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AKCINE BENDROVE
,,TNFORMACINIO VERSLO PASLAUGU IMONE.,

METINIS PRANESIMAS
AprE 2013 METV ATASKAITTNTO LAIKOTARPTO IMONES VETKLA
20t4-02-18

Akcine bendrove ,,Informacinio verslo paslaugq [mon6" fsteigta vykdant

Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 1994 m. balandLio 8 d. nutarim4 Nr. 270 ,,Del Statistikos departamento
skaidiavimo centro reorganizavimo (suskaidymo)". Bendrove iregistruota 1995 m. balandZio 5 d.

Bendrove veikl4 vykdo duomenq apdorojimo, duomenq baziq sudarymo
kompiuteriais susijusios veiklos srityse. Bendroves pagrindine veikla
suteiktas energetines

-

ir

kitos

su

- mokesdiq uZ glventojams

komunalines paslaugas, sumoketq naudojant bendr4j4 atsiskaitymo knygelg,

administravimas.
Bendroves [registruotas [statinis kapitalas yra 2.287.180 litq. Bendroves [statinis kapitalas

yru padals,tas y32.674 paprastas vardines 70 litq nominalios vertes akcijas, Kapitalas suformuotas
visiSkai. Valstybei priklauso 16.883 paprastos vardines akcijos, kas sudaro 5l,67yo bendroves
fstatinio kapitalo ir balsq. Lietuvos vienetams UAB ,,Litas prie lito" priklauso 12.077 paprasflfq
vardiniq 70 litq nominalios vertes akcijq kas sudaro 36,96yo bendroves [statinio kapitalo ir balsq.
Likusios 3.714 paprastos vardines akcijos priklauso 77 fiziniams asmenims.
Siuo metu del skolos i5ie5kojimo iS UAB ,,Litas prie lito" i5ie5kotojui AB DNB bankui yra

UAB ,,Litas prie lito" akcijq. Sios AB ,,Informacinio verslo paslaugq [mon6"
paprastosios vardines akcijos yra [keistos AB DNB bankui. Akcijos are5tuotos apribojant
arestuota 96,47yo

disponavimo teisg, uLdratdliant perleisti, lkeisti ar kitokiu biidu apsunkinti. {keitimo lak5tuose yra

nurodyta s4lyga, kad [keitimas apima [keistq akcijq suteikiamas turtines teises bei duodamas
pajamas.

AB

,,Informacinio verslo paslaugq [mond" organizacine strukl[ra

informaciniq technologijq procesus. Bendroveje yra

-

Sie

yra orientuota I

valdymo organai:

visuotinis akcininkq susirinkimas;
kolegialus valdymo organas

-

valdyba;
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-

vrenasmenis valdymo organas

20ll

-

bendroves vadovas.

m. balandZio 21 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkq susirinkime valdybos

nariais i5rinkti: deleguotieji Lietuvos statistikos departamento - Juozas Liutkus, Miroslavas
DidZiulis, Irida ZibUdiene, Raimondas Rim5a bei deleguotieji UAB ,,Litas prie lito"

-

Gintaras

Palaima, Tomas Samulevidius. 2013 m. gruodZio 04 d. Gintaras Palaima atsistatydino.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrove dirbo stabiliai ir pelningai.
2013 m. rugsejo men. AB ,,Informacinio verslo paslaugq [mond" gavo UAB ,,Creditinfo

Lietuva" [vertinim4

-

sertifikatus ,,Stipriausi Lietuvoje 2012"

ir

,,stipriausi Lietuvoje Vadovai

2012". Sie sertifikatai patvirtina, kad bendrove ir imones vadovas yra patikimi, laiku vykdo ir yra
didele tikimybe, kad vykdys savo finansinius [sipareigojimus. Siais sertifikatais UAB ,,Creditinfo
Lietuva" [mones [vertina, kaip padedandias kurti geresnQ Lietuvos ekonomikos ateiti ir sertifikatais
paLymima, kad [mone

turi

auk5t4 mokumo reiting4. ,,Creditinfo Lietuva" teigimu, grieZtus

l0 t[kst. AB ,,Informacinio verslo paslaugq
[mond" pateko tarp 4 %o Lietuvoje veikiandiq [moniq, kurios turi tokio auk5to lygio mokumo
sertifikato kriterijus atitinkandiq [moniq skaidius siekia

reiting4.

