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Konsoliduota ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2008 m. 9 mėn. 2007 m. 9 mėn.  2008 m. 9 mėn. 2007 m. 9 mėn.

Pajamos    
Baldų gamybos pajamos  114.085 128.672  - -
Butų pardavimo pajamos  88.999 -  - -
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  26.241 26.155  - -
Finansinio tarpininkavimo pajamos  9.794 29.566  - -
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  18.182 8.439  
Pajamų iš viso  257.301 192.832  - -

Kitos pajamos 9.1 40.244 21.987  87.310 215

Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę  7.842 9.715  - -
Pripažinti nuostoliai, patikslinus tikrąją vertę  -  - -

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos 
pasikeitimas  (279) (655) 

 
- -

Medžiagų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (88.079) (81.434)  (37) (22)
Atlyginimai ir susijusios sąnaudos  (48.378) (48.676)  (1.652) (1.232)
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (8.352) (8.849)  (114) (118)
Subrangos darbai  (3.850) (4.556)  - -
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (12.779) (10.329)  (295) (282)
Mokesčiai už vertybinius popierius  (4.527) (2.213)  (100) (55)
Transporto priemonių priežiūros sąnaudos  (3.211) (2.294)  (171) (68)
Kiti mokesčiai  (3.031) (2.508)  (160) (107)
Reklamos ir marketingo sąnaudos  (2.496) (3.978)  (38) (27)
Patalpų remonto ir išlaikymo sąnaudos  (3.789) (1.374)  (1) (3)
Butų pardavimo savikaina  (71.268) -  - -
Kitos veiklos sąnaudos  (10.749) (9.924)  (1.415) (8.108)

Finansinės pajamos  9.3 12.655 8.976  30.754 97.983
Finansinės sąnaudos  9.2 (36.968) (22.303)  (20.294) (4.395)

Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pelno dalis  23.357 18.558  - -
Pelnas prieš apmokestinimą  43.643 52.975  93.787 83.781

Pelno mokesčio sąnaudos 7 (1.625) (7.805) (2.635) -
Tęsiamų veiklų metų pelnas  42.018 45.170  91.152 83.781

Nutraukta veikla    

Nutrauktos veiklos pelnas / (nuostoliai) atskaičiavus 
metinį pelno mokestį  (494) 2.086 

 
- -

LAIKOTARPIO PELNAS  41.524 47.256  91.152 83.781
Priskirtinas :    
Motininės įmonės akcininkams  43.390 40.316  - -
Mažumos daliai  (1.866) 6.940  - -
    
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)  1,02 0,90  - -
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Konsoliduota ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2008 III ketv. 2007 III ketv.  2008 III ketv. 2007 III ketv.

Pajamos    
Baldų gamybos pajamos  41.726 43.961  - -
Butų pardavimo pajamos  2.626 -  - -
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  9.414 8.083  - -
Finansinio tarpininkavimo pajamos  3.931 8.872  - -
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  7.696 3.449  
Pajamų iš viso  65.393 64.365  - -

Kitos pajamos  (9.320) 13.173  (4.902) 6

Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę  7.623 2.529  - -
Pripažinti nuostoliai, patikslinus tikrąją vertę  - -  - -

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos 
pasikeitimas  1.478 778 

 
- -

Medžiagų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (36.604) (27.584)  (3) (10)
Atlyginimai ir susijusios sąnaudos  (15.747) (16.907)  (677) (383)
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (2.861) (2.829)  (39) (40)
Subrangos darbai  (1.999) (1.070)  - -
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (4.396) (3.721)  (98) (92)
Mokesčiai už vertybinius popierius  (1.102) (793)  (31) (15)
Transporto priemonių priežiūros sąnaudos  (1.153) (675)  (53) (39)
Kiti mokesčiai  (1.077) (709)  (43) (34)
Reklamos ir marketingo sąnaudos  (792) (2.236)  (6) (20)
Patalpų remonto ir išlaikymo sąnaudos  (1.721) (674)  (1) (2)
Butų pardavimo savikaina  (2.091) -  - -
Kitos veiklos sąnaudos  (2.202) (1.264)  (86) 1.999

Finansinės pajamos   2.347 3.973  3.910 2.301
Finansinės sąnaudos   (13.444) (8.341)  (6.551) (1.656)

Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pelno dalis  13.153 7.319  - -
Pelnas prieš apmokestinimą  (4.515) 25.334  (8.580) 2.015

Pelno mokesčio sąnaudos  1.270 (1.217) 1.280 -
Tęsiamų veiklų metų pelnas  (3.245) 24.117  (7.300) 2.015

Nutraukta veikla    

Nutrauktos veiklos pelnas / (nuostoliai) atskaičiavus 
metinį pelno mokestį  - 1.129 

 
- -

LAIKOTARPIO PELNAS  (3.245) 25.246  (7.300) 2.015
Priskirtinas :    
Motininės įmonės akcininkams  (2.854) 21.071  - -
Mažumos daliai  (391) 4.175  - -
    
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)  (0,07) 0,47  - -
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Konsoliduotas ir Bendrovės balansai 
  Grupė  Bendrovė 
 

 

2008 m. 
rugsėjo 
 30 d. 

