Preliminarū
Preliminarūs 2012 m. 9 mė
mėnesių
nesių
AB „Invalda“
Invalda“ grupė
grupės rezultatai
Vilnius, 2012 m. lapkrič
lapkričio 30 d.

Kas yra AB „Invalda“
Invalda“?


AB „Invalda“ – viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių, siekianti
nuolat didinti akcininkų nuosavybės vertę

Įprastai bendrovė veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja, kontroliuojanti ar daranti
reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja.
Plačiau apie AB „Invalda“ valdomus verslus pateikta 17-27
skaidrėse ir www.invalda.lt



AB „Invalda“ veiklą pradėjo 1991 metais

Bendrovės akcijomis nuo 1995 metų yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje.

Plačiau apie AB „Invalda“ akcijas pateikta 9 -10 skaidrėse
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Valdymo principai
AB „Invalda“ aktyviai valdo savo investicijas, vadovaudamasi šiais principais:



Konkurencingumo ir savarankiškumo

Kiekvienas grupės verslas turi būti konkurencingas ir savarankiškas, privalo turėti
profesionalias komandas ir aukščiausio lygio vadovus, sugebančius kurti verslo strategiją ir
įgyvendinti ambicingus tikslus.



Rizikos atskyrimo

AB „Invalda” neteikia garantijų ir neprisiima įsipareigojimų už atskirus verslus, o atskiri verslai
neprisiima įsipareigojimų vienas už kitą.



Diversifikavimo

Bendrovė išskaido investicijas, sumažindama verslo rizikos koncentravimą homogeniškose
srityse.



Skaidrumo

AB „Invalda“ atskleidžia informaciją laikydamasi nuostatos, kad informacija turi būti prieinama
visiems suinteresuotiems asmenims ir vienu metu, išskyrus atvejus, kai jos paviešinimas
negalimas dėl prisiimtų įsipareigojimų trečiosioms šalims ir/arba gali padaryti žalą grupei bei
verslų konkurencingumui.



Interesų konfliktų vengimo

Grupės įmonių vadovai nedalyvauja konkuruojančių įmonių veikloje.
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Investavimo filosofija


AB „Invalda“ yra orientuota į vertės kūrimą

AB „Invalda“ siekia įsigyti konkurencingų verslų, kuriems skyrus papildomo kapitalo ar
valdymo resursų, būtų galima juos sėkmingai organiškai plėsti, apjungti išsiskaidžiusias
rinkas arba suteikti kitų galimybių padidinti vertę.
AB „Invalda“ investuoja į neįvertintą turtą, kurį pertvarkius, galima padidinti vertę.
AB „Invalda“ nevengia imtis sudėtingų verslų, nes tiki, kad įdedamos pastangos leidžia
pasiekti rezultatų.



Ilgalaikis požiūris į verslus

Siekdama realizuoti visą investicijos potencialą, AB „Invalda“ paprastai laikosi ilgalaikio
požiūrio į verslus.
Bendrovė daro viską, kad investicijos vertė ilgu laikotarpiu būtų maksimali, o verslus
parduoda, kai jie tam paruošti ir yra patrauklūs potencialiems pirkėjams arba kai yra
gaunami įmonių ateities perspektyvas atitinkantys pasiūlymai.



Skirtingų kompetencijų apjungimas gali turėti teigiamos įtakos investicijų vertei
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AB „Invalda”
Invalda” grupė
grupės veiklos segmentai
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Akcininkų
Akcininkų struktū
struktūra
Kiti akcininkai,
21,78%

Algirdas Bučas,
8,17%

Vytautas Bučas,
15,83%

UAB „RB finansai“,
6,33%
Darius Šulnis,
7,69%
Alvydas Banys su
susijusiais asmenimis,
8,27%
UAB „Lucrum
investicija“,
7,41%

akcininkų turimi balsai 2012 m. rugsėjo 30 d.

