Preliminarūs 2013 m. 9 mėnesių
AB „Invalda LT“ grupės rezultatai
Vilnius, 2013 m. lapkričio 29 d.

Kas yra AB „Invalda LT“?
▪

AB „Invalda LT“ – viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių, siekianti nuolat didinti akcininkų
nuosavybės vertę. Įgyvendindama šį tikslą įprastai bendrovė veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja,
kontroliuojanti ar daranti reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja.

▪

„Invalda LT“ veiklą pradėjo 1991 metais kaip bendrovė „Invalda“. Bendrovės akcijomis nuo 1995
metų yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
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Valdymo principai
„Invalda LT“ 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. „Invalda LT“ 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. „Invalda LT“ atskleidžia informaciją laikydamasi nuostatos, kad informacija turi būti
prieinama visiems suinteresuotiems asmenimis ir vienu metu, išskyrus atvejus, kai
jos paviešinimas negalimas dėl prisiimtų įsipareigojimų trečiosioms šalims ir/arba gali padaryti žalą
grupei bei verslų konkurencingumui.
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Investavimo filosofija
▪

Investicinė bendrovė „Invalda LT“ yra orientuota į vertės kūrimą. „Invalda LT“ siekia įsigyti
konkurencingų verslų, kuriems skyrusi papildomo kapitalo ar valdymo resursų, galėtų juos
sėkmingai organiškai plėsti, apjungti išsiskaidžiusias rinkas arba suteikti kitų galimybių padidinti
vertę. „Invalda LT“ investuoja į neįvertintą turtą, kurį pertvarkius, galima padidinti vertę. „Invalda
LT“ nevengia imtis sudėtingų verslų, nes tikima, kad įdedamos pastangos leidžia pasiekti rezultatų.

▪

Siekdama realizuoti visą investicijos potencialą, „Invalda LT“ 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 LT” grupės veiklos segmentai
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Akcininkų struktūra

(1)

AB „Invalda LT“ akcininkų turimi balsai 2013 m. rugsėjo 30 d.
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Akcininkų struktūra

(2)

AB „Invalda LT“ akcininkų turimi balsai 2013 m. spalio 10 d.
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Bendrovės valdymas
Alvydas Banys – valdybos pirmininkas
Alvydas Banys baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje
Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. ėjo bendrovės viceprezidento pareigas,
1996-2000 m. buvo jos valdybos narys, o 2001-2007 m. - valdybos pirmininkas. Net ir pasitraukęs iš aktyvios
kasdienės veiklos bendrovės grupėje, Alvydas Banys pasiliko finansiniu investuotoju ir išlaikė ženklų bendrovės
akcijų paketą. Šiuo metu Alvydas Banys yra „Invaldos LT“ valdybos pirmininkas. Nuo 2013 m. gegužės 31 d.
užima UAB „Cedus invest“, UAB BAIP grupė valdybos nario pareigas.

Indrė Mišeikytė – valdybos narė
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“. Nuo 2002
m. – UAB „Inreal valdymas“ architektė. Nuo 2012 m. balandžio – bendrovės valdybos narė.

Darius Šulnis – valdybos narys, prezidentas
Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. 2013 m. užbaigė verslo
administravimo magistro studijas Duke universitete (JAV). Jis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio
įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei UAB „Inreal valdymas“, taip pat dalyvavo Lenkijos,
Latvijos ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. Šiuo metu yra AB „Invalda LT“ valdybos narys ir
prezidentas, taip pat dalyvauja AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, UAB „Litagra“,
UAB „Inservis“, UAB „Kelio ženklai“, UAB BAIP grupės valdybų veikloje.
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AB „Invalda LT“ akcijos
ISIN kodas

LT0000102279

Trumpinys

IVL1L

Birža

NASDAQ OMX Vilnius

Prekybos sąrašas

Oficialusis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01)

Listingavimo pradžia

1995-12-19

Akcijų kiekis, vnt.

