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1. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę (emitentą) ir jos įmonių grupę 

Pavadinimas Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology“ 

Kodas  300893533 

Registracijos adresas Gynėjų g. 14, 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; 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.  

2017 m. pabaigoje „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelį sudarė 15 veiklą vykdančių įmonių.  

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

Lietuvoje „NRD Systems“ (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 „Andmevara  AS“ su dukterine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“. 

„INVL Technology“ – investicijų į informacines ir ryšio technologijas bendrovė, listinguojama AB Nasdaq Vilnius akcijų biržoje 

(trumpinys - INC1L) nuo 2014 m. birželio mėn.    

mailto:info@invltechnology.lt
http://www.invltechnology.lt/
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 2. Vadovo žodis 

 

 

2017 metai buvo sėkmingi „INVL Technology“ – daugumai jos valdomų įmonių padidinus ne tik pajamas, bet ir pelną, augo ir 

bendrovės valdomo turto vertė. Gerus rezultatus demonstravo kibernetinės saugos, finansinių technologijų ir sprendimų IT 

imlioms pramonės šakoms srityse veikiančios įmonės, o, vertinant pagal rinkas, labiausiai augo bendrovių pajamos Rytų 

Afrikos ir Pietų Azijos rinkose. 

 

2017 metais plėtėme nuolatinę prieigą prie rinkų ir kūrėme naujus produktus  

„INVL Technology“ prioritetas 2017 metais buvo išplėsti nuolatinę prieigą prie rinkų ir padidinti valdomų įmonių portfelį. 

Valdomos įmonės pirmenybę teikė naujų produktų kūrimui bei tarptautinės veiklos kompetencijos didinimui. 

Praėjusiais metais „INVL Technology“ bendrovės vykdė projektus 17-oje šalių, iš jų 14-oje projektai vykdyti ir 2016 metais. 

Bendrovės pradėjo naujus projektus, užmezgė ryšius su partneriais Kipre, Albanijoje, Malavyje, Gambijoje, Indijoje. Tai leido 

iš dalies kompensuoti dar neprasidėjusį naują IT sektoriaus Europos Sąjungos finansavimo Lietuvoje etapą. 

2017 metų pradžioje įsteigėme bendrovę Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“, kuri padėjo bendrovėms įsitvirtinti visai grupei 

strategiškai svarbioje rinkoje. Per 2017 m. antrąjį ketvirtį Bangladeše NRD CS kartu su NRD AS užbaigė nacionalinės 

reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos kūrimo projektą, kuris 2018 m. vasarį buvo nominuotas Pasaulinio 

informacinės visuomenės forumo (angl. „World Summit on the Information Society“) prizui už pasitikėjimo informacinėmis ir 

ryšio technologijomis kūrimą bei jų saugumo stiprinimą. „NRD įmonės“, BAIP ir NRD CS Bangladeše tiekė technologijas, 

skirtas kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybos (CIRT) laboratorijai Bangladešo skaitmenizavimo taryboje kurti bei 

ypatingos svarbos infrastruktūrai stiprinti.   

Bendrovių ekspertai ne tik aktyviai organizavo renginius, bet ir dalyvavo kaip pranešėjai ir dėstytojai įvairiose konferencijose, 

seminaruose, diskusijose ir forumuose tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos, Rytų Afrikos ir Pietų Azijos šalyse. Įmonės taip pat 

bendradarbiavo su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis ir kūrė naujus produktus, tokius kaip „Etronikos“ procesų valdymo 

sistema, NRD CS atvirųjų šaltinių žvalgybos modulis bei kitus. Tai stiprino bendrovių intelektinį kapitalą ir padėjo pamatus 

vertei augti.  

 

2018 metais stambinsime valdomas įmones ir kelsime jų vertę  

2018 metais „INVL Technology“ teiks pirmenybę valdomų įmonių stambinimui ir jų vertės auginimui. Iki šiol taikytą bendrovių 

skirstymą į 4 veiklos sritis pakeis 3 naujos funkcinės grupės: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo 

bei kibernetinio saugumo.  

Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupei ir toliau priklausys „NRD įmonių“ grupė, kibernetinio saugumo – UAB NRD CS 

bei kiti potencialūs įsigijimai toje srityje, o IT paslaugų ir programavimo grupė bus sudaryta sujungus IT infrastruktūros ir 

sprendimų IT imlioms pramonės šakoms veiklos sritis – šią grupę sudarys UAB „Novian“ (2018 m. vasarį pakeitusi pavadinimą 

UAB „Vitma“), UAB BAIP, UAB „Acena“, UAB „Algoritmų sistemos“ ir „Andmevara AS“ (prieš tai priklausiusi verslo klimato 

gerinimo ir e. valdymo grupei). 

2017 metai buvo sėkmingi „INVL Technology“ 

– daugumai jos valdomų įmonių padidinus  

ne tik pajamas, bet ir pelną, augo ir bendrovės 

valdomo turto vertė.  

 

Kazimieras Tonkūnas 
 
„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris 
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Vertiname, kad tai ne tik leis geriau aptarnauti klientus ir sukurti konkurencinį pranašumą Baltijos šalyse, bet ir parems verslo 

vystymą Norvegijoje bei Švedijoje, suvienys bendrovių jėgas plėtrai regione, didins bendrovių pajamas ir vertę. Manome, kad 

stambesnės įmonių grupės bus patrauklios ir investuotojams. 

 

 

 

 

UAB „Vitma“ 2018 m. vasario 21 d. pakeitė  

pavadinimą į UAB „Novian“. 

 

 

Investicijos  

Šiuo metu „INVL Technology“ ieško naujų investicijų Lietuvoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Tikimasi, kad naują įsigijimo sandorį 

pavyks sudaryti dar 2018 metais ar 2019 metų pradžioje. 

2018 metais bendrovė taip pat rems vidinių startuolių kūrimą „INVL Technology“ įmonėse, taip pat galimas ir dalies veiklos ar 

produkto atskyrimas į savarankiškas antrines bendroves.  

