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Konsoliduota ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2007 I pusm. 2006 I pusm.  2007 I pusm. 2006 I pusm.
   (pertvarkyta)   (pertvarkyta) 
Pajamos    
Baldų gamybos pajamos  84.716 64.327  - -
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  19.087 10.150  - -
Finansinio tarpininkavimo pajamos  20.832 13.842  - -
Pajamos iš farmacinės veiklos  - 16.171  - -
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  3.821 6.640  - -
Viešbučių pajamos  6.622 6.384  - -
Pajamų iš viso  135.078 117.514  - -
    
Kitos pajamos 8.1 10.540 10.685  209 631
   
Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę  7.186 28.358  - -
Pripažinti nuostoliai, patikslinus tikrąją vertę  - -  - -

    

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos 
pasikeitimas  (1.433) - 

 
- -

Medžiagų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (54.754) (45.501)  (12) -
Atlyginimai ir susijusios sąnaudos  (33.510) (30.638)  (849) (553)
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (6.900) (7.083)  (78) (56)
Subrangos darbai  (3.486) (1.471)  - -
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (6.747) (4.301)  (190) (101)
Mokesčiai už vertybinius popierius  (1.421) (6.137)  (40) (164)
Transporto priemonių priežiūros sąnaudos  (1.644) (1.327)  (29) (26)
Kiti mokesčiai  (1.966) (1.528)  (73) (124)
Reklamos ir marketingo sąnaudos  (1.822) (1.592)  (7) (31)
Patalpų remonto ir išlaikymo sąnaudos  (743) (2.677)  (1) -
Akcijų pardavimo nuostoliai  (1.665) (1.588)  (6.496) -
Kitos veiklos sąnaudos  (9.563) (9.342)  (3.611) (274)
    
Finansinės pajamos  8.3 5.006 4.452  95.682 19.070
Finansinės sąnaudos  8.2 (14.653) (12.665)  (2.739) (1.590)
    
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pelno dalis  11.239 2.668  - -
Pelnas prieš apmokestinimą  28.742 37.827  81.766 16.782
    
Pelno mokesčio sąnaudos 6 (6.732) (7.493) - -
Grynasis pelnas  22.010 30.334  81.766 16.782
    
Priskirtinas :    
Motininės įmonės akcininkams  19.245 20.196  - -
Mažumos daliai  2.765 10.138  - -
    
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)  0,43 0,48  - -
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Konsoliduotas ir Bendrovės balansai 
  Grupė  Bendrovė 
 

 

2007 m. 
birželio 

30 d. 

2006 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2007 m. 
birželio 
 30 d. 

2006 m. 
gruodžio 

 31 d. 
TURTAS     
Ilgalaikis turtas       
Ilgalaikis materialusis turtas    

Viešbučiai  47.706 49.821  - -
Kitas ilgalaikis materialusis turtas  153.327 147.449  574 630

Ilgalaikio materialiojo turto iš viso 9 201.033 197.270  574 630
Investicinis turtas 9 421.127 391.303  - -
Ilgalaikis nematerialusis turtas 9 6.201 5.659  12 8
Ilgalaikis finansinis turtas    

Investicijos į dukterines įmones 7 - -  62.605 67.141
Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones 7 199.231 186.509  136.908 118.797
Kitos ilgalaikės investicijos  1.822 1.851  1.821 1.771
Suteiktos ilgalaikės paskolos  17.039 15.338  32.473 30.350

Ilgalaikio finansinio turto iš viso  218.092 203.698  233.807 218.059
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  1.367 1.131  - -
Ilgalaikio turto iš viso  847.820 799.061  234.393 218.697
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos  16.450 18.499  - -
Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos  122.005 60.822  1.049 -
Suteiktos trumpalaikės paskolos  19.524 8.499  107.453 16.981
Avansu sumokėtas pelno mokestis  3.729 4.173  - -
Išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas  6.513 1.832  3.708 4
Kitos trumpalaikės investicijos  34.185 35.959  - -
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 8.641 9.161  16 82
Trumpalaikio turto iš viso  211.047 138.945  112.226 17.067
    
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui  18.111 -  - -
    
Turto iš viso  1.076.978 938.006  346.619 235.764

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduotas ir Bendrovės balansai (tęsinys) 
  Grupė  Bendrovė 
 

 

2007 m. 
birželio 

30 d. 

2006 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2007 m. 
birželio 
 30 d. 

2006 m. 
gruodžio 

 31 d. 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI     
Nuosavas kapitalas    
Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės 

akcininkams   
 

Kapitalas  45.008 45.008  45.008 45.008
Akcijų priedai  50.588 50.588  50.588 50.588
Rezervai  60.180 28.683  39.001 3.068
Nepaskirstytasis pelnas  179.005 203.860  82.256 47.675
Valiutos kurso pokyčio įtaka  (73) (48)  - -
  334.708 328.091  216.853 146.339
Mažumos dalis  14.797 40.407  - -
Nuosavo kapitalo iš viso  349.505 368.498  216.853 146.339
    

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai    

 

Ilgalaikės paskolos 10 377.869 246.347  96.689 2.901
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  6.216 6.267  - -
Dotacijos  - 109  - -
Atidėjiniai   105 105  - -
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  37.606 35.976  - -
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  256 197 

 
- -

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  422.052 289.001 

 
96.689 2.901

    
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai   

 

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 10 77.633 80.104  - 1.350
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis  936 1.467 
 

- -
Trumpalaikės paskolos 10 150.428 138.819  29.562 81.770
Prekybos skolos  27.129 24.707  72 552
Atidėjiniai  - -  - -
Mokėtinas pelno mokestis  6.427 2.785  1.083 1.218
Gauti išankstiniai apmokėjimai  27.090 19.360  - -
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos  15.778 13.265  2.360 1.634
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  305.421 280.507 

 
33.077 86.524

     
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  1.076.978 938.006  346.619 235.764

 

(pabaiga)
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

2005 m. gruodžio 31 d. likutis  41.735 19.815 19.716 3.273 9.463 472 147.034 241.508 93.782 335.290

Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, skirtų parduoti  - - - (2.102) - - (2.102) - (2.102)
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)  - - - - - 348 348 - 348

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - (2.102) - - 348 (1.754) - (1.754)

2006 m. I pusmečio pelnas  - - - - - - 20.073 20.073 10.138 30.211
Pajamų ir sąnaudų per metus iš viso  - - - (2.102) - - 20.421 18.319 10.138 28.457
 
Iš dukterinių įmonių įsigijimo atsirandanti 

mažumos dalis 
 

- - - - - - (8.234) (8.234) (46.205) (54.439)
Naujų akcijų išleidimas  3.273 30.773 - - - - - 34.046 - 34.046
Perkainojimo rezervo pasikeitimas  - - (1.079) - - - 1.079 - - -
Rezervų pokytis  - - - - (2.603) (30) 2.603 (30) - (30)
Bendrovės dividendai  - - - - - - (8.347) (8.347) - (8.347)
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - - - (15.914) (15.914)
2006 m. birželio 30 d. likutis  45.008 50.588 18.637 1.171 6.860 442 154.556 277.262 41.801 319.063
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

2006 m. gruodžio 31 d. likutis  45.008 50.588 18.391 3.432 6.860 (48) 203.860 328.091 40.407 368.498
Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, skirtų parduoti  - - - (2.935) - - (2.935) - (2.935)
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)  - - - - - - 1.235 1.235 - 1.235

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - (2.935) - - 1.235 (1.700) - (1.700)

2007 m. I pusmečio pelnas  - - - - - 19.245 19.245 2.765 22.010
Pajamų ir išlaidų per metus iš viso  - - - (2.935) - - 20.480 17.545 2.765 20.310
 
Iš dukterinių įmonių įsigijimo atsirandanti 

mažumos dalis 
 

- - - - - - 306 306 2.690 2.996
Perkainojimo rezervo pasikeitimas  - - (246) - - - 289 43 - 43
Rezervų pokytis  - - - - 34.678 (25) (34.678) (25) - (25)
Bendrovės dividendai  - -

- -

- - - - (11.252) (11.252) - (11.252)
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - (31.065) (31.065)
2007 m. birželio 30 d. likutis  45.008 50.588 18.145 497 41.538 (73) 179.005 334.708 14.797 349.505
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Nepaskirstyta

sis pelnas Iš viso 
        
2005 m. gruodžio 31 d. likutis  41.735 19.815 2.587 771 19.245 84.153
Grynasis 2006 m. I pusmečio 

pelnas 
 

- - - - 16.782 16.782
Pajamų ir išlaidų per metus 

iš viso 
 

- - - - 16.782 16.782
   
2005 m. dividendai  - - - - (8.347) (8.347)
Pervesta į privalomąjį rezervą  - - 481 - (481) -
Tikrosios vertės rezervo 

pokytis 
 

- - - (771) - (771)

Naujų akcijų išleidimas 
 

3.273 30.773 - - - 34.046
Mažumos dalies įsigijimas  - - - - 8.442 8.442
2006 m. birželio 30 d. likutis  45.008 50.588 3.068 - 35.641 134.305
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Nepaskirstyta

sis pelnas Iš viso 
   
2006 m. gruodžio 31 d. likutis  45.008 50.588 3.068 - 47.675 146.339
Grynasis 2007 m. I pusmečio 

pelnas 
 

- - - - 81.766 81.766
Pajamų ir išlaidų per metus 

iš viso 
 

- - - - 81.766 81.766
   
2006 m. dividendai  - - - - (11.252) (11.252)
Pervesta į privalomąjį rezervą  - - 1.433 - (1.433) -
Pervesta į rezervą savoms 

akcijoms supirkti 
 

- - 34.500 - (34.500) -
2007 m. birželio 30 d. likutis  45.008 50.588 39.001 - 82.256 216.853
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Konsoliduota ir bendrovės pinigų srautų ataskaita 
  Grupė Bendrovė 
  2007 I pusm. 2006 I pusm. 2007 I pusm. 2006 I pusm.
       
Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
Grynasis pelnas (nuostoliai)  22.010 30.334 81.766 16.782
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:   
Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę, 

grynąja verte   (7.186) (28.358) - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija  6.900 7.083 78 56
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto 

pardavimo  (177) (164) - (23)
(Pelnas) nuostoliai iš investicijų pardavimo  (7.803) (5.916) 6.292 (599)
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių grynojo pelno (dalis)  (11.239) (2.668) - -
Palūkanų (pajamos)  (3.184) (2.824) (2.819) (768)
Palūkanų sąnaudos  11.901 8.411 2.728 1.589
Atidėtieji mokesčiai  2.175 5.227 - -
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos  4.557 2.266 - -
Gautinų sumų vertės sumažėjimas  - - 3.387 -
Atsargų vertės sumažėjimas  - - - -
Atidėjinių pokytis  - - - -
Dividendų (pajamos)  (141) - (92.846) (18.302)
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos  930 2.626 (6) 1
  18.743 16.017 (1.420) (1.264)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   -
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  2.049 (13.380) - -
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų 

sumažėjimas (padidėjimas)   (61.183) (30.532) (1) (365)
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas  (21.018) - (3) 33
Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas   2.422 85.984 (481) 6
Sumokėtas pelno mokestis  (471) (1.950) (134) (559)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) 

padidėjimas   10.243 - 724 16.592
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (49.215) 56.139 (1.315) 14.443

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduota ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys) 
  Grupė Bendrovė 
  2007 I pusm. 2006 I pusm. 2007 I pusm. 2006 I pusm.

