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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

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

Bendrovės veiklos laikotarpis

Iki 2026-07-14 (+2 m.)

Valdymo įmonė

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

Depozitoriumas

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

2. BENDROVĖS TIKSLAI, FILOSOFIJA IR VEIKLOS PRINCIPAI
„INVL Technology“ – specializuota investicijų į informacines technologijas bendrovė. Investuodama ir vystydama informacinių
technologijų bendroves, prisideda prie šalių, sektorių ir įmonių inovacijų bei visuomenės pažangos.
„INVL Technology“ yra valdoma bendrovės „INVL Asset Management“, kuri vadovaujasi atsakingo investavimo principais
(angl. Principles for responsible investment, PRI). 2006 m. sukurti ir Jungtinių tautų palaikomi PRI – tai pasaulinis tinklas, kuris
siekia įvertinti investicijų poveikį aplinkos, socialiniams bei valdymo veiksniams.
„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.
„INVL Technology“ valdyme siekia sumažinti apribojimus valdomų įmonių vertės augimui - sumažinti įėjimo barjerus į kitas
rinkas, paspartinti produkto kūrimą, sutrumpinti mokymosi kreivę.
Finansuoja, kontroliuoja ir remia nematerialaus turto atsakingą vystymą bendrovėse. Strategiškai svarbiu finansinio turto
vertės augimui laiko bendrovių produktus, bendrovių patirtį projektuose, bendrovių žinias, patirtį greitai augančiose rinkose ir
ryšius su klientais.
Intelektinis kapitalas yra valdomų bendrovių nuosavybė. Jo komercializavimas yra bendrovių transformacijos strategijos
esminė dalis.
Valdomos bendrovės turi veikti efektyviai ir augti greičiau nei sektorius. Jų bendradarbiavimas remiasi rinkos santykiais. Tačiau
valdomos bendrovės turi pirmesnę prieigą prie vidaus bendrovių know how ir patirties nei išorinės.
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3. VADOVO ŽODIS

2018 m. pabaigoje „NVL
Technology“ nuosavas kapitalas
buvo 28,1 mln. eurų arba 2,31 euro
akcijai. Pastarasis rodiklis per metus
padidėjo beveik 18 proc.

„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

2018 m. pabaigoje „INVL Technology“ nuosavas kapitalas buvo 28,1 mln. eurų arba 2,31 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per
metus padidėjo beveik 18 proc. Preliminariais duomenimis, „INVL Technology“ grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto
perkainojimą, per 2018 metus siekė 4,3 mln. eurų.
Itin greitai augančio IT segmento – kibernetinės saugos ir finansinių technologijų – bendrovių vertės dalis, lyginant su visų
valdomų įmonių verte, paaugo nuo 27 proc. 2017 m. iki 33 proc. 2018 m.
Nekonsoliduotos valdomų įmonių pajamos didėjo 18 proc. ir pasiekė 32,7 mln. eurų (2017 m. buvo 27,8 mln. eurų), bendras
pelnas tuo pačiu laikotarpiu išaugo 17 proc. ir per 2018 m. siekė 13,6 mln. eurų (2017 m. buvo 11,6 mln. eurų), o agreguota
EBITDA nuo 1,97 mln. eurų 2017 metais pakilo iki 2,32 mln. eurų 2018 metais.
Daugiau kaip 6 proc. pajamų įmonės 2018 metais gavo iš rinkai pristatytų naujų produktų. Bendrovių pajamų ir vertės augimą
taip pat užtikrino strateginių partnerysčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija.
2018 m. kibernetinės saugos bendrovė „NRD Cyber Security“ (NRD CS) tapo vienu iš septynių Oksfordo universiteto
pasaulinio kibernetinio saugumo gebėjimų centro partnerių atliekant šalių saugumo brandos vertinimą, o 2019 m. vasarį vienu iš Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union, ITU) kompetencijų centrų
kibernetinio saugumo srityje Europos regione.
2018 metais „INVL Technology“ bendrovės iš viso vykdė projektus 23-ose šalyse, iš jų 7-iose - pirmą kartą. Šiemet bendrovės
skirs daugiau dėmesio veiklos plėtrai Europos šalyse, ypač Balkanuose, bei Vidurio Azijoje.
2019 metais iš 18 veiklos bendrovių ir toliau formuosime 3 įmonių grupes: „NRD įmones“, „Novian“ bei kibernetinio saugumo
bendrovę. Pernai iš Estijos „Andmevara AS“ į naujai įsteigtą bendrovę „Andmevara Services OÜ“ atskirta dalis veiklos, šiuo
metu baigiama „NRD įmonių“ pertvarka. 2019-2020 metais „Novian“ sujungs IT paslaugų ir programavimo grupei
priklausančias bendroves.
„NRD įmonės“ 2019 m. teiks prioritetą nacionalinių sistemų modernizacijai bei finansinių technologijų produktams vystyti, „NRD
Cyber Security“ – kibernetinės saugos produktų tolimesniam vystymui ir pardavimui, o „Novian“ grupė – konsolidacijai ir vertės
auginimui. Vertiname, kad grupės siūlomos kompleksinės paslaugos turės konkurencinį pranašumą Baltijos šalyse, o
stambesnės įmonių grupės bus patrauklios investuotojams.
Nors planuoti įsigijimai 2018 m. metų antroje pusėje dėl pardavėjų lūkesčių ir neapibrėžtos situacijos finansų rinkose sulėtėjo,
„INVL Technology“ turi įdirbį su keletu bendrovių ir tikisi įgyvendinti naujus įsigijimus 2019 metais. Bendrovė domisi
specializuotomis informacinių technologijų įmonėmis, dirbančiomis robotikos, analitikos ir kitose srityse. Naujas investicijas
„INVL Technology“ sieks vykdyti per jau valdomas bendroves.