 

Valdomos bendrovės stiprins produktų portfelius, efektyvins veiklą 

2018 metais valdomų įmonių prioritetas ir toliau išlieka naujų produktų kūrimas bei tarptautinės veiklos kompetencijos 

didinimas. Bendrovės investuos į jau sukurtų produktų komercinį pritaikymą ir pardavimą, prekės ženklų stiprinimą, taip pat 

paslaugų kokybės bei klientų pasitenkinimo gerinimą.  

Šiame aktyvaus vystymo etape reikšmingą įtaką bendrovių vertei didinti iki 2026 metų turi bendradarbiavimas, leidžiantis joms 

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

specializuotas kompetencijas. Šias galimybes sustiprins ir naujai sukurtos funkcinės grupės – tikimasi, kad tai leis efektyviau 

kurti bendrus produktus ir paslaugas, tinkamus geriau aptarnauti didelius klientus Baltijos, Rytų Afrikos bei Pietų Azijos šalyse.  

Dar 2017 m. rugsėjį Lietuvos sostinėje veikiančios „INVL Technology“ įmonės „Etronika“, „FINtime“, BAIP, NRD CS, NRD ir 

„Acena“ įsikraustė į naujas patalpas „Vilniaus vartų“ komplekse, Gynėjų gatvėje. 2018 m. vasarį prie jų prisijungė ir „Algoritmų 

sistemos“. Tikimasi, kad darbas šalia leis bendrovėms efektyviau įgyvendinti kompleksinius projektus, suteikiant klientams 

galimybę vienoje vietoje bendrauti su keliais projekto partneriais.  

Papildomos vertės „INVL Technology“ įmonėms suteiks ir tai, kad „Vilniaus vartuose“ vienoje vietoje įsikūrė BAIP 24x7 sistemų 

stebėjimo centras ir užduočių valdymo centras, koordinuojantis aptarnavimą devyniose šalyse bei NRD CS reagavimo į 

kibernetinės saugos incidentus komanda NRD CIRT. Klientai gali vienoje vietoje aptarti įgyvendinamus projektus, čia vyksta 

susitikimai ir pristatymai, konferencijos bei kūrybinės dirbtuvės. 

 

 
 
 
Kazimieras Tonkūnas 
 
„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris 
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3. „INVL Technology“ 12 mėnesių pagrindiniai finansiniai rodikliai, tūkst. eurų  

Pateikiami Bendrovės finansiniai rodikliai yra preliminarūs, neaudituoti ir nėra Bendrovės grynųjų aktyvų vertės paskelbimas. 

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė bus paskelbta per Bendrovės įstatuose nurodytus terminus. Jeigu audituota grynųjų aktyvų 

vertė skirsis nuo apskaičiuotos remiantis preliminariais finansiniais rodikliais, šiam pokyčiui nebus taikoma Bendrovės įstatų 

nuostata dėl klaidos taisymo. 

 „INVL TECHNOLOGY“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR 

 2016 m. 12 mėn. 2017 m. 12 mėn. 

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis (4 013) 3 446 

Pelnas (nuostoliai) iki apmokestinimo (4 541) 3 418 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (4 515) 3 418 

 2016-12-31 2017-12-31 

Finansinio turto vertė 16 696 20 142 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 128 5 030 

Kitas turtas 27 39 

TURTO IŠ VISO 19 851 25 211 

Kiti įsipareigojimai 123 2 065 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai - 1 953 

Nuosavas kapitalas 19 728 23 146 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 851 25 211 

FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EUR 

BENDROVĖ 2016-12-31 2017-12-31 

UAB „Novian“* (apima UAB BAIP ir UAB „Acena“) 7 710 7 284 

UAB Algoritmų sistemos (UAB „Inventio 2016 m.)“** 3 222 3 748 

„NRD įmonės“ (apima UAB „Etronika“, NRD UAB, Norway 

Registers Development AS ir kt.) 
2 870 3 471 

UAB NRD CS 1 908 4 873 

UAB „FINtime“ 253 274 

„Andmevara AS“ 733 492 

Iš viso 16 696 20 142 

* UAB „Vitma“ 2018-02-21 pakeitė pavadinimą į UAB ‚Novian“ 

** 2016 m. gruodžio 31 d. apima UAB „Inventio“ ir UAB „Algoritmų sistemos“; per 2017 m. šios bendrovės buvo apjungtos. 

 

FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS, TŪKST. EUR 

  

Laikotarpio pradžios likutis 16 696 

Investicijos į naujų įmonių pirkimą 5 000 

Investicijų perleidimas (5 250) 

Investicijų perleidimo pelnas 250 

Perkainojimas  3 446 

LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS 20 142 



 

 

2017 m. 12 mėn. veiklos rezultatai    |   7  

4. „INVL Technology“ portfelį sudarančių įmonių 12 mėn. veiklos rezultatai 

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR 

 
NRD įmonės UAB „Etronika“1 UAB „NRD“1 AS ANDMEVARA2 BAIP ir ACENA NRD CS  ALGORITMŲ SISTEMOS3 

2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017 2016 2017 

Pajamos 6 032 7 227 1 540 1 667 1 978 2 020 899 1 092 11 100 11 732 1 577 3 493 2 215 2 757 

Bendrasis pelnas 4 077 4 282 1 350 1 558 1 839 1 780 743 821 2 040 3 441 846 1 755 1 739 2 126 

EBITDA (42) 565 (236) 294 124 134 (29) (271) 373 780 110 603 431 358 

EBIT (250) 372 (279) 268 80 93 (54) (292) (59) 317 90 586 414 340 

Grynasis pelnas 

(nuostoliai) (431) 421 (286) 248 62 84 (53) (292) (107) 203 69 468 363 361 

 
 

PAGRINDINIAI  BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR 

 
NRD įmonės UAB „Etronika“ 1 UAB „NRD“1 AS ANDMEVARA2 BAIP ir ACENA NRD CS ALGORITMŲ SISTEMOS3 