2007 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2008 m. 
rugsėjo 
 30 d. 

2007 m. 
gruodžio 

 31 d. 
TURTAS  neaudituota audituota neaudituota audituota 
Ilgalaikis turtas       
Ilgalaikis materialusis turtas    

Viešbučiai  - -  - -
Kitas ilgalaikis materialusis turtas  83.080 80.424  381 535

Ilgalaikio materialiojo turto iš viso  83.080 80.424  381 535
Investicinis turtas  414.129 402.933  - -
Ilgalaikis nematerialusis turtas  24.123 23.546  6 10
Ilgalaikis finansinis turtas    

Investicijos į dukterines įmones 8 - -  182.959 163.991
Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones 8 327.513 303.952  221.496 216.350
Investicijos, skirtos parduoti  7.930 5.920  1.821 1.821
Suteiktos ilgalaikės paskolos  24.070 16.962  29.431 21.961

Ilgalaikio finansinio turto iš viso  359.513 326.834  435.707 404.123
Kitas ilgalaikis turtas  3.007 2.848  - -
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  2.558 809  - 708
Ilgalaikio turto iš viso  886.410 837.394  436.094 405.376
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos  55.879 119.950  - -
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos  42.676 27.365  9.180 239
Suteiktos trumpalaikės paskolos  64.628 77.977  149.443 108.754
Pelno mokesčio permoka  3.002 3.678  900 900
Išankstiniai ir ateinančių laikotarpių mokėjimai  6.097 22.040  105 142
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte per pelno 
(nuostolio) ataskaitą  45.910 24.206 

 
20.420 -

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 24.126 4.248  631 30
Trumpalaikio turto iš viso  242.318 279.464  180.679 110.065
    
Ilgalaikis turtas ir parduodamos grupės turtas, 
klasifikuojami kaip laikomi galimam pardavimui  - 87.669 

 
- 10.079

    
Turto iš viso  1.128.728 1.204.527  616.773 525.520

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduotas ir Bendrovės balansai (tęsinys) 
  Grupė  Bendrovė 
 

 

2008 m. 
rugsėjo 
 30 d. 

2007 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2008 m. 
rugsėjo 
 30 d. 

2007 m. 
gruodžio 

 31 d. 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  neaudituota audituota Neaudituota audituota 
Nuosavas kapitalas    
Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės 

akcininkams   
 

Kapitalas  42.569 42.569  42.569 42.569
Akcijų priedai  50.588 50.588  50.588 50.588
Rezervai  75.153 41.852  73.383 39.001
Nepaskirstytasis pelnas  171.732 136.131  91.152 47.153
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas  (28) (73)  - -
Parduodamos grupės rezervai klasifikuojami kaip 

laikomi galimam pardavimui  - 28.077 
 

- -
  340.014 299.144  257.692 179.311
Mažumos dalis  4.196 6.056  - -
Nuosavo kapitalo iš viso  344.210 305.200  257.692 179.311
    
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai    

 

Ilgalaikės paskolos  270.998 270.395  60.193 78.589
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  341 230  - -
Vyriausybės dotacijos  22 31  - -
Atidėjiniai   129 136  - -
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  35.037 35.356  1.926 -
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  1.356 1.280 

 
- -

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  307.883 307.428 

 
62.119 78.589

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai   

 

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis  77.650 134.830  49.275 1.350
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis  118 6.102 
 

- -
Trumpalaikės paskolos  328.126 186.821  243.086 144.244
Prekybos skolos  30.037 26.159  1.894 890
Mokėtinas pelno mokestis  4.315 4.729  - -
Gauti išankstiniai apmokėjimai  17.541 47.400  - 1.233
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos  18.848 130.690  2.707 119.903
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  476.635 536.731 

 
296.962 267.620

     
Įsipareigojimai tiesiogiai susiję su turtu, 

klasifikuojamu kaip laikomu galimam pardavimui  - 55.168  - -
Įsipareigojimų iš viso  784.518 899.327  359.081 346.209

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  1.128.728 1.204.527  616.773 525.520
 

(pabaiga)
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

2006 m. gruodžio 31 d. likutis  45.008 50.588 18.391 3.432 6.860 (48) 203.860 328.091 40.407 368.498

Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, skirtų parduoti  - - - (3.018) - - - (3.018) - (3.018)
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)  - - - - - - (38.744) (38.744) - (38.744)

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - (3.018) - - (38.744) (41.762) - (41.762)

2007 m. 9 mėnesių  pelnas  - - - - - - 40.316 40.316 6.940 47.256
Pajamų ir sąnaudų per metus iš viso  - - - (3.018) - - 1.572 (1.446) 6.940 5.494
 
Iš dukterinių įmonių įsigijimo atsirandanti 

mažumos dalis 
 

- - - - - - (69.131) (69.131) (12.679) (81.810)
Akcijų pokytis dėl reorganizacijos  (2.439) - - - - - - (2.439) - (2.439)
Perkainojimo rezervo pasikeitimas  - - (369) - - - 434 65 - 65
Rezervų pokytis  - - - - 34.684 (122) (34.684) (122) - (122)
Bendrovės dividendai  - -