Investicinės veiklos pinigų srautai   
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį 

turtą) (įsigijimas)  (28.648) (13.183) (26) (307)
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį 

turtą) perleidimas   258 177 - 29
Investicinio turto (įsigijimas)  (24.382) (79.348) - -
Investicinio turto pardavimo pajamos  2.991 2.637 - -
Dukterinių įmonių (įsigijimas), palyginus su gautais 

grynaisiais pinigais  - (3.146) (10) (2.190)
Dukterinių įmonių pardavimo pajamos  (17) - - -
Asocijuotų įmonių (įsigijimas)  (2.364) (72.547) (22.508) (72.547)
Asocijuotų įmonių pardavimo pajamos  230 - 230 -
(Suteiktos) paskolos  (11.025) (5.000) (110.850) (79.398)
Paskolų susigrąžinimas  - 7.954 16.917 66.585
Gauti dividendai  141 869 92.470 18.302
Gautos palūkanos  3.184 2.824 770 276
Mažumos dalies (įsigijimas)  (488) (1.665) (1.950) -
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai  - 2.390 (50) 2.390
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai  (60.120) (158.038) (25.007) (66.860)
   
Finansinės veiklos pinigų srautai   
Pinigų srautai, susiję su bendrovės akcininkais   
Akcijų išleidimas  - - - -
Dividendų (išmokėjimas)  (11.252) (8.347) (11.252) (8.347)
Dividendai mažumos daliai  (31.065) (15.914) - -
  (42.317) (24.261) (11.252) (8.347)
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais   
Paskolų gavimas  204.868 205.721 70.895 105.574
Obligacijų išleidimas  - - - -
Paskolų (grąžinimas)  (64.208) (87.824) (31.288) (43.136)
(Sumokėtos) palūkanos  (11.901) (8.411) (2.105) (1.589)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (582) - - -
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  22.955 2.626 6 (1)
  151.132 112.112 37.508 60.848
   
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  108.815 87.851 26.256 52.501
   
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir 

pinigų ekvivalentų likučiui  - - - -
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) 

padidėjimas   (520) (14.048) (66) 84
   
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pradžioje  9.161 32.749 82 4
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 

pabaigoje  8.641 18.701 16 88
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Tarpinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Invalda“ (toliau „Bendrovė”) yra 1992 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės 
adresas yra: 
 
Šeimyniškių g. 3, 
Vilnius, 
Lietuva. 
 
Pagrindinė Grupės veikla apima investavimą į nekilnojamąjį turtą, finansinį tarpininkavimą, farmaciją, baldų gamybą, 
viešbučių valdymą, kelių ir tiltų statybą ir kitą gamybą bei paslaugas. Bendrovė yra kontroliuojanti įmonė ir užsiima 
investavimu ir reinvestavimu į vertybinius popierius bei kontroliuojamų įmonių veiklos priežiūra. 
 
Bendrovės akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržos einamajame sąraše. 
 

2 Apskaitos principai  
 
Atskaitomybės parengimo pagrindas 
 
2007 m. I pusmečio tarpinė finansinė atskaitomybė parengta remiantis TAS 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ 
 
Tarpinė finansinė atskaitomybė neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinėje atskaitomybėje ir turėtų būti skaitoma 
kartu su Grupės ir Bendrovės 2006 m. gruodžio 31 d. metine finansine atskaitomybe.  
 
Pagrindiniai apskaitos principai 
 
Tarpinė finansinė atskaitomybė yra parengta pagal apskaitos principus, kurie taikyti ruošiant 2006 m. gruodžio 31 d. 
Grupės ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, išskyrus naujų ir redaguotų standartų bei išaiškinimų pritaikymą, kurie 
aprašyti žemiau. Šių standartų ir išaiškinimų pritaikymas neturėjo jokios įtakos Grupės ir Bendrovės tarpinei finansinei 
atskaitomybei. 
 

- 7 TFAS „Finansinės priemonės: atskleidimas“ (įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d. prasidedančiais metais). 7 TFAS 
reikalauja atskleisti informaciją, kuri leistų finansinės atskaitomybės vartotojams įvertinti Grupės finansinių 
priemonių reikšmingumą ir su jomis susijusios rizikos pobūdį bei mastą.  

 
 

- 1 TAS pakeitimas („Kapitalo atskleidimai“) (įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d. prasidedančiais metais). Šis 
pakeitimas reikalauja atskleisti papildomą informaciją, kuri leistų finansinės atskaitomybės vartotojams įvertinti 
Bendrovės kapitalo valdymo tikslus, politiką bei priemones jam valdyti. 

 
- 7 TFAAK „Finansinės atskaitomybės tikslinimas pagal TAS 29 „Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis“ 

(įsigalioja nuo 2006 m. kovo 1 d.). Šis išaiškinimas pateikia nuorodas, kaip pritaikyti 29 TAS reikalavimus tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai bendrovė nustato, kad hiperinfliacija daro įtaką jos funkcinei valiutai, nors ankstesniais 
ataskaitiniais laikotarpiais hiperinfliacijos nebuvo.  

 

- 8 TFAAK „2 TFAS apimtis“ (įsigalios, kai bus patvirtintas Europos Sąjungos, bet ne anksčiau kaip nuo 2006 m. 
gegužės 1 d. prasidedančiais metais). Šis išaiškinimas reikalauja, kad 2 TFAS būtų taikomas bet kokiems 
susitarimams, pagal kuriuos išleidžiamų nuosavybės priemonių kaina yra žemesnė nei jų tikroji vertė.  

 

- 9 TFAAK „Įterptinių išvestinių finansinių priemonių pakartotinis įvertinimas“ (įsigalioja nuo 2006 m. birželio 1 d. 
prasidedančiais metais). Šis išaiškinimas nustato, kad įterptinės išvestinės priemonės egzistavimo nustatymo 
data yra ta, kai bendrovė tampa sandorio šalimi, ir pakartotinis nustatymas atliekamas tik tada, kai sudarytas 
sandoris yra pakeičiamas tiek, kad reikšmingai pasikeičia jo pinigų srautai.  

 
- 10 TFAAK „Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas“ (įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 1 d. 

prasidedančiais metais). Šis išaiškinimas nustato, kad bendrovė negali atstatyti ankstesniais tarpiniais 
laikotarpiais apskaityto prestižo ar investicijų į nuosavybės priemones ar savikaina apskaitomą finansinį turtą 
vertės sumažėjimo. 
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2. Apskaitos principai (tęsinys) 
 
Palyginamoji informacija 
 
Grupė pakeitė išlaidų pateikimą pelno (nuostolių) ataskaitoje, skirstydama išlaidas ne pagal funkcijas, o pagal tipą, nes tai 
labiau atitinka Grupės specifiką. Dėl to buvo atliktas 2006 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaitos perskaičiavimas. 
Perskaičiuojant atsižvelgta į metinio audito metu pateiktas pastabas. AB Sanitas ir UAB „Kauno tiltai“ traktuoti 
perskaičiuojant kaip asocijuotos, o ne dukterinės įmonės. 
 
 

3 Sezoniškumas 
 
Grupės dalis valdomų verslų pasižymi sezoniškumu. Kelių ir tiltų tiesimo, viešbučių sektoriuose pirmąjį pusmetį uždirbamos 
mažesnės pajamos ir veiklos pelnas nei antrąjį pusmetį. Grupei priklausantis investicinis turtas perkainojamas ir jo vertės 
pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitą metų pabaigoje. 2007 m. I pusmetį perkainotas tik vienas naujai įsigytas 
turto vienetas dukterinėse įmonėse. 
 
 

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

 Grupė Bendrovė  
 2007 m. birželio 30 d. 
   
Pinigai banke  8.424 15 
Pinigai kasoje  217 1 
 8.641 16 
 
 

5. Dividendai 
 
2007 m. gegužės 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dividendams išmokėti buvo paskirta 11.252 tūkst. Lt, t. y. 0,25 
lito vienai akcijai. 2006 m. buvo paskirta 8.347 tūkst. Lt, t. y. 0,20 Lt vienai akcijai. 
 
 

6. Pelno mokestis 
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I 

pusm. 
2006 I 
pusm. 

 2007 I 
pusm. 

2006 I 
pusm. 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (2.175) (5.227)  - -
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (4.557) (2.266)  - -
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno 

(nuostolių) ataskaitoje (6.732) (7.493)  - -
 
 

7. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 
 
 
2007 m. įsigijimai 
 
Per 2007 m. I pusmetį buvo įsteigtos šios įmonės: VŠĮ „Iniciatyvos fondas“ (100 proc. valdo AB „Invalda“), UAB „INTF 
investicija“ (100 proc. valdo AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“), UAB „Trakų rekreacijos centras“ (100 proc. valdo 
UAB Aikstentis“), UAB „Positor“ (2007 m. liepos 31 d. būklei 80 proc. valdo AB „Invalda“). AB „Invalda“ taip pat papildomai 
investavo į AB „Vilniaus baldai“ ir AB „Sanitas“ (daugiausia šių įmonių akcijos buvo išpirktos iš kitų grupės įmonių) bei į AB 
„Kauno tiltai“ 
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7 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys) 

 
Grupė papildomai įsigijo 0,70 % AB „Vilniaus baldai“ akcijų už 488 tūkst. Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 184 tūkst. 
Lt. Neigiamas skirtumas, lygus 304 tūkst. Lt tarp atlygio ir įsigytos turto dalies vertės, buvo tiesiogiai pripažintas 
nuosavame kapitale.  
 
Grupė papildomai įsigijo 0,62 % AB „Sanitas“ akcijų už 2.498 tūkst. Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 1.920 tūkst. Lt. 
578 tūkst. Lt prestižas yra pripažintas investicijos į asocijuotą įmonę vertėje. 
 
Grupė papildomai įsigijo 4,81 % AB „Kauno tiltai“ akcijų už 2.364 tūkst. Lt. 2.660 tūkst. Lt prestižas yra pripažintas 
investicijos į asocijuotą įmonę vertėje. 
 
 
2007 m. pardavimai 
 
Per 2007 m. I pusmetį buvo parduota asocijuota įmonė UAB „Panevėžio melioracija“, dukterinė įmonė AB „Minija“.  
 