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

Materialus turtas 314 257 42 9 335 305 29 10 1 176 1 005 32 34 50 40 

Nematerialus turtas 593 599 263 402 5 4 11 6 359 361 1 5 1 1 916 

Kitas ilgalaikis turtas 43 55 - 15 21 28 - - 308 36 1 8 - 308 

Trumpalaikis turtas 2 964 3 608 360 464 1 083 1 014 455 298 4 637 4 266 720 2 215 1 132 1 532 

Iš jo pinigai 456 297 57 130 - - 296 51 1 276 430 422 383 542 284 

Iš viso turto 3 914 4 519 665 890 1 444 1 351 495 314 6 480 5 668 754 2 262 1 183 3 796 

Nuosavas kapitalas 1 109 1 454 4 297 583 667 218 (86) 1 829 2 032 320 787 674 3 152 

Ilgalaikiai įsipareigojimai 229 102 81 81 21 - - - 85 18 - - - - 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai 12 - - - - - - - 85 18 - - - - 

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
2 576 2 963 580 512 840 684 277 400 4 566 3 618 434 1 475 509 644 

Iš jų finansiniai įsipareigojimai 365 130 130 60 14 70 - - 288 231 - 366 - - 

Iš viso nuosavo kapitalo 

ir įsipareigojimų 
3 914 4 519 665 890 1 444 1 351 495 314 6 480 5 668 754 2 262 1 183 3 796 

                                                           
1 UAB „Etronika“ ir NRD UAB rezultatai yra įtraukti į NRD įmonių rezultatus 
2 Andmevara AS įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2016 m. gegužės 1 d. 
3 UAB „Algoritmų sistemos“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2016 m. balandžio 1 d.; 2016 m. gruodžio 31 d. rezultatai apima UAB „Inventio“ ir UAB „Algoritmų sistemos“; per 2017 m. šios bendrovės buvo 
apjungtos 
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„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ STRUKTŪRA PRANEŠIMO TEIKIMO DIENAI 

 

5. Per 2017 m. padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas 
 

NAUJOS ĮMONĖS IR ĮSIGIJIMAI 
 

2017 m. vasario 2 d. „INVL Technology“ valdomos NRD įmonės įsteigė bendrovę Bangladešo sostinėje Dako je – „NRD 

Bangladesh“. Bendrovė teikia visas NRD įmonių ir kitų „INVL Technology“ valdomų verslų paslaugas bei padeda įgyvendinti 

„NRD įmonių“ projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose. „NRD Bangladesh“ specializuojasi teikdama paslaugas, susijusias 

su saugios skaitmeninės erdvės užtikrinimu, tačiau bendrovė taip pat vysto 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. rugsėjo 28 d. „INVL Technology“ per 100 proc. valdomą Suomijos bendrovę įsigijo 77,35 proc. Suomijos kibernetinės 

saugos bendrovės „Deltagon Group Oy“ akcijų už 4,882 mln. EUR. Sandorį iš dalies finansavo DNB bankas Lietuvoje, „INVL 

Technology“ suteikęs 1,9 mln. eurų paskolą 4 metams. 2017 m. gruodžio 7 d. „INVL Technology“ perleido Suomijos bendrovę 

„Nordic Cyber Security“, valdančią 77,35 proc. „Deltagon Group” akcijų. Suomijos vyriausybės valdoma bendrovė „Suomen 

Erillisverkot“ (State Security Networks Ltd) už 100 proc. „Nordic Cyber Security” akcijų sumokėjo 5,25 mln. eurų. Sandoris, 

kuris užbaigtas 2017 m. gruodžio 7 dieną, neturi reikšmingos įtakos „INVL Technology“ rezultatams. 

6. Bendrovės ir jos portfelį sudarančių įmonių 2017 metų svarbūs įvykiai  
 

    FINANSINĖS ATASKAITOS 

• 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.  
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• 2017 m. balandžio 6 d. „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę, kuri 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 19 727 

654,99 eurų arba 1,6203 euro akcijai. 

• 2017 m. balandžio 28 d. „INVL Technology“ paskelbė 2017 m. 3 mėnesių preliminarius veiklos rezultatus. Bendrovės 

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

pirmąjį 2017 metų ketvirtį siekė 468 tūkst. eurų. Taip pat buvo paskelbta grynųjų aktyvų vertė, kuri 2017 m. kovo 31 d. 

buvo 19 259 953,53 eurų arba 1,5819 euro akcijai. 

• 2017 m. rugpjūčio 30 d. „INVL Technology“ paskelbė 2017 m. 6 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas 

kapitalas 2017 m. birželio 30 d. siekė 19,7 mln. eurų arba 1,62 euro akcijai. Investicijos 2017 m. birželio pabaigoje sudarė 

16,6 mln. eurų. Bendrovės pinigų likutis per 2017 m. pirmąjį pusmetį padidėjo nuo 3,1 mln. eurų iki 3,2 mln. eurų. Taip 

pat buvo paskelbta grynųjų aktyvų vertė, kuri 2017 m. birželio 30 d. buvo 19 748 704,83 eurų arba 1,6220 euro akcijai. 

• 2017 m. spalio 31 d. „INVL Technology“ paskelbė 2017 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas kapitalas 

ir grynųjų aktyvų vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 19 941 795,21  eurų arba 1,6379 euro akcijai. Bendrovės investicijos 

į valdomas įmones 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 21,9 mln. eurų. Investicijų vertė padidėjo 5,2 mln. eurų. Bendrovės 

pinigų likutis per 2017 m. 9 mėn. sumažėjo nuo 3,1 mln. eurų iki 50 tūkst. eurų. Grynasis Bendrovės pelnas už 2017 

metų 9 mėn. siekė 214 tūkst. eurų. 

 SUTARTYS 

• 2017 m. balandžio 4 d. „Etronika“ pasirašė distribucijos sutartį su Comarch Technologies, Comarch Capital Group 

technologijų padaliniu. 

• 2017 m. gegužės 3 d. „INVL Technology“ pasirašė depozitoriumo paslaugų sutarties pakeitimą su AB SEB banku. 

Susitarta dėl 0,04 procentinio punkto mažesnio depozitoriumo mokesčio. 

PORTFELIO ĮMONIŲ POKYČIAI 

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

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

įgyvendinti NRD įmonių projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose.  