- -

- - - - (11.252) (11.252) - (11.252)
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - (30.954) (30.954)
2007 m. rugsėjo 30 d. likutis  42.569 50.588 18.022 414 41.544 (170) 90.799 243.766 3.714 247.480
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Nutraukta 
veikla 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 

 Įstatymo 
numatyti ir 

kiti 
rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

2007 m. gruodžio 31 d. likutis  42.569 50.588 28.077 552 41.300 (73) 136.131 299.144 6.056 305.200
Grynasis pelnas (nuostoliai) iš investicijų, skirtų 

parduoti 
 

- - - (1.296) - - - (1.296) - (1.296)
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)  - - - - - - 12.737 12.737 - 12.737

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - (1.296) - - 12.737 11.441 - 11.441

2008 m 9 mėnesių pelnas  - - - - - - 43.390 43.390 (1.866) 41.524

Pajamų ir išlaidų per metus iš viso  - - - (1.296) - - 56.127 54.831 (1.866) 52.965
 
Išmokėti dividendai  - - - - - - (12.771) (12.771) - (12.771)
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - - - (229) (229)
Investicijos į dukterines įmones  - - - - - - - - 850 850
Rezervų pokyčiai  - - - - 34.597 - (34.597) - - -
Mažumos dalies įsigijimas  - - - - - - (1.275) (1.275) (570) (1.845)
Nutraukta veiklai  - - (28.077) - - (40) 28.117 - (45) (45)
Užsienio valiutos kurso perskaičiavimas  - - - - - 85 - 85 - 85
2008 m.  rugsėjo 30 d. likutis  42.569 50.588 - (744) 75.897 (28) 171.732 340.014 4.196 344.210



 

AB „INVALDA“ 
KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2008 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 
 

 9 
 

Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Savų akcijų 
supirkimo 
rezervas 

Nepaskirstyta
sis pelnas Iš viso 

        
2006 m. gruodžio 31 d. likutis  45.008 50.588 3.068 - 47.675 146.339
Grynasis 2007 m. 9 mėnesių 

pelnas 
 

- - - - 83.781 83.781
Pajamų ir išlaidų per metus iš 

viso 
 

- - - - 83.781 83.781
2006 m. dividendai  - - - - (11.252) (11.252)
Pervesta į privalomąjį rezervą  - - 1.433 - (1.433) -
Pervesta į rezervą savoms 

akcijoms supirkti 
 

- - 34.500 - (34.500) -
Akcijų pokytis dėl reorganizacijos  (2.439) - - - - (2.439)
Nuostolis dėl savų akcijų, gautų 

reorganizacijos metu, anuliavimo 
 

- - - - (40.141) (40.141)
2007 m. rugsėjo 30 d. likutis  42.569 50.588 39.001 - 44.130 176.288
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Savų akcijų 
supirkimo 
rezervas 

Nepaskirstyta
sis pelnas Iš viso 

   
2007 m. gruodžio 31 d. likutis  42.569 50.588 4.501 34.500 47.153 179.311
Grynasis 2008 m. 9 mėnesių 

pelnas 
 

- - - - 91.152 91.152
Pajamų ir išlaidų per metus 

iš viso 
 

- - - - 91.152 91.152
Rezervų pokyčiai  - - (244) 34.626 (34.382) -
Išmokėti dividendai  - - - - (12.771) (12.771)
   
2008 m. rugsėjo 30 d. likutis  42.569 50.588 4.257 69.126 91.152 257.692
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Konsoliduota ir bendrovės pinigų srautų ataskaita 
 Grupė Bendrovė 
 2008 m. 9 mėn. 2007 m. 9 mėn.  2008 m. 9 mėn. 2007 m. 9 mėn.
      
Pagrindinės veiklos pinigų srautai  
Grynasis pelnas (nuostoliai) 41.524 47.256  91.152 83.781
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:  
Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę, grynąja verte (7.842) (9.715) - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija 8.352 10.144 113 118
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo (453) (14.004) (21) -
(Pelnas) nuostoliai iš investicijų pardavimo (37.766) (6.834) (67.217) 6.292
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių grynojo pelno (dalis) (23.357) (18.558) - -
Palūkanų (pajamos) (7.333) (5.908) (10.234) (5.087)
Palūkanų sąnaudos 35.227 19.766 20.238 4.382
Atidėtieji mokesčiai (2.034) 1.786 2.634 -
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos 3.659 6.272 - -
Gautinų sumų vertės sumažėjimas - - - 1.200
Atsargų vertės sumažėjimas - - - -
Atidėjinių pokytis (6) (3) - -
Dividendų (pajamos) - (143) (20.478) (92.877)
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos - 723 (20.063) (6)
 9.971 30.782 (3.876) (2.197)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:  
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas 64.071 1.691 - -
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų sumažėjimas 

(padidėjimas)  (14.427) (28.560) 37 (3)
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas 15.943 (21.514) (49) (2)
Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas  3.878 8.258 (401) (292)
Sumokėtas pelno mokestis (3.397) (1.761) - (267)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas  (104.882) 12.038 (123.172) 2.389
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (28.843) 934 (127.461) (372)

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduota ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys) 
 Grupė Bendrovė 
 2008 m. 9 mėn 2007 m. 9 mėn.  2008 m. 9 mėn 2007 m. 9 mėn.