Siekiant efektyvesnio valdymo UAB „Žemes vystymo fondas“, UAB „Žemės vystymo fondas 11“, UAB „Žemės vystymo 
fondas 12“, UAB „Žemės vystymo fondas 14“, UAB „Žemės vystymo fondas 15“, UAB „Žemės vystymo fondas 16“, UAB 
„Žemės vystymo grupė 3“, UAB „Žemės vystymo grupė 4“, UAB „Žemės vystymo grupė 5“, UAB „Žemės vystymo grupė “ 
buvo parduotos Grupės asocijuotai įmonei AB „Agrovaldymo grupė“. Taip pat parduota 0,21 proc. AB „Agrovaldymo 
grupė“ akcijų . 
 
 

8 Kitos pajamos ir sąnaudos  
 
8.1. Kitos pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I 

pusm. 
2006 I 
pusm. 

 2007 I 
pusm. 

2006 I 
pusm. 

      
Pelnas iš vertybinių popierių pardavimo  9.468 7.504  205 599
Pelnas iš investicinio turto pardavimo  176 107  - -
Kitos  896 3.074  4 32
 10.540 10.685  209 631
 
8.2. Finansinės sąnaudos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I 

pusm. 
2006 I 
pusm. 

 2007 I 
pusm. 

2006 I 
pusm. 

      
Palūkanų sąnaudos  (11.901) (8.411) (2.728) (1.589)
Valiutos kurso pasikeitimo neigiama įtaka (1.154) (399) (2) (1)
Kitos finansinės sąnaudos   (1.598) (3.855) (9)
 (14.653) (12.665)  (2.739) (1.590)
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8.3. Finansinės pajamos  
 

 Grupė  Bendrovė  
 2007 I 

pusm. 
2006 I 
pusm. 

 2007 I 
pusm. 

2006 I 
pusm. 

      
Palūkanų pajamos  3.184 2.824  2.819 768
Valiutos kurso pasikeitimo teigiama įtaka 1.033 462  17 -
Dividendų pajamos  - -  92.846 18.302
Kitos finansinės pajamos  789 1.166  - -
 5.006 4.452   95.682 19.070
 
 

9 Ilgalaikis nefinansinis turtas 
 
Per 2007 m. I pusmetį Grupė įsigijo investicinio turto už 24.382 tūkst. Lt, ilgalaikio materialaus turto už 27.834 tūkst. Lt, 
ilgalaikio nematerialaus turto už 814 tūkst. Lt. (2006 m. I pusmetį atitinkamai – 79.348 tūkst. Lt, 12.845 tūkst. Lt, 338 tūkst. 
Lt). 
 
Buvo parduota investicinio turto likutine verte 2.816 tūkst. Lt (2006 m. I pusmetį – 2.530 tūkst. Lt). Jo pardavimo rezultatas 
176 tūkst. Lt pelno (2006 m. I pusmetį – 107 tūkst. Lt). 
 
 

10 Paskolos 
 
Per 2007 m. I pusmetį Grupė paėmė 120.401 tūkst. Lt paskolų iš bankų bei grąžino 64.208 tūkst. Lt bankams (2006 m. I 
pusmetį atitinkamai – 205.720 tūkst. Lt, 87.824 tūkst. Lt).  
 
Bendrovė pasirašė 2007 m. sausio mėn. susitarimą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo, pagal kurį paskolos grąžinimo 
terminas iš 2007 m. sausio 31 d. perkeltas į 2010 m. sausio 31 d. 2007 m. balandžio mėn. pasirašytas susitarimas dėl 
Kredito linijos sutarties pakeitimo, pagal kurį  paskolos grąžinimo terminas iš 2007 m. balandžio 30 d. perkeltas į 2009 m. 
balandžio 30 d. Tokiu būdu 17.433 tūkst. Eurų (60.193 tūkst. Lt ekvivalentas) suma yra perklasifikuota iš trumpalaikių 
paskolų, kaip atvaizduota 2006 m. gruodžio 31 d. balanse, į ilgalaikes paskolas (2007 m. birželio 30 d. balanse). Be to, 
Bendrovė ne iš kredito institucijų per 2007 m. I pusmetį paėmė 33.595 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų.  
 
 

11 Susijusių šalių sandoriai  
 
 
Bendrovės susijusių šalių sandoriai 2007 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:  
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš 

susijusių šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

AB „Umega“ - - - 299
AB FMĮ „Finasta“ - 629 18.587 -
AB „Vilniaus baldai“ 564 - - 15.524
AB „Valmeda“ - 233 23.774 -
UAB „Naujoji švara“ 136 - - 12.136
UAB „Inred“ 71 234 43 17.023
UBA „Inreal“ - 20 10 -
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ 445 - - 39.794
UAB „IBC logistika“ 113 - - 10.113
UAB „Saistas“ 20 - - 1.820
UAB „Aikstentis“ - 6 202 -
UAB „Finasta rizikos valdymas“ - 113 6.586 -

(tęsinys kitame puslapyje) 
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11 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš 

susijusių šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „Kelio ženklai“ 64 - - 2.096
SIA „Inreal“ 18 - - 916
SIA „Gravity“ - - - 93
AB „Sanitas“ 122 - - 4.435
AB „Kauno tiltai“ 111 - - 4.613
UAB „Nerijos būstas“ 129 - - 3.838
UAB „Laikinosios sostinės projektai“ 114 - - 5.758
UAB „VIPC Klaipėda“ 49 - - 1.602
AB „Agrovaldymo Grupė“ 146 - - 6.068
UAB „Dommo Nerija“ 14 - - 434
SIA AMMO - - - 2.549
SIA „DOMMO GRUPA“ 222 - - 8.948
Kita 213 55 - 93
 2.551 1.290 49.202 138.152

(pabaiga) 
 
Bendrovės susijusių šalių sandoriai 2006 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:  
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš 

susijusių šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ 1 67 22 360
UAB „Invalda real Estate“ 73 103 20 1.719
AB FMĮ „Finasta“ 13 231 18.359 -
UAB „Finasta rizikos valdymas“ 13 - - 1.094
UAB „Finasta investicijų valdymas“ - - 730 -
UAB „Finansų spektras“ - 40 1.362 -
UAB „Finansų spektro investicija“ - - 961 -
AB „Vilniaus baldai“ 274 - - 14.759
AB „Valmeda“ - 247 13.915 
UAB „Saulės investicija“ 9 - - 825
UAB „Naujoji švara“ 30 33 1.125 9
UAB „PVP Nida“ 5.023 
UAB „Aikstentis“ 51 - - 9.927
UAB „Ineturas“ 83 76 7.601 -
UAB „Invalda construction management“ - 12 5.454 -
UAB „Ekotra“ 17 - - 1.394
UAB „IBC logistika“ 96 - - 5.596
UAB „Nerijos būstas“ 45 - - 4.457
UAB "Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija" - - - 1.199
UAB „Kelio ženklai“ - - - 2.146
SIA Industrial and logistics centre „Lapegles” - - - 14.452
SIA AMMO - - - 2.417
UAB „Broner“ - - - 1.105
UAB „Žemės vystymo fondas“ - - - 574
UAB „Žemės Vystymo Fondas 11“ - - - 422
UAB „Žemės Vystymo Fondas 12“ - - - 456
SIA „Inreal“ - - - 497
AB „Klaipėdos konditerija“ - - 2.475 -
UAB „Hidroprojektas“ - 8 1.433 -
Kita 61 135 386 479
 766 952 58.866 63.887
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11 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
Grupės susijusių šalių sandoriai 2007 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai: 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš susijusių 

šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „DOMMO Nerija“ 18 - - 435
UAB „VIPC Klaipėda“ 57 - - 1.602
UAB „Laikinosios Sostinės Projektai“ 1645 - - 6.004
UAB „MBGK“ 155 280 - 683
SIA „AMMO“ 130 - - 2.550
SIA „DOMMO GRUPA“ 255 61 - 8.960
AB „Agrovaldymo Grupė“ 146 - - 6.068
AB „Umega“ 21 - - 356
AB „Sanitas“ 667 - - 4.844
AB „Kauno tiltai“ 216 656 324 4.643
Kita 131 - - -

 3.441 997 324 36.145
 
Grupės susijusių šalių sandoriai 2006 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai: 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš susijusių 

šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „DOMMO Nerija“ 3 - - 158
SIA „AMMO“ 48 - 145 2.492
SIA Industrial and logistics centre 

„Lapegles” 289 - - 15.951
UAB „Žemės Vystymo Fondas“ 17 - - 574
UAB „Žemės Vystymo Fondas 11“ 14 - - 422

UAB „Žemės Vystymo Fondas 12“ 10 - - 456
UAB „VIPC Klaipėda“ 12 - - 862
AB „MBGK 33 - - 513
UAB „Laikinosios Sostinės Projektai“ 27 - - 3.843
AB „Sanitas“ grupė 856 26 - 2.810
AB „Kauno tiltai“ 114 481 40 56
Kita 21 - - 75

 1.444 507 185 28.212
 
 

12 Pobalansiniai įvykiai  
 
Bendrovė 
 
2007 m. liepos mėn. AB „Invalda“ paskelbė apie ketinimą parduoti iki 5 proc. AB „Sanitas“ akcijų, esant palankiai situacijai 
rinkoje, siekdama išsaugoti savo aktyvų diversifikavimą. 
 
Grupė 
 
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ liepos mėn. pasirašė sutartį dėl 5 komercinio nekilnojamojo turto objektų 
pardavimo. Šio sandorio rezultatas atsispindės šių metų antrojo pusmečio „Invaldos“ konsoliduotoje finansinėje 
atskaitomybėje. Šiuo sandoriu parduodama apie 80 proc. numatyto realizuoti grupei priklausančio tokio pobūdžio 
nekilnojamojo turto. Užbaigus visų numatytų objektų pardavimą tikimasi gauti apie 100 mln. litų (29 mln. EUR) pajamų.  
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13 Bendrovės esminiai įvykiai už 2007 m. I pusmetį 
 

2007 sausio 26 d. įvykęs AB „Invalda“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti akcinės bendrovės 
"Invalda" ir uždarosios akcinės bendrovės "Nenuorama" reorganizavimui jungimo būdu, prie akcinės bendrovės „Invalda“ 
prijungiant uždarąją akcinę bendrovę "Nenuorama", kuri iki reorganizavimo sąlygų parengimo bus pertvarkyta į akcinę 
bendrovę "Nenuorama". Taip pat buvo pavesta AB „Invalda“ valdybai parengti reorganizavimo sąlygas ir paskelbti jas 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
2007 vasario 20 d. bendrovė paskelbė, kad pradeda investuotojų paiešką į grupei priklausantį viešbučių sektorių, dalį 
baigtų vystyti bei jau išnuomotų nekilnojamojo turto objektų ir projektavimo verslą. Investuotojų bus ieškoma „Invaldos“ 
valdomam keturių žvaigždučių viešbučiui „Holiday Inn Vilnius“ ir dvi žvaigždutes turinčiam ekonominės klasės viešbučiui 
„Ecotel Vilnius“. Nekilnojamojo turto sektoriuje ketinama realizuoti išvystytus ir šiuo metu išnuomotus bei sėkmingai 
veikiančius nekilnojamojo turto objektus, o projektavimo versle bus ieškoma besidominčių „Invaldos“ valdoma bendrove 
„Hidroprojektas“.  
 