• 2017 m. rugsėjo 28 d. „INVL Technology“ per 100 proc. valdomą Suomijos bendrovę įsigijo 77,35 proc. Suomijos 

kibernetinės saugos bendrovės „Deltagon Group Oy“ akcijų už 4,882 mln. EUR. 

• 2017 m. gruodžio 7 d. „INVL Technology“ perleido Suomijos bendrovę „Nordic Cyber Security“, valdančią 77,35 proc. 

„Deltagon Group” akcijų. Suomijos vyriausybės valdoma bendrovė „Suomen Erillisverkot“ (State Security Networks Ltd) 

už 100 proc. „Nordic Cyber Security” akcijų sumokėjo 5,25 mln. eurų. Sandoris neturi reikšmingos įtakos „INVL 

Technology“ rezultatams. 

 VALDYMO IR/AR PRIEŽIŪROS ORGANAI 

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

sudaro „Invalda 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 27 d. vyko visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkai nusprendė: patvirtinti „INVL Technology“ 

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius; patvirtinti „INVL Technology“ audito komiteto nuostatų naują redakciją ir 4 

(ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu) į 

Bendrovės audito komitetą bei pavedė Bendrovės Valdymo įmonei nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto 

nariams tvarką; pakeisti Bendrovės buveinės adresą. 

 MOTYVACIJOS PRIEMONĖ „INVL TECHNOLOGY“ AKCIJOMIS  

• 2017 m. gegužės 19 d. „INVL Technology“ paskelbė, jog dalis premijų „INVL Technology“ valdomų įmonių darbuotojams 

bus mokama akcijomis. Numatoma, kad akcijomis bus išmokama iki 30 proc. darbuotojams skirtų priedų. Nustatyta, kad 

už akcijas bus mokama ne daugiau nei vienai akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė. 

NAUJOS PATALPOS 

• 2017 m. viduryje į „Vilniaus vartus“ persikėlė sostinėje veikiančios „INVL Technology“ įmonės UAB „Etronika“, UAB 

„FINtime“, UAB BAIP, UAB NRD CS, UAB „NRD“ ir UAB „Acena“, o 2018 m. vasarį persikėlė ir UAB „Algoritmų sistemos“.  
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VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS.  „NRD ĮMONĖS“ 

 

„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. 

 

„NRD įmonių“ 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. 
 

 

 

 

 

 

Pagrindiniai „NRD įmonių“ finansiniai 

rodikliai  

 

• „NRD įmonių“ pajamos per 2017 m. 12 
mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 
2016 metais, paaugo beveik 20 proc. ir 
pasiekė 7,23 mln. eurų (2016 m. 
pajamos buvo 6,03 mln. eurų).  

 

• Grupės EBITDA per tą patį laikotarpį iš 
neigiamos 42 tūkst. eurų pakilo į 
teigiamą – 565 tūkst. eurų.  

 

• Grynasis pelnas per 2017 m. 12 mėn. 
pasiekė 421 tūkst. eurų, kai tuo pačiu 
laikotarpiu 2016 m. grupė  turėjo 431 
tūkst. eurų grynąjį nuostolį.  

 

• UAB „Etronika“ ir UAB NRD 
rezultatai yra įtraukti į „NRD įmonių“ 
rezultatus.  

 

• Per 2017 m. 12 mėn. UAB „Etronika“ 
pajamos, lyginant su tuo pačiu 
laikotarpiu 2016 metais, padidėjo 8,2 
proc. ir pasiekė 1,67 mln. eurų (2016 m. 
12 mėn. pajamos siekė 1,54 mln. eurų). 
Bendrovės EBITDA per 2017 metus 
pakilo iš neigiamos 236 tūkst. eurų į 
teigiamą – 294 tūkst. eurų. 2016 metais 
turėtą 286 tūkst. eurų grynąjį nuostolį 
pakeitė per 2017 m. 12 mėn. uždirbtas 
248 tūkst. eurų grynasis pelnas. 

 

• UAB NRD per 2017 m. 12 mėn. gavo 
2,02 mln. eurų pajamų – 2 proc. daugiau 
nei per tą patį laikotarpį 2016 metais 
(2016 m. 12 mėn. pajamos siekė 1,98 
mln. eurų). EBITDA paaugo 8,1 proc. ir 
pasiekė 134 tūkst. eurų (2016 m. 
bendrovės EBITDA siekė 124 tūkst. 
eurų). Per 2017 m. 12 mėn. bendrovė 
taip pat uždirbo 35,5 proc. daugiau 
pelno nei 2016 metais – 84 tūkst. eurų 
(2016 m. – 62 tūkst. eurų). 
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PROJEKTAI  

2017 metais „NRD įmonės“ vykdė projektus Lietuvoje, Suomijoje, Estijoje, Albanijoje, Tanzanijoje, Zanzibare, 

Ugandoje, Ruandoje, Burundyje, Mauricijuje bei Bangladeše. Bendrovės šiuo metu taip pat aktyviai dalyvauja 

konkursuose R. Afrikos ir P. Azijos šalyse.  

 

LIETUVOJE 

„NRD įmonių“ bendrovė „NRD Systems“ (UAB NRD) 2017 

m. vasario mėn. pasirašė trejų metų trukmės 774 tūkst. eurų 

(be PVM) vertės sutartį su VĮ Registrų centru dėl Teisinių 

registrų ir informacinių sistemų plėtros ir priežiūros paslaugų 

teikimo.  

2017 metų rugsėjo mėn. bendrovė pasirašė Standartizuotų 

buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo 

posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su Valstybine 

mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos. Sutarties 

biudžetas yra daugiau nei 800 tūkst. eurų (su PVM). 

Bendrovė taip pat teikė paslaugas Lietuvos bankui, Muitinės 

departamentui prie LR finansų ministerijos, VšĮ 

Respublikinei Kauno ligoninei, taip pat - Audito, apskaitos, 

turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR 

finansų ministerijos bei kitoms organizacijoms.   

