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Santmmpos:

AB LG - AB ,,Lietuvos geležinkeliai"
Bendrovė - AB ,,Lietuvos geležinkeliai"

GAC - UAB ,,Geležirtkelių aplinkosaugos centras"

GelPro - UAB,,Geležinkelių projektavimas"
Gelsauga - UAB,,Gelsauga"
GTC - UAB,,Geležinkelio tiesimo centras"
LR SM - Lietuvos Respublikos susisįekimo ministeri;'a
LRV - Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Baltica staŲba"
RBS - UAB
"Rail
TFAS - tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
VLRD - UAB ,,Vilniaus lokomoŲvų remonto depas"
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UAB VlLNlAUs LoKoMoTYVŲ REMoNTo DEPAS 2o18 M. METlNls PRANEŠIMAS
UAB Vilniaus lokomoŲvų remonto depas 2018 m. metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d' iki 2018
m.

gruodžio 31 d,

Bendrovės pranešimai yra skelbiami viešai interneto svetainėje http://www.vlrd.lt ir yra bendrovės finansinės atskaitomybės
dalis.

Uždaroji akcinė bendrovė
2003 m. rugpiūčio 21d.

Teisinė forma
Registracijos data
kodas
Adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Interneto svetainė

126280478
39, LT-03209 Vilnius
(+370 s) 269 2035
(+370 5) 269 2340
info@vlrd.lt: lokomotwas (Evlrd.lt

http://www.vlrd.lt
Naujų manevrinių šilumvežių ir kelio mašinų gamyba, visų rūšių
riedmenų kapitalinių ir einamųjų remontų bei techninių priežiūrų
atlikimas

PAGRINDINĖ VEIKLA

VALDYMO ORGANAI

Andrej Kosiakov - valdybos pirmininkas, AB ,,Lietuvos geležinkeliai" įm.
nsil direktorius
kodas 11005384 2. Mindauso s. 12. Vilnius. nareisos
geležinkeliai"
kodas
110053B42,
AB
Rokas Janutėnas ,,Lietuvos
įm.
Mindaugo g. 12, Vilnius, pareigos Strategijos ir veiklos efektyvumo
departamento direktorius
lrena Jankutė-Balkūnė - AB ,,Lietuvos geležinkeliai" įm. kodas
170053842, Mindaugo g. 12, Vilnius, pareigos Personalo departamento

Valdybos nariai:

direktorė
Sigitas Kubilis - AB ,,Lietuvos geležinkeliai" įm. kodas t10053B42'

Mindaugo g. 12, Vilnius, pareigos Investicijų planavimo ir kontrolės
departamento direktorius
Paulius Voleika - AB ,,Lietuvos geležinkeliai" įm. kodas L70053842,
Mindaugo g. 12, Vilnius, pareigos Komercinės teisės skyriaus

Bendrovės generalinis direktorius

Akcįninkai
PlrRonuoJluosIos

tR

AsocIIUoTos ĮMoNĖs1:

UAB ,,Lokomotyvai ir transporto komponentai"

Vyriausiasis teisininkas
Albertas Baiorinas
100 proc. akcijų priklauso AB,,Lietuvos geležinkeliai"
Geležinkelių transportas
Švitrigailo s s. 39. LT-03209 Vilnius

Santrumpos:

AB LG - AB ,,Lietuvos geležinkeliai"
Bendrovė - UAB Vi]niaus lokomoŲvų remonto depas
TFAS - tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
VLRD - UAB Vi]niaus lokomoŲvų remonto depas

1

patronuoiamoji įmonė nėra jregistravusi filialų ir atstovybių
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UAB VlLNlAUs LoKoMoTYVŲ REMoNTo DEPAS 2018 M. MET|Nts PRANEŠIMAS
Bendrovės veikla ir valdymas
UAB VLRD vykdoma pagrindinė veikla:
_ Naujų lokomoŲvų, autodrezinų ir kelio mašinų gamyba;
_ Geležinkelio riedmenų kapitalinių ir einamųjų remonto paslaugų teikimas;
- Prekinių vagonų remonto paslaugų teikimas;
_ Mazgų ir agregatų remonto paslaugų teikimas.