Dalius ir Dovilė
Kaziūnai,
0,52%
Irena Ona
Mišeikienė, 24,00%
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Valdymas
Vytautas Buč
Bučas – valdybos pirmininkas
Vytautas Bučas nuo 2002 metų – Didžiosios Britanijos ACCA (Association of
Chartered Certified Accountants, UK) narys. Po studijų Vilniaus universitete ilgą laiką
dirbo audito bendrovėje „Arthur Andersen“, kurioje pradėjęs karjerą auditoriaus
asistentu, vėliau tapo vyr. auditoriumi. Dirbdamas AB SEB banke vadovavo finansų ir
IT tarnyboms, ėjo prezidento pavaduotojo bei banko valdybos nario pareigas.
Pastaruosius penkerius metus dalyvavo finansų, nekilnojamojo turto bendrovių bei
farmacijos bendrovės „Sanitas” valdybų veikloje. Šiuo metu yra UAB „Litagra“, UAB
BAIP grupė bei UAB „Inreal pastatų priežiūra“ valdybos narys ir AB „Vilniaus
baldai“, AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ bei AB „Invalda”, prie kurios
prisijungė 2006 metais, valdybos pirmininkas.

Darius Šulnis – valdybos narys
Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. Jis
aštuonerius metus vadovavęs finansų maklerio įmonei „Finasta“ ir ketverius –
nekilnojamojo turto bendrovei UAB „Inreal valdymas“, be to yra dalyvavęs Lenkijos,
Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. Iki 2012 metų
užėmė investicinės bendrovės „Invalda“ prezidento pareigas. Šiuo metu yra AB
„Invalda“ valdybos narys, taip pat dalyvauja AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos
nekilnojamojo turto fondas“, UAB „Litagra“ valdybų veikloje.
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Valdymas
Indrė
Indrė Miš
Mišeikytė
eikytė – valdybos narė
narė (nuo 20122012-04-30)
30)
Indrė Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos
universitete. 1994-1996 m. dirbo AB „Vilniaus baldai“, vėliau – nekilnojamojo turto
ir investicijų bendrovėse UAB „Gildeta“, UAB „Kremi“, AB „Invalda“. Nuo 2002 m. –
UAB „Inreal valdymas“ architektė. Į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą išrinkta
2012 metų balandį.

Dalius Kaziū
Kaziūnas – prezidentas (nuo 20122012-0101-02)
Dalius Kaziūnas – ekonomikos magistras, baigęs Vilniaus universitetą. Daugiau nei
10 metų dirbo finansų maklerio įmonėje „Finasta“, iš kurių net šešerius metus šiai
bendrovei vadovavo. 2008–2009 metais užėmė banko „Finasta“ generalinio
direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigas. Nuo 2008 iki 2012 metų užėmė AB
„Invalda“ patarėjo ir valdybos nario pareigas. Taip pat yra UAB „Kelio ženklai“
valdybos pirmininkas bei AB „Vilniaus baldai“, UAB „Litagra“, UAB „BAIP grupė“,
UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitų bendrovių valdybos narys. Nuo 2012 m. AB
„Vernitas“ stebėtojų tarybos narys.
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AB „Invalda“
Invalda“ akcijos
Akcijų kiekis

51.802.146 vnt.

Nominali vertė

1 LTL

ISIN kodas

LT0000102279

Trumpinys

IVL1L

Birža

NASDAQ OMX Vilnius

Prekybos sąrašas

Oficialusis

2012 9 mėn.

132,10

2012-06-30

122,77

2012-09-30

100,37

2011-12-30

2011-09-30

100,58

130,93

2012-03-31

Kapitalizacija, mln. eurų

2011 9 mėn.