Kita „NRD įmonėms“ priklausanti bendrovė „Etronika“ 2017 m. Šiaulių bankui sukūrė ir įdiegė procesų robotizavimo 

(angl. - Robotics Process Automation) principais pagrįstą kreditų išdavimo proceso valdymo sistemą, pradėjo kurti 

UAB „Mobilieji mokėjimai“ komercinių mobiliųjų mokėjimų infrastruktūros sprendimą („MoQ“), įdiegė savitarnos kasų 

sprendimą „Reitan Group“ (Suomijoje ir Estijoje) bei vykdė kitus projektus. 

 

EUROPOJE 

„Norway Registers Development AS“ vykdė Jungtinių tautų vystymo programos (UNDP) finansuojamą konsultacinį 

projektą Albanijoje, skirtą viešųjų paslaugų pristatymo plėtrai sunkiai pasiekiamose Albanijos vietovėse. 

 

R. AFRIKOJE  

„Norway Registers Development AS“ su dukterinėmis UAB NRD bei „NRD East Africa Ltd“. 2017 m . birželį įgyvendino 

strateginį Internetinės registracijos sistemos Tanzanijos Verslo registracijos ir licencijavimo agentūroje (BRELA) 

kūrimo projektą.  

Zanzibare „NRD įmonės“ vykdė konsultacinį projektą, skirtą internetinio juridinių asmenų ir hipotekos registro 

sukūrimui. Zanzibaro delegacija 2017 m. rugpjūčio mėn. lankėsi Lietuvoje, kur susitiko su Lietuvos institucijomis ir 

apsikeitė gerąja praktika. 

Ruandoje „NRD Rwanda Ltd.“ kartu su BAIP pasirašė sutartį dėl infrastruktūros palaikymo projekto. BAIP taip pat 

atnaujino bendradarbiavimą su Ruandos Vystymosi Taryba. 

 

P. AZIJOJE (BANGLADEŠE) 

Bangladeše NRD AS kartu su NRD CS užbaigė nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos 

kūrimo projektą bei jungtinėje veikloje su BAIP pasirašė naują programinės ir techninės įrangos tiekimo bei diegimo 

sutartį su Bangladešo skaitmenizavimo taryba. Bendrovės Bangladeše kurs kibernetinės saugos incidentų tyrimo 

tarnybos (CIRT) laboratoriją. Technologijas projektui įgyvendinti tieks NRD CS. Laboratorijos kūrimą finansuoja 

Pasaulio bankas, pagal Bangladešo skaitmenizavimo tarybos projektą „IRT panaudojimas augimui, užimtumui ir 

valdymui“. 
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RENGINIAI 

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

skaitmenizavimo taryba su partneriais. „Norway Registers Development AS“ (NRD AS) buvo konferencijos 

pagrindinis partneris, prie konferencijos taip pat prisidėjo NRD CS ir „NRD Bangladesh“. Konferencija skirta 

Bangladešo vyriausybės kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybos (BGD e-GOV CIRT) vienerių metų veiklos 

sukakčiai paminėti. BGD e-GOV CIRT kūrimo projektą įgyvendino „NRD įmonės“ kartu su NRD CS, konferencijos 

metu gauta Bangladešo IRT ministro padėka už sėkmingą bendradarbiavimą įgyvendinant šį projektą. 

Birželio 14-16 dienomis NRD AS rėmė Vilniuje vykusį Europos verslo registrų forumą (ECRF 2017). Bendrovės 

vykdomasis direktorius Rimantas Žylius skaitė pranešimą apie verslo registrų bendradarbiavimo Europoje ir 

augančiose rinkose svarbą.  

2017 m. rugpjūčio 9-10 dienomis Ugandos sostinėje Kampaloje vyko penktoji kasmetinė kibernetinio saugumo 

konferencija „Kibernetinė gynyba R. Afrikoje 2017“,  pritraukusi beveik 150 R. Afrikos kibernetinio saugumo politikos 

formuotojų ir ekspertų iš R. Afrikos centrinių ir komercinių bankų, IRT bei finansų ministerijų, prezidento kanceliarijos, 

ryšių reguliatorių, kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybų (CERT), teisėsaugos institucijų ir akademijos. 

Konferenciją organizavo „NRD įmonės“ kartu su NRD CS, bendradarbiaujant su Ugandos Nacionaline informacinių 

technologijų tarnyba (NITA-U). Konferenciją rėmė UAB BAIP.  

 

KITI ĮVYKIAI 

Nuo 2017 metų pradžios oficialiai įvestas naujas „NRD įmonių“ (NRD Companies) 

prekės ženklas.  

Nuo 2017 m. spalio 18 dienos UAB „NRD“ vadovauja Andrius Kaikaris. Jis pakeitė 

iki šiol šias pareigas ėjusį Alvydą Arnoldą Šidlauską.  

NRD bendrovės „Etronika“ mobilios bankininkystės sprendimas „Banktron” pateko 

tarp vienuolikos šios srities sprendimų, vertinamų „IDC Financial Insights“ 

rengiamoje „IDC MarketScape: European Mobile Banking Software Solutions 

2017 Vendor Assessment“ studijoje. Šis tyrimas yra svarbus kriterijus, 

finansinėms institucijoms renkantis mobiliosios bankininkystės sprendimą.  

2017 metais „NRD įmonės“ taip pat užbaigė nuo 2014 m. rugpjūčio vykdytą 

Norvegijos Taikos korpuso („Fredskorpset Norway“) finansuotą darbuotojų mainų programą. Per tris mainų 

programos etapus iš viso 17 „NRD įmonių“ darbuotojų stažavosi Lietuvoje bei Tanzanijoje.  

2017 m. lapkritį „Norway Registers Development AS“ pasirašė susitarimą su technologinių inovacijų centru Malavyje 

„mHub“.  

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA42420917
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA42420917
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VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS. „ANDMEVARA“ 

 

„Andmevara“ yra Estijoje ir Moldovoje veikianti informacinių technologijų 

bendrovė, kuri teikia programinės įrangos vystymo, skaitmenizavimo ir 

įvairius IT sprendimus vietos valdžios institucijoms. Bendrovė taip pat teikia 

priežiūros ir klientų aptarnavimo paslaugas. 

