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UAB „INVL Asset Managment“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujančio partnerio komentaras 

 

„INVL Technology“ tęsiasi aktyvaus verslo vystymo laikotarpis, kai reikšmingą įtaką turi 
teisingo įmonių portfelio ir verslo plėtros strategijos suformavimas, įmonių 
bendradarbiavimas bei kompetencijų plėtra. 
 
Dar šiemet planuojame užbaigti aktyvių įsigijimų etapą. Balandį paskirti „INVL Technology“ 
patariamojo komiteto nariai, kurie dalyvaus priimant „INVL Technology“ investicinius 
sprendimus ir kartu su investiciniu komitetu atliks svarbų vaidmenį plėtojant bendrovės 
veiklą.  
 
Per pirmąjį 2017 m. ketvirtį baigėme aktyvios geografinės plėtros Afrikoje ir Azijoje etapą, 
sukurdami prieigą prie rinkų, leisiančią toliau globalizuoti „INVL Technology“ įmonių veiklą.  
 
Šių metų vasarį Bangladeše pradėjus veikti bendrovei „NRD Bangladesh“, „INVL 
Technology“ įmonių biurai veikia devyniose šalyse: taip pat Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Norvegijoje, Moldovoje, Tanzanijoje, Ruandoje ir Ugandoje. Naujoji bendrovė „NRD 
Bangladesh“ pristato „NRD įmonių“ ir kitų „INVL Technology“ valdomų verslų paslaugas 
bei padeda įgyvendinti „NRD įmonių“ projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose.  
 
Valdomos įmonės ir toliau bendradarbiavo pristatydamos paslaugas bei dalyvaudamos 
konkursuose Lietuvos, Užsachario Afrikos, Pietų Azijos rinkose. Pastarosios šiemet 
demonstruoja itin spartų IT sektoriaus augimą, vyksta daug viešųjų pirkimų konkursų. 
Tikimės, kad šių metų antroje pusėje prasidės ir pirkimai pagal naują ES struktūrinių fondų 
investicijų programą Lietuvos viešajame sektoriuje. 
 
Aktyviai dirbome ir pardavimų bei rinkodaros srityse – atnaujintus prekės ženklus įvedė 
tiek pati „INVL Technology“, tiek „NRD įmonės“, NRD CS ir AS Andmevara. 
 
Siekiant efektyviau pristatyti paslaugas tarptautiniu mastu įvestas naujas „NRD įmonių“ 
(NRD Companies) prekės ženklas, pristatantis iš septynių bendrovių sudarytą „NRD 
įmonių“ grupę ir jos siūlomų paslaugų portfelį. Ši į viešojo sektoriaus valdymą bei 
skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymą besiorientuojanti įmonių grupė yra 
suformuota taip, kad visuose veiklos regionuose – Europoje, Užsachario Afrikoje, Pietų ir 
Pietryčių Azijoje bei mažųjų salų valstybėse – galėtų už konkurencingą kainą įdiegti 
pasaulinio lygio sprendimus, taip pat – teikti papildomus sprendimus ir paslaugas 
bendradarbiaudama su kitomis „INVL Technology“ valdomomis įmonėmis. 
 
Bendrovės per pirmąjį ketvirtį organizavo kibernetinės saugos, technologijų ir atsparumo, 
atvirųjų šaltinių žvalgybos ir kitas konferencijas bei mokymus Lietuvoje. Bangladeše „NRD 
įmonės“ buvo pagrindinis tarptautinės kibernetinio saugumo konferencijos partneris. 
 

 

 
 

Kazimieras Tonkūnas, 

Bendrovės „INVL Asset Management“  

UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris 

  

http://www.invltechnology.lt/
http://www.nrdcompanies.com/
http://www.nrdcs.lt/
http://www.andmevara.ee/en/web/eng/overview
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1 Pagrindinė informacija apie Bendrovę 

2016 m. gegužės 17 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės 

bendrovės „INVL Technology“ įstatai. 2016 m. liepos 14 d. „INVL Technology“ Lietuvos bankas suteikė uždarojo tipo 

investicinės bendrovės (UTIB) licenciją. 

Pavadinimas Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė  

„INVL Technology“ 

Kodas  300893533 

Įstatinis kapitalas 12 175 321 Eur 

Registracijos adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius 

Telefonas (8 5) 279 0601 

Faksas (8 5) 279 0530 

Elektroninis paštas info@invltechnology.lt 

Interneto tinklalapis www.invltechnology.lt 

Teisinė forma akcinė bendrovė   

Bendrovės tipas uždarojo tipo investicinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 2007-06-27 (versija 42, 2015-02-09); Juridinių asmenų registras 

Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio 

investavimo subjekto sudarymo 

dokumentams data 

2016-07-14 

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie bendrovę 

Juridinių asmenų registras 

Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“, kodas 126263073, veiklos licencijos Nr. VĮK-005 

Depozitoriumas AB SEB bankas, kodas 112021238, banko licencijos Nr. 2 

BENDROVĖS TIKSLAI, FILOSOFIJA IR VEIKLOS PRINCIPAI 

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė „INVL Technology“ uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją. Remiantis 

Bendrovės įstatais, „INVL Technology“ veiks iki 2026 metų, taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems 

metams.    