Akcijų kaina, eurais:
- atidarymo

1,930

2,000

- aukščiausia

2,940

2,650

- žemiausia

1,871

1,750

- paskutinė

2,370

1,947

Akcijų apyvarta, mln. eurų

4,597

7,177
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Prekyba akcijomis
Apyvarta (EUR)

IVL1L pokytis (%)

OMXV pokytis (%)

OMX Baltic Financials GI pokytis (%)
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Apyvarta, eurai

250000

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

2012.09.19

2012.08.21

2012.07.23

2012.06.22

2012.05.25

2012.04.25

2012.03.26

2012.02.27

2012.01.25

2011.12.28

2011.11.29

2011.10.28

0
2011.09.30

Pokytis (%)

DJStoxxEUTMI change (%)

OMXV indeksas – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame ir Papildomajame sąraše
kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.
Dow Jones Stoxx EU Enlarged TMI indeksas apima apie 95 % Naujosios Europos rinkos (Bulgarija, Kipras, Čekijos
Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija) kapitalizacijos laisvai
prekiaujamų akcijų (free float).
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Veiklos rezultatai

Pagrindiniai įvykiai
2012 m. lapkričio 20 d. įvykęs neeilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas
nusprendė pritarti akcinės bendrovės „Invalda“ atskyrimo sąlygų parengimui ir pavedė
valdybai parengti atskyrimo sąlygas.
2012 m. rugpjūčio 6 d. AB „Invalda“ įstatinis kapitalas sumažintas nuo 57.557.940 litų iki
51.802.146 litų, anuliuojant 5.755.794 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės
akcijas.
2012 m. gegužės 24 d. vykusiame AB „Invalda” akcininkų susirinkime nutarta sumažinti
bendrovės įstatinį kapitalą iki 51,8 mln. litų, anuliuojant nuosavas akcijas.
2012 m. balandžio 30 d. vykusiame susirinkime AB „Invalda“ akcininkai patvirtino 2011
metų rezultatus ir suformavo 269,1 mln. litų rezervą nuosavų akcijų supirkimui. AB
„Invalda“ įsigijo 10 proc. savo akcijų, t.y. 5.755.794 vnt., už kurias sumokėta 59,6 mln.
litų.
Konvertuojamųjų AB „Invalda” 32,44 mln. litų obligacijų savininkai priėmė sprendimą
konvertuoti šias obligacijas į akcijas. Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, AB
„Invalda“ įstatinis kapitalas išaugo 5,898 mln. litų iki 57,558 mln. litų.
2012 m. sausį AB „Invalda“ pardavė 29,5 proc. metalo apdirbimo bendrovės AB „Umega“
akcijų. Akcijos parduotos už 3,7 mln. litų. Konsoliduotas pelnas iš šio sandorio sudarė 2
mln. litų.
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AB „Invalda“
Invalda“ veiklos rezultatai
Konsoliduota

Pagrindinė bendrovė

mln. litų

2012
9 mėn.

2011
9 mėn.

2012
9 mėn.

2011
9 mėn.

Turtas

587,0

703,9

376,4

465,8

Nuosavas kapitalas

411,2

436,0

363,8

384,9

Įsipareigojimai

175,8

267,9

12,6

80,9

Pelnas (nuostolis)

27,4

238,3

24,2

299,1

Pagrindinės įmonės
akcininkams tenkanti
pelno (nuostolio) dalis

22,2

232,8

-

-

detaliau 14 skaidr.
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Nuosavas kapitalas ir į sipareigojimai
AB „Invalda“, mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

363,8

384,9

-

1,7

iš jų ilgalaikės

-

-

Skolos grupės įmonėms

10,2

0,2

Obligacijos

-

33,2

Kitos skolos

2,4

45,8

Įsipareigojimai iš viso

12,6

80,9

376,4

465,8

Nuosavas kapitalas
Skolos bankams

Nuosavas kapitalas ir į sipareigojimai iš
i š viso
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AB „Invalda”
Invalda” turto detalizacija pagal atskiras finansines
ataskaitas (balansines vertes)
Balansinė vertė
2012 09 30, mln.
litų

Aprašymas

Baldų sektorius

13,9

72,14 proc. AB „Vilniaus baldų“ akcijų, kurios
NASDAQ OMX Vilnius biržos kaina 2012 m. rugsėjo
30 d. vertos 117,1 mln. litų (33,9 mln. eurų)