Kazimieras Tonkūnas,
„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
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4. „INVL TECHNOLOGY“ 12 MĖNESIŲ PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EURŲ
Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus,
apskaitomus tikrąja verte. Investicijų tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta parduodant turtą. Investicijų, kurioms nėra aktyvios
rinkos, tikroji vertė yra nustatoma naudojant vertinimo metodus. Pateikiami preliminarūs Bendrovės 2018 m. finansiniai rodikliai
gauti atlikus Bendrovės finansinio turto, t. y. turimų vertybinių popierių, vertinimą, kurį kartą per metus, kalendorinių metų
pabaigai, atlieka nepriklausomas verslo vertintojas, turintis teisę verstis tokia veikla.

„INVL Technology“ pagrindiniai finansiniai rodikliai, tūkst. eur
2017 m. 12 mėn.

2018 m. 12 mėn.

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis

4 112

3 512

Pelnas (nuostoliai) iki apmokestinimo

4 084

4 304

Grynasis pelnas (nuostoliai)

4 084

4 304

2017-12-31

2018-12-31

Finansinio turto vertė

20 808

24 320

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5 030

2 230

Obligacijos

-

1 235

Kitas turtas

39

456

TURTO IŠ VISO

25 877

28 241

Kiti įsipareigojimai

2 065

125

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

1 953

-

Nuosavas kapitalas

23 812

28 116

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

25 877

28 241

BENDROVĖ

2017-12-31

2018-12-31

„NRD įmonės“ (apima UAB „Etronika“, NRD Systems UAB, Norway Registers Development AS ir kt.)

3 624

5 458

Novian (apima UAB „Novian“, UAB BAIP ir UAB „Acena“)

7 497

7 588

UAB Algoritmų sistemos

3 821

4 078

525

510

UAB NRD CS

5 067

6 455

UAB „FINtime“

274

231

20 808

24 320

Finansinis turtas, tūkst. eur

Andmevara (apima „Andmevara AS“, Andmevara Services OU“ ir Andmevara SRL“)

Iš viso

Portfelio bendrovių vertė, atlikus perkainavimą, paaugo 3,5 mln. eurų arba 16,9 proc.
2018 metais dividendus išmokėjo „INVL Technology“ 100 proc. valdomos bendrovės „Algoritmų sistemos“ (180 tūkst. eurų) ir
UAB „Novian“ (700 tūkst. eurų). Per 2018 m. dividendus paskyrusios bendrovės: UAB NRD CS (400 tūkst. eurų) ir UAB
„FINtime“ (39 tūkst. eurų)

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis, tūkst. eur
Laikotarpio pradžios likutis

20 808

Perkainojimas

3 512

LAIKOTARPIO PABAIGOS LIKUTIS

24 320

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.
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5. „INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ ĮMONIŲ PRELIMINARŪS 12 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR
NRD įmonės

UAB „Etronika“1

UAB „NRD“1

ANDMEVARA2

BAIP ir ACENA

ALGORITMŲ SISTEMOS

NRD CS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Pajamos

7 232

7 122

1 667

1 880

2 020

2 373

1 092

1 523

11 732

15 271

3 493

3 876

2 757

3 207

Bendrasis pelnas

4 287

4 375

1 568

1 713

1 842

1 849

821

1 422

2 245

2 328

1 755

1 863

2 136

2 658

EBITDA

557

609

294

214

134

72

(271)

31

780

836

603

559

320

420

EBIT

363

453

268

174

93

35

(292)

2

317

353

586

535

301

389

Grynasis pelnas
(nuostoliai)

397

373

248

140

71

1

(292)

(47)

203

232

468

439

299

324

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR
NRD įmonės

UAB „Etronika“ 1

UAB „NRD“1

ANDMEVARA2

BAIP ir ACENA

ALGORITMŲ SISTEMOS

NRD CS

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Materialus turtas

257

58

9

2

305

29

63

25

1 005

678

34

48

40

89

Nematerialus turtas

599

481

402

369

4

3

6

4

361

420

5

140

1 790

1 802

Kitas ilgalaikis turtas

50

35

15

21

23

15

-

-

37

18

8

8

76

65

3 606

4 912

464

670

1 042

1 688

235

900

4 146

9 610

2 215

2 486

1 440

1 941

297

459

130

61

-

193

51

213

430

3 955

383

749

284

468

Iš viso turto

4 512

5 486

890

1 062

1 374

1 735

304

929

5 549

10 726

2 262

2 682

3 346

3 897

Nuosavas kapitalas

1 404

1 774

297

437

654

510

(27)

(72)

2 032

2 225

787

819

2 613

2 756

131

110

81

81

-

-

-

-

18

1 253

-

-

100

194

-

-

-

-

-

-

-

-

18

1 253

-

-

-

-

2 977

3 602

512

544

720

1 225

331

1 001

3 499

7 248

1 475

1 863

633

947

130

560

60

90

70

307

50

530

231

11

366

-

-

-

4 512

5 486

890

1 062

1 374

1 735

304

929

5 549

10 726

2 262

2 682

3 346

3 897

Trumpalaikis turtas
Iš jo pinigai

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Trumpalaikiai
įsipareigojimai
Iš jų finansiniai
įsipareigojimai
Iš viso nuosavo kapitalo
ir įsipareigojimų
1

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

2

Apima Andmevara AS, Andmevara SRL ir Andmevara Services OU rezultatus.

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31
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„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ STRUKTŪRA PRANEŠIMO TEIKIMO DIENAI

*Šiuo metu vykdoma „NRD įmonių“ pertvarka. „NRD Companies AS“ taps valdančia grupės bendrove, o „Norway Registers
Development AS“ – konsultacijų bendrove.