 

PROJEKTAI 

2017 metų sausį bendrovė užbaigė 650 tūkst. vnt. Moldovos teismų 

dokumentų skaitmenizavimo projektą.  

2017 m. vasario 6 d. „Andmevara AS“ 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.  

2017 m. birželio mėnesį „Andmevara AS“ kartu su partneriu laimėjo 

internetinės svetainės vidurinėms mokykloms kūrimo konkursą. 

2017 m. liepą „Andmevara“ baigė kurti Estijos pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai informacinę sistemą „Presidency Gateway“. Tai buvo 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. Pirminis „Presidency Gateway“ kodas ir atitinkama dokumentacija buvo 

padovanoti kitoms pirmininkaujančioms šalims, kad jos taip pat galėtų naudotis šia sistema savo pirmininkavimo 

metu. 2017 m. liepą taip pat buvo laimėtas Kohilos savivaldybės IT infrastruktūros priežiūros konkursas (trukmė 48 

mėn.).  

2017 m. rugsėjį užbaigtas E-Apostilės projektas. Užsakovas - Notarų rūmai prie Estijos teisingumo ministerijos. 2017 

m. rugsėjį „Andmevara AS“ taip pat laimėjo Talino miesto prieglobos („hosting“) konkursą (trukmė 48 mėn.).   

2017 m. spalio mėn. buvo užbaigtas rinkimų informacinės sistemos vystymas. Užsakovas Estijos nacionalinis rinkimų 

komitetas. Spalio 15 dieną įvyko Estijos savivaldybių rinkimai, kurių metu sėkmingai buvo naudojama „Andmevara 

AS“ sukurta ir administruojama rinkimų informacinė sistema. 

2017 m. bendrovė taip pat vykdė Talino miesto neįgaliųjų transporto sistemos kūrimo projektą.  

 

KITI ĮVYKIAI 

2017 m. sausio pabaigoje bendrovė atnaujino savo prekės ženklą.  

2018 m. sausio mėn. Giedrius Cvilikas paskirtas naujuoju „Andmevara AS” 

direktoriumi, jis pakeitė iki šiol šias pareigas ėjusį Andrus Kõre. G. Cvilikas taip 

pat yra kitos „INVL Technology“ valdomos bendrovės UAB „Novian“ (iki 2018 m. 

vasario 21 d. - UAB „Vitma”) direktorius.  

„Andmevara AS“ šiuo metu aptarnauja 250 klientų Estijoje ir Moldovoje. 

Moldovoje vykdomas Valstybinio Archyvo skaitmenizavimo projektas, 

finansuojamas Estijos Užsienio reikalų ministerijos.  

  

Pagrindiniai „Andmevara“ 
finansiniai rodikliai  
 

• „Andmevara AS“ pajamos per 2017 

m. 12 mėn. pasiekė 1,1 mln. eurų, o 

EBITDA  buvo neigiama – 271 tūkst. 

eurų.  

• Bendrovės grynasis nuostolis per 

2017 m. 12 mėn. siekė 292 tūkst. 

eurų.   

• Bendrovės duomenys skelbiami 

nuo 2016 m. gegužės 1 dienos, kai 

buvo įgyta jos kontrolė, todėl yra 

nepalyginami. 
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IT INFRASTRUKTŪRA. BAIP IR ACENA 

 

BAIP yra kritinės IT infrastruktūros paslaugų bendrovė, teikianti informacinių 

sistemų atsparumo ir mobiliųjų įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems 

korporaciniams IT naudotojams bei viešojo sektoriaus organizacijoms. 

„Acena“ yra specializuota „Microsoft“ sprendimų įmonė, teikianti verslo 

produktyvumo, procesų pertvarkymo, verslo analitikos bei kitas 

profesionalias paslaugas. „Acena“ yra BAIP dukterinė įmonė. 

 

PROJEKTAI 

2017 m. bendrovės vykdė projektus ir pasirašė sutartis Baltijos šalyse, 

Danijoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje, Burundyje, Mauricijuje ir kitose 

šalyse.  

 

LIETUVOJE 

Per 2017 m. BAIP gavo 76 procentus pajamų iš projektų Lietuvoje. Bendrovė vykdė IT infrastruktūros priežiūros ir 

modernizacijos sutartis, įgyvendino įvairius technologinius sprendimus, teikė kitas paslaugas.  

„Acena“ 2017 metais įgyvendino daugiau kaip 20 įvairių verslo analitikos, verslo produktyvumo ir kitų projektų. 

 

R. AFRIKOJE  

Ruandoje BAIP kartu su „NRD East Africa“ pasirašė Ruandos centrinio banko modernizacijos plėtros sutartį, o kartu 

su „NRD Rwanda“ - infrastruktūros priežiūros ir techninės įrangos tiekimo sutartis su Ruandos mokesčių inspekcija. 

 

P. AZIJOJE 

2017 m. birželį „Norway Registers Development AS“ bei UAB BAIP konsorciumas pasirašė programinės ir techninės 

įrangos tiekimo bei diegimo sutartį su Bangladešo skaitmenizavimo taryba. Bendrovės Bangladeše kurs kibernetinės 

saugos incidentų tyrimo tarnybos (CIRT) laboratoriją. Technologijas projektui įgyvendinti tieks specializuota 

kibernetinės gynybos įmonė NRD CS. Laboratorijos kūrimą finansuoja Pasaulio bankas, pagal Bangladešo 

skaitmenizavimo tarybos projektą „IRT panaudojimas augimui, užimtumui ir valdymui“.  

 

KONFERENCIJOS 

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 metais pagrindinis dėmesys skirtas atsinaujinusiai BAIP kritinės IT infrastruktūros valdymo metodologijai 

76%

4%

4%

3%

2%
11%

BAIP 2017 M.  PAJAMOS 
PAGAL VALSTYBĘ

LT

TZ

NO

BI

LV

Kitos

Pagrindiniai BAIP ir ACENA 

finansiniai rodikliai  

 

• Bendrovių BAIP ir „Acena“ 

pajamos per 2017 m. 12 mėn., 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

2016 m., išaugo 5,7 proc. ir 

pasiekė 11,73 mln. eurų. 2016 m. 

jos siekė 11,1 mln. eurų. 