„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų 

bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų bendrovių 

prieigą prie rinkų ir intelektinį kapitalą.  

Valdomų įmonių prioritetas – naujų produktų kūrimas bei tarptautinės veiklos kompetencijos didinimas. Šiame aktyvaus 

vystymo laikotarpyje reikšmingą įtaką bendrovių vertės didinimui iki 2026 metų turi bendradarbiavimas, leidžiantis bendrovėms 

efektyviau išnaudoti turimus resursus, perimti gerąsias praktikas, pasinaudoti prieiga prie užsienio rinkų ir kartu vystyti naujas 

specializuotas kompetencijas.  

Šiuo metu „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos Norway Registers Development AS su dukterinėmis bendrovėmis 

Lietuvoje UAB „NRD“, UAB „ETRONIKA“, Tanzanijoje Norway Registers Development East Africa Ltd., Ruandoje Norway 

Registers Development Rwanda Ltd., Bangladeše NRD Bangladesh Ltd. bei asocijuota įmone Ugandoje Infobank Uganda 

Ltd., Lietuvos UAB BAIP su dukterine UAB „ACENA“, Lietuvos UAB NRD CS, Lietuvos UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“ ir 

Estijos AS Andmevara su dukterine bendrove Moldovoje Andmevara SRL.   

 

mailto:info@invltechnology.lt
http://www.invltechnology.lt/
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INFORMACIJA APIE ĮMONIŲ PORTFELĮ 

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės 

veiklos sritys yra:  

 

 

 

„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ STRUKTŪRA   

 

Verslo klimato gerinimo ir e-

valdymo srityje veikiančios 

bendrovės sujungia teisines, 

konsultacines ir technologines 

žinias, reikalingas efektyviam 

viešojo sektoriaus ir ekonominių 

reformų įgyvendinti. Grupės 

kompetencija – nacionalinių 

registrų vystymas, skaitmeninio ir 

mobilaus parašo sprendimai, 

skaitmeninių platformų finansų ir 

mažmeninės prekybos sektoriams, 

mokesčių surinkimui vystymas, 

informacijos verslas, skaitmeninės 

licencijos, dokumentai ir kiti 

skaitmeninės ekonomikos 

infrastruktūros sprendimai. 

IT infrastruktūros srityje 

veikiančios bendrovės teikia 

informacinių sistemų atsparumo ir 

mobiliųjų įrenginių valdymo 

paslaugas didžiausiems 

korporatyviniams IT naudotojams, 

centriniams bankams bei viešojo 

sektoriaus organizacijoms su 

aukštais duomenų prieinamumo 

reikalavimais. Bendrovės 

įgyvendina strateginius IT 

infrastruktūros architektūros 

sprendimus ir padeda 

organizacijoms įsidiegti veiklos 

tęstinumą užtikrinančius procesus ir 

technologijas. 

Kibernetinės saugos srityje 

veikiančios bendrovės teikia 

technologines kibernetinės 

gynybos konsultacijas, 

reagavimo į saugos incidentus 

paslaugas bei steigia 

nacionalinius reagavimo į 

saugos incidentus padalinius 

(CIRT/SOC). Pagrindiniai 

klientai – 

vyriausybės,  teisėsaugos 

institucijos, nacionaliniai ryšių 

reguliatoriai bei organizacijų 

saugos padaliniai. 

Sprendimų IT imlioms 

pramonės šakoms srityje 

veikiančios bendrovės 

kuria aukštos kokybės, 

efektyvias ir patikimas 

informacines sistemas 

didelėms ir vidutinio dydžio 

organizacijoms bei 

programas įmonių verslo 

procesams automatizuoti. 

Šiuo metu pagrindinės 

veiklos kryptys yra el. 

valdžia, el. sveikata, 

finansai, socialinė 

apsauga, aplinkos apsauga 

bei sprendimai švietimo 

sektoriui. 
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2 Bendrovės 2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatai  

Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. kovo 31 d. siekė 19,26 mln. eurų arba 1,58 euro akcijai. 

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2017 m. kovo 31 d. yra 19 259 953,53  eurų arba 1,5819 euro akcijai. 