Bendrovė vykdo jai iškeltus strateginius tikslus - gamina naujus geležinkelio riedmenis, vykdo didelės apimties atstatomuosius

prekinių ir keteivinių traukos riedmenų remontus ir planinius techninės priežiūros darbus, įgyvendina traukos riedmenų
remotorizacijos ir modernizacijos projektus.

VLRD vatdymo organai: bendrovės valdyba, bendrovės vadovas. Bendrovės valdyba tvirtina bendrovės organizacinę struktūrą,
renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Akcininko AB LG generalinio direktoriaus įsakymai prityginami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimams. Stebetojų taryba bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba - kolegiaius valdymo organas, kurį
sudaro 5 nariai.
Bendrovės IGPITALAS IR AKcUos
Visos bendrovės akcijos priklauso AB LG. Savų akcijų 2018 m' gruodžio 31 d. bendrovė įsigijusi nebuvo. Kitų įmonių akcijų
bendrovė neturi.

Informacija apie akcijas
UAB Vilniaus
depas

Įstatinis kapitalas

(2017-12-31), EUR

lokomoŲų remonto

t9

017

Akciiu skaičius

3tB

Akcijos nominali
vertė, EUR

65 663

Įstaūnio kapitalo

poĘtis per
2018 m.

289,62

nekito

Bendrovė filialų ar atstovybių 201B m. gruodžio 31 d. neturėjo.
Pagrindinių rizikos ūšių ir neapibrėžtumų apibūdinimas
Bendrovė, vertindama rizikas, vadovaujasi AB LG generalinio direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr.AS-24 ,,Dėl AB ,,Lietuvos
geležinkeliai" veiklos rizikų valdymo proceso aprašo patvirtinimo" įsakymu su visais jo pakeitimais.
Išskirįamos pagrindinės rizikos rūšys:

o

o
.
.
r
o
o

Polįtinės ir ekonominės aplinkos. Šios rizikos valdymas sudaro galimybes tiksliau planuoti gamybos ir paslaugų
teikimo apimtis;
Rinkos ir konkurencijos;
Likvidumo ir mokumo. Šių rizikų valdymas užtikrina, kad bendrovė visuomet turės pakankamai likvidaus turto ir
gebės laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
Netolygaus darbo krūvio;
Investiciniųprojektųįgyvendinimo;
Tiekėjųįsipareigojimųnevykdymo;
Viešųjų ir kitų pirkimų.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultaų analizė, su apĮinkosaugos ir personalo klausimais susijusi informacija
Bendrovės veiklos planai buvo nustaŲti UAB Vilniaus lokomoŲvų remonto depas 2018-2021 m. strateginiame veiklos plane.

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra patenkinti AB LG poreikius, kuriant naujus riedmenis ir kelio mašinas, laiku ir
kokybiškai atliekant geležinkelio riedmenų remontus ir technines priežiūras, siekiant užtikrinti saugų, Lietuvos Respublikos
normas ir teisės aktų reikalavimus atitinkanti riedmenų eksploatavimą; nuosekliai didinti bendrovės pelningumą ir finansinį
stabilumą.
Bendrovės gaminama produkcija ir pagrindiniai riedmenų remontai 2018 m.
Gamvbos ir remonto rodikliai

2018 m.

2017 m.

0

0

LokomoŲvų TEM TMH gamyba
LokomoŲvų TEM LTH gamyba
LokomoŲvų TGM4 modernizacija
Kapitatinis remontas KR-1 2M62M, sekc.
Kapitalinis remontas I5+16+17 ER20CF, lok.
Kapitalinis remontas I3+14 ER20CF, lok.
Einamųių remontų ER-3, ER-z, R1, R2
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Finansiniai rodikliai, mln. EUR
Pajamos

2018 m.

2017 m.