2007 m. kovo 8 d. AB „Invalda“, siekdama skatinti socialinę iniciatyvą, įkūrė viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas“, 
organizuosiančią įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms. Jos daugiausia bus paremtos žinių lygio kėlimu, 
lavinimu, itin didelį dėmesį skiriant atokiausių Lietuvos regionų gyventojų integravimui į aktyvesnę visuomenę. 
 
2007 m. balandžio 27 d. AB "Invalda" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2007 m. 
gegužės 11 d. įvyko pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame buvo priimti šie sprendimai:  
1. Patvirtinti bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę. 
2. Patvirtinti 2006 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę. 
3. Patvirtinti bendrovės 2006 m. pelno paskirstymą: 

- Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų pabaigoje – 18 858 410 Lt  
- Grynasis ataskaitinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) – 28 816 185 Lt  
- Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)- finansinių metų pabaigoje – 47 674 595 Lt  
- Paskirstytinas pelnas – 47 674 595 Lt  
- Pelno paskirstymas: 

- į įstatymo numatytus rezervus – 1 433 023 Lt; 
- į savų akcijų supirkimo rezervą - 34 500 000 Lt; 
- dividendai – 11 252 094 Lt, kas sudaro 0,25 Lt vienai akcijai. 

- Nepaskirstytas rezultatas -pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje – 489 478 Lt  
 
 
AB „Invalda“ tenkanti 2007 m. pirmojo ketvirčio neaudituoto konsoliduoto grynojo pelno dalis siekia 10 mln. litų (2,9 mln. 
EUR). Visas „Invaldos“ įmonių grupės preliminarus neaudituotas 2007 m. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas sudaro 12,9 
mln. litų (3,7 mln. EUR).  Pačios „Invaldos“ grynasis šių metų pirmojo ketvirčio pelnas siekia 14 mln. litų (4,1 mln. EUR). 
 
2007 m. balandžio 17 d. AB „Invalda“ akcininkė UAB „Nenuorama“ iš kitų dviejų „Invaldos“ akcininkų bei valdybos narių 
Alvydo Banio ir Dailiaus Mišeikio įsigijo didesnius nei 10% „Invaldos“ akcijų paketus , mokant po 15 litų už akciją. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad Alvydas Banys nuo 2007 gegužės 2 d. atsistatydino iš AB „Invalda“ valdybos pirmininko ir valdybos 
nario pareigų, 2007 gegužės 9 d.  įvykusiame valdybos posėdyje AB „Invalda“ valdybos pirmininku išrinktas Vytautas 
Bučas. Naujo valdybos nario rinkimas artimiausiame akcininkų susirinkime nenumatomas ir bendrovės valdybą sudarys 
trys nariai - Vytautas Bučas, Dailius Juozapas Mišeikis ir Darius Šulnis. 
 
2007 birželio 28 d. AB „Invalda“ dukterinė bendrovė įsteigė įmonę UAB „Positor“, kurios pagrindinė veikla - informacijos 
technologijų paslaugos ir konsultacijos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB „Invalda“ 
2007 met� 6 m�nesi� 
konsoliduotas tarpinis pranešimas 
 
 
 
 
Parengta pagal periodin�s ir papildomos informacijos rengimo  
ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos  
vertybini� popieri� komisijos 2007.02.23 nutarimu Nr. 1K-3 
 
 
Patvirtinta AB „Invalda“ 2007.08.16 valdybos sprendimu Nr. 2007-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Šeimyniški� g. 3, LT-09312 Vilnius; tel. (8~5) 2790601; post@invalda.lt ; www.invalda.lt     
 



2007 met� šeši� m�nesi� tarpinis konsoliduotas pranešimas                                                

2 psl. 

 
Turinys 

 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas pranešimas .................................................................................3 

2. Informacija apie emitent� .............................................................................................................................3 

2.1. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys ..................................................................................................3 
2.2. Pagrindin�s veiklos pob�dis..................................................................................................................3 
2.3. Emitento �statinio kapitalo strukt�ra .....................................................................................................3 
2.4. Informacija apie sutartis su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais ................................3 
2.5. Akcininkai .............................................................................................................................................4 
2.6. Duomenys apie prekyb� emitento vertybiniais popieriais.....................................................................4 
2.7. Darbuotojai............................................................................................................................................6 
2.8. Emitento �stat� pakeitim� tvarka...........................................................................................................6 
2.9. Emitento organai ...................................................................................................................................6 
2.10. Bendrov�s finansiniai ir nefinansiniai rodikliai ..................................................................................8 
2.11. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je pateiktus 
duomenis ......................................................................................................................................................9 
2.12. Informacija apie didesnius susijusi� šali� sandorius...........................................................................9 
2.13. Svarbiausi �vykiai, kurie �vyko per pirmuosius šešis finansini� met� m�nesius.................................9 

 

3. Informacija apie �moni� grup�......................................................................................................................9 

3.1. �moni� grup� 2007.06.30 sudaran�ios AB „Invalda“ dukterin�s bendrov�s.........................................9 
3.1.1. Finansin�s veiklos sektoriaus dukterin�s �mon�s...........................................................................9 
3.1.2. Nekilnojamojo turto sektoriaus dukterin�s �mon�s......................................................................11 
3.1.3. Bald� gamybos sektoriaus dukterin�s �mon�s .............................................................................15 
3.1.4. Viešbu�i� valdymo sektoriaus dukterin�s �mon�s .......................................................................16 
3.1.5. Gamybos ir paslaug� sektoriaus dukterin�s �mon�s ....................................................................16 

3.2. Duomenys apie prekyb� �moni� grup� sudaran�i� bendrovi� vertybiniais popieriais reguliuojamose 
rinkose. .......................................................................................................................................................18 
3.3. �moni� grup�s finansini� ir nefinansini� veiklos rezultat� analiz�, su aplinkos ir personalo 
klausimais susijusi informacija. .................................................................................................................18 
3.4. Svarb�s ataskaitinio laikotarpio AB „Invalda“ dukterini� bendrovi� �vykiai.....................................18 
3.5. �moni� grup�s veiklos planai ir prognoz�s..........................................................................................19 

 



2007 met� šeši� m�nesi� tarpinis konsoliduotas pranešimas                                                

3 psl. 

 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� parengtas pranešimas 
Pranešimas parengtas už 2007 m. sausio – birželio m�nesius. 
 
2. Informacija apie emitent� 
 
2.1. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys 
 
Emitento pavadinimas Akcin� bendrov� „Invalda“ 
Kodas 1213 04349 
Buvein� Šeimyniški� g. 3, LT-09312 Vilnius 
Telefonas (8~5) 279 06 01 
Faksas (8~5) 279 05 30 
Elektroninis paštas post@invalda.lt  
Interneto tinklapis www.invalda.lt 
�statinis kapitalas 45 008 376 Lt 
Akcij� skai�ius 45 008 376 paprastosios vardin�s akcijos 
�registravimo data ir vieta 1992 m. kovo 20 d. Vilniaus �moni� rejestre 
Registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie bendrov� 

Juridini� asmen� registras 

 
 
2.2. Pagrindin�s veiklos pob�dis 
 
AB „Invalda“ aktyviai valdo investicijas: 
� �sigydama akcij� paketus ir pertvarkydama verslus; 
� Taikydama šiuolaikinius valdymo ir finansavimo metodus; 
� Gaudama pajamas iš valdom� �moni� ir/arba s�kmingai parduodama akcij� paketus, tuo 
suteikdama aukšt� gr�ž� �mon�s akcininkams; 
� Paskirstydama rizik�.  

 
 
2.3. Emitento �statinio kapitalo strukt�ra 
 

Akcij� r�šis Akcij� skai�ius, 
vnt. 

Nominali vert�, 
Lt 

Bendra 
nominali vert�, 

Lt 

Dalis �statiniame 
kapitale, proc. 

Paprastosios vardin�s 
akcijos 45 008 376 1 45 008 376 100,00 

 
Visos AB „Invalda“ paprastosios vardin�s akcijos yra pilnai apmok�tos. 
Vertybini� popieri� perleidimo apribojimai netaikomi. 
 
 
2.4. Informacija apie sutartis su vertybini� popieri� viešosios apyvartos tarpininkais 
 
AB „Invalda“ yra pasirašiusi sutartis su AB FM� „Finasta“ (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) d�l bendrov�s 
išleist� vertybini� popieri� apskaitos tvarkymo bei dividend� išmok�jimo akcininkams, taip pat sutart� d�l 
vertybini� popieri� ir pinigini� l�š� apskaitymo, saugojimo bei skolinimo, pavedim� pri�mimo ir vykdymo.  
Taip pat bendrov� yra pasirašiusi vertybini� popieri� s�skaitos tvarkymo sutart� su AB SEB Vilniaus banku 
(Gedimino pr. 12, Vilnius). 
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2.5. Akcininkai 
 
Bendras akcinink� skai�ius 2007.06.30 – 5 874.  
Akcininkai, 2007.06.30 tur�j� ar vald� daugiau kaip 5 proc. AB „Invalda“ �statinio kapitalo ir (ar) bals� 

Bals� dalis, proc. 

Akcininko vardas, pavard� (�mon�s 
pavadinimas, r�šis, buvein�s 
adresas, kodas) 

Nuosavyb�s 
teise 

priklausan�i� 
akcij� kiekis, 

vnt. 

�statinio 
kapitalo 

dalis, proc. 

Nuosavyb�s 
teise 

priklausan�i� 
akcij� 

suteikiami 
balsai 

Netiesiogiai 
turimi 
balsai 

 

Iš viso (su 
kartu 

veikian�iais 
asmenimis) 

AB „Nenuorama“,  
J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-38, Vilnius 
�.k. 122649227 

16 475 587 36,61 26,61 - 

Vytautas Bu�as 5 882 003 13,07 13,07 - 

Darius Šulnis 4 471 762 9,94 9,94 - 

Dailius Juozapas Mišeikis 100 0,00 0,00 5,00 

54,61 

Alvydas Banys 40 000 0,09 0,09 5,00 5,09 

 
AB bankas „Snoras“ (Vivulskio g. 7, Vilnius, �.k. 112025973) nuosavyb�s teise priklauso 3 008 369 AB 
„Invalda“ akcijos (6,68 proc. �statinio kapitalo ir bals�), iš kuri� 2 990 369 akcijas (6,64 proc. �statinio 
kapitalo ir bals�) AB bankas „Snoras“ yra �gij�s pagal atpirkimo (repo) sutartis. 
 
Bendrov� yra gavusi pranešim� apie akcij� paketo �gijim�, kad 2007.06.08 MP Investment Bank (Skipholt 
50D, Reykjavik, Iceland, �.k. 540599-2469) atpirkimo (repo) sandoriu �gijo akcij� paket� ir padidino turim� 
akcij� paket� iki 5,78 proc. (2 602 036 PVA). 
 