Bendrovės investicijos 2017 m. kovo pabaigoje sudarė 17,9 mln. eurų, kurios susidarė iš obligacijų, kurių vertė 2017 m. kovo 

mėn. 31 d. siekė  1,57 mln. eurų (įskaitant sukauptas palūkanas) ir investicijų į valdomas įmones, kurių vertė siekė 16,33 mln. 

eurų. Per tris mėnesius Bendrovė investavo 1,55 mln. eurų į trumpalaikes UAB BAIP obligacijas. Investicijų vertės kritimas 

sudarė 0,37 mln. eurų. Bendrovės pinigų likutis per pirmąjį ketvirtį sumažėjo nuo 3,1 mln. eurų iki 1,4 mln. eurų. Grynasis 

Bendrovės nuostolis už pirmąjį 2017 metų ketvirtį siekė 468 tūkst. eurų. 

2016 m. pabaigoje „INVL Technology“ valdomos įmonės įvertintos tikrąja verte pagal valdymo bendrovės „INVL Asset 

Managment“ patvirtintą metodiką. Kadangi nepriklausomas vertintojas UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ atliko „INVL 

Technology“ valdomų įmonių įvertinimą 2016 metų pabaigoje, iš esmės nepasikeitė rinkos sąlygos ar kitos prielaidos, naudotos 

vertinime, todėl, skelbiant 2017 m. 3 mėnesių rezultatus, naudojama ši vertė, ją koreguojant per laikotarpį nuo vertinimo datos 

uždirbta grynojo pelno ar patirtų nuostolių bei išmokų akcininkams suma.  

Siekiant, kad investuotojai susipažintų su valdomų investicijų veiklos rezultatais bei galėtų įvertinti Bendrovės nuosavo 

kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertę, Bendrovė atskleidžia pagrindinių valdomų investicijų veiklos rezultatus bei esminius 

Bendrovės turto ir įsipareigojimų straipsnius. 

FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EUR      FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS,  
          TŪKST. EUR 

  

 

 

 

*BAIP obligacijos  

 
PAGRINDINIAI „INVL TECHNOLOGY“ FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR 

 2017 IQ  2016 IQ 

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis (365) 66 

Pelnas (nuostoliai) iki apmokestinimo (468) (9) 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (468) (9) 

 2017-03-31  2016-12-31 

Finansinio turto vertė 17 905 16 696 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 444 3 128 

Kitas turtas 27 27 

Turto iš viso 19 376 19 851 

Kiti įsipareigojimai 116 123 

Nuosavas kapitalas 19 260 19 728 

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 376 19 851 

BENDROVĖ 2017-03-31 2016-12-31 

UAB „Vitma“ 7 700 7 710 

UAB „Inventio“ 3 131 3 222 

NRD grupė 2 714 2 870 

UAB NRD CS 1 804 1 908 

UAB „FINtime“ 278 253 

AS Andmevara  704 733 

UAB „Informatikos pasaulis“ - - 

Turtas, laikomas galimam 
pardavimui * 

1 574  

Iš viso 17 905 16 696 

    

Laikotarpio pradžios likutis 16 696 

Investicijos į dukterinių bendrovių kapitalą - 

Turtas, laikomas galimam pardavimui 1 574 

Perkainojimas  (365) 

LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS 17 905 
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3 Bendrovės portfelį sudarančių įmonių 2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatai  
 

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ)ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR 

 

BAIP ir ACENA NRD grupė 

2017 IQ 2016 IQ 2017 IQ 2016 IQ 

Pajamos 2 457 2 231 996 1 835 

Bendrasis pelnas 715 771 945 1 422 

EBITDA 104 112 (99) 68 

EBIT (7) 15 (149) 37 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (15) 13 (177) 9 

 

NRD CS  ALGORITMŲ SISTEMOS1 AS ANDMEVARA2 

2017 IQ 2016 IQ 2017 IQ 2016 IQ 2017 IQ 2016 IQ 

Pajamos 232 252 346 - 308 - 

Bendrasis pelnas 146 200 268 - 245 - 

EBITDA (69) 50 (86) - (23) - 

EBIT (74) 45 (91) - (29) - 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (104) 41 (90) - (29) - 

 
PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR 

 

BAIP ir ACENA NRD grupė 

2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31 

Materialus turtas 1 129 1 176 302 314 

Nematerialus turtas 369 359 560 593 

Kitas ilgalaikis turtas 65 308 73 50 

Trumpalaikis turtas 5 015 4 637 2 889 2 964 

Iš jo pinigai 137 1 276 1 168 456 

Iš viso turto 6 578 6 480 3 824 3 921 

Nuosavas kapitalas 1 814 1 829 903 1 098 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 85 85 166 229 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai 85 85 - 12 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 679 4 566 2 755 2 594 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai 2 324 288 658 365 