Nekilnojamasis turtas

160,0

Investicijos į nekilnojamą turtą ir sektoriui suteiktos
paskolos

Pastatų priežiūros sektorius

7,0

100 proc. UAB „Inreal pastatų priežiūra“, UAB
„Priemiestis“ ir UAB „Jurita“ akcijų bei sektoriui
suteiktos paskolos

Žemės ūkis

38,6

Investicijos į UAB „Litagra“ akcijas

Informacinių technologijų sektorius

13,4

80 proc. UAB „BAIP grupė“ akcijų ir sektoriui
suteiktos paskolos

Geležinkelių ir kelių infrastruktūra

21,3

12,5 proc. „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų paketas

Kitos investicijos

24,8

Investicijos į kitą finansinį turtą

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

17,2

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

Pinigai sąskaitose, indėliai,
trumpalaikės paskolos ir kitos
investicijos

80,2

Pinigai, indėliai, kitos finansinės investicijos

Turtas

Turto iš
iš viso

376,4
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Rezultatai


Grupės sektorių ir finansinių investicijų įtaka AB „Invalda” pelno (nuostolių)
ataskaitai
mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

14,1

15,1

Nekilnojamasis turtas

(10,0)

(2,2)

Pastatų priežiūra

(0,2)

1,03

7,5

-

(1,4)

(1,4)

5,8

(59,3)

Kelių ir tiltų statyba (parduotas
segmentas)

-

108,2

Farmacija (parduotas segmentas)

-

187,5

6,4

(16,2)

22,2

232,7

Baldų gamyba

Žemės ūkis
Informacinių technologijų sektorius
„Trakcja - Tiltra“ S.A. akcijų vertės pokytis

Kitos bendrovės
Viso
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Baldų
Baldų sektorius

(1)

mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

Pokytis

Pokytis, %

Pardavimai

179,1

179,4

(0,3)

(0,17)

EBITDA

26,9

28,3

(1,4)

(4,9)

Grynasis pelnas

19,5

20,9

(1,4)

(6,7)

Kapitalizacija

162,4

126,1

36,3

28,8

2012.09.28

2012.09.14

2012.08.31

2012.08.17

2012.08.03

2012.07.20

2012.07.06

2012.06.22

2012.06.08

2012.05.25

2012.05.10

2012.04.25

2012.04.11

2012.03.26

2012.03.12

2012.02.27

2012.02.13

2012.01.30

2012.01.16

Apyvarta, eurai

160000
140000
120000
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80000
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40000
20000
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12
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4
2
0
2012.01.02

Kaina, eurai

 AB „Vilniaus baldai“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių
biržoje

Daugiau informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus pateikiama www.vilniausbaldai.lt
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Baldų
Baldų sektorius


(2)

Pagrindiniai įvykiai

Per 2012 metų devynis mėnesius esminių pokyčių AB „Vilniaus baldai“ veikloje nebuvo.
Įmonės pardavimai sumažėjo 0,1 proc. iki 179,1 mln. litų. Pelnas prieš palūkanas,
mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 26,9 mln. litų, praėjusių metų to
paties laikotarpio EBITDA buvo 28,3 mln. litų.
Eliminavus vienkartinių sąnaudų įtaką AB „Vilniaus baldai“ pelningumas per šių metų
devynis mėnesius sudarė 22,1 mln. litų ir 2,5 proc. viršijo 2011 metų to paties laikotarpio
pelningumą (21,6 mln. litų).
2012 m. balandžio 27 d. vykusiame akcininkų susirinkime nutarta dividendams skirti
38,863 mln. litų, arba po 10 litų akcijai. Iš šios sumos AB „Invalda“ teko 28,034 mln. litų.
Į AB „Vilniaus baldai” valdybą naujai ketverių metų kadencijai nutarta išrinkti
AB „Invalda” atstovus – Vytautą Bučą, Darių Šulnį bei Dalių Kaziūną.
AB „Invalda“ grupės baldų gamybos sektorius
72,14%
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Nekilnojamojo turto sektorius
(konsoliduoti duomenys)
duomenys)
mln. litų

(1)
2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

Pokytis

Pokytis, %

Nekilnojamo turto vertė:

247,1

260,7

(13,6)

(5,2)

Komercinės paskirties nekilnojamas
turtas

153,5

164,8

(11,3)

(6,9)

36,2

65,4

(29,2)

(44,6)

15,8

6,6

9,2

139,4

Žemės ūkio paskirties žemė

41,6

23,9

17,7

74,1

Nuosavas kapitalas (su AB „Invalda”
suteiktomis paskolomis)

152,9

133,3

19,6

14,7

Skola kredito įstaigoms

102

119,7

(17,7)

(14,8)

Nuomos pajamos

13,5

12,5

1,0

8,5

3,9

3,7

0,2

2,4

(9,2)

0,1

(9,3)

-

0,0

1,4

(1,4)

(100)

(10,0)

(2,2)

(7,8)

-

Nekilnojamas turtas vystymui
Gyvenamosios paskirties nekilnojamas
turtas

Iš jų – klientams priklausančio turto
Nekilnojamo turto vertės pokytis
Įmonių pardavimo rezultatai, atidėjiniai ir
kiti nepiniginiai straipsniai
NT sektoriaus rezultatas
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Nekilnojamojo turto sektorius


(2)

Pagrindiniai įvykiai

Bendrą sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad projekte „Elniakampio namai“ parduota butų
už 5,6 mln. litų. Bendri gyvenamojo būsto pardavimai sudarė 6,9 mln. litų.
2012 metais toliau didintos investicijos į žemės ūkio paskirties žemę – jos per devynis mėnesius
įsigyta už 2,8 mln. litų.
2012 metų balandį nekilnojamąjį turtą valdantį bendrovė UAB „Naujoji švara“ grąžino 14,7
mln. litų „Nordea Bank Finland“ Lietuvos skyriui.
2012 m. rugsėjį UAB „Inreal valdymas“ pradėjo valdyti naują „Intractus“ verslo centrą Pilaitės
prospekte, Vilniuje, kurio nuomojamas plotas 2,2 tūkst. kvadratinių metrų.
2012 m. rugsėjį UAB „Inreal“ laimėjo Turto banko skelbtą viešojo pirkimo konkursą dėl
konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų, parduodant neatitinkantį valstybės turto valdytojo
poreikių nekilnojamąjį turtą.

AB „Invalda“ grupės nekilnojamojo turto sektorius
Nekilnojamo turto paslaugų įmonės

Investuojantys į nekilnojamą turtą

Pagrindinė bendrovė:
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“
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Pastatų
Pastatų priež
priežiūros sektorius

(1)

 Bendri sektoriaus rezultatai
Nuo 2011 metų pirmo ketvirčio pastatų priežiūros sektorius AB „Invalda“ atskaitomybėje
išskiriamas kaip atskiras segmentas.
mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

Pokytis

Pokytis, %

Pardavimai

9,6

7,2

2,4

33,3

EBITDA

0,2

0,8

(0,6)

(75)

(0,2)

1,03

(1,23)

-

Grynasis pelnas

AB „Invalda“ grupės pastatų priežiūros sektorius
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Pastatų
Pastatų priež
priežiūros sektorius

(2)

 Pagrindiniai įvykiai
2012 metų pirmąjį pusmetį pastatų priežiūros sektoriuje toliau buvo pertvarkoma
įmonių valdymo struktūra, tvarkomi verslo procesai ir paslaugų kokybė. Visose
sektoriaus įmonėse pradėta diegti verslo valdymo sistema, taip pat stiprinama komanda
– tai lėmė padidėjusias sąnaudas.
Veiklą pradėjo savarankiškas valymo paslaugų padalinys, kuris pasirašė pirmąsias sutartis
– laimėti viešieji pirkimai Ministro pirmininko tarnyboje, Pasienio kontrolės punktų
direkcijoje.
UAB „Inreal pastatų priežiūra“ laimėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos vykdytą
konkursą dėl Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų administravimo.
Įmonė pradėjo administruoti 87 pastatus, kurių bendras plotas – 91,5 tūkstančiai kv.m.
Pasirašyta sutartis su „Lesto“ dėl elektros energijos skaitiklių planinio keitimo paslaugos
teikimo Kauno regione.
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Žemė
emės ūkio sektorius