„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS GEOGRAFIJA
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6. BENDROVĖS IR JOS PORTFELĮ SUDARANČIŲ ĮMONIŲ 2018 METŲ SVARBŪS ĮVYKIAI

•

•

•

•

•

FINANSINĖS ATASKAITOS
2018 m. vasario 28 d. „INVL Technology“ paskelbė 2017 m. 12 mėnesių preliminarių pagrindinių duomenų
santrauką. Bendrovės nuosavas kapitalas 2017 m. pabaigoje buvo 23,146 mln. eurų arba 1,90 euro akcijai.
Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2017 m. pabaigoje sudarė 20,1 mln. eurų. Preliminariais duomenimis,
bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2017 metus siekė 3,418 mln. eurų.
2018 m. balandžio 9 d. „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę, kuri 2017 m. gruodžio 31 d. buvo
23 811 752,53 eurai arba 1,9557 euro akcijai. Taip pat buvo paskelbtas „INVL Technology“ audituotas grynasis
2017 m. pelnas. Įvertinus finansinio turto perkainojimą, audituotas pelnas buvo 4,08 mln. eurų. (2016 m. bendrovė
patyrė 4,515 mln. eurų nuostolį).
2018 m. balandžio 27 d. „INVL Technology“ paskelbė 2018 m. 3 mėnesių preliminarius veiklos rezultatus.
Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2018 m. kovo 31 d. buvo 23,35 mln. EUR arba 1,9180 euro
akcijai. Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2018 m. kovo mėn. pabaigoje sudarė 20,48 mln. eurų. Grynasis
Bendrovės nuostolis už 2018 metų 3 mėn. siekė 460 tūkst. eurų. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2018 m. kovo
31 d. buvo 23 351 694,00 eurai arba 1,9180 euro akcijai.
2018 m. rugpjūčio 29 d. „INVL Technology“ paskelbė 2018 m. 6 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas
kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2018 m. birželio 30 d. buvo 23,5 mln. EUR arba 1,9306 euro akcijai. Bendrovės
investicijos į valdomas įmones 2018 m. birželio mėn. pabaigoje sudarė 19,7 mln. eurų. Grynasis Bendrovės
nuostolis už 2018 metų 6 mėn. siekė 306 tūkst. eurų. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo
23.914.761,87 eurai arba 1,9642 euro akcijai.
2018 m. spalio 29 d. „INVL Technology“ paskelbė 2018 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus. Bendrovės nuosavas
kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 23,9 mln. EUR arba 1,9642 euro akcijai. Bendrovės
investicijos į valdomas įmones 2018 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 20 mln. eurų. Grynasis Bendrovės pelnas
už 2018 metų 9 mėn. siekė 103 tūkst. eurų; 2018 m. trečio ketvirčio bendrovės pelnas siekė 409 tūkst. eurų.

SUTARTYS
• 2018 m. gegužės 7 d. bendrovė pasirašė naujos redakcijos Depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB banku.
Sutartis buvo keičiama atsižvelgiant į tai, kad investicinės bendrovės valdymo veiklai taikomos LR
profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo nuostatos ir
būtina suderinti depozitoriumo sutarties tekstą su minėto įstatymo reikalavimais.

•

•

•

PASIKEITIMAI VADOVŲ KOMANDOJE
2018 m. pradžioje Giedrius Cvilikas paskirtas naujuoju „Andmevara AS” direktoriumi. G. Cvilikas turi ilgametę
įmonių valdymo bei verslo vystymo patirtį, taip pat yra kitos „INVL Technology“ valdomos bendrovės UAB „Novian”
direktorius.
2018 m. lapkritį pranešta, kad nuo 2019 m. sausio „INVL Technology” kontroliuojamai Norvegijos bendrovei
„Norway Registers Development AS“ bei jos valdomai įmonių grupei „NRD įmonės“ vadovaus Mindaugas Glodas.
Jis be nacionalinių registrų kūrimo ir jų skaitmeninės transformacijos, mokesčių administravimo sistemų
modernizacijos ir finansinių technologijų papildomą dėmesį skirs produktams, kurie padės gerinti verslo aplinką
modernizuojant pašto finansinių paslaugų, mikrokreditavimo ir mokesčių mokėtojų aptarnavimo procesus.

PASKOLOS GRĄŽINIMAS
„INVL Technology“ 2018 m. birželio 25 d. grąžino visą iš Luminor Bank AB gautą paskolą (1.953 tūkst. eurų) ir iki
grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas (4,7 tūkst. eurų). Paskola buvo suteikta 2017 m. rugsėjo 20 d. investicijų
portfelio įmonių įsigijimui finansuoti..
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VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E. VALDYMAS. NRD ĮMONĖS

Pagrindiniai „NRD įmonių“
preliminarūs finansiniai rodikliai
•

„Preliminariais duomenimis NRD
įmonių“ vertė per 2018 m. išaugo 50,6
proc. ir 2018 m. pabaigoje pasiekė
5,46 mln. eurų (2017 m. pabaigoje
vertė buvo 3,62 mln. eurų).

•

„NRD įmonių“ pajamos per 2018 m. 12
mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu
2017 metais, sumažėjo 1,5 proc. ir
pasiekė 7,12 mln. eurų (2017 m.
pajamos buvo 7,23 mln. eurų).

•

•

•

•

•

Grupės EBITDA per tą patį laikotarpį
išaugo 9 proc. iki 609 tūkst. eurų
(2017 m. EBITDA siekė 557 tūkst.
eurų).
Grynasis pelnas per 2018 m. 12 mėn.
pasiekė 373 tūkst. eurų, tuo pačiu
laikotarpiu 2017 m. grupės grynasis
pelnas siekė 397 tūkst. eurų.
UAB „Etronika“ ir UAB NRD
rezultatai yra įtraukti į „NRD
įmonių“ rezultatus.
Per 2018 m. 12 mėn. UAB „Etronika“
pajamos, lyginant su tuo pačiu
laikotarpiu 2017 metais, padidėjo 12,8
proc. ir pasiekė 1,88 mln. eurų (2017
m. 12 mėn. pajamos siekė 1,67 mln.
eurų). Bendrovės EBITDA per 2018
metus sumažėjo nuo 294 tūkst. eurų
iki 214 tūkst. eurų. Per 2018 m. 12
mėn. bendrovė uždirbo 140 tūkst.
eurų (2017 m. pelnas siekė 248 tūkst.
eurų).
UAB NRD per 2018 m. 12 mėn. gavo
2,37 mln. eurų pajamų – 17,5 proc.
daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017
metais (2017 m. 12 mėn. pajamos
siekė 2,02 mln. eurų). EBITDA nukrito
iki 72 tūkst. eurų (2017 m. bendrovės
EBITDA siekė 134 tūkst. eurų). Per
2018 m. 12 mėn. bendrovė uždirbo 1
tūkst. eurų (2017 m. – 71 tūkst. eurų).