• EBITDA atitinkamu laikotarpiu 

išaugo daugiau nei dvigubai ir 

pasiekė 780 tūkst. eurų (per tą patį 

laikotarpį 2016 m. EBITDA buvo 

373 tūkst. eurų). 

• Per 2017 m. 12 mėn. bendrovių 

grynasis pelnas siekė 203 tūkst. 

eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 

2016 m. bendrovės turėjo 107 

tūkst. eurų grynąjį nuostolį. 
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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 

BAIP taip pat rėmė rugpjūčio 9-10 d. Kampaloje vykusią konferenciją „Kibernetinė gynyba R. Afrikoje 2017“. 

 

KITI ĮVYKIAI 

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 – 2017 m. birželio 30 d., obligacijos išpirktos 2017 m. gegužės 4 d. Per 

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

užsienio šalyje užtikrinti. 

2017 m. bendrovė taip pat stiprino partnerystes su techninės ir programinės įrangos gamintojais, tapo „Dell Premier“ 
partneriu Lietuvoje. 2017 m. balandžio pradžioje BAIP gavo apdovanojimą kaip Dell EMC metų partneris „Cloud and 

Data Center solutions“ kategorijoje. 

2017 m. gruodžio 3 d. BAIP atšventė 10 metų gimtadienį. 
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KIBERNETINĖ SAUGA. NRD CS 

 

Nuotrauka: 2017 m. NRD CS konsultantai padėjo Elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo tarnybos biurui Kipre įkurti 

nacionalinę kibernetinės  saugos incidentų tyrimo tarnybą (CIRT). 

 

NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į 

saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė, teikianti paslaugas 

specializuotų viešojo sektoriaus paslaugų teikėjams, finansų sektoriui bei 

organizacijoms, valdančioms ir tvarkančioms slaptus duomenis bei didelio 

jautrumo informaciją. 

 

PROJEKTAI 

2017 m. NRD CS vykdė projektus ir pasirašė sutartis Lietuvoje, Kipre, 

Gambijoje ir Bangladeše.  

 

51,8%43,2%

1,6%

1,1% 0,6%
1,7%

NRD CS 2017 M. PAJAMOS PAGAL 
PROJEKTO ŠALĮ

LT

BD

GM

CY

EE

Kitos

Pagrindiniai NRD CS finansiniai 
rodikliai  
 

• NRD CS pajamos per 2017 m. 

12 mėn. išaugo daugiau kaip 

dvigubai, lyginant su 

atitinkamu laikotarpiu 2016 m., 

ir pasiekė 3,49 mln. eurų. 

Bendrovės pajamos per 2016 

m. 12 mėn. siekė 1,58 mln. 

eurų.  

• EBITDA augo 5,5 karto ir 

pasiekė 603 tūkst. eurų (per 

2016 m. 12 mėn. EBITDA buvo 

110 tūkst. eurų). 

• Bendrovės grynasis pelnas, 

lyginant su 2016 metais, 

paaugo 6,8 karto ir per 2017 m. 

12 mėn. siekė 468 tūkst. eurų. 

Per tą patį laikotarpį 2016 m. 

grynasis pelnas siekė 69 tūkst. 

eurų.  
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LIETUVOJE IR EUROPOJE 

2017 metais NRD CS vykdė teisėsaugos skaitmeninių tyrimų ir analizės gebėjimų stiprinimo projektus, įvairioms 

organizacijoms teikė ir diegė specializuotą techninę ir programinę įrangą, padėjo organizacijoms ruoštis ES bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimui, atliko saugos auditus, teikė kitas konsultacines paslaugas, 

vykdė specializuotus mokymus.   

2017 m. NRD CS konsultantai padėjo Elektroninių ryšių ir pašto reguliavimo tarnybos biurui Kipre įkurti nacionalinę 

kibernetinės  saugos incidentų tyrimo tarnybą (CIRT).  

 

VAKARŲ AFRIKOJE  

2017 metais NRD CS įdiegė saugumo informacijos ir įvykių valdymo sistemą Finansų ir ekonomikos reikalų 

ministerijoje Gambijoje. 

 

P. AZIJOJE (BANGLADEŠE) 

Per 2017 m. Bangladeše NRD CS kartu su NRD AS užbaigė nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus 

tarnybos kūrimo projektą bei NRD AS ir BAIP projekto apimtyje pradėjo tiekti technologijas, skirtas kibernetinės 

saugos incidentų tyrimo tarnybos (CIRT) laboratorijos kūrimui Bangladešo skaitmenizavimo taryboje. Su organizacija 

taip pat pasirašyta nauja technologijų, skirtų ypatingos svarbos infrastruktūros stiprinimui, diegimo sutartis. 

 

RENGINIAI 

Per 2017 metus NRD CS ekspertai patys organizavo bei kaip pranešėjai ir dėstytojai dalyvavo įvairiose kibernetinio 

saugumo konferencijose, seminaruose, diskusijose ir forumuose Lietuvoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, 

Ugandoje, Bangladeše, Indijoje ir kitur. Jų metu NRD CS komanda dalinosi savo žiniomis bei įžvalgomis tokiomis 

temomis, kaip: atvirųjų šaltinių žvalgyba (OSINT), skaitmenizacijos įtaka dabartinei kibernetinio saugumo praktikai, 

naujojo ES asmens duomenų privatumo reglamento taikymas, koordinuoto atsako į IRT saugos incidentus svarba 

bei įtaka šalių vystymosi programoms, būtinybė kibernetinį saugumą ankstyvoje stadijoje integruoti į visas šalių 

skaitmeninio vystymosi programas, interneto kaip pasaulinio viešojo gėrio apsauga, ir daugybe kitų.  