(1)

UAB „Litagra“ grupės įmonių veikla
UAB „Litagra“ grupės įmonių veikla apima pirminę augalininkystės ir gyvulininkystės
(pieno) produkcijos gamybą, grūdų perdirbimą ir paslaugas žemės ūkiui. Grupės įmonės
prekiauja augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis, sėklomis, kombinuotaisiais pašarais,
pašarų papildais, veterinarijos prekėmis, superka grūdus, teikia grūdų ir kitų žaliavų
džiovinimo, valymo, krovos ir saugojimo paslaugas. Grupės įmonės teikia paslaugas
žemės ūkiui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
AB „Invalda“ grupės žemės ūkio sektorius
36,9%

UAB „Litagros žemės
ūkio centras“
Bendrovės: Aristavos ŽŪB,
Šešupės ŽŪB, Baušų ŽŪB,
Šlapaberžės ŽŪB, Kalpokų ŽŪB,
Raktinėlių ŽŪB, Beržų ŽŪB

UAB „Litagros grūdų
centras“
Bendrovės: AB „Joniškio grūdai“, AB
„Kėdainių grūdai“, AB
„Marijampolės grūdai“, AB
„Tauragės grūdai“

UAB „ Litagros
prekybos centras“
Bendrovės: UAB „Litagros grūdai“,
UAB „Litagros prekyba“, UAB
„Litagros prekyba“ (Latvijos
filialas), Litagra OU (Estija)
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Žemė
emės ūkio sektorius


(2)

Rezultatai

2012 metų sausį rugsėjį, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, pajamos išaugo
11,1 proc. iki 301,7 mln. litų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir
nusidėvėjimą (EBITDA) – 65,3 proc. iki 31,9 mln. litų, o grynasis pelnas pagal verslo
apskaitos standartus – 3,9 karto iki 18 mln. litų.
Puikus grūdų derlius Lietuvoje leido pagerinti tiek prekybos padalinio, tiek elevatorių
rezultatus. Didesnis derlius bei pelnas fiksuotas ir žemės ūkio bendrovėse.

mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

Pokytis

Pokytis, %

Pardavimai

301,7

271,6

30,1

11,1

EBITDA

31,9

19,3

12,6

65,3

Grynasis pelnas, pagal bendrovės
pateiktus duomenis, remiantis
verslo apskaitos standartais

18*

4,6

13,4

291,3

*Pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus per tris ketvirčius taikant nuosavybės metodą patronuojančiai bendrovei tenkanti
pelno dalis yra 7,5 mln. litų (visas grynasis pelnas – 20 mln. litų ). Trijų ketvirčių pelnas yra didesnis nei UAB „Litagra“ apskaičiuotas pagal verslo
apskaitos standartus. Didžiausi skirtumai susidaro pagal TFAS kitaip vertinant žemės ūkio produkciją derliaus nuėmimo metu.
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Informacinių
Informacinių technologijų
technologijų sektorius


(1)

Konsoliduoti „BAIP grupės“ rezultatai1
mln. litų

2012 9 mėn.

2011 9 mėn.

Pokytis

Pokytis, %

Pardavimai

24,0

19,3

4,7

24

EBITDA

0,6

0,3

0,3

100

Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš
investicijos amortizaciją2 ir vadovų
opcionų sąnaudas

(0,6)

(0,4)

(0,2)

-

Grynasis pelnas

(1,6)

(1,7)

0,1

-

AB „Invalda“ grupės informacinių technologijų sektorius
80%

71,2%
1.„Norway Registers Development“ AS (NRD) rezultatai konsoliduojami nuo 2011 m. gruodžio mėn.
2. UAB „BAIP“ įsigijimo metu susidariusio kontraktų turto amortizacija.