Iš viso nuosavo kapitalo ir 

įsipareigojimų 
6 578 6 480 3 824 3 921 

                                                                            

1 UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t.y. nuo 2016 m. balandžio 1 d. 

2 Andmevara AS įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t.y. nuo 2016 m. gegužės 1 d. 
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NRD CS  ALGORITMŲ SISTEMOS3 AS ANDMEVARA4 

2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31 

Materialus turtas 30 32 47 50 22 28 

Nematerialus turtas 1 1 1 1 10 11 

Kitas ilgalaikis turtas 1 1 - - 1 1 

Trumpalaikis turtas 377 720 875 1 132 442 455 

Iš jo pinigai 65 422 223 542 37 296 

Iš viso turto 409 754 923 1 183 475 495 

Nuosavas kapitalas 215 320 484 674 188 218 

Ilgalaikiai įsipareigojimai - - - - - - 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai - - - - - - 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 194 434 439 509 287 277 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai - - - - - - 

Iš viso nuosavo kapitalo ir 

įsipareigojimų 
409 754 923 1 183 475 495 

 

4 Bendrovės ir jos portfelį sudarančių įmonių 2017 metų I ketvirčio svarbūs įvykiai  
 

 2017 m. sausio 17 d. „INVL Technology“ įsigijo savo valdomos bendrovės BAIP obligacijų už 1,55 mln. eurų. 

Obligacijų, kurių metinė palūkanų norma yra 7,625 proc., išpirkimo terminas – šių metų birželio 30 diena. Per 

obligacijų išleidimą pritrauktos lėšos bus naudojamos „INVL Technology“ grupės bendrovių dalyvavimui konkurse 

užsienio šalyje užtikrinti. 

 2017 m. vasario 2 d. „INVL Technology“ valdomos NRD įmonės įsteigė bendrovę Bangladešo sostinėje Dakoje - 

NRD Bangladesh. Bendrovė teiks visas NRD įmonių ir kitų „INVL Technology“ valdomų verslų paslaugas bei padės 

įgyvendinti NRD įmonių projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose. Numatoma, kad NRD Bangladesh 

specializuosis teikdama paslaugas, susijusias su saugios skaitmeninės erdvės užtikrinimu, tačiau bendrovė taip pat 

pritrauks bei vystys ir kitas NRD įmonių siūlomas paslaugas tokiose srityse kaip verslo klimato gerinimas ir darbo 

vietų kūrimas, viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas, išmani IT infrastruktūra bei skaitmeninės 

platformos finansų sektoriui. 

 2017 m. vasario 7 d. „INVL Technology“ pranešė, jog šių metų viduryje į „Vilniaus vartus“ persikels sostinėje 

veikiančios „INVL Technology“ įmonės UAB „ETRONIKA“, UAB „FINtime“, UAB BAIP, UAB NRD CS, UAB „NRD“ ir 

UAB „ACENA“, o 2018 m. pradžioje – ir UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“. 

 2017 m. vasario 28 d. „INVL Technology“ paskelbė 2016 m. 12 mėnesių preliminarių pagrindinių duomenų 

santrauką. Bendrovės nuosavas kapitalas, po finansinio turto perkainojimo, 2016 m. gruodžio 31 d. siekė 19,7 mln. 

eurų arba 1,62 euro akcijai (lyginant su 1,99 euru akcijai 2015 m. pabaigoje) ir per metus sumažėjo 18,6 proc. 

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 19 727 654,99 eurų arba 1,6203 euro akcijai. 

 2017 m. balandžio 4 d. ETRONIKA pasirašė distribucijos sutartį su Comarch Technologies, Comarch Capital Group 

technologijų padaliniu. 

 2017 m. balandžio 6 d. pasikeitė „INVL Technology“ logotipas ir atnaujinta internetinė svetainė. 

                                                                            

3 UAB „ALGORITMŲ SISTEMOS“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t.y. nuo 2016 m. balandžio 1 d. 

4 Andmevara AS įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t.y. nuo 2016 m. gegužės 1 d. 
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 2017 m. balandžio 18 d.  „INVL Technology“ valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdyba paskyrė Bendrovės 

patariamąjį komitetą. „INVL Technology“ patariamąjį komitetą sudaro „Invaldos INVL“ valdybos nariai Alvydas Banys 

bei Indrė Mišeikytė, „Lietuvos draudimo“ investicijų direktorius Baltijos šalims Gintaras Rutkauskas ir įmonių grupės 

„E-energija“ vienas iš savininkų Virginijus Strioga. 

 2017 m. balandžio 19 d. „INVL Technology“ valdoma įmonė „Algoritmų sistemos“ ir „Profectus novus“ akcininkai 

susitarė nutraukti sandorį dėl „Profectus novus“ įsigijimo.  