AB „Nenuorama“ (J.Tumo-Vaižganto g. 9/1-38, Vilnius, �.k. 122649227) pagal atpirkimo (repo) sutartis yra 
perleidusi ir turi prievol� atsipirkti 5 430 000 AB „Invalda“ akcij� (12,06 proc. �statinio kapitalo ir bals�). 
 
Akcinink�, turin�i� specialias kontrol�s teises, n�ra. 
 
Emitentui n�ra žinoma apie balsavimo teisi� apribojimus ir (arba) akcinink� tarpusavio susitarimus, d�l 
kuri� gali b�ti ribojamas vertybini� popieri� perleidimas ir (arba) balsavimo teis�s. 
 
„Invaldai“, jos dukterin�ms �mon�ms arba j� pavedimu, bet savo vardu veikiantiems asmenims 
patronuojan�ios �mon�s akcijos nepriklauso. 
 
 
2.6. Duomenys apie prekyb� emitento vertybiniais popieriais 
 
AB „Invalda“ vertybiniai popieriai yra �traukti � Vilniaus vertybini� popieri� biržos papildom� prekybos 
s�raš�.  
 
ISIN kodas  LT0000102279   

Trumpinys  IVL1L   

S�rašas   Baltijos Papildomasis prekybos s�rašas 
Nominali vert�  1,00 Lt 

Emisijos dydis (vnt.)  45 008 376  

Listingavimo pradžios data  1995.12.19  
�
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�

Prekyba bendrov�s akcijomis Vilniaus vertybini� popieri� biržoje: 
Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 

Ataskaitinis 
periodas didž. maž. pask. 

sesijos didž. maž. pask. 
sesijos 

Data pask. 
sesijos vnt. Lt 

2005 m. I ketv. 12,30 7,51 11,40 1 434 210,51 30 047,77 115 650,40 2005-03-31 1 346 213 13 401 266,93 
2005 m. II ketv. 11,55 10,10 10,94 461 703,80 2 180,00 44 274,40 2005-06-30 532 851 5 717 557,12 
2005 m. III ketv. 11,20 10,30 11,40 546 755,00 0 134 157,22 2005-09-30 599 304 6 535 790,06 
2005 m. IV ketv. 14,19 11,43 13,85 1 575 400,87 0 65 271,50 2005-12-30 848 027 10 908 049,70 
2006 m. I ketv. 15,00 12,40 14,25 453 134,88 0 316 825,17 2006-03-31 705 443 9 738 850,43 
2006 m. II ketv. 14,70 8,90 10,40 1 245 069,74 0 49 852,90 2006-06-30 845 884 9 758 890,92 
2006 m. III ketv. 12,69 10,01 11,90 544 231,69 0 27 137,70 2006-09-29 506 497 5 679 664,96 
2006 m. IV ketv. 13,13 10,90 12,48 2 642 193,18 0 53 438,80 2006-12-29 1 222 064 14 418 616,76 
2007 m. I ketv. 14,05 12,00 12,75 1 849 966,21 22 014 325 859,20 2007-03-30 1 551 078 20 587 157,91 
2007 m. II ketv. 16,85 12,65 16,40 1 924 814,20 0 180 403,60 2007-06-29 1 384 470 20 085 925,75 

 
 

Prekyba bendrov�s akcijomis 2004.01.01 – 2007.06.30 
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AB „Invalda“ paprast�j� vardini� akcij� kapitalizacija 
Paskutin� 

sesijos data 
Paprast�j� vardini� akcij� 

skai�ius, vnt. Paskutin� mok�ta kaina, Lt Kapitalizacija, Lt 

2005-03-31 40 417 339 11,40 460 757 664,60 
2005-06-30 40 417 339 10,94 442 165 688,66 
2005-09-30 40 417 339 11,40 460 757 664,60 
2005-12-30 41 734 662 13,85 578 025 068,70 
2006-03-31 41 734 662 14,25 594 718 933,50 
2006-06-30 41 734 662 10,40 434 040 484,80 
2006-09-29 45 008 376 11,90 535 599 674,40 
2006-12-29 45 008 376 12,48 561 704 532,48 
2007-03-30 45 008 376 12,75 573 856 794,00 
2007-06-29 45 008 376 16,40 738 137 366,40 
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2.7. Darbuotojai  
 
Per 2007 m. pirmuosius šešis m�nesius metus “Invaldos” darbuotoj� skai�ius nepasikeit� ir 2007.06.30 
„Invaldoje“ dirbo 11 darbuotoj�.  
Kolektyvin�s sutartys bendrov�je n�ra sudaromos. Darbo sutartyse ypating� darbuotoj� teisi� ir pareig� 
n�ra numatyta. 
 
AB „Invalda“ darbuotoj� skai�ius ir vidutinis m�nesinis darbo užmokestis  

 Mato vnt. 2007.06.30 2006 m. 
Bendras darbuotoj� skai�ius žm. 11 11 
      vadovaujan�io personalo žm. 4 5 
      specialist� žm. 7 6 
Vidutinis priskai�iuotas m�nesio 
darbo užmokestis Lt 9187 9127 

      vadovaujan�io personalo Lt 11036 11801 
      specialist� Lt 7989 6577 

 
 
2.8. Emitento �stat� pakeitim� tvarka 
 
AB „Invalda“ �statai kei�iami Lietuvos Respublikos teis�s akt� nustatyta tvarka. 
 
2.9. Emitento organai  
 
Bendrov�je steb�toj� taryba nesudaroma ir yra vienas kolegialus valdymo organas – valdyba. 
 
2007.03.01 patvirtintame valdybos darbo reglamente nustatytas valdybos sudarymo mechanizmas, 
užtikrinantis, kad objektyviai, nešališkai ir tinkamai b�t� atstovaujami smulki�j� akcinink� interesai: likus 
ne mažiau kaip 10 dien� iki visuotinio akcinink� susirinkimo, kuriame numatoma rinkti valdybos narius 
(nar�), akcininkams pilnai atskleidžiama informacija apie kandidatus � valdybos narius, nurodant, j� vardus, 
pavardes, � koki� kit� bendrovi� prieži�ros ar valdymo organus jie yra išrinkti, koki� bendrovi� akcij� 
paketus, didesnius nei 1/20, valdo, visos kitos aplinkyb�s, galin�ios paveikti kandidato nepriklausomum�, 
duomenys apie j� išsilavinim�, kvalifikacij�, profesin� patirt�, informacija, ar jiems yra taikytos 
administracin�s poveikio priemon�s, ar bausti už nusižengimus ekonomikai, verslo tvarkai, nuosavybei, 
turtin�ms teis�ms ir turtiniams interesams, ar jie neturi �sipareigojim� arba neatlieka funkcij�, kurios kelt� 
gr�sm� saugiai ir patikimai bendrov�s veiklai, ar kandidatai atitinka teis�s aktuose nustatytus reikalavimus 
vadovams. 
 
Bendrov�s valdyba turi visus bendrov�s �statuose numatytus �galiojimus, taip pat tuos, kuriuos valdybai 
priskiria �statymai. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausim� svarstymu ir sprendim� pri�mimu. 
Valdyba svarsto ir tvirtina bendrov�s veiklos strategij�, bendrov�s valdymo strukt�r� ir darbuotoj� 
pareigybes. Valdyba renka ir atšaukia bendrov�s vadov�, nustato jo atlyginim�, kitas darbo sutarties 
s�lygas. Valdyba nustato informacij�, kuri laikoma bendrov�s komercine paslaptimi. Valdyba analizuoja, 
vertina bendrov�s metin�s ir konsoliduotos finansin�s atskaitomyb�s projekt� bei pelno (nuostoli�) 
paskirstymo projekt� ir teikia juos visuotiniam akcinink� susirinkimui. Taip pat valdyba priima kitus teis�s 
aktuose, bendrov�s �statuose ar visuotinio akcinink� susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai 
priskirtus sprendimus. Valdyba atsako už visuotini� akcinink� susirinkim� sušaukim� ir rengim� laiku. 
 
2006.01.12 �vyk�s neeilinis visuotinis bendrov�s akcinink� susirinkimas ketveri� met� kadencijai valdybos 
nariais išrinko Alvyd� Ban�, Daili� Juozap� Mišeik�, Vytaut� Bu�� ir Dari� Šuln�. Nauja valdyba savo 
veikl� prad�jo 2006.02.01, o valdybos pirmininku buvo išrinktas Alvyd� Ban�. Nuo 2007.05.02 Alvydas 
Banys atsistatydino iš AB „Invalda“ valdybos. Naujas narys neišrinktas. 2007.05.09 valdybos nariai 
valdybos pirmininku išrinko Vytaut� Bu��. 
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Valdybos ir administracijos nariai 2007.06.30 

Vardas, pavard� Vytautas Bu�as 

Pareigos Valdybos pirmininkas; � valdyb� ketveri� met� kadencijai išrinktas 
2006.01.12. 

Darbo patirtis Nuo 2006 m. - patar�jas.  
2000 – 2006 m. AB „SEB Vilniaus bankas“, valdybos narys, prezidento 
pavaduotojas, Finans� tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius. 
1992 – 2000 m. „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, 
vadybininkas.  

Dalyvavimas kit� �moni� 
veikloje 

AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas 
AB FM� „Finasta“ valdybos narys 
AB „Finasta �moni� finansai“ valdybos narys 
AB „Vilniaus baldai“ valdybos pirmininkas 
UAB „Giri� bizonas“ valdybos narys 
AB „Kauno tiltai“ valdybos narys 
AB „Sanitas“ valdybos narys 
UAB „Hidroprojektas“ valdybos narys 

Dalyvavimas emitento 
�statiniame kapitale 

13,07 proc. �statinio kapitalo ir bals� 

 

Vardas, pavard� Dailius Juozapas Mišeikis 

Pareigos Valdybos narys; � valdyb� ketveri� met� kadencijai išrinktas 2006.01.12. 
Darbo patirtis Nuo 2006 m. AB „Invalda“ patar�jas. 

1998 – 2006 m. AB „Invalda“ viceprezidentas. 
1992 – 1998 m. KIB „Invalda“ nekilnojamojo turto direktorius. 
1991 – 1992 m. Tarptautini� ekonomini� santyki� ministerija. 
1967 – 1991 m. Eksperimentin�s ir Klinikin�s medicinos mokslinio 
tyrimo instituto direktoriaus pavaduotojas. 

Dalyvavimas kit� �moni� 
veikloje 

AB FM� „Finasta“ valdybos narys 
AB „Valmeda“ valdybos narys 

Dalyvavimas emitento 
�statiniame kapitale 

5,00 proc. bals� 

 

Vardas, pavard� Darius Šulnis 

Pareigos Valdybos narys, ketveri� met� kadencijai išrinktas 2006.01.12. 
AB „Invalda“ prezidentas nuo 2006.01.01 

Darbo patirtis 2002 - 2006 m. UAB „Invalda Real Estate“ direktorius. 
1994 - 2002 m. AB FM� „Finasta“ direktorius. 