2013 m. gruodZio 31 d. akcineje bendroveje, kaip
skaidius nesikeite

ir 2012 m. gruodZio 31 d., darbuotojq

dirbo 27 darbuotojai.

-

Darbuotojq apmokejimo sqlygos charakterizuojamos Lemiau pateiktoje lenteleje Nr.
2012 m.12 mdnesiq

ir

2013 m. 12 mdnesiq darbo uZmokesiio fondas

uZmokestis pagal einamas pareigas

1:

ir vidutinis darbo

ir padalinius
I lentele

Vidutinis darbo uZmokestis. Lt
I5

{mones

Darbo
Metai

uZmokesdio
fondas,

Lt

{mones

vyr.

vadovas

buhaltere

jq:

Informaciniq

darbuotojai
(be vadovo

ir vyr.

sistemq

Technines

Ukio ir

kiirimo ir

prieZilros

tiekimo

eksploatavimo

skyrius

skyrius

buhalteres)

skyrius
2013 m.

| 212 002

7 504

7 277

3 422

3 815

2 897

2 482

2012m.

|

6 507

5 734

2 950

3 292

2 604

2

052 s27

ll2
32

Akcine bendrove savo veikloje vadovaujasi i5sikeltais tikslais:

-

Bendroves i5likimo srifyje - palaiky'ti [prastiniveiklos mast4;

I5laikyti bendroves pasiekt4 auk5t4veiklos efektyvumq
MaZinti bendroves sqnaudas;
E-paslaugq diegimo srityje - elektronines atsiskaitymq sistemos ELAS pletra.

Siekiant lgyvendinti Siuos tikslus, bendrove kele sau uZdavinius:

-

maksimaliai iSlaikyti esamq atliekamq darbq apimti sekti pokydius mokesdiq surinkimo
rinkoje ir operatyviai reaguoti i galimybes ir grdsmes, itakojandias bendroves versl4;

-

gerinti bendroves teikiamq paslaugq kokybg, pastoviai bendradarbiauti su energetiniq komunaliniq paslaugq teikejais, ai5kintis jq poreikius ir maksimaliai juos tenkinti;

-

gla.udLiai bendradarbiaujant su mokejimo paslaugas teikiandiomis [staigomis,

kurti ir diegti

bendrus projektus, kurie mokejimo paslaug4 padarys patogesne, kokybi5kesne bei
patrauklesne moketojams;

-

tobulinti bendroveje sukurt4 elektroniniq atsiskaitymq sistem4 ELAS, atsiZvelgiant

1

naqai

i5kylandius uZdavinius bei klientq poreikius;

-

tapti mokejimo paslaugas teikiandia lstaiga.

Zvelgiant I praejusius iikinius

-

finansinius metus, galima teigti, kad bendrovei didele dalimi

pavyko [gyvendinti sau keltus tikslus.

Buvo atnaujinamos bei pasira5omos naujos sutartys su paslaugq tiekejais
rinkejais. 2013 metais bendrove pasira5e naujas sutartis su
administruojandia organizacija

bei

atnaujino sutartis

2l

ir

mokesdiq

naujai susikiirusia butq frki

su 4-iomis Sio pobiidZio

paslaugas

teikiandiomis organizacij omis.