„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 mobiliojo parašo sprendimus, skaitmeninių platformų
finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams vystymą, mokesčių surinkimo
sistemų kūrimą, informacijos verslą, skaitmenines licencijas, dokumentus
bei kitus skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros sprendimus.

„NRD įmonių“ grupei priklauso įmonės:
• „NRD įmonės“ po reorganizacijos taps grupės valdančia bendrove.
Įmonė registruota Sandvikoje, Norvegijoje.
• „Norway Registers Development“ po reorganizacijos veiks kaip
konsultacinė bendrovė ir grupės projektų valdymo žinių centras. Bendrovė
registruota Sandvikoje, Norvegijoje;
• „Norway Registers Development Lietuvos filialas“: verslo procesų
administravimo, finansų, pardavimų, rinkodaros ir kitų paslaugų centras
visoms „NRD įmonių“ grupės bendrovėms. Bendrovė yra įsikūrusi Vilniuje;
• „NRD Systems“ : 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.

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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PROJEKTAI
Per 2018 metus „NRD įmonės“ vykdė projektus
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Albanijoje,
Kirgizijoje, Tanzanijoje, Zanzibare, Ugandoje,
Ruandoje, Liberijoje, Mauricijuje, Kambodžoje bei
Bangladeše.

„NRD įmonių“ pajamos pagal šalis 2018
17%
38%
4%

LIETUVOJE

4%

Lietuva
Uganda
Tanzanija
Suomija

„NRD įmonių“ bendrovė „NRD Systems“ 2018
11%
Mauricijus
metais pasirašė ir pradėjo vykdyti 3 metų trukmės
Kitos
sutartį su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
dėl esamų sistemų priežiūros ir modifikavimo bei
naujų elementų sukūrimo. Bendrovė taip pat tęsė
26%
Teisinių registrų ir informacinių sistemų plėtros ir
priežiūros projektą Registrų centre, vykdė
standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su
Valstybine mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos bei kitus projektus. Kartu su UAB „NFQ Technologies“,
bendrovė taip pat plėtojo Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Kita „NRD įmonėms“ priklausanti bendrovė „Etronika“ prisidėjo prie lietuviškos mobiliųjų mokėjimų platformos „MoQ“
sukūrimo. Bendrovė sukūrė mobiliąją programėlę – kasos terminalą pardavėjams bei mokėjimų apdorojimo ir
transakcijų perdavimo platformą (angl. acquiring platform) mobiliesiems mokėjimams, atliekančią tarpininko funkciją
tarp pirkėjo ir pardavėjo.
2018 m. bendrovė tęsė bendradarbiavimą su Šiaulių banku, Medicinos banku ir Luminor, teikė priežiūros ir vystymo
paslaugas, Telia užsakymu atliko mobiliojo parašo migracijos darbus bei vykdė kitus projektus.

EUROPOJE
„Norway Registers Development AS“ baigė Jungtinių tautų vystymo programos (UNDP) finansuotą konsultacinį
projektą Albanijoje, skirtą viešųjų paslaugų pristatymo plėtrai sunkiai pasiekiamose Albanijos vietovėse.
„Etronika“ pasirašė sutartį su Latvijos „Baltic International Bank“ ir įvykdė pirmąjį naujų skaitmeninių kanalų diegimo
projekto etapą. Tai pirmasis apdovanojimus pelniusio „Etronikos“ mobiliosios bankininkystės sprendimo „Banktron“
diegimas Latvijoje.
„Etronika“ taip pat teikė ERS sprendimo priežiūros ir vystymo paslaugas „Reitan“ grupės mažmeninės prekybos
tinkluose Suomijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

UŽSAHARIO AFRIKOJE
2018 m. pradžioje oficialiai pradėjo veikti „NRD įmonių“ sukurta internetinė registracijos sistema Tanzanijos Verslo
registracijos ir licencijavimo agentūroje (BRELA).
Taip pat užbaigtas Verslo subjektų ir turto įkeitimų registrų kūrimo projektas Zanzibaro verslo subjektų ir nuosavybės
registravimo agentūroje. Projekto metu iš esmės reformuota agentūros veikla – pradėtos teikti tik elektroninės
paslaugos ir pilnai atsisakyta „popierinių“ procesų. Iškilmingame naujo registro atidaryme dalyvavo Zanzibaro
prezidentas Ali Mohamed Shein bei prekybos ir pramonės ministrė Amina Salum Ali.
Zanzibare taip pat pasirašyta vienerių metų Zanzibaro Civilinio registro priežiūros sutartis, tęsiami Duomenų centro
(„NRD East Africa“ su UAB BAIP) bei Mokesčių inspekcijos („NRD East Africa“ su „NRD Systems“) modernizacijos
projektai.
Ugandoje „NRD įmonės“ vykdo Registrų centro verslo registro plėtros projektą.
Ruandoje „NRD Rwanda Ltd.“ kartu su UAB BAIP vykdo Ruandos vystymosi tarybos (angl. Rwanda Development
Board) duomenų bazės migravimo ir pertvarkymo projektą.