Investicinės veiklos pinigų srautai  
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį turtą) 

(įsigijimas) (12.170) (29.744) (73) (36)
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį turtą) 

perleidimas  1.038 2.311 139 -
Investicinio turto (įsigijimas) (3.848) (32.081) - -
Investicinio turto pardavimo pajamos 1.516 83.021 - -
Dukterinių įmonių (įsigijimas), palyginus su gautais grynaisiais 

pinigais - (830) (1.636) (193)
Dukterinių įmonių pardavimo pajamos 42.553 - 49.123 -
Asocijuotų įmonių (įsigijimas) (5.466) (2.364) (4.823) (22.513)
Asocijuotų įmonių pardavimo pajamos - 671 24 671
(Suteiktos) paskolos (52.273) (8.593) (116.489) (156.109)
Paskolų susigrąžinimas 65.622 - 76.425 83.177
Gauti dividendai - 143 7.000 92.741
Gautos palūkanos 7.333 5.908 2.933 1.376
Mažumos dalies (įsigijimas) (1.845) (491) (12.879) (22.557)
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai (15.156) (19.173) - (47)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 27.304 (1.221) (256) (23.490)
  
Finansinės veiklos pinigų srautai  
Pinigų srautai, susiję su bendrovės akcininkais   
Akcijų išleidimas - -  - -
Dividendų (išmokėjimas) (12.771) (11.252) (12.239) (11.252)
Dividendai mažumos daliai (229) (30.954) - -
 (13.000) (42.206) (12.239) (11.252)
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais  
Paskolų gavimas 350.991 206.358 462.790 86.602
Obligacijų išleidimas - - - -
Paskolų (grąžinimas) (276.197) (147.353) (313.072) (48.151)
(Sumokėtos) palūkanos (35.227) (19.766) (9.156) (3.305)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (5.991) (760) - -
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 841 - (5) 6
 34.417 38.479 140.557 35.152
  
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 21.417 (3.727) 128.318 23.900
  
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui - - - -
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas  19.878 (4.015) 601 38
  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 4.248 9.161 30 82
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 24.126 5.146 631 120

 

(pabaiga) 
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Tarpinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Invalda“ (toliau „Bendrovė”) yra 1992 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės 
adresas yra: 
 
Šeimyniškių g. 3, 
Vilnius, 
Lietuva. 
 
Bendrovės veiklos strategija sutelkta turto valdymo ir privačios bei investicinės bankininkystės srityse. Grupės tikslas - 
sėkmingai vystyti veiklą orientuojantis į ilgalaikį stabilų augimą bei užtikrinti aukštą ilgalaikę finansinę grąžą akcininkams. 
Turto valdymo veikla šiuo metu sukoncentruota finansų, nekilnojamojo turto, farmacijos, baldų gamybos ir kelių tiesimo bei 
tiltų statybos sektoriuose. 
 
 
Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše. 
 

2 Apskaitos principai  
 
Atskaitomybės parengimo pagrindas 
 
2008 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė parengta remiantis TAS 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ 
 
Tarpinė finansinė atskaitomybė neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinėje atskaitomybėje ir turėtų būti skaitoma kartu 
su Grupės ir Bendrovės 2007 m. gruodžio 31 d. metine finansine atskaitomybe.  
 
Pagrindiniai apskaitos principai 
 
Tarpinė finansinė atskaitomybė yra parengta pagal apskaitos principus, kurie taikyti ruošiant 2007 m. gruodžio 31 d. Grupės 
ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę. 
 
 

 
3 Sezoniškumas 

 
Kelių ir tiltų tiesimo segmento pirmąjį ir ketvirtąjį ketvirtį uždirbamos mažesnės pajamos ir veiklos pelnas nei antrąjį ir trečiąjį 
ketvirtį. Grupei priklausantis investicinis turtas perkainojamas ir jo vertės pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą 
metų pabaigoje.  2008 m. III ketvirtį buvo perkainota Bendrovės dukterinėms įmonėms priklausanti žėmės ūkio paskirties 
žemė. Tai buvo atlikta ruošiantis įsteigti nekilnojamojo turto fondus, į kuriuos planuota perkelti žemę. Perkainojus metų 
pabaigoje likusį investicinį turtą yra tikėtina fiksuoti apskaitoje vertės sumažėjimus. 
 

4 Informacija apie segmentus 
 
Vykdomas verslas yra organizuojamas ir valdomas atskirai, atsižvelgiant į prekių ir suteiktų paslaugų tipą, pagal kiekvieną 
segmentą atitinkantį strateginį verslo vienetą, kuris pateikia skirtingas prekes ir paslaugas skirtingose rinkose. 
 