Nurodytu periodu bendrove dalyvavo UAB ,,Vilniaus energija" skelbtame vie5ajame pirkime

del pastarosios klientq sumoketq [mokq ir deklaruotq kar5to vandens skaitikliq rodmenq
informacijos konsolidavimo ir konsoliduotq duomenq teikimo. Laimejusi 5[ konkursq bendrove
pasira5e bendradarbiavimo sutarti.

Ataskaitiniais metais bendrove taip pat dalyvavo

ir laimejo mokejimo

paslaugas teikiandios

[staigos AB ,,Lietuvos pa5tas" skelbtame vie5ajame pirkime.

Bendrove ir toliau aktyviai reklamavo

ir siflle savo teikiam4

prane5imq spausdinimq. Buvo pasira5yta sutartis

ir

pradeta

papildomq paslaug4

-

s4skaitq

teikti pastaroji paslauga vienai i5 butq
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tiki administruoj andiq or ganizacijrtr.
2013 metais, bankrutavus siuntq pristatymo lmonei, su kuria bendrove buvo sudariusi sutarti,

teko skubiai ie5koti naujo partnerio, teikiandio siuntq pristatymo paslaug4, Toks partneris buvo
surastas ir su juo pasira5y'ta bendradarbiavimo sutartis, suderejus maksimaliai malqpaslaugq kain4
lyginant su rinkoje egzistuojandiomis.

Ataskaitiniais metais

ir toliau buvo gerinama bendroves teikiamq paslaugq kokybe bei

tobulinamas paslaugq teikimo technologinis procesas:

-

nuo 2013 metq balandLio menesio vieningoje atsiskaitymo knygeleje buvo leista

Salto

vandens skaitikliq parodymus (7 eil.) pildy'ti su dviem Zenklais po kablelio. Del to buvo

pakeistos lenteliq struktiiros, duomenq [vedimo

ir

atvaizdavimo programos

ir

faihl

perduodamrl Sios paslau gos teikej ui, struktfiros;

-

dienos skaidiavimo programoje [vestas pakeitimas, leidZiantis, nelaukiant

kol

dienos

informacija bus gauta i5 visq mokejimo paslaugas teikiandiq [staigq su kuriomis bendrove
yra sudariusi sutartis, skaidiuoti suvestines ir formuoti pavedimq failus atskiriems mokejimq
paslaugq teikejams. Sitas pakeitimas leido i5vengti pavelavimq, perduodant pastariesiems
pavedimq failus. Anksdiau to nepavykdavo i5vengti, jeigu bent vienas i5 mokejimq paslaugq
teikejq veluodavo pateikti informacij 4;

-

sukurtos naujos statistines uZklausos - ataskaitos, leidZiandios operatyviai reaguoti I pokydius

rinkoje, kurios dalyviu yra m[sq bendrove

2013 metais nemaZas demesys buvo skiriamas bendroves technines programines [rangos
atnaujinimui:

-

buvo [sigyti: naujas personalinis kompiuteris, kuris panaudotas bendroves elektroninio pa5to

kokybei gerinti bei uZtikrinti kokybi5ka ryS[ su bendroves paslaugq gavejais, ir kokybi5kai

naujas multifunkcinis [renginys, kuris panaudotas patenkinti bendroves buhalterijos
poreikius;

-

baigti naujo serverio [sisavinimo darbai: instaliuota

k

praddta eksploatuoti nauja sistemine -

taikomoji programine irangabei idiegtas naujas Verisign SSL saugos sertifikatas;

-

atnaujintos programines [rangos Kaspersky Antivirus licencijos, leidZiandios

ir ateityje

sekmingai apsisaugoti nuo i5oriniq kenkeji5kq pro gramrl;

-

siekiant uZtikrinti greit4

ir kokybi5k4

prieig4 prie bendroveje kaupiamq duomenq bazds,

buvo pakeista bendroves Internet prieigos technine programine iranga.
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2013 ataskaitiniais metais

ir

toliau buvo tobulinama bendroveje sukufta elektroniniq

atsiskaitymq sistema:

-

uZbaigtas ELAS rySio su

AB DNB banko sistemomis Banklink protokolu idiegimas ir

programiniq moduliq derinimas. [diegimas buvo pradetas dar 2012 metais. bet del bltinybes

atlikti pakeitimus taip pat ir banko programineje [rangoje, tai uZtruko iki 2013m.;

-

sukurtas

ir

[diegtas programinis modulis, skirtas

AB DNB banko klientams,

norintiems

atsiskaitineti uZ komunalines paslaugas per ELAS. Tokie klientai, turintys atsiskaitom4sias
s4skaitas

AB DNB banke, nuo Siol galitapti registruotais ELAS naudotojais "online" bfrdu,

t.y. nereikia niekur

-

lykti ir pasira5ineti

sutardir6 viskas atliekama intemetu;

del galimybes Salto vandens skaitikliq parodymus (atsiskaitymo knygeles 7 eil.) pildyi su
dviem Zenklais po kablelio, buvo pakeistos ELAS duomenq struktiiros, perprogramuoti
duomenq [vedimo

ir

pateikimo klientams moduliai bei pakeisti ataskaitq partneriams ir

klientams formatai.
Tadiau 2013 metais bendrovei ir vel nepavyko igyvendinti vieno i5 savo svarbiausiq strateginiq

tikslq

-

bendrove netapo mokejimo paslaugas teikiandia istaiga. To prieZastis

akcininkq UAB ,,Litas prie lito" veiksmai

-

-

vieno i5 stambesniq

nenoras pateikti bUtinus duomenis apie save

ir

apie

deleguotus asmenis i mfisrl bendroves valdyb4.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes2012 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 665 (Zin.,
2012,

Nr. 673324), kaip ir kiekvienais metais, Bendrove atnaujino Strategin[ verslo plan4. Korekcija

buvo atlikta atsiZvelgiant esam4 situacij4 imoneje ir I Valstybes [mones ,,Valstybes turto fondas"
nurodymus. Kartu paLymetina, kad strateginio verslo plano koregavimo btitinumas buvo apsprgstas

ir del akcininko UAB ,,Litas prie lito" veiksmq. Pastarasis akcininkas sutrukde mflsq bendrovei tapti
mokejimo paslaugas teikiandia istaiga, o tuo padiu

ir igyvendinti strateginiame

plane numabrtus

projektus (numatoma bendroves pletra I kitus Salies regionus) bei pasiekti uZsibreZtus finansinius

rodiklius. Kaip numato auk5diau minetasis Vyriausybes nutarimas, planas buvo perZi[retas ir
patikslintas

iki 2013 m. lapkridio 15 d. AtsiZvelgus I

gautas pastabas

ir pasifilymus,

Strateginis

verslo planas 2014 - 2016 m. buvo patvirtintas bendroves valdybos posedyje 2014 m. sausio 21 d.

AB ,,Informacinio verslo paslaugq [mond", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 ,,Del valstybes valdomq fmoniq veiklos skaidrumo
uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo ir koordinuojandios institucijos paskyrimo", ruo5d ir pateike

Valstybes imonei Valstybes turto fondui tarpinius trijq, Se5iq, devyniq

ir

dvylikos menesiq

finansiniq ataskaitq rinkinius bei tarpines veiklos ataskaitas ir skelbe bei skelbia Siuos dokumentus
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vie5ai savo intemeto svetaineje. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. gruodZio

11

nutarim4Nr. 1183 ,,Del LR Vyriausybes 2010-07-14 nutarimo Nr.1052 "Del valstybes valdomq
[moniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo

ir koordinuojandios institucijos

paskyrimo" pakeitimo", pagal pastarojo pakeistus 12 ir 19 punktus bendrove tarpiniq prane5imq uZ
tris, Se5is ir delynis menesius 2014 metais nebeteiks.
2013 m. ataskaitiniu laikotarpiu bendrove gavo 2.437.610 Lt pajamq
s4naudq. Pajamq

ir

s4naudq sudetis bei

ir

Lt

patyrd 2.026.686

jq palyginimas st 2012 metais pateiktas 2-oje lenteleje.
2 lentele

2013 metq finansinds veiklos rezaltatai
LI

Gauta
Pasikeitimas:

Pajamq straipsnis

pajamq

+ padid6jimas

2013 m.