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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Ugandos Registrų centro nuotrauka

PIETŲ IR PIETRYČIŲ AZIJOJE
Kambodžoje pasirašyta sutartis su UNDP Kambodža dėl ICT strategijų sukūrimo Aplinkos Ministerijai ir Nacionalinei
Darnaus Vystymosi Tarybai.
Bangladeše 2018 m. liepą oficialiai atidaryta „Norway Registers Development AS“, BAIP ir NRD CS sukurta
kibernetinio saugumo incidentų tyrimo laboratorija, kurią incidentams tirti naudoja Bangladešo e. Vyriausybės
kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnyba (BGD e-GOV CIRT), vykdoma BGD e-GOV CIRT plėtra.
Birželį „Norway Registers Development AS“, NRD CS ir „Algoritmų sistemos“ pasirašė sutartį su Bangladešo
skaitmenizacijos taryba dėl 12 mėnesių truksiančio projekto, kuris apima konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio
saugumo strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos sukūrimą bei kibernetinių
rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimą.
Be to, nuo 2018 m. rugpjūčio „Norway Registers Development AS“ kartu su UAB BAIP bei UAB „Duomenų logistikos
centras“ modernizuoja Bangladešo nacionalinį duomenų centrą (NDC).
Šie projektai yra skaitmeninio Bangladešo projekto darbotvarkės dalis ir yra finansuojami Pasaulio banko.

VIDURIO AZIJOJE
„Norway Registers Development AS“ pasirašė naują sutartį, pagal kurią teiks Uzbekistano Respublikos
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro konsultacines paslaugas.
Kirgizijoje „Etronika“ kartu su BAIP pradėjo vykdyti pašto finansinių paslaugų teikimo modernizacijos projektą.

KITI ĮVYKIAI
Nuo 2019 m. sausio Norvegijos bendrovei „Norway Registers Development AS“ bei jos valdomai įmonių grupei „NRD
įmonės“ vadovauja Mindaugas Glodas. Jis pakeitė nuo 2014 m. šias pareigas ėjusį Rimantą Žylių. Rimantas Žylius
taps „Norway Registers Development AS“ valdybos nariu.
Mindaugas Glodas taip pat tapo „Norway Registers Development AS“ dukterinių bendrovių valdybos nariu.
Siekiant optimizuoti „NRD įmonių“ veiklos procesus ir didinti efektyvumą, šiuo metu vykdoma „NRD įmonių“ pertvarka.
„NRD Companies AS“ taps valdančia grupės bendrove, o „Norway Registers Development AS“ – konsultacijų
bendrove.

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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2018 m. rugpjūčio mėn. 22 d. užregistruotas filialas – paslaugų centras Lietuvoje. Naujai įsteigtas paslaugų centras
teikia verslo procesų administravimo, finansų, pardavimų, rinkodaros ir kitas paslaugas visoms „NRD įmonių“ grupės
bendrovėms. Nuo 2018 m. lapkričio 26 dienos bendrovei vadovauja Mindaugas Glodas.
2018 m. spalio 8 d. UAB „NRD“ tapo UAB „NRD Systems“, o spalio 15 d. bendrovė šventė 20-ies metų jubiliejų.

Nuotrauka: „NRD Systems“ šiemet atšventė 20 metų jubiliejų

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS.
NOVIAN GRUPĖ: BAIP IR ACENA
Pagrindiniai BAIP ir ACENA preliminarūs finansiniai
rodikliai

•

Bendrovių BAIP ir ACENA preliminari vertė 2018 m.
pabaigoje buvo 7,59 mln. eurų (2017 m. pabaigoje –
7,497 mln. eurų).

•

Bendrovių BAIP ir „Acena“ pajamos per 2018 m. 12
mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.,
išaugo 30 proc. ir pasiekė 15,27 mln. eurų (2017 m.
jos siekė 11,73 mln. eurų).

•

EBITDA atitinkamu laikotarpiu išaugo 7,2 proc. ir
pasiekė 836 tūkst. eurų (per tą patį laikotarpį 2017
m. EBITDA buvo 780 tūkst. eurų).

•

Per 2018 m. 12 mėn. bendrovių grynasis pelnas
išaugo 14,3 proc. ir siekė 232 tūkst. eurų (tuo pačiu
laikotarpiu 2017 m. bendrovių grynasis pelnas siekė
203 tūkst. eurų.

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
Per 2018 m. bendrovės vykdė projektus ir pasirašė sutartis
Baltijos šalyse, Danijoje, Norvegijoje, Kirgizijoje,
Ruandoje, Mauricijuje, Burkina Fase, Bangladeše ir kitose
šalyse.

LIETUVOJE
2018 m. BAIP gavo 80 procentų pajamų iš projektų
Lietuvoje. Bendrovė vykdė IT infrastruktūros priežiūros
ir modernizacijos sutartis, įgyvendino įvairius
technologinius sprendimus, teikė kitas paslaugas.
Kauno Technologijos universitete už 0,5 mln. eur BAIP
įgyvendino Lietuvos mokslo ir studijų institucijų
kompiuterių tinklo (LITNET), jungiančio mokslo, studijų
ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus, projektą
„Duomenų centrų apsauginių užtvarų sistema“. Projekto
metu suteiktos konsultacijos ir įranga prisidės prie
Lietuvos kibernetinės erdvės saugumo didinimo bei
užtikrins saugesnį naudojimąsi LITNET tinklu.

BAIP pajamos pagal šalis 2018
2%

10%
Lietuva

2%
3%

Kirgizija

3%

Bangladešas
Jungtinė Karalystė
Estija
Kitos
80%

Bendrovė taip pat migravo ir sukūrė naują kritinę
infrastruktūrą tarptautinei kurjerių bendrovei DPD.
„Acena“ įgyvendino įvairius verslo analitikos, verslo produktyvumo ir kitus projektus.