24.833.551

Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių
kiekis nuo 2013-10-10, vnt.

22.990.998

Nominali vertė, Lt

1

Bendra nominali vertė, Lt

24.833.551
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Prekyba AB „Invalda LT“ akcijomis

(1)

2011 m. 9 mėn. 2012 m. 9 mėn. 2013 m. 9 mėn.
Akcijų kaina, EUR:
- atidarymo

2,000

1,930

1,970

- aukščiausia

2,650

2,940

2,950

- žemiausia

1,750

1,870

1,960

- uždarymo

1,947

2,370

2,830

Akcijų apyvarta, vnt.

3.450.286

1.891.746

2.086.971

Akcijų apyvarta, EUR

7.176.682

4.597.133

4.798.901

7.392

4.261

3.611

51.659.758

51.802.146

24.833.551

100,582

122,771

70,279

Bendras sandorių skaičius, vnt.
Akcijų kiekis, vnt.
Kapitalizacija, mln. EUR
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Prekyba AB „Invalda LT“ akcijomis (2)

▪

OMXV indeksas – tai visu akciju indeksas, kuri sudaro visos NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame ir Papildomajame saraše kotiruojamos bendroves, išskyrus tas
bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistu akciju. OMX Baltic Financials GI indeksas – tai Baltijos šaliu finansinio sektoriaus gražos indeksas,
sukurtas naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartu, kuri administruoja FTSE grupe. Dow Jones kapitalizacijos laisvai prekiaujamu
akcijuStoxx EU Enlarged TMI indeksas apima apie 95 % Naujosios Europos rinkos (Bulgarija, Kipras, Cekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija,
Rumunija, Slovakija ir Slovenija).
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Veiklos rezultatai ir pagrindiniai įvykiai

Pagrindiniai įvykiai – savų akcijų supirkimas
▪

▪

▪

2013 m. kovo 8 dieną tuometinė AB „Invalda“ įsigijo 10 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo
42,928 mln. litų (12,433 eurų). Akcijų supirkimas per NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių
biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2013 m. vasario 19 d., baigėsi – kovo 5 d., buvo mokėta
po 8,287 lito (2,40 euro) už vieną akciją.
2013 m. balandžio 9 d. neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl
atskyrimo ir patvirtinus atskyrimo sąlygas, AB „Invalda“ pradėjo savų akcijų išpirkimą, trukusį
nuo 2013 m. balandžio 10 d. iki gegužės 24 d. Per šį laikotarpį akcininkai pasiūlė 2,1 proc. AB
„Invalda“ akcijų, už kurias buvo sumokėta 8,878 mln. litų (2,571 mln. eurų). Už akciją mokėta
po 8,076 litus (2,339 eurų).
2013 m. rugpjūčio 30 d. AB „Invalda LT“ akcininkai suteikė įgaliojimus valdybai inicijuoti iki 10
proc. pačios bendrovės akcijų supirkimą. Nuspręsta nustatyti, kad „Invalda LT“ savo akcijas gali
pirkti už jas mokėdama nuo 2,5 iki 3,5 euro (8,63-12,08 lito). Vykdant savų akcijų supirkimą, AB
„Invalda LT“ įgijo 7,42 proc. savų akcijų, už kurias 2013 m. spalio 10 d. sumokėjo 5,343 mln.
eurų (18,45 mln. litų). Akcijų supirkimui pasiūlyta – 1.842.553 vnt. akcijų. Akcijų supirkimas
prasidėjo 2013 m. rugsėjo 24 d., baigėsi – spalio 7 d. Akcijų supirkimo kaina 2,90 euro (10,013
lito) už vieną akciją.
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Pagrindiniai įvykiai - atskyrimas
▪

2013 m. balandžio 9 d. AB „Invalda“ akcininkai pritarė atskyrimo sąlygoms, pagal kurias nuo
„Invaldos“ atskirta turto dalis, kurios pagrindu įsteigta nauja akcinė bendrovė „Invalda privatus
kapitalas“. „Invaldai privatus kapitalas“ teko 45,45 proc. „Invaldos“ turto, bei tiek pat nuosavo
kapitalo ir įsipareigojimų.