50,7

29,6

46,9

28,9

Sąnaudos

EBITDA
Grvnasis pelnas/nuostoliai
Turtas
Nuosavas kapitalas
Finansinės skolos
Grvnoii skola
EBITDA marža,o/o
Nuosavo kapitalo grąža, o/o
Nuosavas kapitalas / Turtas,o/o
Prognozuoiami VLRD rodik]iaį 2018 m.
Pardavimų pajamos, mln. EUR
Pardavimo savikaina, mln. EUR

2020 m.

4,7

1,8

3,2

0,5

34,1
24,9

33,2
27,7

0,0

0,0

-7,3

-7,6

9,33

6,1o/o

72,85

2,4

0/o

73,09

65,4

0/o

pĮanas
77,8
70,3

EBITDA, mln. EUR

3,3

Grynasis pelnas / nuostolis, mln. EUR
EBITDA pelningumas, %
Grynasis pelningumas, o/o
Investiciios, mln. EUR

1,5

4,65
2,12
23 .4

2079 m'
68,2

65,0
4,6
2,7
6,80
4,00
4,6

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius bendrovėje buvo 993 Žm.Per 2078 m. darbo sutartys
nutrauktos su 237 darbuotojais (su tais, kurie perkelti įAB,,Lietuvos geležinkeliai" 2018 m. gruodžio 31 d.), o 140 darbuotojų

priimti įdarbą.

Gamtosauginė veikla Bendrovėje vykdoma vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, teršalų integruotos prevencijos ir
kontrolės teidimo reikalavimais bei taršos šaltinių monitoringo grafikais.
Vandens taršos monitoringą vykdo bendrovės chemijos laboratorija.

Kiti esminiai įvykiai bei kita svarbi su bendrovės veikla susijusi informacija
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iš AB,,Lietuvos geležinkeliai" buvo perimta verslo dalis, susijusi su lokomotyvų, visų tipų kelio mašinų
technine priežiūra, minėtų riedmenų ir jų agregatų dalių bei mazgų remontu ir gamyba.

Nuo 2017 m. spalio 3 d. iš AB ,,Lietuvos geležinkeliai" perimta verslo dalis, susijusi su krovininių vagonų, keleivinių traukinių
einamuoju ir kapitaliniu remontu, technine priežiūra, minėtų riedmenų ir jų agregatų dalių bei mazgų remontu ir gamyba.
Pagal 2018 m. lapkričio 7 d. susitarimą ,,Dėl dalies verslo perdavimo ir darbuotojų perkėlimo" tarp Bendrovės ir AB ,,Lietuvos
geležinkeliai" susitarta, kad Bendrovė perleidžia keleivinių riedmenų remontą, išskyrus keleivinių riedmenų vykdomas
techninės priežiūros rūšis, minėtų geležinkelio riedmenų įr jų agregatų, detalių bei mazgų remonto rūšis ir perkelia
darbuotojus, vykdančius minėĘ veiklą.
Bendrovė Lietuvos pramonininkų konfederacijos pripažinta ,,Sėkmingai dirbantį įmonė 201B" didelių įmonių kategorijoje.

Taip pat Bendrovės gaminys ,,Modernizuotas manevrinis lokomotyvas TGM4-2970" įvertintas ,,Aukso medaliu" (LPK
nominacija,,Lietuvos metų gaminys").

Informacija apie skaidrumo gairių nuostaĘ laiŲmąsi

Bendrovė vykdo 2010 m. liepos 14 d. LRV nutarįmu Nr. 1052 patvirtinto Valstybės valdomų įmonių Veiklos skaįdrumo

užtikrin im o gai ri ų aprašo reikalavimus:
bendrovės 201B m. finansinės ataskaitos ir aiškinamieji raštai parengti pagal Tarptautinius apskaitos standartus;
bendrovė rengia metinius ir tarpinius 6 mėnesių pranešimus, kuriuos kartu su bendrovės finansiniais ataskaitų rinkiniais
viešai skelbia savo interneto svetainėje adresu http://www.vlrd.lt;
o bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. Viešąjį pirkimų
konkursą 2076 - 2079 m.bendrovės finansinių ataskaitų, paruoštų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
audito paslaugoms atlikti laimėjo ,,KPMG Baltics", UAB.
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