UŽSAHARIO AFRIKOJE
Zanzibare BAIP kartu su „NRD East Africa“ šiuo metu vykdo Duomenų centro modernizacijos projektą.
Ruandoje BAIP kartu su „NRD Rwanda Ltd.“ vykdo Ruandos vystymosi tarybos (angl. Rwanda Development Board)
duomenų bazės migravimo ir pertvarkymo projektą.
Be to, bendrovė laimėjo naują įrangos tiekimo konkursą Ruandos centriniame banke.
BAIP taip pat įžengė į naują Vakarų Afrikos rinką - Burkina Fase bendrovė pasirašė sutartį dėl superkompiuterio
diegimo meteorologinių tyrimų ir klimato kaitos analizei.

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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PIETŲ AZIJOJE
Bangladeše 2018 m. liepą oficialiai atidaryta „Norway Registers Development AS“, BAIP ir NRD CS sukurta
kibernetinio saugumo incidentų tyrimo laboratorija, kurią incidentams tirti naudoja Bangladešo e. Vyriausybės
kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnyba (BGD e-GOV CIRT).
2018 m. rugpjūčio mėn. BAIP su partneriais „Norway Registers Development AS“ bei UAB „Duomenų logistikos
centras“ pradėjo naują Bangladešo Nacionalinio duomenų centro modernizacijos projektą.

VIDURIO AZIJOJE
Kirgizijoje BAIP kartu su „Etronika“ pradėjo vykdyti pašto finansinių paslaugų teikimo modernizacijos projektą.

KITI ĮVYKIAI
2018 m. BAIP savo paslaugų portfelį papildė dirbtinio intelekto sprendimais. Bendrovė įgijo NVIDIA partnerių
programos „Preferred Partner“ statusą ir nuo šiol Baltijos šalių verslo, mokslo ir valstybės institucijoms siūlo galimybę
prisijungti prie pažangiausių dirbtinio intelekto ir itin sparčių kompiuterijos technologijų.
Bendrovė taip pat stiprino savo „Microsoft“ kompetencijas, kurios nuo šiol apima dar platesnį sprendimų ir paslaugų
spektrą – nuo sklandaus kompiuterizuotų darbo vietų tvarkymo ir optimizavimo iki naujausių debesijos technologijų
diegimų, sudėtingų sistemų migracijų į juos, keičiant visos įmonės IT projektų įgyvendinimo principus bei greitį.
2018 m. balandžio 12 d. vykusioje penktojoje kasmetinėje konferencijoje „Technologijos ir atsparumas 2018” BAIP
klientus, partnerius ir IT specialistus pakvietė plačiau susipažinti su IT kaip paslaugos modeliu (angl. IT as a Service,
ITaaS) – nauju strateginiu požiūriu ne tik į IT, bet ir į visą verslo valdymą.

Nuotrauka: Akimirkos iš konferencijos „Technologijos ir atsparumas 2018”

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai

Nuotrauka: Akimirkos iš konferencijos „Technologijos ir atsparumas 2018”
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IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS
NOVIAN GRUPĖ. „ALGORITMŲ SISTEMOS“

Pagrindiniai „Algoritmų sistemos“
preliminarūs finansiniai rodikliai
•

Preliminariais
duomenimis
„Algoritmų sistemų“ vertė
išaugo 6,7 proc. nuo 3,8 mln.
eurų 2017 m. pabaigoje iki
4,08 mln. eurų 2018 m.
pabaigoje.

„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
2018-aisiais metais bendrovė pasirašė naujas sutartis su Lietuvos statistikos
departamentu dėl gyventojų surašymo 2020 metais bei su LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo administravimo informacinės sistemos vystymo. Bendrovė
aktyviai veikė komunalinių atliekų tvarkymo ir apskaitos bei mokesčių
administravimo sprendimų srityse, vykdė įvairias kitas sistemų vystymo ir
priežiūros sutartis.

•

„Algoritmų sistemos“ pajamos
per 2018 m. 12 mėn. išaugo 16
proc. iki 3,21 mln. eurų (tuo
pačiu laikotarpiu 2017 m.
pajamos siekė 2,76 mln. eurų)

•

Bendrovės EBITDA padidėjo
31 proc. nuo 320 tūkst eurų
2017 iki 420 tūkst. eurų per
2018 m. 12 mėn.

Vilniaus m. savivaldybėje „Algoritmų sistemos“ baigė ATRIS sistemos
pritaikymo komunalinių atliekų tvarkymo reformai projektą, o dar keliolikoje
Lietuvos savivaldybių įgyvendino Žemės nuomos mokesčio apskaitos
informacinės sistemos plėtros projektus.

•

Bendrovės grynasis pelnas
2018 m. pabaigoje siekė 324
tūkst. eurų, tuo tarpu 2017 m.
pabaigoje grynasis pelnas
buvo 299 tūkst. eurų.

Bendrovė taip pat tęsė bendradarbiavimą ir pasirašė naujas sutartis su
Valstybine mokesčių inspekcija. Bendrovė teikė Mokesčių mokėtojų
elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos
(ESKIS) plėtros ir modifikavimo paslaugas, pradėjo vykdyti Gyventojų
pajamų mokesčio informacinės sistemos (GYPAS) plėtrą, teikė priežiūros
paslaugas.

