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Įmonių veiklos analizės skyrius išnagrinėjo restruktūrizuojamų įmonių bankroto administratorių
2012 m. pateiktus restruktūrizavimo planų metmenis ir teikia apibendrintą informaciją.
Nuo 2012 sausio 1 d. iki 2012 birželio 14 d. restruktūrizavimo plano metmenis pateikė 37
įmonės, iš kurių atsitiktine tvarka buvo atrinkta 20 ir jų pateikti restruktūrizavimo plano metmenys
analizuoti šiais aspektais:
- įmonės pagrindinė veikla (iki sprendimo restruktūrizuoti įmonę ir ją restruktūrizuojant);
- įmonės turtas ir finansiniai įsipareigojimai;
- pagrindinės priežastys, sąlygojusios įmonės finansinius sunkumus;
Pateikiame apibendrintus pasirinktų 20 įmonių restruktūrizavimo plano metmenų analizės
duomenis:
1) Įmonių pagrindinė veikla (iki sprendimo restruktūrizuoti įmonę ir ją restruktūrizuojant)
iš esmės nesikeitė. Tarp atrinktų restruktūrizuojamų įmonių vyrauja statybos darbais, nekilnojamojo
turto vystymo veikla užsiimančios įmonės. Iš 20 analizuotų įmonių tik viena įmonė numato iš dalies
pertvarkyti savo veiklą (nuostolingą įmonės veiklos sritį pakeisti nauja veiklos kryptimi). Likusios 19
numatomų restruktūrizuoti įmonių planuoja išsaugoti, tęsti ir tobulinti pagrindinę įmonės veiklą;
2) Analizuotų įmonių turtas siekia nuo 698 tūkst. Lt iki 60.408 tūkst. Lt, o finansiniai
įsipareigojimai – nuo 922 tūkst. Lt iki 43.539 tūkst. Lt. 10-ies iš visų analizuotų įmonių finansiniai
įsipareigojimai viršija įmonės turimą turtą, o vienos įmonės įsiskolinimai didesni už turtą net dvigubai.
Didžiausius finansinius įsipareigojimus analizuotos įmonės turi bankams ir tiekėjams, tačiau taip pat
nemaža kai kurių įmonių finansinių įsipareigojimų dalis tenka ir VMI bei VSDFV. Didžiausia
įsiskolinimo bankui suma – 23.615 tūkst. Lt, tačiau vertinant įmonių finansinių įsipareigojimų
struktūrą, vienos įmonės įsiskolinimas bankui (2.338 tūkst. Lt) sudaro net 95 proc. visų finansinių
įsipareigojimų. Didžiausio įsiskolinimo tiekėjams suma – 9.346 tūkst. Lt, o didžiausia dalis, kurią
visuose finansiniuose įsipareigojimuose sudaro skola tiekėjams, vienoje įmonėje siekia 71 proc. (1.258
tūkst. Lt). Įsiskolinimų sumos VMI ir VSDF nėra labai didelės, tačiau kai kurioms įmonėms
reikšmingos: dviejų įmonių įsiskolinimas VMI sudaro po 24 proc. (4.172 tūkst. Lt) ir 28 proc. (258
tūkst. Lt) visų finansinių įsipareigojimų sumos, o 10 proc. vienos įmonės visų finansinių įsipareigojimų
sudaro įsiskolinimas VSDF (254 tūkst. Lt).
3) Numatomų restruktūrizuoti įmonių finansinius sunkumus iš esmės sąlygojo apyvartinių
lėšų trūkumas, kurio pagrindinėmis priežastimis pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse
įmonės nurodo ekonominę situaciją šalyje, po kurios sekė užsakymų skaičiaus, apyvartos ir pajamų
sumažėjimas. Taip pat svarbi finansinių sunkumų priežastis – pirkėjų nemokumas, kurį pabrėžė 8
analizuotos įmonės. Statybos darbais užsiimančios įmonės finansinius sunkumus sieja dar ir su didele
konkurencija bei kvalifikuotų specialistų trūkumu. Tik vienos iš numatomų restruktūrizuoti įmonių
finansiniai sunkumai susiję su išskirtine situacija – dukterinės įmonės problemomis, o visos likusios
įmonės nurodo savo ekonomine prasme vienodas sutrikusių atsiskaitymų priežastis.
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