Valdymo tikslais Grupė išskiria šiuos segmentus: 
 
Nekilnojamasis turtas 
 
Nekilnojamojo turto segmentą sudaro investavimas į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas, 
infrastruktūros valdymas, sutarčių valdymas, tarpininkavimas perkant, parduodant ir vertinant nekilnojamąjį turtą. 
 
Finansinis tarpininkavimas 
 
Finansinio tarpininkavimo segmentą sudaro finansinis brokerių tarpininkavimas, įvairios finansinės paslaugos, investavimas ir 
investicinių ir pensijų fondų valdymas. 



 

AB „INVALDA“ 
KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2008 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 
 

 13 
 

4 Informacija apie segmentus (tęsinys) 
 
Farmacija 
 
Farmacijos segmentą apima injekcinių preparatų, tablečių ir tepalų gamyba. 
 
Baldų gamyba 
 
Baldų gamybos segmentas apima baldų projektavimą, gamybą ir pardavimą.  
 
Viešbučių valdymas 
 
Viešbučių valdymo segmentas apima pajamas iš kambarių nuomos, restorano ir konferencijų salių bei jų įrangos nuomos. 
Segmentas buvo parduotas 2008 m. ir šiose ataskaitose yra atskleistas kaip nutraukta veikla. 
 
Kelių ir tiltų statyba 
 
Kelių ir tiltų statybos segmentą sudaro tiltų statyba ir aukštos kokybės greitkelių tiesimas. 
 
Kitų prekių ir paslaugų segmentas 
 
Kitų prekių ir paslaugų segmentą sudaro vandens objektų planavimas, investavimas į žemės ūkį, metalo dirbinių gamyba, 
informacinės technologijos ir kita. 
 
Sandorių tarp verslo segmentų vertės yra nustatytos pagal kotiruojamas rinkos kainas, kurios tam tikru mastu atitinka 
sandorių kainas su trečiosiomis šalimis. Sandoriai tarp verslo segmentų atsispindi segmentų pajamose, išlaidose ir rezultate. 
Šie sandoriai konsoliduojant eliminuojami. 
 
Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2008 m. rugsėjo 30 d. yra pateikiama žemiau: 
 

 Tęsiama veikla 
Nutraukta 

veikla  

2008 m. rugsėjo 30 d. 

Nekilno-
jamasis 
turtas 

Finansi- 
nis 

trapininka- 
vimas 

Farma- 
cija 

Baldų 
gamyba 

Kelių ir 
tiltų 

statyba
Kitos prekės  
ir paslaugos

Elimina-
vimas ir kita Iš viso 

Viešbučių 
valdymas 

Iš visų 
veiklų 

    
Pajamos    

Pardavimai išorės klientams 115.240 9.794 - 114.085 - 18.182 - 257.301 1.533 258.834

Pardavimai tarp segmentų 1.729 219 - 119 - 313 (2.380) - - -

Pajamų iš viso 116.969 10.013 - 114.204 - 18.495 (2.380) 257.301 1.533 258.834

    

Rezultatai    

Kitos pajamos 9.353 8.280 - 1.800 - 16.541 24.767 60.741 17 60.758

Segmentų sąnaudos  115.680 35.294 - 117.449 - 20.547 (17.100) 271.870 2.044 273.914

Nepriskirtos sąnaudos - - - - - - 25.886 25.886 - 25.886

Veiklos pelnas (nuostoliai) 10.642 (17.001) - (1.445) - 14.489 13.601 20.286 (494) 19.792
Asocijuotų ir bendrų įmonių 

pelno (nuostolių) dalis 2.370 - 6.590 (3.318) 18.310 (595) - 23.357 - 23.357
Pelnas / (nuostoliai) prieš 

apmokestinimą 13.012 (17.001) 6.590 (4.763) 18.310 13.894 13.601 43.643 (494) 43.149

Pelno mokesčio sąnaudos 2.790 (2.447) - 35 - (1.388) 2.635 1.625 - 1.625

Grynasis metų pelnas 10.222 (14.554) 6.590 (4.798) 18.310 15.282 10.966 42.018 (494) 41.524

Priskirtinas:   
Motininės įmonės 
akcininkams 10.710 (14.531) 6.590 (3.487) 18.310 15.326 10.966 43.884 (494) 43.390

Mažumos daliai (488) (23) - (1.311) - (44) - (1.866) (1.866)
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4 Informacija pagal segmentus (tęsinys) 
 
AB Hidroprojekto pardavimo rezultatas bei AB „Agrowill group“ reikšmingos įtakos praradimas įtrauktas į kitų prekių ir 
paslaugų segmento eilutę „Kitos pajamos“. AB Valmeda pardavimo rezultatas įtrauktas į eilutę „Kitos pajamos“ stulpelyje 
„Eliminavimas ir kita“ 
 
Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2007 m.  rugsėjo 30 d. yra pateikiama žemiau: 
 

 Tęsiama veikla 
Nutraukta 

veikla  

2007 m. rugsėjo 30 d. 