 

2017 m. pradžioje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 16 veiklą vykdančių įmonių.  

Bendrovė ir toliau aktyviai vystys įsigytas bendroves siekiant jas paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudojant valdomų 

bendrovių prieigą prie rinkų ir intelektinį kapitalą.  

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS 

Nuo 2017 metų pradžios oficialiai įvestas naujas „NRD įmonių“ (NRD Companies) prekės ženklas bei nauja internetinė 

svetainė (www.nrdcompanies.com), reprezentuojanti visą „NRD įmonių“ grupę ir jų siūlomų paslaugų portfelį.  

„NRD įmonės“ yra globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija yra viešojo 

sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. Grupės kompetencijos apima nacionalinių 

registrų ir informacinių sistemų vystymą, skaitmeninio ir mobilaus parašo sprendimus, skaitmeninių platformų finansų ir 

mažmeninės prekybos sektoriams vystymą, mokesčių surinkimo sistemų kūrimą, informacijos verslą, skaitmenines licencijas, 

dokumentus ir kitus skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimus. 

„NRD įmonės“ yra suformuotos taip, kad galėtų visuose veiklos regionuose (Europoje, Užsachario Afrikoje, Pietų ir Pietryčių 

Azijoje bei mažųjų salų valstybėse) pasiūlyti ir įdiegti pasaulinio lygio technologinius sprendimus už konkurencingą kainą bei 

teikti papildomus sprendimus ir paslaugas per specializuotas įmones. 

Grupei priklauso įmonės: 

 „Norway Registers Development“: „NRD įmonių“ valdanti bendrovė bei grupės teisinių, konsultacinių, ir projektų 

valdymo žinių centras. Bendrovė registruota Sandvikoje, Norvegijoje; 

 „NRD Systems“ (UAB „NRD“): informacinių sistemų kūrimo ir vystymo bendrovė, kuri specializuojasi valstybinių 

mokesčių sistemų bei valstybinių registrų modernizacijoje. „NRD Systems“ būstinės yra Vilniuje ir Kaune; 

 „NRD East Africa“: pardavimų, projektų vykdymo ir garantinės priežiūros bendrovė, prisidedanti prie „NRD įmonių“ 

veiklos Rytų Afrikos regione. Bendrovė yra įsikūrusi Dar es Salamo mieste, Tanzanijoje; 

 „NRD Rwanda“: pardavimų, projektų vykdymo ir garantinės priežiūros bendrovė, prisidedanti prie „NRD įmonių“ 

veiklos Ruandoje, Burundyje bei Kongo Demokratinėje Respublikoje. Bendrovė yra įsikūrusi Kigalyje, Ruandoje; 

 „NRD Bangladesh“: pardavimų, projektų vykdymo ir garantinės priežiūros bendrovė, prisidedanti prie „NRD įmonių“ 

veiklos Pietų Azijos regione; 

 ETRONIKA: viena iš TOP100 novatoriškiausių finansinių technologijų kompanijų Europoje, kurianti pažangius 

skaitmeninės bankininkystės, mažmeninės prekybos bei mobilaus parašo sprendimus. Bendrovė yra įsikūrusi 

Vilniuje; 

 „Infobank Uganda“: specializuota bendrovė, teikianti patikimą informaciją apie verslo subjektus Ugandoje. Įmonė yra 

registruota ir veikia Kampaloje, Ugandoje, jos pagrindiniai klientai – finansų sektoriaus organizacijos. 

 

2017 metais NRD įmonės tęsia projektus Lietuvoje, Tanzanijoje, Zanzibare, Ugandoje, Burundyje, Mauricijuje, Lesoto 

karalystėje bei Bangladeše. Bendrovės šiuo metu taip pat aktyviai dalyvauja naujuose konkursuose R. Afrikos ir P. Azijos 

šalyse. Tikimasi, kad naujus projektus NRD įmonės pradės įgyvendinti antroje metų pusėje.  

NRD bendrovė UAB „NRD“ vasario mėn.pasirašė trejų metų trukmės sutartį su VĮ Registrų centru dėl Teisinių registrų ir 

informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė 774 000,00 Eur be PVM.  

„NRD Rwanda“ jungtinėje veikloje su BAIP balandžio mėnesį pasirašė sutartį su Ruandos mokesčių inspekcija dėl mokesčių 

informacinės sistemos vystymo ir palaikymo paslaugų.  

http://www.nrdcompanies.com/
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Per pirmąjį 2017 metų ketvirtį, NRD 

Įmonės taip pat toliau vykdė Norvegijos 

Taikos korpuso (Fredskorpset Norway) 

finansuojamą darbuotojų mainų 

programą. Jau trečiojo mainų programos 

etapo metu, iš viso 6 NRD įmonių 

darbuotojai stažavosi Lietuvoje bei 

Tanzanijoje (3 NRD East Africa sistemų 

analitikai šiuo metu stažuojasi Kaune).  