Dalyvavimas kit� �moni� 
veikloje 

AB „Sanitas“ valdybos pirmininkas 
UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas 
AB FM� „Finasta“ valdybos pirmininkas 
AB “Finasta �moni� finansai” valdybos pirmininkas 
AB „Agrovaldymo grup�“ valdybos narys 
SIA „Dommo grupa“ (Latvija) steb�toj� tarybos pirmininkas 
SIA „DOMMO“ (Latvija) steb�toj� tarybos pirmininkas 
SIA „AMMO“ (Latvija) steb�toj� tarybos pirmininkas 
SIA „Celtniecibas Pasaule“ (Latvija) steb�toj� tarybos pirmininkas 
AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys 

Dalyvavimas emitento 
�statiniame kapitale 

9,94 proc. �statinio kapitalo ir bals� 
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Vardas, pavard� Raimondas Rajeckas 

Pareigos Vyr. finansininkas nuo 2006.11.27 
Darbo patirtis 2001 – 2006 m. AB „Valmeda“ vyriausiasis finansininkas; 

2000 – 2001 m. AB „Galin�ius“ vyriausiasis finansininkas; 
2000 – 2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB 
„Inred“) vyriausiasis finansininkas; 
2000 - 2002 m. AB „Gildeta“ buhalteris 
1998 – 2000 m. AB „Invalda“ buhalteris. 

Dalyvavimas kit� �moni� 
�statiniame kapitale 

AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys 
UAB „Hidroprojektas“ valdybos narys 
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys 

Dalyvavimas emitento 
�statiniame kapitale 

_ 

 
Informacija apie emitento vadovams per 2007 m. pirm�j� pusmet� išmok�t� atlyginim�, tantjem� ir kit� 
išmok� iš Bendrov�s pelno vidutinius dydžius (neatskai�ius mokes�i�) 

 Priskai�iuoti 
atlyginimai, t�kst. Lt 

Valdybos nariams (4 asmenims) 263 
Vidutiniškai vienam valdybos 
nariui per m�nes� 12 

Administracijos nariams (5 
asmenims) 309 

Vidutiniškai vienam 
administracijos nariui per m�nes� 11 

 
Bendrov�s valdybos nariai yra ir bendrov�s administracijos nariais. Jiems atlyginimas mokamas kaip 
bendrov�s darbuotojams. 
Iš Bendrov�s 2006 met� pelno 3 valdybos nariams išmok�ta 2589 t�kst.Lt dividend�. 
Per ataskaitin� laikotarp� valdymo organ� nariams Bendrov� neskyr� paskol�, tantjem�, nesuteik� garantij� 
ir laidavim�, kuriais užtikrintas j� prievoli� �vykdymas. 
 
 
2.10. Bendrov�s finansiniai ir nefinansiniai rodikliai 
  
 2007.06.30 2006 
Grynasis pelnas, t�kst. Lt 81 766 28 816 

Turtas, t�kst. Lt 346 619 235 764 

Nuosavas kapitalas, t�kst. Lt 216 853 146 339 

Vidutin� nuosavyb�s gr�ža, % 45 25 

Bendras likvidumo koeficientas 3,4 0,2 

Skolos - nuosavyb�s koeficientas 0,6 0,61 

Akcijos kaina laikotarpio pabaigoje, Lt 16,4 12,48 

Akcijos buhalterin� vert�, Lt 4,82 3,25 

Grynasis pelnas akcijai, Lt 1,82 0,64 

Kapitalizacija, mln. Lt 738,1 561,7 

Vidutin�s kainos ir buhalterin�s vert�s santykis 2,88 3,71 

Vidutin�s kainos ir pelno vienai akcijai santykis 7,63 18,85 
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2.11. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie konsoliduotoje finansin�je atskaitomyb�je 
pateiktus duomenis 
 
AB „Invalda“ rengia finansin� atskaitomyb� vadovaudamasi Tarptautiniais finansin�s atskaitomyb�s 
standartais. Bendrov�s tarpin�s finansin�s atskaitomyb�s auditas nebuvo atliktas.  
Visi su 2007 met� pirmojo pusme�io finansine atskaitomybe susij� paaiškinimai pateikti finansin�s 
atskaitomyb�s aiškinamajame rašte. 
 
2.12. Informacija apie didesnius susijusi� šali� sandorius 
 
Informacija apie susijusi� šali� sandorius atskleista 2007 m. pirmojo pusme�io finansin�s atskaitomyb�s 
aiškinamajame rašte. 
 
2.13. Svarbiausi �vykiai, kurie �vyko per pirmuosius šešis finansini� met� m�nesius 
 
Svarbiausi AB „Invalda“ ataskaitinio laikotarpio �vykiai atskleisti 2007 m. pirmojo pusme�io finansin�s 
atskaitomyb�s aiškinamajame rašte. 
 
 
 
 
3. Informacija apie �moni� grup� 
 
3.1. �moni� grup� 2007.06.30 sudaran�ios AB „Invalda“ dukterin�s bendrov�s 
 

3.1.1. Finansin�s veiklos sektoriaus dukterin�s �mon�s 

 
 AB FM� „Finasta“ UAB „Finasta investicij� 

valdymas“ 
AB „Finasta �moni� 

finansai“ 
�registravimo data 1994.01.21 2003.07.21 2006.07.31 
�mon�s kodas 122570630 126263073 300587351 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

Konstitucijos pr. 23 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
Konstitucijos pr. 23 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
Konstitucijos pr. 23 

Telefono numeris (8~5) 2786833 (8~5) 2732928 (8~5) 2361880 
Fakso numeris (8~5) 2786838 (8~5) 2734898 (8~5) 2102474 
Elektroninio pašto adresas info@finasta.lt fondai@finasta.lt imoniufinansai@finasta.lt 
Interneto svetain�s adresas www.finasta.lt www.finasta.lt www.finasta.lt 
Veiklos pob�dis tarpininkavimas perkant ir 

parduodant vertybinius 
popierius, investicini� 

portfeli� valdymas, 
vertybini� popieri� apskaita 

investicini� ir pensij� fond� 
bei asmenini� investicini� 

portfeli� valdymas 

bendrovi� konsultavimo ir 
kitos paslaugos 

�statinis kapitalas, Lt 3 250 000 2 440 000 150 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 32 500 2 440 000 1 500 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 1 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

32 500 2 440 000 1 500 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

3 250 000 2 440 000 150 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 
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 UAB „Finasta“ rizikos 

valdymas 
UAB „Finans� spektras“ UAB „Finans� spektro 

investicija“ 
�registravimo data 2004.08.04 1994.03.18 1990.12.27 
�mon�s kodas 300045450 134003456 132209272 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

Konstitucijos pr. 23 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
Konstitucijos pr. 23 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
Konstitucijos pr. 23 

Telefono numeris (8~5) 2786831 (8~5) 2786833 (8~5) 2786833 
Fakso numeris (8~5) 2786838 (8~5) 2786838 (8~5) 2786838 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis investicin� veikla investicin� veikla investicin� veikla 
�statinis kapitalas, Lt 10 000 20 000 1 017 412  
Akcij� skai�ius, vnt. 100 2 000 1 017 412 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 10 1 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

100 2 000 1 017 412 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

10 000 20 000 1 017 412 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 

 
 
 LLC „Finasta“ (Ukraina) AS IPS „Finasta Asset 

Management“ (Latvija) 
UADBB „Voltera“ 

�registravimo data 2006.11.22 2006.07.11 1998.06.04 
�mon�s kodas 34762675 50003840061 124477185 
Adresas Ukraina , Kiev, Kominterna 

str. 5  
Latvia, Riga, Tirgonu iela 8 Registracijos - Vilniaus m. 

sav. Vilniaus m. A. Jakšto g. 
9; 
Buvein�s - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. Lukiški� 5-201 

Telefono numeris +380 442340417 +371 750 3105 (8~5) 2611339 
Fakso numeris +380 442340417 +371 750 3099 (8~5) 2122622 
Elektroninio pašto adresas office@finasta.com.ua info@finasta.lv info@voltera.lt 
Interneto svetain�s adresas - www.finasta.lv www.voltera.lt 
Veiklos pob�dis finansin�s paslaugos investicini� ir asmenini� 

portfeli� valdymas 
draudimo brokerio veikla 

�statinis kapitalas, Lt 307 086 495 970 52 000  
Akcij� skai�ius, vnt. - 100 000 520 
Akcijos nominali vert�, Lt - 4,9597 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

- 100 000 361 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

- 495 970 36 100 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 69,42 

 



2007 met� šeši� m�nesi� tarpinis konsoliduotas pranešimas                                                

11 psl. 

 
3.1.2. Nekilnojamojo turto sektoriaus dukterin�s �mon�s 

 
 AB „Invaldos 

nekilnojamojo turto 
fondas“ 

UAB „Inred“ UAB „Inreal“ 

�registravimo data 1997.01.28 1994.12.22 2006.06.14 
�mon�s kodas 152105644 222894170 300576166 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 6/2 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 7 

Telefono numeris (8~5) 2730944 (8~5) 2730944 (8~5) 2730000 
Fakso numeris (8~5) 2733065 (8~5) 2733065 (8~5) 2730858 
Elektroninio pašto adresas info@intf.lt info@inred.lt info@inreal.lt 
Interneto svetain�s adresas www.intf.lt www.inred.lt www.inreal.lt 
Veiklos pob�dis investicijos � nekilnojam�j� 

turt�, skirt� nuomai 
NT valdymas ir 

administravimas, investicini� 
projekt� vystymas  

tarpininkavimas perkant ar 
parduodant NT, NT nuoma, 

vertinimas 
�statinis kapitalas, Lt 7 965 440 708 400 400 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 7 965 440 7 084 40 000 
Akcijos nominali vert�, Lt 1 100 10 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

4 477 540 7 084 40 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

4 477 540 708 400 400 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

56,21 100 100 

 
 
 
 UAB „Invalda 

Construction 
Management“ 

UAB „Invalda Service“ UAB „Vilniaus senamies�io 
restauravimo direkcija“ 

�registravimo data 1994.02.17 2003.03.25 1995.05.31 
�mon�s kodas 186139653 126180446 120135024 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
Šeimyniški� g. 3 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 7 

Telefono numeris (8~5) 2725565 (8~5) 2736565 (8~5) 2730944 
Fakso numeris (8~5) 2139073 (8~5) 2736667 (8~5) 2733065 
Elektroninio pašto adresas info@incm.lt info@inservice.lt - 
Interneto svetain�s adresas www.incm.lt www.inservice.lt - 
Veiklos pob�dis statyb� objekt� valdymas, 

generalin� ranga 
pastat� �kio valdymas nekilnojamojo turto 

operacijos 
�statinis kapitalas, Lt 366 570 500 000 481 870 
Akcij� skai�ius, vnt. 122 190 5 000 48 187 
Akcijos nominali vert�, Lt 3 100 10 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