Nekilno-
jamasis 
turtas 

Finansi- 
nis 

trapininka- 
vimas 

Farma- 
cija 

Baldų 
gamyba 

Kelių ir 
tiltų 

statyba
Kitos prekės  
ir paslaugos

Elimina-
vimas ir kita Iš viso 

Viešbučių 
valdymas 

Iš viso 
veiklų 

    

Pajamos    

Pardavimai išorės klientams 26.155 29.566 - 128.672 - 8.439 - 192.832 11.098 203.930

Pardavimai tarp segmentų 1.567 184 - 30 - 3 (1.784) - - -

Pajamų iš viso 27.722 29.750 - 128.702 - 8.442 (1.784) 192.832 11.098 203.930

    

Rezultatai    

Kitos pajamos 22.725 16.520 - 2.496 - 15 (1.078) 40.678 99 40.777

Segmentų sąnaudos  39.562 23.343 - 126.964 - 7.651 (12.844) 184.676 8.858 193.534

Nepriskirtos sąnaudos - - - - - - 14.417 14.417 - 14.417

Veiklos pelnas (nuostoliai) 10.885 22.927 - 4.234 - 806 (4.435) 34.417 2.339 36.756
Asocijuotų ir bendrų įmonių 

pelno (nuostolių) dalis (3.584) - 10.522 (1.141) 7.232 5.529 - 18.558 - 18.558
Pelnas / (nuostoliai) prieš 

apmokestinimą 7.301 22.927 10.522 3.093 7.232 6.335 (4.435) 52.975 2.339 55.314

Pelno mokesčio sąnaudos 1.607 4.373 - 1.169 - 178 478 7.805 253 8.058

Grynasis metų pelnas 5.694 18.554 10.522 1.924 7.232 6.157 (4.913) 45.170 2.086 47.256

Priskirtinas:   
Motininės įmonės 
akcininkams (470) 18.542 10.522 1.143 7.232 6.174 (4.913) 38.230 2.086 40.316

Mažumos daliai 6.164 12 - 781 - (17) - 6.940 - 6.940
 
 

5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
 Grupė  Bendrovė  
 2008 m. 

rugsėjo 30 d..
2007 m. 

gruodžio 31 d. 
 2008 m. 

rugsėjo 30 d.
2007 m. 

gruodžio 31 d.
      
Pinigai banke  23.328 4.170  631 30
Pinigai kasoje  798 78  - -
 24.126 4.248  631 30
 

6 Dividendai 
 
2008 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dividendams išmokėti buvo paskirta 12.771 tūkst. Lt, t. y. 0,3 lito 
vienai akcijai (2008 m. kovo mėn. 31 d. balanse šie dividendai kaip įsipareigojimai neparodyti). 2007 m. buvo paskirta 11.252 
tūkst. Lt, t. y. 0,25 Lt vienai akcijai. 



 

AB „INVALDA“ 
KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2008 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 
 

 15 
 

 
7 Pelno mokestis 

 
 Grupė  Bendrovė  
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
Pelno mokesčio sąnaudų komponentai      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (3.659) (6.235)  - -
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 2.034 (1.570)  (2.635) -
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno 

(nuostolių) ataskaitoje (1.625) (7.805)  (2.635) -
 
 

8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 
 
 
2008 m. įsigijimai 
 
Didinant įstatinį kapitalą, per 2008 m. 9 mėnesius buvo papildomai investuota 15.591 tūkst Lt į įmones: UAB „Positor“, AB 
FMĮ „Finasta“, UAB „Invalda turto valdymas“ (buvusi UAB „Finasta investicijų valdymas), SIA Inreal“ (Latvija), TOV „Finasta“ 
(Ukraina). 
 
Grupė įsigijo informacinių technologijų bendrovę UAB „Acena“ už 230 tūkst Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 78 tūkst. 
Lt. Apskaitytas prestižas, lygus 153 tūkst. Lt. 
 
Grupė papildomai įsigijo 2,31 % AB „Vilniaus baldai“ akcijų už 1.704 tūkst. Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 573 tūkst. 
Lt. Neigiamas skirtumas, lygus 1.131 tūkst. Lt tarp atlygio ir įsigytos turto dalies vertės, buvo tiesiogiai pripažintas nuosavame 
kapitale.  
 
2008 m. birželio mėn. įsteigta AB „Tiltra group“, į kurią investuota 67 tūkst. Lt. 
 
2008 m. liepos mėn. buvo įsigyta 5 % UAB „VIPC Klaipėda“ akcijų už 1.430 tūkst. Lt. . Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 
1.875 tūkst. Lt. Neigiamas skirtumas, lygus 445 tūkst. Lt tarp atlygio ir įsigytos turto dalies vertės, buvo pripažintas pelno 
(nuostolio) ataskaitoje. 
 
2008 m. rugsėjo mėn. buvo įsigyta 1,58 % AB „Kauno Tiltai“ akcijų už 4.000 tūkst. Lt. iš susijusio asmens. Įsigyto grynojo 
turto vertė buvo lygi 677 tūkst. Lt. Teigiamas skirtumas, lygus 3.323 tūkst. Lt tarp atlygio ir įsigytos turto dalies vertės, buvo 
pripažintas asocijuotos įmonės vertėje. 
 