▪

2013 m. gegužės 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB „Invalda“ nauja įstatų
redakcija, kuria pakeistas bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalda LT“ - ir sumažintas
įstatinis kapitalas. Taip pat įregistruotas naujas juridinis asmuo – akcinė bendrovė „Invalda
privatus kapitalas“, įsteigtas atskyrus 45,45 proc. AB „Invalda“ turto, nuosavo kapitalo bei
įsipareigojimų.

Pagrindiniai „Invaldos LT“ verslai veikia baldų gamybos („Vilniaus baldai“), žemės ūkio („Litagra“),
nekilnojamojo turto („Invaldos nekilnojamojo turto fondas“), informacijos technologijų (BAIP grupė)
bei pastatų priežiūros sektoriuose.
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Pagrindiniai įvykiai – bendrovės vadovybės pokyčiai
▪

2013 m. gegužės 22 d. AB „Invalda“ valdyba atšaukė nuo 2012 metų „Invaldai“ vadovavusį Dalių
Kaziūną iš pareigų ir bendrovės prezidentu paskyrė Darių Šulnį, kuris „Invaldai“ yra vadovavęs
2006-2011 metais.

▪

2013 m. gegužės 28 d. išrinkta AB „Invalda LT“ valdyba, kurios pirmininku tapo Alvydas Banys, o
nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis.
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Pagrindiniai įvykiai - investicijos
▪

2013 m. rugpjūčio 1 d. „Invalda LT“ padidino Lietuvos baldų gamybos bendrovės „Vilniaus
baldai“ akcijų paketą nuo 39,4 iki 45,4 proc. Už 6 proc. privalomo oficialaus pasiūlymo metu
įsigytų akcijų sumokėta 3,496 mln. eurų (12,07 mln. litų).
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AB ,,Invalda LT’’ veiklos rezultatai
Konsoliduota

Pagrindinė bendrovė

2011 m.
9 mėn..
703,9

2012 m.
9 mėn.
589,2

2013 m.
9 mėn.
367,4

2011 m.
9 mėn.
465,8

2012 m.
9 mėn.
376,4

2013 m.
9 mėn.
194,6

Nuosavas kapitalas

436,0

413,4

210,8

384,9

363,8

167,1

Įsipareigojimai

267,9

175,8

156,6

80,9

12,6

27,5

Pelnas (nuostolis)
Pagrindinės įmonės
akcininkams tenkanti
pelno (nuostolio) dalis

238,3

29,4

100,5

299,1

24,2

87,0

232,8

24,3

99,5

-

-

-

mln. litų
Turtas
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Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

384,9

363,8

167,1*

1,7

-

-

-

-

-

Skolos grupės įmonėms

0,2

10,2

5,8

Obligacijos

33,2

-

-

Kitos skolos

45,8

2,4

21,7**

Įsipareigojimai iš viso

80,9

12,6

27,5

465,8

376,4

194,6

mln. litų
Nuosavas kapitalas
Skolos bankams
iš jų ilgalaikės

Nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai iš viso:

*Nuosavas kapitalas sumažėjo dėl 2013 m. gegužės 31 d. užbaigto atskyrimo proceso (plačiau 14 skaidrėje).
**Į šį skaičių įtrauktas 20 mln. litų įsipareigojimas nuosavoms akcijoms supirkti.
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AB ,,Invalda LT’’ turto detalizacija (balansinės vertės)
Balansinė vertė,
(2013-09-30) mln.
litų

Aprašymas

Baldų sektorius

35,5

Investicijos į 45,4 proc. AB „Vilniaus baldai“” akcijų, kurios
2013 m. rugsėjo 30 d. NASDAQ OMX Vilnius rinkos kaina vertos
88,3 mln. litų ir iš AB „Vilniaus baldų“ gautini dividendai (15,9
mln. litų)