2012 m,

(- sumai6jimas)

Pagrindinds veiklos pajamos

2 397 347

2 397 045

302

I. Atsiskaitymo knygeles apskaitos darbai

2283 s29

2 326

8t6

-43 287

|

980 292

2 014 068

-33 776

303 237

3t2 748

-9 511

2 381

3 724

-l343

437

66 505

44 932

33 304

221 162

-187 858

6 959

34352

-27 393

810

180

630

5 512

t6 000

-10 488

637

t8 t72

-17 535

Pajamq i5 viso:

2 437 610

2 652 559

-214 949

Tiesiogines sqnaudos

|

125 237

1 01s 208

Netiesiogines s4naudos

901 181

I 521 797

-620 616

Kitos veiklos sanaudos

268

6 640

-6 372

0

0

0

I5

iq:
1.

Informacij os pateikimas paslaugq tiekejams.

2. Informacij os pateikimas mokesdiq rinkejams

IL Paslaugos finansiniams poskyriams ir kitoms
biudZetinems istaigoms.

tlt

III. Paslaueos kitiems uZsakovams

Kitos veiklos pajamos

ir investicinds pajamos
1. Pallkanos uZ. piniginiq

Finansinds

le5q

likudius

atsiskaitomosiose s4skaitose

1.
2.

Paiamos i5 terminuotu indeliu

Priskaidiuotos, bet neiSmoketos palDkanos ui,2013
m.

Finansines ir investicines veiklos sanaudos

ltO

029

JO

Gauta
Pasikeitimas:

Pajamq straipsnis

pajamq
2013 m.

S4naudq i5 viso:
I5

iq:

1.

Ilgalaikio turlo nusiddvejimas

+ padiddjimas

2012 m.

2 026 686

2 s43 64s

-s16 9s9

37 751

37 033

7t8

l

4 416

2. Nematerialioj o turto amortizacija

Pelnas (nuostoliai) prie5 apmokestinim4

(- sumaZdjimas)

4t0 924

653

2 763

108 914

302 010

I5 2-oje lenteleje pateilctq duomenq matome, kad AB ,,Informacinio verslo paslaugq imond"
dirba tolygiai - gautos pajamos i5 pagrindines veiklos yra2012 metq lygyje. SumaZejo kitq veiklq
pajamos. SumaZejim4leme tai, kad2012 metais kreditorinis isiskolinimas 145.770 Lt, kuriam suejo
ie5kinines senaties terminas, buvo priskirtas kitos veiklos pajamoms.2013 metais tokio tipo

kiq

pajamq buvo 30.437 Lt.

Kaip jau buvo mineta, Akcine bendrove neigyvendino numaq,to ELAS pletros projekto i kitus
Salies regionus, tam nepritarus

akcininkui UAB ,,Litas prie lito" ir tuo neuZtikrino spartesnio pajamq

augimo.

2013m,lyginant su2012m., sumaZejo516.959Ltarba20,3yo.2012m. is4naudas
buvo nuraSyti nuostoliai, patirti del AB banko Snoras bankroto.
S4naudos

Ataskaitiniu laikotarpiu pelnas prie5 apmokestinim4 sudaro 410924 Lt, o grynasis 2013 m.
pelnas

-347.068Lt.

Bendrove savo pinigines le5as laiko penkiuose Salies komerciniuose bankuose.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai, apibiidinantys [mones veikl4 2009
lenteleje.

- 2013 m., pateikti 3-oje
3 lentele

Eit.