2008 m. rugsėjo mėn. buvo įsigyta už 2.109 tūkst. Lt investicijų valdymo bendrovė IPAS „Baltikums Asset Management“, kuri 
vėliau pervadinta į „Invalda Asset Management Latvia“.  Įsigyto grynojo turto vertė lygi 891 tūkst Lt.  1.218 tūkst Lt skirtumas 
apskaitytas nematerialiajame turte pagal laikiną pirminę apskaitą kaip pensijų fondų kontraktai. 
 
 
2008 m. pardavimai 
 
2008 m. sausio 4 d. Bendrovė pasirašė 100% AB „Valmeda” akcijų pardavimo sutartį su „Triangle Group“ (Dž. Britanija). AB 
„Valmeda“ valdo viešbučius „Holiday Inn Vilnius“ ir „Ecotel Vilnius“. 2008 m. kovo 13 d. sandėris buvo užbaigtas ir 
AB „Valmeda“ nuosavybė perėjo pirkėjui. Grupė ir Bendrovė iš šio sandorio uždirbo atitinkamai 31.025 tūkst. litų ir 
60.693 tūkst. litų pelną. 
 
2008 m. sausio 10 d. Bendrovė užbaigė UAB „Hidroprojektas“ akcijų pardavimo sandorį. 97,99% UAB „Hidroprojektas“ akcijų 
buvo parduotos „SWECO“ BKG LSPI už 8.600 tūkst. litų. Grupė ir Bendrovė iš šio sandorio uždirbo atitinkami 5.695 tūkst. litų 
ir 6.326 tūkst. litų pelną. 
 
2008 m. rugsėjo mėn. buvo parduota investicijų valdymo bendrovė AS IPS „Finasta Asset Management“ už 544 tūkst. Lt 
(suma lygi įmonės nuosavo kapitalo vertei). Bendrovė iš šio sandorio uždirbo 48 tūkst. litų pelną.  
 
2008 m. liepos mėn. Grupė pardavė 100 % akcijų „Bazilika“ už 1 tūkst. Lt. Konsoliduotoje atskaitomybėje atvaizduotas 1.521 
tūkst Lt pelno, nes šios įmonės nuosavas kapitalas buvo neigiamas. Kita vertus, yra pilnai nuvertinta Grupės suteikta paskola 
„Bazilika“, kurios dydis buvo 1.439 tūkst. Lt 
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8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys) 
 
AB „Agrowill Group“ 
 
AB „Agrowill Group“, įvykdžius savo akcijų viešą platinimą, Bendrovės valdoma dalis sumažėjo nuo 20,63 proc. iki 15,78 
proc. Be to, AB „Agrowill Group“ valdymo organuose nebeliko Bendrovės atstovų. To pasėkoje Bendrovė prarado 
reikšmingą įtaką ir nuo 2008 m. balandžio 1 d. šią investiciją apskaito kaip finansinį turtą parodomą tikrąją verte per pelno 
(nuostolio) ataskaitą. Šios investicijos rinkos vertė 2008 m. rugsėjo mėn. 30 d. yra 20.420 tūkst. Lt.  
 
Bendrovės pelno (nuostolio) ataskaitoje dėl reikšmingos įtakos praradimo buvo atvaizduotas 20.069 tūkst. Lt vertės 
padidėjimas bei 3.010 tūkst. Lt atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (bendra teigiama įtaka – 17.059 tūkst. Lt).  
 
Bendrovės konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje dėl reikšmingos įtakos praradimo buvo atvaizduotas 10.374 tūkst. Lt 
vertės padidėjimas bei 1.556 tūkst. Lt atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (bendra teigiama įtaka – 8.818 tūkst. Lt).  
 
 

9 Kitos pajamos ir sąnaudos  
 
9.1. Kitos pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
      
Pelnas iš dukterinių, asocijuotų įmonių pardavimo  36.802 205  67.217 205
Pelnas iš finansinio turto, apskaitomo tikrąją verte per pelno 
(nuostolių) ataskaitą  327 6.629  20.069 -
Pelnas iš investicinio turto pardavimo  1.022 12.623  - -
Kitos 2.093 2.530  24 10
 40.244 21.987  87.310 215
 
 
9.2. Finansinės sąnaudos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2008 m. 9 

mėn.. 
2007 m. 9 

mėn. 
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
      
Palūkanų sąnaudos  (35.227) (18.536) (20.238) (4.382)
Valiutos kurso pasikeitimo neigiama įtaka - (2.299) - (3)
Kitos finansinės sąnaudos   (1.741) (1.468) (56) (10)

 (36.968) (22.303) (20.294) (4.395)
 
9.3. Finansinės pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2008 m. 9 

mėn. 
2007 m. 9 

mėn. 
 2008 m. 9 

mėn.. 
2007 m. 9 

mėn. 
      