25

Informacinių
Informacini technologijų
technologij sektorius

(2)

 Pagrindiniai įvykiai
UAB „BAIP“ įsidiegė informacinių technologijų paslaugų valdymo standartą ir gavo tai
patvirtinantį ISO20000 sertifikatą.
UAB „BAIP“ pasirašė Dell įrangos tiekimo sutartį su Western Union, apimančią visus Europos
biurus, laimėjo nemažai kitų didesnių konkursų, t.t. Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos
banko, Danske banko, Carlsberg, Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto ir kitus.
UAB „BAIP“ kibernetinės saugos grupė pristatė klientams aktyvios kibernetinės gynybos ir IT
kriminalinių tyrimų procesus bei technologijas.
NRD AS ir UAB „NRD“ įgyvendino „Konsultavimo projekto civilinės metrikacijos ir
demografinės statistikos registravimo srityje“ sutartį Zanzibaro vyriausiajame statistikos biure,
Vietname vykdė verslo registravimo informacinės sistemos vystymo projektą: sukurtos sistemos
funkcionalumas praplėstas informacijos produktų platinimo, mokėjimų elektroninėmis
priemonėmis, elektroninio parašo ir kitomis posistemėmis.
Pasirašyta sutartis tarp UAB „NRD“ ir Ruandos plėtros tarybos dėl elektroninės hipotekos
registracijos sistemos kūrimo konsultacinių paslaugų projekto įgyvendinimo.
NRD AS su UAB „NRD” ir partneriais pasirašė daugiau kaip 1 mln. JAV dolerių vertės sutartį
suprojektuoti, išplėtoti ir įgyvendinti elektroninės mokesčių deklaravimo sistemos projektą
keturiose Rytų Karibų valstybėse.
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Gelež
Geležinkelių
inkelių ir kelių
kelių infrastruktū
infrastruktūra
 „Trakcja – Tiltra “ S.A. akcijos kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių
biržoje

Apyvarta (tūkst. PLN)

2012.09.02

2012.08.02

2012.07.02

2012.06.02

2012.05.02

2012.04.02

2012.03.02

2012.02.02

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2012.01.02

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

TRK kaina (PLN)

2012 m. rugsėjo 30 d. AB „Invalda“ valdė 12,5 proc. „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurios
kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Ketvirtąjį ketvirtį priimtas sprendimas kiek
sumažinti valdomą paketą, todėl po akcijų pardavimo per Varšuvos vertybinių popierių biržą
„Invaldos“ dalis sumažėjo iki mažiau nei 10 proc.
2012 metais per devynis mėnesius dėl šių akcijų kainos pokyčio AB „Invalda“uždirbo 5,8 mln.
litų pelno.
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Pastabos










Pristatymą paruošė AB „Invalda“. Ruošiant naudoti šie duomenys:
 AB „Invalda“ 2012 m. bendrovės ir konsoliduotos tarpinės 9 mėnesių
sutrumpintos finansinės ataskaitos.
Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
Pateikta informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti AB
„Invalda“ ir/arba jos valdomų įmonių akcijų.
AB „Invalda“ nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus
vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija.
AB „Invalda” grupės sektorių schemos yra supaprastintos. Pateikta valdoma dalis
įskaitant akcijas, perleistas pagal atpirkimo sutartis. Jei schemoje nenurodyta kitaip,
tai valdoma 100 proc.
AB „Invalda” investicijas į baldų gamybos, informacinių technologijų, pastatų
priežiūros, apskaito įsigijimo savikaina. Nekilnojamojo turto sektoriuje investicinis
turtas apskaitomas tikrąja verte. Žemės ūkio sektoriaus rezultatai konsoliduojami
nuo 2012 m. pradžios, o UAB „Litagra“ laikoma asocijuota įmone. Kelių ir
geležinkelių infrastruktūros įmonės „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijos vertinamos pagal
jų kainą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Nuo 2010 m. lapkričio 22 dienos NASDAQ OMX Vilnius biržoje prekyba
listinguojamų Lietuvos bendrovių akcijomis vyksta tik eurais, todėl šiame pristatyme
prekybos akcijomis informacija taip pat pateikta eurais.
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AČIŪ!