Su Vilniaus universitetu „Algoritmų sistemos“ 2018 m. lapkritį pasirašė sutartį
dėl lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtros projekto LIEPA 2. Projekto tikslas - padidinti lietuvių kalbos vartojimą elektroninėje
terpėje.
2018-aisiais „Algoritmų sistemos“ pradėjo vykdyti ir pirmąjį projektą
Bangladeše. Birželio 26 d. „Algoritmų sistemos“ kartu su „Norway
Registers Development AS“ ir NRD CS pasirašė sutartį su Bangladešo
skaitmenizacijos taryba dėl 12 mėnesių truksiančio projekto, kuris apims
konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos,
ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos
sukūrimą bei kibernetinių rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos
infrastruktūrai sukūrimą.
Bendrovės didžiausi klientai šiuo metu yra Aplinkos ministerija,
Valstybinė mokesčių inspekcija, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, Vilniaus
miesto savivaldybė, Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė darbo inspekcija
bei Aplinkos apsaugos agentūra.
Nuotrauka: „Algoritmų sistemos“ Bangladešo skaitmenizacijos taryboje

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai
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IT PASLAUGOS IR PROGRAMAVIMAS.
NOVIAN GRUPĖ. „ANDMEVARA AS“, „ANDMEVARA SERVICES OÜ“ IR „ANDMEVARA SRL“

Pagrindiniai „Andmevara AS“ ir
„Andmevara Services“ preliminarūs
finansiniai rodikliai
•

•

Bendrovių „Andmevara AS“ ir
„Andmevara Services“ preliminari
vertė 2018 m. pabaigoje siekė 510
tūkst. eurų (2017 m. pabaigoje –
525 tūkst. eurų).
Bendrovių pajamos per 2018 m. 12
mėn. išaugo 39,5 proc. ir pasiekė
1,5 mln. eurų (2017 m. pajamos
siekė 1,1 mln. eurų).

•

EBITDA iš neigiamos 271 tūkst.
eurų pakilo į teigiamą 31 tūkst. eurų.

•

Bendrovių grynasis nuostolis per
2018 m. 12 mėn. siekė 47 tūkst.
eurų (tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.
grynasis nuostolis siekė 292 tūkst.
eurų).

•

„Andmevara Services“ rezultatai
skaičiuojami nuo 2018 m. rugpjūčio
27 dienos, kai buvo užbaigtas
įmonės atskyrimas.

Estijoje ir Moldovoje veikianti „INVL Technology“ valdoma bendrovė
„Andmevara AS“ 2018 metais reorganizuota atskiriant veiklas ir suskaidyta į
dvi bendroves: „Andmevara AS“ ir „Andmevara Services OÜ“.
Rugsėjo mėnesį iš „Andmevara AS“ į naujai įsteigtą bendrovę „Andmevara
Services OÜ“ atskirta IT Infrastruktūros priežiūros, svetainių prieglobos
(angl. „hosting“) ir skaitmenizavimo veikla. „Andmevara AS“ toliau
koncentruojasi į pagrindinės bendrovės veiklos – informacinių sistemų
kūrimo – vystymą.
„Andmevara Services OÜ” vadovu paskirtas UAB BAIP generalinis
direktorius Gytis Umantas, o „Andmevara AS“ ir toliau vadovaus Giedrius
Cvilikas.
Per 2018 m. bendrovės 77% pajamų gavo Estijoje, 23% Moldovoje.
ESTIJA
Per 2018 m. bendrovės vykdė įvairius projektus Estijos savivaldybėse – kaip
Estijos savivaldybių strateginis IT partneris informacinėms sistemoms
aptarnauti ir vystyti.
Gruodžio mėnesį „Andmevara AS“ pasirašė 2 metų trukmės Estijos
nacionalinio archyvo skaitmeninimo sutartį. Projektas, kurio vertė daugiau
kaip 350 tūkst. eurų, įgyvendinamas kartu su „Andmevara Services“.
MOLDOVA
Moldovoje 2018 m. gegužę užbaigtas Moldovos valstybinio archyvo
skaitmenizavimo projektas, kurį, kaip vystomojo bendradarbiavimo
iniciatyvą, finansavo Estijos Užsienio reikalų ministerija. Dvejus metus
trukusio projekto metu skaitmenizuota 250 tūkst. dokumentų, išversti ir į
„Andmevara AS“ sukurtą duomenų bazę suvesti metaduomenys, leidžiantys
atlikti greitą dokumentų paiešką.

Per pastaruosius 10 metų Andmevara padėjo skaitmenizuoti daugiau kaip 16,5 milijonų įvairių popierinių dokumentų,
daugiausia Estijoje ir Moldovoje.
Šiuo metu bendrovė vykdo Kišiniovo teismų
dokumentų skaitmeninimo projektą.
Bendrovė taip pat tapo Moldovos IT parko
rezidentais. Tai leis bendrovei pasinaudoti parko
teikiamomis mokestinėmis privilegijomis ir
supaprastinti administracinę veiklą.
KITI ĮVYKIAI
2018 m. sausį Giedrius Cvilikas paskirtas
„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.
Nuotraukoje: Moldovos valstybinio
skaitmenizavimo projektas

archyvo

2018 m. 12 mėn. veiklos rezultatai

|

19

KIBERNETINĖ SAUGA. „NRD CYBER SECURITY” (NRD CS)
„NRD Cyber Security“ (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.

Pagrindiniai NRD CS preliminarūs finansiniai rodikliai
•

NRD CS vertė, preliminariais duomenimis, per metus išaugo
27,4 proc. nuo 5,07 mln. eurų iki 6,46 mln. eurų.

•

NRD CS pajamos per 2018 m. 12 mėn. išaugo 11 proc.
lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2017 m., ir pasiekė 3,88 mln.
eurų. Bendrovės pajamos per 2017 m. 12 mėn. siekė 3,49
mln. eurų.

•

EBITDA sumažėjo 7 proc. iki 559 tūkst. eurų (per 2017 m. 12
mėn. EBITDA buvo 603 tūkst. eurų).

PROJEKTAI

Bendrovės grynasis pelnas, lyginant su 2017 metais,
sumažėjo 6 proc. ir 2018 m.pabaigoje siekė 439 tūkst. eurų.
Per tą patį laikotarpį 2017 m. grynasis pelnas siekė 468 tūkst.
eurų.

2018 m. NRD CS vykdė projektus ir pasirašė
sutartis Lietuvoje, Kipre, Peru, Bangladeše,
Ukrainoje, Gruzijoje, Egipte ir Pietų Afrikos
Respublikoje.