Palūkanų pajamos  7.333 5.901  10.234 5.087
Valiutos kurso pasikeitimo įtaka (121) 1.913  42 19
Dividendų pajamos  5.165 -  20.478 92.877
Kitos finansinės pajamos  278 1.162  - -
 12.655 8.976  30.754 97.983
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10 Susijusių šalių sandoriai  

 
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2008 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:  
 
2008 m. 9 mėn. 
Bendrovė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

Iš susijusių  
šalių  

gautinos  
sumos 

  
Paskolos ir skolos 9.357 5.008 140.140 169.063
Nekilnojamojo turto sektorius - 240 246 -
Dividendai 20.478 - - 7.978
Už dukterinių įmonių Ukrainoje įstatinių 

kapitalų didinimą mokėtinos sumos - - 816 -

Akcijų sandoriai - 4.000 - -
Kita - 49 67 -
 29.835 9.297 141.269 177.041
  
  
 
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2007 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai: 
 
2007 m. 9 mėn. 
Bendrovė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

Iš susijusių  
šalių  

gautinos  
sumos 

  
Paskolos ir skolos 4.710 1.738 107.178 114.795
Nekilnojamojo turto sektorius - 233 140 -
Dividendai - - - 136
Įstatinio kapitalo didinimas - - 1.253 -
Akcijų sandoriai 378 17.968 - -
Kita 4 131 57 3
 5.092 20.070 108.628 114.934
  
Įsipareigojimai akcininkams  132.283
 
Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2008 m. 9 mėnesius  ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai: 
 
2008 m. 9 mėn. 
Grupė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

Iš susijusių 
šalių  

gautinos  
sumos 

Paskolos ir skolos 2.029 1.365 42.630 38.967
Nekilnojamojo turto  980 132 158 60
Finansinių paslaugų sektorius 628 - - 273
Kelių ir tiltų statybų sektorius 312 35 - 66
Dividendai AB „Invalda“ iš AB „Sanitas“ - - - 7.978
AB „Vilniaus baldai“ pirktos žaliavos iš 

UAB „Girių bizonas“ 3 12.686 1.794 -
Akcijų sandoriai - 4.000 - -
Kita 69 - - 88
 4.021 18.218 44.582 47.432
  



 

AB „INVALDA“ 
KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS 2008 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖ SUTRUMPINTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) 
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Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2007 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai: 
 
2007 m. 9 mėn. 
Grupė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

Iš susijusių 
šalių  

gautinos  
sumos 

Paskolos ir skolos 1.549 12 - 23.630
Nekilnojamojo turto sektorius 1.138 519 - 149
Kelių ir tiltų statybų sektorius 236 1.057 505 55
AB „Vilniaus baldai“ pirktos žaliavos iš 

UAB „Girių bizonas“ - 9.996 2.148 -
UAB „Laikinosios sostinės projektai“ butų 
statyba 1.544 - - 70
Dividendai - - - 110
Kita 52 22 - 20
 4.519 11.606 2.653 24.034
  
Įsipareigojimai akcininkams  132.283
 
 

11 Pobalansiniai įvykiai  
 
Bendrovė 
 
2008 m. spalio 15 d. Bendrovė išleido 75.000 tūkst. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją, kuri 2008 m. gruodžio mėn. bus 
refinansuota išleidžiant neviešai platinamas 25.000 tūkst. Lt ir 50.000 tūkst. Lt nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų 
emisijas. Jų metinių palūkanų dydis 9,9 proc.  
 
2008 m. spalio 24 d. AB „Invalda“ pasirašė sutartį dėl 6 314 502 AB „Sanitas“ akcijų, kas sudaro 20,3 % įstatinio kapitalo, 
perleidimo už 30.000 tūkst. Lt . Pilnai sandorį planuojama užbaigti 2009 m pirmąjį ketvirtį, kai bus gautas Konkurencijos 
tarybos leidimas ir atlikti kiti sutartyje numatyti veiksmai.  
Po sandorio užbaigimo AB „Invalda“ ketina išlaikyti ne mažiau kaip 25% AB „Sanitas“ akcijų.  
 
2008 m. lapkričio 14 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime akcininkai pritarė viešai 
platinamos 30.000 tūkst. Lt bendros nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimui. Kiekvienas Bendrovės 
akcininkas galės įsigyti tokį konvertuojamų obligacijų kiekį, kad už kiekvienas 40 „Invaldos“ akcijų tektų po vieną obligaciją. 
konvertuojamosios obligacijos 2010 metų liepos 01 dieną bus išperkamos su 9,9 proc. metinėmis palūkanomis arba, 
savininko sprendimu, galės būti konvertuotos į akcijas. Atitinkamai vienai 100 litų nominalios vertės obligacijai tektų apie 
18,18 akcijos. Tokiomis pat sąlygomis galės būti išpirktos arba konvertuotos į akcijas tame pačiame akcininkų susirinkime 
patvirtintos neviešai platinamos 25.000 tūkst. Lt ir 50.000 tūkst. Lt nominalios vertės konvertuojamosios obligacijos. 
 
 
Grupė 
 
2008 m. lapkričio 4 d. dukterinė bendrovė AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ pasirašė sutartį dėl nekilnojamojo turto, 
esančio adresu Savanorių pr. 28, Vilniuje, pardavimo. Parduotas 1,50 ha žemės sklypas, 12 tūkst. kv.m bendro ploto 
administracinis pastatas ir 565 kv. m gamybinis pastatas. Pardavimo pajamos 30.000 tūkst. Lt. 
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