Inicijuodama ir prisidėdama prie įvairių vietinių ir tarptautinių iniciatyvų, NRD CS siekia skatinti efektyvių metodų 

naudojimą nacionalinių, sektoriaus ir vidinių kibernetinio saugumo tyrimo tarnybų (CSIRTs) kūrimui bei propaguoja 

kritinės interneto infrastruktūros metodologijas atsparumo kibernetinėje erdvėje didinimui. 

2017 m. rugpjūčio 9-10 dienomis Ugandos sostinėje Kampaloje vyko jau penktoji kasmetinė kibernetinio saugumo 

konferencija „Kibernetinė gynyba R. Afrikoje 2017“. Konferenciją organizavo „NRD įmonės“ kartu su NRD CS, 

bendradarbiaujant su Ugandos Nacionaline informacinių technologijų tarnyba (NITA-U).  

2017 m. lapkričio 23-24 dienomis NRD CS direktorius dr. Vilius Benetis dalyvavo Naujajame Delyje, Indijoje vykusioje 

“Pasaulinėje kibernetinės erdvės konferencijoje”. Renginio metu jis prisidėjo prie “Delio Komunikato dėl GFCE 

visuotinės darbotvarkės skirtos kibernetinių gebėjimų stiprinimui“ parengimo. NRD CS ekspertai nuolat dalyvauja 

įvairiose pasaulinės kibernetinio saugumo ekspertų organizacijos „Global Forum on Cyber Expertise” (GFCE) 

(https://www.thegfce.com/ ), kurios nariai yra, iniciatyvose.   

2017 m. gruodžio 1 d. NRD CS jau penktąjį kartą sukvietė organizacijų vadovus, IT vadovus bei IT saugumo 

specialistus į kasmetinę konferenciją „Kibernetinė gynyba Lietuvoje 2017“, skirtą kibernetinės saugos aktualijų ir 

ateinančių metų tendencijų aptarimui, naujausių sprendimų pristatymui bei kibernetinio saugumo bendruomenės 

Lietuvoje stiprinimui.  

NRD CS renginių kalendorių ir archyvą galima rasti bendrovės internetinėje svetainėje: 

https://www.nrdcs.lt/lt/renginiai/  

 

KITI ĮVYKIAI 

 

2017 metais NRD CS atsinaujino savo prekės ženklą.  

Balandžio pabaigoje NRD CS kartu su Vilniaus Universitetu inicijavo „Oxford 

Global Cyber Security Capacity“ centro atstovų vizitą ir, kartu su kitais viešojo ir 

privataus sektoriaus atstovais, teisėsauga, bankais ir akademine bendruomene, 

prisidėjo prie jų vykdyto Lietuvos kibernetinės saugos brandos vertinimo. 

https://www.thegfce.com/
https://www.nrdcs.lt/lt/renginiai/
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SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS. „ALGORITMŲ SISTEMOS“ 

 

„Algoritmų sistemos“ kuria aukštos kokybės, efektyvias ir patikimas 

informacines sistemas didelėms ir vidutinėms organizacijoms, programas 

įmonių verslo procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys 

yra e. valdžia, e. sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei 

sprendimai švietimo sektoriui. 

 

PROJEKTAI 

Bendrovės didžiausi klientai šiuo metu yra Aplinkos ministerija, Valstybinė 

mokesčių inspekcija, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Vilniaus miesto 

savivaldybė, Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė darbo inspekcija, Aplinkos 

apsaugos agentūra bei SODRA. 

„Algoritmų sistemos“ per 2017 m. pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės 

nekilnojamojo turto apskaitos sistemos sukūrimo, Valstybinės mokesčių 

inspekcijos (VMI) prie LR Finansų ministerijos informacinių sistemų 

priežiūros, VMI  kasos aparatų kvitų žaidimo organizavimo ir kitas sutartis.  

 

Bendrovė vykdė tokius projektus, kaip „Pagalvės mokestis Palangos 

savivaldybėje“, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registras, 

Elektroninės Visuotinės lietuvių enciklopedijos (VLE) versijos VLE.LT 

sukūrimas ir kitus.  

 

KITI ĮVYKIAI 

2017 m. bendrovė taip pat prisidėjo kuriant antikorupcinę aplinką Lietuvoje - bendradarbiaujant Lietuvos specialiųjų tyrimų 

tarnybai, AB Telia Lietuva ir UAB „Algoritmų sistemos“ buvo sukurta internetinė svetainė, skirta viešinti „Antikorupcijos vadovą 

verslui“. 

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. 

  

Pagrindiniai  „Algoritmų sistemos“ 
finansiniai rodikliai  
 

• „Algoritmų sistemos“ pajamos 

per 2017 m. 12 mėnesių 

pasiekė 2,76 mln. eurų, 

EBITDA - 358 tūkst. eurų, o 

grynasis pelnas – 361 tūkst. 

eurų.  

• Bendrovės duomenys 

skelbiami nuo 2016 m. 

balandžio 1 dienos, kai buvo 

įgyta jos kontrolė, todėl yra 

nepalyginami.  
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7. Kita informacija  

AKCIJOS IR AKCININKAI 

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

➢ ISIN kodas LT0000128860 

➢ Trumpinys INC1L 

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 3 389 akcininkai. 

Akcininkai, 2017 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 % UTIB „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“,  

į. k. 300822575,  

A. Juozapavičiaus g. 9A, 

Vilnius 

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

AB „Invalda INVL“, 

į. k. 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“, 

į. k. 110051834, 

J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius 

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

Kazimieras Tonkūnas 675 452 5,55 5,55 1,534 7,08 

Alvydas Banys 618 745 5,08 5,08 19,915 24,99 

 

PREKYBA BENDROVĖS AKCIJOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE „NASDAQ VILNIUS“, EUR  

 

 

                                                           
4 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus 
balsus. 
5 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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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. 

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 

 

Bendrovės patariamasis komitetas veikia nuo 2017 m. balandžio 18 d. ir jį sudaro: 

    

       Alvydas Banys                   Indrė Mišeikytė          Gintaras Rutkauskas                     Virginijus Strioga 

 Patariamojo komiteto narys              Patariamojo komiteto narė                  Patariamojo komiteto narys    Patariamojo komiteto narys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris       Kazimieras Tonkūnas 
 

 