 

 

 

 

 

2017 m. kovo 9 d. vyko tarptautinė Kibernetinio saugumo konferencija Dhakoje, kurią organizavo Bangladešo skaitmenizacijos 

taryba su partneriais. Norway Registers Development AS (NRD AS) buvo konferencijos pagrindinis partneris, prie 

konferencijos taip pat prisidėjo NRD CS ir NRD Bangladesh. 

NRD AS vykdomasis direktorius Rimantas Žylius skaitė pagrindinį konferencijos pranešimą apie kibernetinio saugumo 

pasaulines tendencijas. Plačiai vietinėje spaudoje nušviestoje konferencijoje dalyvavo bent 20 diplomatų ir iš užsienio 

atvykusių kibernetinio saugumo ekspertų bei virš 200 valstybės tarnautojų. Konferencija skirta Bangladešo vyriausybės 

kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybos (BGD e-GOV CIRT) vienerių metų veiklos sukakčiai paminėti. BGD e-GOV 

CIRT kūrimo projektą įgyvendina NRD įmonės kartu su NRD CS. 

Konferencijos metu buvo paruošta „Deklaracija 2017: Kibernetinio saugumo stiprinimas“, kurią pasirašė Bangladešo IRT 

ministras Zunaid Ahmed Palak. Deklaracija ragina visas organizacijas prisiimti pilną atsakomybę už savo veiklos ir teikiamų 

paslaugų kibernetinį saugumą bei pabrėžia, kad kibernetinis saugumas - tai organizacijos vadovų atsakomybė, ne IT 

darbuotojų. Visą deklaracijos tekstą galite rasti čia: https://www.cirt.gov.bd/declaration-2017-on-strengthening-cybersecurity/ 

 

Nuotrauka: Konferencijos metu NRD AS vykdomajam direktoriui Rimantui Žyliui buvo įteikta Bangladešo ICT ministro padėka už sėkmingą 

bendradarbiavimą įgyvendinant Bangladešo vyriausybės kibernetinių incidentų tyrimo tarnybos steigimo projektą. 

https://www.cirt.gov.bd/declaration-2017-on-strengthening-cybersecurity/
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AS Andmevara yra informacinių technologijų bendrovė, teikianti programinės įrangos vystymo, skaitmenizavimo ir įvairius IT 

sprendimus vietos valdžios institucijoms. Bendrovė taip pat teikia priežiūros ir klientų aptarnavimo paslaugas. 

2017 metų sausį užbaigė 650 tūkst. Moldovos teismų dokumentų skaitmenizacijos projektą. Taip pat bendrovė sausio 

pabaigoje atnaujino savo prekės ženklą. 

2017 m. vasario 6 dieną AS Andmevara pasirašė sutartį, pagal kurią bendrovė tapo savivaldybių strateginiu IT partneriu 

informacinių sistemų aptarnavimui ir vystymui. Estija šiuo metu vykdo savivaldos reformą, siekdama pagerinti valdymą ir 

savivaldybių teikiamų paslaugų efektyvumą gyventojams.  

AS Andmevara pradėjo kurti Estijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai informacinę sistemą. Tai bus pagrindinė 

pirmininkaujančios šalies anglų kalbos internetinė sistema, kurios tikslas sumažinti el. pašto pranešimus ir popierinius 

dokumentus, bei pagerinti informacijos saugumą. Ši iniciatyva sukurta tam, kad procesai būtų saugesni, greitesni ir 

ekonomiškesni bei palengvintų skaitmeninio parašo diegimą.  

AS Andmevara šiuo metu aptarnauja 250 klientų Estijoje ir Moldovoje.  

IT INFRASTRUKTŪRA 

Per 2017 m. 3 mėnesius IT infrastruktūros srityje dirbančių bendrovių BAIP ir Acena pajamos augo lyginant su tuo pačiu 

laikotarpiu 2016 metais. Bendrovės tikisi, kad antroje metų pusėje suaktyvės IT paklausa Lietuvos viešajame sektoriuje ir 

bendrovės pradės įgyvendinti reikšmingus projektus tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.   

2017 metais bendrovė BAIP vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, Danijoje, Norvegijoje, Ruandoje bei Burundyje. 

Bendrovė įgyvendino projektus ir vykdė priežiūros sutartis įvairiose Lietuvos institucijose bei organizacijose. Bendrovė taip pat 

stiprino partnerystes su techninės ir programinės įrangos gamintojais, tapo „Dell Premier“ partneriu Lietuvoje. 