Nekilnojamasis turtas

86,3

Investicijos į NT įmones ir joms suteiktos paskolos

Pastatų priežiūros sektorius

5,2

Investicijos į sektoriaus įmones ir joms suteiktos paskolos

Žemės ūkis

21,9

Investicija į 20,1 proc. UAB „Litagra” akcijų

Informacinių technologijų sektorius

15,4

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

Kitos investicijos

12,1

Investicijos į kitą finansinį turtą

Atidėtojo pelno mokesčio turtas

9,1

Pinigai sąskaitose, indėliai, trumpalaikės
paskolos

9,1

Turtas

Turto iš viso

194,6
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Rezultatai
Grupės sektorių ir finansinių investicijų įtaka AB „Invalda LT” pelno (nuostolių) ataskaitai
mln. litų

2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

Baldų gamyba

15,1

14,1

4,7

Nekilnojamasis turtas

(2,2)

(10,0)

(0,3)

-

9,5

4,5

Informacinių technologijų sektorius

(1,4)

(1,4)

(0,5)

Pastatų priežiūra

1,03

(0,2)

1,1

Kelių ir tiltų statyba (parduotas segmentas)

108,2

-

-

Farmacija (parduotas segmentas)

187,5

-

-

Kitos bendrovės

(75,5)

12,3

0,6

Atskyrimo įtaka

-

-

89,4

232,7

24,3

99,5

Žemės ūkis

Iš viso
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Baldų sektorius

(1)

AB „Vilniaus baldai“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX
Vilnius vertybinių popierių biržoje
45,4%

•

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

2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

Pardavimai

179,4

179,1

121,7

EBITDA

28,3

26,9

16,3

Grynasis pelnas

20,9

19,5

11,4

Kapitalizacija

126,1

162,4

194,6

mln. litų

•

(2)

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

(3)

Pagrindiniai įvykiai
▪
▪

▪

Vienos didžiausių Lietuvos baldų gamybos bendrovių „Vilniaus baldai“ akcininkai rugsėjo 16 d.
nusprendė dividendams skirti 34,976 mln. litų arba po 9 litus akcijai.
Tačiau įsisavinus naujus gaminius ir atlikus visas numatytas investicijas į pagrindinę gamybą,
trečiąjį ketvirtį bendrovė jau demonstravo geresnius rezultatus. „Vilniaus baldų“ pardavimai per
2013 m. trečiąjį ketvirtį augo 60 proc. lyginant su antruoju ketvirčiu (nuo 33,186 mln. litų iki
53,375 mln. litų), o to paties laikotarpio grynasis pelnas augo virš 200 proc. – atitinkamai nuo
2,062 mln. litų iki 6,164 mln. litų.
Prastesnius 9 mėn. rezultatus lėmė asortimento kaita. Šiuo metu gamyba vis dar vykdoma tik
pagrindinėje gamykloje, o antrojoje gamykloje vyksta suplanuoti techniniai ir technologiniai
pertvarkymai. Šioje gamykloje gamybą planuojama atnaujinti jau šiais metais, o pilnu
pajėgumu ji pradės veikti 2014 metų antrąjį ketvirtį.
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Nekilnojamojo turto sektorius (1)
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Nekilnojamojo turto sektorius (2)
2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

260,7

247,1

168,2

23,9

41,6

23,6

Nuosavas kapitalas (kartu su AB
„Invalda LT” suteiktomis paskolomis)

133,3

152,9

Skola kredito įstaigoms

119,7

102

96,7

Nuomos pajamos

12,5

13,5

12,3

3,7

4,0

4,1

(2,2)

(10,0)

(0,3)

Nekilnojamojo turto vertė
Tame tarpe žemės ūkio paskirties
žemės vertė*

Iš jų - klientams priklausančio
turto
Nekilnojamojo turto sektoriaus
rezultatas

*Žemės ūkio paskirties žemė 2013 m. rugsėjo 30 d. priklausė 17 AB „Invalda LT“ valdomų įmonių.