122 190 5 000 48 187 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

366 570 500 000 481 870 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 
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 UAB „Naujoji švara“ UAB „PVP Nida“ UAB „IBC logistika“ 
�registravimo data 2000.04.12 2003.11.07 2004.04.07 
�mon�s kodas 125235345 126366340 300016395 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 6/2 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 7 

Telefono numeris (8~5) 2730944 (8~5) 2730944 (8~5) 2730944 
Fakso numeris (8~5) 2733065 (8~5) 2733065 (8~5) 2733065 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
�statinis kapitalas, Lt 972 890 10 000 1 400 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 97 289 100 14 000 
Akcijos nominali vert�, Lt 10 100 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

97 289 100 14 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

972 890 10 000 1 400 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 

 
 
 
 UAB „Ineturas“ UAB „Ekotra“ UAB „Trak� kelias“ 
�registravimo data 2002.10.30 2004.07.12 1999.05.31 
�mon�s kodas 126075527 300040019 124928371 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Registracijos - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. A.Juozapavi�iaus 
g. 6/2.  
Buvein�s – Kauno m. sav. 
Kauno m. K.Donelai�io g. 33 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 7 

Telefono numeris (8~5) 2730944 (8~37) 225613 (8~5) 2730944 
Fakso numeris (8~5) 2733065 (8~37) 321132 (8~5) 2733065 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
žem�s pirkimas, pardavimas 

ir nuoma 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
�statinis kapitalas, Lt 2 000 000 500 000 100 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 20 000 5 000 1 000 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 100 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

20 000 5 000 1 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

2 000 000 500 000 100 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 
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 UAB „Nerijos b�stas“ UAB „Dizaino institutas“ UAB Projektavimo firma 

„Saistas“ 
�registravimo data 2005.12.05 1993.12.29  1993.05.26 
�mon�s kodas 300512402 122288385 133689632 
Adresas Registracijos - Neringos sav. 

Neringos m. Miško g. 3. 
Buvein�s - Klaip�dos m. sav. 
Klaip�dos m. Šimkaus g.8 

Registracijos - Vilniaus m. 
sav. Vilniaus m. A. 
Juozapavi�iaus g. 11. 
Buvein�s - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. A. 
Juozapavi�iaus g. 6/2 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 6/2 

Telefono numeris (8~46) 314313 (8~5) 2730944 (8~5) 2730944 
Fakso numeris (8~46) 314316 (8~5) 2733065 (8~5) 2733065 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
�statinis kapitalas, Lt 1 000 000 800 900 236 768 
Akcij� skai�ius, vnt. 10 000 80 090 236 768 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 10 1 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

10 000 80 090 236 768 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

1 000 000 800 900 236 768 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 

 
 
 
 UAB „Aikstentis“ UAB „Saul�s investicija“ UAB „Šimtamargis“ 
�registravimo data 2003.12.23 2006.03.06 2006.08.29 
�mon�s kodas 126412617 300545039 300593984 
Adresas Registracijos - Vilniaus m. 

sav. Vilniaus m. Šeimyniški� 
g. 1A 
Buvein�s - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. Konstitucijos pr. 
17 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 
A. Juozapavi�iaus g. 6/2 

Registracijos - Vilniaus m. 
sav. Vilniaus m. 
A.Juozapavi�iaus g. 6/2 
Buvein�s - Kauno m. sav. 
Kauno m. K.Donelai�io g. 
33 

Telefono numeris (8~5) 2727458 (8~5) 2730944 (8~37) 225613 
Fakso numeris (8~5) 2728335 (8~5) 2733065 (8~37) 321132 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis verslo konsultacijos nekilnojamojo turto 

operacijos 
žem�s pirkimas, pardavimas 

ir nuoma 
�statinis kapitalas, Lt 10 000 200 000 300 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 25 2 000 3 000 
Akcijos nominali vert�, Lt 400 100 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

18,75 1 500 3 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

7 500 150 000 300 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

75 75 100 
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 UAB „Rieš�s investicija“ SIA „InReal“ (Latvija) SIA „Gravity“ (Latvija) 
�registravimo data 2006.10.11 2004.07.22 2004.04.08 
�mon�s kodas 300606428 40003690957 40003737622 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Latvia, Riga, Mukusalas iela 

45/47 
Latvia, Riga, Mukusalas iela 
45/47 

Telefono numeris (8~5) 2730944 +371 7408676 +371 7627417 
Fakso numeris (8~5) 2733065 +371 7408677 +371 7627793 
Elektroninio pašto adresas - info@inreal.lv - 
Interneto svetain�s adresas - www.inreal.lv - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
tarpininkavimas perkant ar 
parduodant nekilnojam�j� 
turt�, nekilnojamojo turto 

nuoma, vertinimas 

nekilnojamojo turto 
operacijos 

�statinis kapitalas, Lt 1 500 000 495 970 24 799 
Akcij� skai�ius, vnt. 15 000 100 100 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 4 959,7 247,985 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

15 000 100 100 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

1 500 000 495 970 24 799 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 100 100 

 
 
 
 LLC „Inreal“ (Ukraina) LLC „Incredo“ (Ukraina) 
�registravimo data 2006.01.17 2006.05.17 
�mon�s kodas 34001410 34355283 
Adresas Ukraina, Kiev, Kominterna 

str. 5 
Ukraina, Kiev, Kominterna 
str. 5 

Telefono numeris +380 442340417 +380 442340417 
Fakso numeris +380 442340417 +380 442340417 
Elektroninio pašto adresas info@inreal.com.ua - 
Interneto svetain�s adresas - - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
�statinis kapitalas, Lt 1 160 529 25 591 
Akcij� skai�ius, vnt. - - 
Akcijos nominali vert�, Lt - - 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

- - 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

- - 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

87,79 100 
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 UAB „INTF investicija“ UAB „Wembley-Neringa“ UAB „Broner“ 

�registravimo data 2007.02.02 1991.05.28 1995.01.18 
�mon�s kodas 300643227 110013029 110006173 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus 

m. A. Juozapavi�iaus g. 
6/2 

Registracijos - Vilniaus m. 
sav. Vilniaus m. Buk�i� g. 64; 
Buvein�s - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. Konstitucijos pr. 
17 

Registracijos - Vilniaus m. 
sav. Vilniaus m. Buk�i� g. 64; 
Buvein�s - Vilniaus m. sav. 
Vilniaus m. Konstitucijos pr. 
17 

Telefono numeris (8~5) 2730944 (8~5) 2727458 (8~5) 2727458 
Fakso numeris (8~5) 2733065 (8~5) 2728335 (8~5) 2728335 
Elektroninio pašto adresas - - - 
Interneto svetain�s adresas - - - 
Veiklos pob�dis nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto 

operacijos 
nekilnojamojo turto operacijos 

�statinis kapitalas, Lt 10 000 531 733 2 102 863 
Akcij� skai�ius, vnt. 10 000 531 733 2 102 863 
Akcijos nominali vert�, Lt 1 1 1 
Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� akcij� 
skai�ius, vnt. 

10 000 449 396 2 058 525 

Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� akcij� 
bendra nominali vert�, Lt 

10 000 449 396 2 058 525 

Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdoma 
kapitalo ir bals� dalis, % 

100 84,52 97,89 

 
 
 
 
3.1.3. Bald� gamybos sektoriaus dukterin�s �mon�s 
 
 AB „Vilniaus baldai“ UAB „Kelio ženklai“ 
�registravimo data 1993.02.09 1994.09.06 
�mon�s kodas 121922783 185274242 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

Savanori� pr. 178 
Vilkaviškio r. sav. Pilviški� 
mstl. Geležinkelio g. 28 

Telefono numeris (8~5) 2525700 (8~342) 67756 
Fakso numeris (8~5) 2311130 (8~342) 67644 
Elektroninio pašto adresas info@vilniausbaldai.lt info@keliozenklai.lt 
Interneto svetain�s adresas www.vilniausbaldai.lt www.keliozenklai.lt 
Veiklos pob�dis bald� projektavimas, gamyba 

ir pardavimas 
metalo ir medienos 

apdirbimas bei didmenin� 
prekyba �vairiomis 

medžiagomis 
�statinis kapitalas, Lt 15 545 068 3 466 133 
Akcij� skai�ius, vnt. 3 886 267 3 466 133 
Akcijos nominali vert�, Lt 4 1 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

2 704 828 3 466 133 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

10 819 312 3 466 133 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

69,60 100 
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3.1.4. Viešbu�i� valdymo sektoriaus dukterin�s �mon�s 

 
 AB „Valmeda“  UAB „Kelioni� viešbu�iai“ 
�registravimo data 1995.11.06 �registravimo data 1994.01.21 
�mon�s kodas 123280092 �mon�s kodas 110591855 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

Šeimyniški� g. 1 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

Slucko g. 8 
Telefono numeris (8~5) 2103002 Telefono numeris (8~5) 2102700 
Fakso numeris (8~5) 2103001 Fakso numeris (8~5) 2102707 
Elektroninio pašto adresas holiday-inn@ibc.lt Elektroninio pašto adresas hotel@ecotel.lt 
Interneto svetain�s adresas www.holidayinnvilnius.lt Interneto svetain�s adresas www.ecotel.lt 
Veiklos pob�dis viešbu�i� valdymas Veiklos pob�dis viešbu�i� valdymas 
�statinis kapitalas, Lt 3 791 400 �statinis kapitalas, Lt 50 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 37 914 Akcij� skai�ius, vnt. 500 
Akcijos nominali vert�, Lt 100 Akcijos nominali vert�, Lt 100 
Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� skai�ius, vnt. 

37 914 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� skai�ius, vnt. 

500 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdom� akcij� bendra nominali 
vert�, Lt 

3 791 400 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� bendra nominali vert�, 
Lt 

50 000 

Emitento nuosavyb�s teise 
valdoma kapitalo ir bals� dalis, % 

100 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdoma 
kapitalo ir bals� dalis, % 

100 

 
 
3.1.5. Gamybos ir paslaug� sektoriaus dukterin�s �mon�s 

 
 UAB „Hidroprojektas“  UAB „Positor“ 
�registravimo data 1990.11.30 �registravimo data 2007.06.27 
�mon�s kodas 132118698 �mon�s kodas 300893533 
Adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. 

A.Strazdo g. 22 
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. 

A. Juozapavi�iaus g. 6/2 
Telefono numeris (8~37) 200931 Telefono numeris (8~5) 2790601 
Fakso numeris (8~37) 321501 Fakso numeris (8~5) 2790530 
Elektroninio pašto adresas info@hidroprojektas.lt Elektroninio pašto adresas - 
Interneto svetain�s adresas www.hidroprojektas.lt Interneto svetain�s adresas - 
Veiklos pob�dis vandens �kio objekt� 

tyrin�jimas ir projektavimas 
Veiklos pob�dis informacijos technologij� 

paslaugos ir konsultacijos 
�statinis kapitalas, Lt 1 014 632 �statinis kapitalas, Lt 10 000 
Akcij� skai�ius, vnt. 1 014 632 Akcij� skai�ius, vnt. 10 000 
Akcijos nominali vert�, Lt 1 Akcijos nominali vert�, Lt 1 

Emitento nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� skai�ius, vnt. 

