje ir Klaip ÷doje

GPS įdiegimas transporto priemon ÷se

Sumažinti laiko kaštai kelyje nuo 2,5 val. 
iki 1,8 val. per darbo dien ą.

Vieningos sistemos diegimas visose grup ÷s    
įmon÷se

Diegiama bendra sistema, skirta DVS ir 
CRM, Billingo bei personalo 
valdymo proces ų optimizavimui bei 
automatizavimui. 
Numatoma sutaupyti ~1 mln. Lt 2010 metams.

DARBAS KRIZöS SĄLYGOMIS
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VEIKSMAI LIETUVOJE

Komercinių pastatų priežiūros srityje:

Išlaikyti panašią rinkos dalį ~30% 

Išpl÷sti veiklos apimtis ir paslaugų spektrą, 
teikiant pastatų priežiūros paslaugą:

• Kariuomen÷s pastatams 

• Ligonin÷ms 

• Universitetams

Švietimo įstaigų priežiūros srityje:

• Padidinti rinkos dalį dalyvaujant koncesijų
konkursuose

Viešųjų pastatų priežiūros srityje:

• Siekiant taupyti kaštus, viešasis sektorius 
tur÷tų atsisakyti netiesioginių veiklų
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PLANAI IR PROGNOZöS

Veiksmai Rusijoje:

Padidinti turimą daugiabučių gyvenamųjų
namų rinkos dalį iki 10-15%

Toliau tęsti šilumos apskaitos ir 
reguliavimo įrangos montavimą

Padidinti valstyb÷s finansuojamo namų
kapitalinio remonto darbų apimtis 
(2009 m. numatoma atlikti darbų
už 23 mln. Lt)

Pl÷stis į kitus Rusijos miestus ir regionus
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PLANAI IR PROGNOZöS

Veiksmai su naujai (2009 m. geguž÷s 13 d.) įsigytomis įmon÷mis:
ООО „Жилкомсервис № 2 Невского района“, 
ООО „Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района“, 
ООО „Жилкомсервис г. Ломоносов.

Iki ši ų metų pabaigos:

Tur÷ti suplanuot ą darbuotoj ų skaičių ( 10–20% sumažinimas)

Peržiūr÷ti su rangovais ir tiek ÷jais pasirašytas sutartis
(liftai, šiukšlių išvežimas, eksploatacinių medžiagų tiekimo ir pan.)

Planai 2010 metais:

Galutinis organizacin ÷s strukt ūros sutvarkymas

Įdiegti kokyb ÷s ir efektyvumo standartai

Vieningas klient ų aptarnavimo centras

Apyvarta 2010 m. - 151 mln. Lt. (2009 m. – 75 mln. Lt )

Numatoma pelno marža 2010 m. ~3%. (2009 m. – ~0 %)
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PRIELAIDOS TOLIMESNEI PLöTRAI SANKT PETERBURGE 
IR KITUOSE RUSIJOS REGIONUOSE

2007.07.21. Rusijoje įsigaliojo federalinis įstatymas “ Apie gyvenamojo ir 
komunalinio ūkio reformos paramos fond ą” ( «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), kurio pagrindu buvo 
įkurtas valstyb ÷s biudžeto asignavimais finansuojamas fondas, teiki antis param ą

federacijos subjektams (stambiausi Rusijos administ raciniai vienetai) gyvenam ųjų
namų kapitaliniam remontui vykdyti ir gyventojams iš avar inių gyvenam ųjų namų
iškeldinti.

Fondo l ÷šas skirsto federacijos subjektai, o darb ų užsakovo ir galutinio l ÷tų
gav÷jo bei skirstytojo vaidmen į atlieka juridiniai asmenys – gyvenam ųjų namų
administratoriai, bei gyvenam ųjų namų bendrijos.

Fondo veiklos laikotarpis nustatytas iki 2011 met ų galo. Bendra fondo asignavim ų

suma, numatyta fondo veiklos laikotarpiui, sudaro 2 50 mlrd. Rusijos rubli ų, iš kuri ų
160 mlrd. rubli ų skiriama kapitaliniam remontui finansuoti, o 90 mlr d. rubli ų – avarini ų
namų gyventojams iškeldinti.

Kiekvienas Rusijos Federacijos subjektas (AB “City Service” vykdo veikl ą 2 
federacijos subjektuose – Sankt-Peterburge ir Lening rado srityje) turi teis ę gauti 
paramos sumai, proporcingai jo gyventoj ų skai čiui, bet ne daugiau, nei 8 mlrd. rubli ų. 
Sankt-Peterburgas d ÷l savo gyventoj ų skai čiaus gali pretenduoti į maksimali ą sumą.
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Įstatymu d ÷l fondo įkūrimo numatyta eil ÷
reikalavim ų federacijos subjektams, 
pretenduojantiems į fondo teikiamas subsidijas. 
Kaip vienas iš privalom ų reikalavim ų, numatoma 
pareiga užtikrinti, kad municipaliteto teritorijoje  
tam tikr ą dal į gyvenam ųjų namų administravimo 
rinkos užimt ų privataus kapitalo įmon÷s.

Privataus kapitalo įmoni ų (įmon÷s, kuriose 
valstyb ÷ valdo ne daugiau 25% kapitalo) užimama 
rinkoje dalis ir pa čių įmoni ų kiekis neturi b ūti 
mažesnis nei: 

- 25% kada paraiška subsidijai 
teikiama iki 2009.01.01

- 50% kada paraiška subsidijai 
teikiama iki 2010.01.01

- 80% kada paraiška subsidijai 
teikiama po 2010.01.01

PRIELAIDOS TOLIMESNEI PLöTRAI SANKT PETERBURGE 
IR KITUOSE RUSIJOS REGIONUOSE
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Veiksmai kitose šalyse:

Latvijoje:

Pl÷stis per komercinių ir daugiabučių
gyvenamųjų namų priežiūros įmonių
įsigijimus

Laukiame butų ūkių privatizacijos Rygoje 
ir kituose Latvijos miestuose.

PLANAI IR PROGNOZöS
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ILGALAIKIAI TIKSLAI
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D÷kojame už d÷mesį

AB “City Service”
Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 239 49 00; faks.: (8 5) 239 48 48

info@cityservice.lt

www.cityservice.lt