70,5
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Nekilnojamojo turto sektorius
(konsoliduoti duomenys) (3)
Pagrindiniai įvykiai
▪

Nekilnojamojo turto sektoriuje „Invalda LT“ yra investavusi į komercinės paskirties nuomojamą
nekilnojamąjį turtą bei žemės ūkio paskirties žemę. Po „Invaldos“ atskyrimo proceso „Invalda
LT“ iš viso valdo 48,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto nuosavų patalpų Vilniuje bei 27,3 tūkst.
kvadratinių metrų ploto trečiųjų šalių patalpų Vilniuje ir Kaune.

▪

„Invaldos LT“ grupei priklausančios įmonės taip pat valdo apie 2,8 tūkst. hektarų žemės ūkio
paskirties žemės. Trečiąjį ketvirtį užbaigtas reorganizavimo procesas ir „Invaldai LT“
priklausančią žemės ūkio paskirties žemę valdo 17 įmonių, iš kurių kiekviena turi geografiškai
artimas žemes.
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Žemės ūkio sektorius

(1)

AB „Invalda LT“
20,1%

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“

• Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje – www.litagra.lt

UAB „ Litagros
prekybos centras“
Bendrovės: UAB „Litagros grūdai“,
UAB „Litagros prekyba“, SIA Litagra
(Latvijos filialas), Litagra OU (Estija)

27

Žemės ūkio sektorius

(2)

2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

Pardavimai

271,6

301,7

308,7

EBITDA

19,3

31,9

25,6

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

4,6

18

15,6

AB „Invalda LT“ tenkantis žemės
ūkio segmento rezultatas pagal
TFAS

-

9,5

4,5

mln. litų

• Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapyje – www.litagra.lt
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Žemės ūkio sektorius (3)
Pagrindiniai įvykiai
▪

Žemės ūkio sektoriuje AB „Invalda LT“ per bendrovę „Cedus invest“ valdo 20,1 proc. vienos
didžiausių Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančių bendrovių grupių UAB „Litagra“ akcijų.
Valdomas akcijų paketas sumažėjo po AB „Invalda“ atskyrimo.

▪

Daugelyje segmentų UAB „Litagra“ padidino rinkos dalis, tačiau ženkliai sumažėjusios kviečių
kainos bei prastesnis nei 2012 m. derlius lėmė mažesnį pelną.
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Informacinių technologijų sektorius

(1)

80%

76,5%

70%

•

Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.baip.lt; www.nrd.no.
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Informacinių technologijų sektorius
2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

Pardavimai

19,3

24,0

31,1

EBITDA

0,3

0,6

2,5

Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš
investicijos amortizaciją1 ir vadovų
opcionų sąnaudas

(0,4)

(0,6)

0,3

Grynasis pelnas

(1,7)

(1,6)

(0,6)

mln. litų

1.

•

(2)

UAB „BAIP“ įsigijimo metu susidariusio kontraktų turto amortizacija.
Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.baip.lt; www.nrd.no.
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Informacinių technologijų sektorius

(3)

