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FAKTAI

AB „City Service”:

Pastatų priežiūros paslaugų pradininkas  
Lietuvoje

Rinkoje jau 13 metų

Dirba virš 1700 darbuotojų

2006 m. pajamos – 113,6 mln. Lt; 
2007 m. – 209,2 mln. Lt

10,8 mln. kv.m. prižiūrimo pastatų ploto

Teikia paslaugas visoje Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje

22 dukterin÷s įmon÷s

ISO 9001 kokyb÷s sertifikatas

Akcijos kotiruojamos Vilniaus vertybinių
popierių biržos Oficialiajame sąraše
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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 8 mln. m² pastatų ploto 
visoje Lietuvoje. 

Komerciniai pastatai (administraciniai
pastatai, prekybos centrai): 

1,1 mln. m²

Rinkos dalis ~30%

Daugiabučiai gyvenamieji namai:
5,9 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 2,7 mln. m²
daugiabučių gyvenamųjų namų ploto. 

Rinkos dalis ~2,7%

Latvija

Kompanija prižiūri daugiau kaip 100 000 m²
daugiabučių gyvenamųjų namų ir 
komercinių pastatų ploto.

VEIKLOS REGIONAI
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FINANSINIAI RODIKLIAI 2006 -2008 
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PRIŽIŪRIMAS PLOTAS 2007 01 01 -2008 05 01
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PLANAI IR PROGNOZöS

Planuojami veiksmai Lietuvoje

Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros srityje:

Padidinti rinkos dalį iki 25% įsigyjant parduodamas įmones

Padidinti grynojo pelno maržą konsoliduojant rinką ir veiklą

Padidinti veiklos apimtis didinant papildomų darbų apimtis: 

• Papildomų darbų kaina prieš įsigyjant įmonę ~ 1 LTL/m²

• Prognozuojama kaina 2008 m. ~ 2,63 LTL/m²

• Ilgalaikis tikslas ~ 3,5 LTL/m²

Padidinti daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros tarifus atsižvelgiant į
augančius atlyginimus ir bendrąją infliaciją



9

PRIŽIŪRIMAS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
PLOTAS IR UŽIMAMA RINKOS DALIS LIETUVOJE
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VEIKSMAI LIETUVOJE

Renovacija

Šiuo metu renovuotas 251 (0,7 %) daugiabutis 
gyvenamasis namas

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
2008 m. kovo 30 d. nutarimą iki 2020 m. turi būti 
renovuota ne mažiau kaip 70% daugiabučių
gyvenamųjų namų

Vyriausyb÷ įsipareigoja kompensuoti 
iki 50% išlaidų

Renovacijos rinkos vert÷ ~ 14 milijardų LTL

Iki 2008 03 30 gauti finansavimą renovacijai 
gal÷jo tik daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai 
įkūrę bendrijas 

Nuo 2008 03 30 – gauti finansinę valstyb÷s 
paramą gal÷s ir daugiabučių namų gyventojai, kurie 
gyvena administratorių prižiūrimuose namuose
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“City Service” galimyb÷s:

6% - tokioje dalyje kompanijos 
prižiūrimų daugiabučių gyvenamųjų
namų yra įkurtos bendrijos

94% (5,6 mln. m²) daugiabučių
gyvenamųjų namų, kuriuose kompanija 
atlieka administratoriaus funkciją

Renovacijos projektų vykdymo sparta 
priklauso nuo valstyb÷s finansavimo 
galimybių ir šilumos kainų dinamikos

VEIKSMAI LIETUVOJE 
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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:

• Kariniams pastatams 

• Ligonin÷ms 

• Universitetams

Švietimo įstaigų priežiūros srityje:

Padidinti rinkos dalį dalyvaujant koncesijų
konkursuose
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PLANAI IR PROGNOZöS

Veiksmai Rusijoje:

Padidinti prižiūrimą daugiabučių
gyvenamųjų namų plotą sukuriant papildomą
vertę iš rinkos konsolidacijos bei geografin÷s 
koncentracijos 

Padidinti šilumos apskaitos ir reguliavimo 
įrangos montavimo apimtis 

Padidinti valstyb÷s finansuojamo namų
kapitalinio remonto darbų apimtis 

Padidinti gyventojų mokumo lygmenį
(ilgalaikis tikslas nemokumo koeficientą
sumažinti nuo 3% iki 1%) 

Pl÷stis į kitus Rusijos miestus ir regionus
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Veiksmai kitose šalyse:

Latvijoje:

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

PLANAI IR PROGNOZöS
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PABAIGAI: ILGALAIKIAI TIKSLAI IR 
KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI
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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

PROFESIONALI NEKILNOJAMO TURTO PRIEŽI ŪRA