Finansiniai rodikliai

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Grynasis pelningumas (%)

12,26

20,59

13,07

-1,09

14,48

2

Pagrindines veiklos pelningumas (%)

6,67

11,33

10,23

-5,84

15,47

J

a

Bendrasis pelningumas

o/o

40,35

44,22

47,29

57,65

53,06

4

Veiklos rentabilumas

(o/o)

16,39

27,07

17,68

4,28

20,28

5

Nuosavo kapitalo grynasis pelningumas
(%)

l1,l

13,33

8,1

-0,88

1r,32

Nr.

5l

Eil.
Nr.
6.

X'inansiniai rodikliai

2009 m.

Ilgalaikio turto apyvartumas (kartais)

4,27

Einamoj o likvidumo koefi cientas (kartais)

4,84

2010 m.

4,62

2011 m.

2012 m.

2013 m.

3,6

??5

3,39

4,54

3,88

4,31

Bendrove 2014 metams ir perspektyvai kelia tikslus:

-

uZimamos rinkos dalies i5laikymas ir verslo rczultatqgerinimas;

unikaliq informaciniq technologijq sprendimq kiirimas

ir

visapuses paZangos siekimas

teikiamq paslaugq srityje;

-

palaikyti [prastini veiklos mast4;
i5laikyti auk5tq veiklos efektyvum4;
maLinti bendroves s4naudas;
plesti ELAS I kitus regionus.

Vienas i5 pagrindiniq bendroves tikslq

ir

2014 m. i5lieka

-

siekti tapti mokejimo paslaugas

teikiandia istaiga. Tapus pastagla, bDtq aktyviai siekiama plesti savo teikiamas paslaugas
Salies regionus. Taip pat

i

kitus

biitq siekiama praplesti paslaugq ratq teikiam4 per bendroves sukurt4

elektroninE atsiskaitymq sistem4.

Kita ne maLiau svarbi darbq grupe

Tam, glaudZiai

- tai pasiruo5imas vieningos Europos valiutos Euro ivedimui.
bendradarbiaujant su mlsq partneriais, biitina kruop5ti ir visapusi5ka

eksploatuojamos programines [rangos analizd ir bfitinq pakeitimq atlikimas.

2014 metais bendrovd, siekdama igyvendinti turimus tikslus, sau kelia Siuos uZdavinius:

-

maksimaliai i5laikyti esamq atliekamq darbq apimti, sekti pokydius mokesdiq surinkimo
rinkoje ir operatlruiai reaguoti i galimybes ir gr6smes, [takojandias bendroves versl4;

-

gerinti bendroves teikiamq paslaugq kokybg, pastoviai bendradarbiauti su energetiniq

-

komunaliniq paslaugq teikejais, aiSkintis jq poreikius ir maksimaliai juos tenkinti;

-

glaradLiai bendradarbiaujant su mokejimo paslaugas teikiandiomis [staigomis,

kurti ir diegti

bendrus projektus, kurie mokejimo paslaug4 padarys patogesne, kokybi5kesne bei
patrauklesne moketoj ams;

-

tobulinti bendroveje sukurl4 elektroniniq atsiskaitymq sistem4 ELAS, atsiZvelgiant i naujai
i5kylandius uZdavinius bei klientq poreikius.

Jd

Bendrove

ir toliau

sieks [gyvendinti uZsibreZtus strateginius tikslus

teikiandios [staigos licencijos gavimas, teikiamq paslaugq pletra

I kitus

-

mokejimo paslaugas

Salies regionus. Tadiau Siq

tikslq igyvendinimas didele dalimi priklauso nuo bendroves akcininko UAB ,,Litas prie lito",
turindio pakankamai svari4 balsavimo teisg, konstruktyvaus bendradarbiavimo ir noro prisideti prie
bendroves veiklos vystymo bei pletros.

Direktorius

Algirdas Ramanauskas

Vyr, buhaltere

Gene Ramoniene
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