UAB BAIP 2017 m. sausio mėn. pasirašė biuro technikos priežiūros, aptarnavimo ir nuomos sutartis su AB „Orlen Lietuva“. 

2017 m. sausio 17 d. „INVL Technology“ įsigijo BAIP obligacijų už 1,55 mln. eurų. Obligacijų, kurių metinė palūkanų norma 

yra 7,625 proc., išpirkimo terminas – šių metų birželio 30 diena. Per obligacijų išleidimą pritrauktos lėšos buvo naudojamos 

„INVL Technology“ grupės bendrovių dalyvavimui konkurse užsienio šalyje užtikrinti.  

2017 m. kovo 27 d. įvyko kasmetinė UAB BAIP su 

partneriais organizuojama konferencija 

„Technologijos ir atsparumas“, skirta didžiųjų 

Lietuvos verslo ir valstybinių organizacijų vadovams 

bei IT departamentų specialistams. 2017– aisiais 

metais pagrindinis dėmesys skirtas atsinaujinusiai 

BAIP kritinės IT infrastruktūros valdymo metodologijai 

CIMF2.0 ir aplikacijoms, jų priežiūrai bei valdymui. 

Taip pat kalbėta duomenų augimo, jų panaudojimo 

išmaniųjų miestų kūrimui, valstybinių debesų 

kompiuterijos projektų diegimo ir kitomis temomis. 

 

 

 

 

Balandžio pradžioje BAIP gavo apdovanojimą kaip Dell 

EMC metų partneris Cloud and Data Center solutions 

kategorijoje. 
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KIBERNETINĖ SAUGA 

2017 metais specializuota kibernetinės saugos bendrovė NRD CS tikisi reikšmingo proveržio Lietuvoje ir užsienyje. 

Šiemet NRD CS atsinaujino savo prekės ženklą ir internetinę svetainę (www.nrdcs.lt), kurioje aiškiau išskirtos bendrovės 

teikiamos prevencijos, reakcijos, saugos valdymo, gebėjimų stiprinimo ir sprendimų kritinei infrastruktūrai paslaugos.  

Lietuvoje bendrovė vykdė neatskleidžiamus saugos testavimo, auditų, konsultacijų ir mokymų projektus. NRD CS baigė 

saugos įvykių stebėjimo sistemos diegimo projektą Ignalinos atominėje elektrinėje bei su jungtinės veiklos partneriais UAB 

„S4ID“ vykdė Vilniaus miesto savivaldybės informacinių sistemų projektų diegimo techninės priežiūros ir audito paslaugų 

projektą. NRD CS Vilniaus savivaldybėje įdiegė specializuotą saugos incidentų aptikimo bei analizės programinę įrangą, vykdė 

mokymus. 

Bangladeše NRD CS kartu su NRD AS toliau tęsia nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos kūrimo 

projektą, kovo mėn. dalyvavo tarptautinėje Kibernetinio saugumo konferencijoje Dhakoje, kurią organizavo Bangladešo 

skaitmenizacijos taryba su partneriais. 

Pirmasis šių metų ketvirtis taip pat pasižymėjo renginių gausa Lietuvoje. 

Kovo mėnesį NRD CS kartu su Hnit-Baltic pristatė kaip GIS technologija gali būti panaudojama sprendžiant žvalgybos, 

teisėsaugos ir kontrolės insitucijų uždavinius. Bendrovė taip siekia prisidėti prie Lietuvos žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos 

analitikų gebėjimų stiprinimo.  

Balandžio 4 d. vyko NRD CS seminaras “Kibernetinis atsparumas: ką būtina žinoti šį pavasarį?”, kurio metu NRD CS 

konsultantai pristatė kibernetinio saugumo valdymo tendencijas ir perspektyvas, naująjį ES asmens duomenų privatumo 

reglamentą bei kitas temas.  

Balandžio 5 d. Vilniuje vyko kasmetinis Cellebrite's UFED User Forum. NRD CS kvietė tyrėjus susipažinti su naujausiomis 

mobilių įrenginių skaitmeninių tyrimų tendencijomis ir technologiniais sprendimais bei pabendrauti su kolegomis, 

sprendžiančiais tuos pačius uždavinius kitose organizacijose. 

Balandžio 10-11 dienomis vyko praktiniai 

NRD CS mokymai tema “Atvirųjų šaltinių 

žvalgyba: tikslinė informacijos paieška“,  

kurių metu dalyviai mokėsi efektyviai rasti 

tikslinę informaciją ir susidaryti didelį 

paveikslą pasinaudojant turimos 

informacijos dalelyte, pvz. asmens ar 

organizacijos kontaktais. Sulaukus didelio 

susidomėjimo, gegužės 23-24 d. renkama 

nauja mokymų grupė.  