Pagrindiniai įvykiai
•
Sukurtas ir pristatytas naujas kibernetinio saugumo paslaugų portfelis apimantis: gynybos
valdymo, saugos audito, saugos incidentų tyrimo, saugos paslaugų valdymo, kibernetinės gynybos
technologijų bei saugos mokymų paslaugas. Šioms paslaugos teikti praplėstos tarptautinės
partnerystės su gamintojais: „AccessData“, „Lumension“, „Qualys“, „Fortinet“, „FireEye“, „Vasco“,
„Renesys“, „Thycotic“, „AlientVault“, „Headtechnology“, „IBM Security“.
•
Įsteigta UAB NRD CS - BAIP grupės įmonė, teikianti specializuotas kibernetinės gynybos
paslaugas.
•
BAIP generaliniu direktoriumi 2013 m. rugsėjo 24 d. paskirtas Gytis Umantas. Iki šiol BAIP
vadovavęs Kazimieras Tonkūnas lieka įmonę valdančios UAB “BAIP grupė” direktoriumi.
•
Pabaigtas „Regitros“ užsakymu vykdytas dvejus metus trukęs Autotransporto priemonių
registravimo paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę informacinės sistemos sukūrimo projektas.
Pabaigtas pagrindinio Lietuvos SIRENE nacionalinio padalinio programinės įrangos tobulinimo
projektas.
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Informacinių technologijų sektorius (4)
Pagrindiniai įvykiai
Veikla užsienyje
•Norway Registers Development AS (NRD) investavo Rytų Afrikoje ir balandį įsigijo 70% Tanzanijos
kompanijos 360° Smart Consulting Ltd akcijų. Vėliau įmonė pakeitė pavadinimą į „Norway Registers
Development East Africa Limited“ (NRD EA).
•Pasirašyta verslo registravimo, kilnojamojo turto įkeitimų bei intelektualinės nuosavybės teisių
registrų plėtros darbų sutartis su Ruandos ekonomikos vystymo taryba. Sutarties vertė – 1,735 mln.
Lt.
•Įgyvendintas Vietnamo verslo registravimo informacinės sistemos pilotinis plėtros projektas.
•Norway Registers Development AS, kaip pagrindinis jungtinės veiklos partneris, laimėjo pusantrų
metų trukmės, 3.7 mln. USD vertės Mauricijaus elektroninio registro sistemos diegimo paslaugų
konkursą.
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Pastatų priežiūros sektorius

(1)

AB „Invalda LT“

100%

UAB “Naujosios
Vilnios turgavietė”

•

Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.inservis.lt;
www.jurita.lt; www.priemiestis.lt;
34

Pastatų priežiūros sektorius

(2)

2011 m. 9 mėn.

2012 m. 9 mėn.

2013 m. 9 mėn.

Pardavimai

7,2

9,6

10,9

EBITDA

0,8

0,2

0,6

Grynasis pelnas

1,03

(0,2)

1,1

mln. litų

Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.inservis.lt; www.jurita.lt;
www.priemiestis.lt;
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Pastatų priežiūros sektorius

(3)

Pagrindiniai įvykiai
•

•
•

Pastatų priežiūros sektoriaus įmonės teikia pastatų ūkio valdymo, inžinerinių sistemų priežiūros,
audito ir gedimų šalinimo, patalpų oro kokybės tyrimų, daugiabučių administravimo, įrengimo ir
remonto, valymo bei kitas paslaugas.
Po AB „Invalda“ atskyrimo „Inreal pastatų priežiūra“ pakeitė pavadinimą į „Inservis“. Nuo 2013
m. gegužės įmonei vadovauja vadovauja Rimvydas Ramanauskas.
Sektoriaus rezultatą lėmė vienkartinis statybų įmonės pardavimas. Pastatų priežiūros sektoriuje
pagrindinis dėmesys šiuo metu skiriamas vidaus procesų optimizavimui, orientuojantis ne į
pardavimų augimą, o į pelningą veiklą ir kokybiškų paslaugų teikimą. Tikimasi, kad vykdomi
pokyčiai duos rezultatų jau 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį.
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Pastabos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pristatymą paruošė AB „Invalda LT“.
Ruošiant naudotos AB „Invalda LT” 2013 m. bendrovės ir konsoliduotos tarpinės 9 mėn. sutrumpintos
finansinės ataskaitos.
Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
Pateikta informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti AB „Invalda LT“ ir/arba
jos valdomų įmonių akcijų.
AB „Invalda LT“ nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik
šiame pristatyme pateikta informacija.
AB „Invalda LT” grupės sektorių schemos yra supaprastintos. Jei schemoje nenurodyta kitaip, tai
valdoma 100 proc.
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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