•

LIETUVOJE IR EUROPOJE
2018 m. NRD CS vykdė teisėsaugos skaitmeninių
tyrimų ir analizės gebėjimų stiprinimo projektus,
pasirašė naujas sutartis dėl specializuotos
programinės ir techninės įrangos tiekimo, padėjo
organizacijoms ruoštis naujojo ES asmens duomenų
privatumo reglamento įsigaliojimui, atliko saugos
auditus ir vykdė kitus projektus.
Kipre NRD CS konsultantai tęsė Kipro nacionalinės
kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybos
(CIRT) kūrimo projektą.

NRD CS pajamos pagal šalis 2018
1%
1%

1%

1%
Lietuva
Bangladešas
Ukraina

43%

PIETŲ AZIJOJE

54%

Egiptas
Kipras
Kitos

Bangladeše oficialiai atidaryta „Norway Registers
Development AS“, BAIP ir NRD CS sukurta
kibernetinio saugumo incidentų tyrimo laboratorija, kurią incidentams tirti naudoja Bangladešo e. Vyriausybės
kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnyba (BGD e-GOV CIRT), taip pat pasirašyta nauja sutartis BGD e-GOV
CIRT plėtrai.
Birželio 26 d. „Norway Registers Development AS“, NRD CS ir „Algoritmų sistemos“ pasirašė sutartį su Bangladešo
skaitmenizacijos taryba dėl 12 mėnesių truksiančio projekto, kuris apims konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio
saugumo strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos strategijos sukūrimą bei kibernetinių
rizikų vertinimo metodikos ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimą.
NRD CS ekspertai kartu su Oksfordo „Global Cyber Security Capacity Centre“ taip pat atliko Bangladešo kibernetinio
saugumo brandos vertinimą.

NAUJOSE RINKOSE
PERU užbaigtas komercinio saugos operacijų centro „Secure Soft“ brandos vertinimo projektas.
GRUZIJOJE NRD CS kartu su Oksfordo universitetu atliko Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos
finansuotą šalies kibernetinio saugumo brandos vertinimą. Bendrovė taip pat atliko Europos Sąjungos finansuotą
UKRAINOS kibernetinio saugumo brandos vertinimą.
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RENGINIAI
2018 metais NRD CS ekspertai patys organizavo bei kaip pranešėjai ir dėstytojai dalyvavo įvairiose kibernetinio
saugumo konferencijose, seminaruose, diskusijose ir forumuose Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Indonezijoje,
Malaizijoje, Bangladeše, Kirgizijoje, Ugandoje ir kitur.
Vilniuje rugsėjo mėnesį vyko kompiuterinio saugumo specialistų bendruomenės TF-CSIRT konferencija, pritraukusi
virš 150 kibernetinio saugumo specialistų iš visos Europos. Šimtmečio proga į Lietuvą šią bendruomenę pakvietė
jungtinė privataus, viešojo ir akademinio sektorių komanda: NRD CS, Nacionalinis Kibernetinio saugumo centras prie
Krašto apsaugos ministerijos, bankas Swedbank, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET bei
Kauno Technologijos Universitetas.
Estijoje NRD CS žvalgybos analitikos ekspertė vedė mokymus skirtus analitikams, dirbantiems su IBM i2 sprendimu
ir norintiems pakelti savo kompetencijų lygį bei įgyti naujų įgūdžių. Mokymai pritraukė tarptautinę auditoriją ir buvo
organizuojami vienos iš Europos Komisijos agentūrų.
Bangladeše NRD CS kartu su „NRD Bangladesh“ ir Bangladešo skaitmenizacijos taryba bei jų kibernetinio saugumo
incidentų tyrimo tarnyba BGD e-GOV organizavo antrąją tarptautinę kibernetinio saugumo konferenciją Dakoje,
Bangladeše. Šių metų renginio tema – kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybų svarba (CSIRT/SOC) finansinio
sektoriaus organizacijoms.
Ugandos sostinėje Kampaloje rugsėjo 6-7 d. NRD CS organizavo 6-ąją kasmetinę konferenciją „Kibernetinė gynyba
R. Afrikoje“, kurios centre - kritinei infrastruktūrai priklausančių organizacijų pasiruošimas kibernetinei krizei.
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.

KITI ĮVYKIAI
2018 m. kovą NRD CS prisijungė prie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (International Telecommunication
Union, ITU) telekomunikacijų plėtros sektoriaus (angl. ITU-D) antrosios ekspertinės tyrimų grupės, atsakingos už „IRT
taikymą, kibernetinį saugumą, avarinį ryšį bei prisitaikymą prie klimato kaitos“.
2019 m. vasarį NRD CS tapo vienu iš dviejų Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungos kompetencijų centrų
kibernetinio saugumo srityje Europos regione 2019-22 m. ciklui. Organizuodama ir vesdama mokymus ICT
specialistams bei politikos formuotojams, bendrovė ugdys jų kibernetinio saugumo kompetencijas bei gilins žinias.
NRD CS mokymus ICT specialistams šiemet organizuos keliomis temomis: kibernetinės saugos valdymas valstybiniu
lygmeniu, kompiuterinių incidentų valdymas, atvirųjų šaltinių žvalgyba (ang. Open Source Intelligence OSINT).
Bendrovė taip pat tapo vienu iš septynių
Oksfordo
universiteto
pasaulinio
kibernetinio saugumo gebėjimų centro
(angl. Global Cyber Security Capacity
Centre) partnerių vertinant šalių saugumo
brandos vertinimą, taikant „Valstybių
kibernetinio saugumo brandos vertinimo
modelį“ (angl. „Cybersecurity Capacity
Maturity Model for Nations“ – CMM)
2018 metais NRD CS įtraukta į Deloitte
kasmet sudaromą sparčiausiai augančių
technologinių bendrovių sąrašą – „Deloitte
Tech Fast CE 50“.

Nuotraukoje: Oxfordo CMM taikymas
pasaulyje ir šalių saugumo brandos
vertinimo partneriai

„INVL Technology“ vadovaujantysis partneris

Kazimieras Tonkūnas