 

Nuotrauka: NRD CS mokymai tema “Atvirųjų 

šaltinių žvalgyba: tikslinė informacijos paieška“ 

 

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS 

Sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityje veikiančios UAB „Algortimų sistemos“ didžiausi klientai šiuo metu yra 

Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybės, Aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, 

Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė darbo inspekcija bei Aplinkos apsaugos agentūra. 

Per pirmąjį šių metų ketvirtį bendrovė siekė diversifikuoti veiklą ir taip kompensuoti neprasidėjusios naujos ES struktūrinių 

fondų investicijų programos įtaką projektams Lietuvoje. Tarptautiniuose viešųjų pirkimų konkursuose „Algoritmų sistemos“ 

aktyviai dalyvavo kartu su kitomis „INVL Technology“ valdomomis bendrovėmis. Bendrovės siūlomų paslaugų portfelis apima 

įvairias viešajam sektoriui aktualias paslaugas: e. sveikatos, mokesčių modernizavimo, aplinkos tvarkymo, rinkimų sistemos 

sprendimus ir kitas.  

Tikimasi, kad pirkimai pagal naują ES struktūrinių fondų investicijų programą prasidės šių metų antroje pusėje. 

http://www.nrdcs.lt/
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VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

5 Kita informacija  

AKCIJOS IR AKCININKAI 

Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2014 m. 

 ISIN kodas LT0000128860 

 Trumpinys INC1L 

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės akcijas valdė apie 3 400 akcininkai. 

Akcininkai, 2017 m. balandžio 20 d. (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai) nuosavybės teise turėję ar valdę 

daugiau kaip 5 procentus „INVL Technology“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų. 

Akcininko vardas, pavardė, 

įmonės kodas, pavadinimas, 

adresas 

Nuosavybės teise 

priklausančių akcijų 

kiekis, vnt. 

Įstatinio 

kapitalo dalis, 

proc. 

Balsų dalis, proc. 

Nuosavybės teise 

priklausančių akcijų 

suteikiami balsai, proc. 

Netiesiogiai turimi 

balsai, proc. 

Balsų dalis iš viso, 

proc. 

UAB „LJB investments“, 

kodas 300822575, 

A.Juozapavičiaus g. 9A, 

Vilnius 

2 424 152 19,91 19,91 - 19,91 

AB „Invalda INVL“, kodas 

121304349, 

Gynėjų g. 14, Vilnius 

1 691 737 13,90 13,90 - 13,90 

Irena Ona Mišeikienė 1 466 421 12,04 12,04 - 12,04 

AB „Lietuvos draudimas“, 

kodas 110051834, 

J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius 

909 090 7,47 7,47 - 7,47 

Kazimieras Tonkūnas 675 452 5,55 5,55 1,535 7,08 

Alvydas Banys 618 745 5,08 5,08 19,916 24,99 

 

                                                                            

5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus 
balsus. 
6 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus. 
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PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE „NASDAQ VILNIUS“  

 

 

BENDROVĖS (INC1L) AKCIJŲ KAINOS IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS „NASDAQ VILNIUS“ INDEKSŲ PALYGINIMAS 
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BENDROVĖS VALDYMAS 

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui AB „INVL Technology“ išdavus uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją, 

„INVL Technology“ valdybos ir vadovo įgaliojimai perėjo ir nuo nurodytos datos yra įgyvendinami turto valdymo bendrovės 

„INVL Asset Management“. 

Remiantis UTIB „INVL Technology“ įstatais, šios bendrovės valdymą perėmusi „INVL Asset Management“ sudaro investicinį 

ir patariamąjį komitetus, kurie, atsižvelgdami į jiems suteiktus įgaliojimus, taip pat dalyvauja bendrovės valdyme. 

2017 m. balandžio 18 d. valdymo įmonės „INVL Asset Management“ valdyba paskyrė Bendrovės patariamąjį komitetą, kurį 

sudaro „Invaldos INVL“ valdybos nariai Alvydas Banys bei Indrė Mišeikytė, „Lietuvos draudimo“ investicijų direktorius Baltijos 

šalims Gintaras Rutkauskas ir įmonių grupės „E-energija“ vienas iš savininkų Virginijus Strioga. 

Bendrovės investicinis komitetas veikia nuo 2016 m. liepos 14 d. ir jį sudaro: 

 

Kazimieras Tonkūnas  Vytautas Plunksnis          Vida Juozapavičienė       Nerijus Drobavičius 

Investicinio komiteto pirmininkas         Investicinio komiteto narys         Investicinio komiteto narė   Investicinio komiteto narys 

 

 

 