994 264 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� skai�ius, vnt. 

10 000 

Emitento nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� bendra nominali vert�, Lt 

994 264 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdom� 
akcij� bendra nominali vert�, 
Lt 

10 000 

Emitento nuosavyb�s teise valdoma 
kapitalo ir bals� dalis, % 

97,99 Emitento dukterini� �moni� 
nuosavyb�s teise valdoma 
kapitalo ir bals� dalis, % 

100 

 
2007 m. kovo 8 d. AB „Invalda“, siekdama skatinti socialin� iniciatyv�, �k�r� vieš�j� �staig� „Iniciatyvos 
fondas“ (�mon�s kodas 300657209, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniški� g. 3, tel. (8~5) 
2753856), organizuosian�i� �vairias programas atskiroms visuomen�s grup�ms. 
 
Farmacijos sektoriaus ir keli� tiesimo bei tilt� statybos sektori� �mon�s laikomos asocijuotomis. 
 



Supaprastinta „Invaldos“ grup�s schema 

 

* Supaprastinta "Invaldos" grup�s schema 2007.06.30
** 2007.07.31 dienai
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100%

100%

100%

100%

100%

100%

69,60% 

25%

100%

100%

100%

100%

97,99%

AB "Invalda"

56,21%

50%

75%

50%

100%

100%

NT operatoriai

UAB "Inred"
AB "Invaldos nekilnojamojo 

turto fondas"

UAB "Invalda Construction 
Management"

UAB "Invalda Service"

"Dommo" (Latvija)

UAB "Ineturas"

UAB "Naujoji švara"

UAB "PVP Nida"

"DOMMO Grupa" (Latvija)

"Celtniecibas Pasaule" 
(Latvija)

UAB "Aikstentis"

UAB "Broner"

UAB "Wembley-Neringa"

UAB "MBGK"

UAB "VIPC Klaip�da"

UAB "DOMMO Nerija"

UAB "Nerijos b�stas"

UAB "Trak� kelias"

UAB "IBC logistika"

"AMMO" (Latvija)

"Gravity" (Latvija)

UAB "Vilniaus senamies�io 
restauravimo direkcija"

 "InReal" (Latvija)

100%

UAB  "Inreal"

100%
UAB "Ekotra" 

 "InReal" (Ukraina)

UAB "Saul�s investicija" UAB "Laikinosios sostin�s 
projektai" 

AB FM� "Finasta"

UAB "Finasta" rizikos 
valdymas

UAB "Finasta investicij� 
valdymas"

"Finasta" (Ukraina)

UAB "Finans� spektro 
investicija"

UADBB "Voltera"

50%

20%

GAMYBOS IR PASLAUG� 
�MON�S

AB "Umega"

UAB "Hidroprojektas"

AB "Agrovaldymo grup�"

UAB "Saistas"

UAB "Kelio ženklai"

"Bazilika" 
(Kaliningrado sr.)

"Bazilika invest" 
(Kaliningrado sr.)

"Amber Viking Capital" 
(Ukraina)

UAB "Dizaino institutas"

100%

100%

KELI� TIESIMAS IR TILT� 
STATYBA

FARMACIJA

BALD� GAMYBAVIEŠBU�I� VALDYMAS

AB "Sanitas"

"Hoechst-Biotika" 
(Slovakija)

UAB "Altisana"

AB "Vilniaus baldai"

UAB "Giri� bizonas"

AB "Valmeda"

UAB "Kelioni� viešbu�iai"

AB "Kauno tiltai"

"Jelfa" (Lenkija)

 "Incredo" (Ukraina)

AB "Finasta �moni� 
finansai"

"Finasta Asset 
Management" (Latvija)

UAB "Šimtamargis"

FINANSIN� VEIKLA

UAB "Rieš�s investicija""

"DB 120" (Latvija)

"Dommo biznesa parks" 
(Latvija)

Investuojantys � NT

NEKILNOJAMASIS TURTAS

UAB "Finans� spektras"

"Sidateks" (Latvija)

"INVEST MA" (Latvija)

UAB "Taurakelis"

UAB "K�daini� 
automobili� keliai"

AB "KAUNO TILTAI" T�B 
konsorciumas "TILTRA"

AB "Invetex"

AB "Verpsto NT"

UAB "Kelprojektas"
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3.2. Duomenys apie prekyb� �moni� grup� sudaran�i� bendrovi� vertybiniais popieriais 
reguliuojamose rinkose. 
 
AB „Invalda“ dukterin�s �mon�s AB „Vilniaus baldai“ akcijos �trauktos � Vilniaus vertybini� popieri� 
biržos Oficial�j� prekybos s�raš�: 
ISIN kodas  LT0000104267   

Trumpinys  VBL1L   

S�rašas Baltijos Oficialusis prekybos s�rašas   

Nominali vert�  4,00 LTL 

Emisijos dydis (vnt.)  3 886 267  
 
AB „Invalda“ asocijuota �mon� AB „Sanitas“ akcijos yra �trauktos � Vilniaus vertybini� popieri� biržos 
Oficial�j� prekybos s�raš�: 
ISIN kodas  LT0000106171   

Trumpinys  SAN1L   

S�rašas Baltijos Oficialusis prekybos s�rašas   

Nominali vert�  1,00 LTL 

Emisijos dydis (vnt.)  31 105 920  
 
 
3.3. �moni� grup�s finansini� ir nefinansini� veiklos rezultat� analiz�, su aplinkos ir 
personalo klausimais susijusi informacija. 
 
 2007 06 30 2006 
Pajamos, t�kst. Lt 135 078 238 349 

Grynojo konsoliduoto pelno dalis, tenkanti motininei 
�monei, t�kst. Lt 

19 245 65 533 

Grynasis konsoliduotas pelnas, t�kst. Lt 22 010 75 552 

Turtas, t�kst. Lt 1 076 978 938 006 

Nuosavas kapitalas, t�kst. Lt 349 505 368 498 

Vidutin� nuosavyb�s gr�ža, % 5,8 23,0 

Bendras likvidumo koeficientas 0,75 0,50 

Skolos - nuosavyb�s koeficientas 2,1 1,6 
 
 
AB „Invalda“ dukterin�se �mon�se 2007.06.30 dirbo 1751 darbuotojas. 
 
 
3.4. Svarb�s ataskaitinio laikotarpio AB „Invalda“ dukterini� bendrovi� �vykiai 
 
2007.02.02 �steigta UAB „INTF investicija“, kuri kovo m�n. iš bald� gamybos bendrov�s „Balticsofa“ 
�sigijo aštuonis (1 administracin�, 4 sand�liavimo ir 3 gamybinius) 8703 kv. metr� ploto pastatus Vilniuje, 
Visori� gatv�je. Šiems pastatams priskirtas 3,15 ha žem�s sklypas. 
 
2007 m. kovo 8 d. AB „Invalda“, siekdama skatinti socialin� iniciatyv�, �k�r� vieš�j� �staig� „Iniciatyvos 
fondas“, organizuosian�i� �vairias programas atskiroms visuomen�s grup�ms. Jos daugiausia bus paremtos 
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žini� lygio k�limu, lavinimu, itin didel� d�mes� skiriant atokiausi� Lietuvos region� gyventoj� integravimui 
� aktyvesn� visuomen�. 
 
2007 m. kovo m�n. pakeistas UAB „Invalda Real Estate“ pavadinimas � UAB „Inred“ 
 
Latvijoje veikianti valdymo �mon� „Finasta Asset Management“ 2007 m. kovo m�n. �registravo antr�j� 
uždar�j� investicin� fond� „Finasta Beta“. 
 
2007.04.12 �vyko AB „Vilniaus baldai“ visuotinis akcinink� susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti 
valdybos nariai: Vytautas Bu�as, Raimondas Rajeckas ir Darius Šulnis. Valdybos pirmininku išrinktas 
V.Bu�as. 
 
2007.04.24 �vyko Jelfa SA eilinis visuotinis akcinink� susirinkimas, kuris naujai kadencijai išrinko 
bendrov�s valdymo organus. � steb�toj� taryb� išrinkti: Saulius Jurgel�nas - pirmininkas, R�ta Milkuvien� 
ir Ireneusz Oracz - nariai. Bendrov�s valdybos pirmininku tapo Marek Wojcikowski, valdybos nariai – 
Hagen Dahms, Eladijus Kirijanovas ir Inga Urbonavi�i�t�. 
 
2007.04.26 �vykusiame AB „Sanitas“ visuotiniame akcinink� susirinkime valdybos nariais vietoje 
atsistatydinusi� Dailiaus Juozapo Mišeikio ir Sunil Kumar Nair, likusiam kadencijos laikui išrinkti Vytautas 
Bu�as ir Ashwin Roy. 
 
2007 m. geguž�s m�n. nekilnojamojo turto bendrov� „InReal" atidar� biur� Šiauliuose.  
 
2007 m. geguž�s m�n. SIA „Industrial and Logistics Centre Lapegles“ pakeit� pavadinim� � SIA „DOMMO 
GRUPA“. 
 
2007.05.17 Lietuvos bankas savo pos�dyje pri�m� sprendim�, kuriuo leido AB „Finasta �moni� finansai“ 
�sigyti 100 proc. steigiamo banko „Finasta“ akcij�. Tai dar vienas s�kmingas finans� maklerio �mon�s 
„Finasta“ žingsnis kuriant nauj� investicines paslaugas teiksiant� bank�. Kiek anks�iau Lietuvos bankas 
pritar� pasi�lytai AB bankas „Finasta“ valdybos sud��iai. 
 
2007 m. birželio m�n. AB „Invalda“ pardav� visas bendrovei priklausiusias bald� gamintojo „Minija“ 
akcijas.  
 
2007.06.14 Lietuvos Vertybini� popieri� komisija leido pensij� ir investicini� fond� valdytojai UAB 
„Finasta investicij� valdymas“ prisijungti prieš pusmet� �sigyto UAB „Medicinos banko investicij� 
valdymas“ antrosios pakopos pensij� fondus. 
 
2007.06.28 buvo �steigta informacijos technologij� �mon� „Positor“. 
 
 
3.5. �moni� grup�s veiklos planai ir prognoz�s 
 
�moni� grup�s planai ir prognoz�s, kurie buvo paskelbti 2006 m. konsoliduotame metiniame pranešime iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos nesikeit�. 
 
2007.08.16 AB „Invalda“ valdyba patvirtino pakoreguotas bendrov�s 2007 met� prognozes.  
 
Prognozuojant buvo laikomasi prielaid�, kad nuo prognoz�s paskelbimo dienos iki 2007.12.31: 
- nebus reikšming� investicinio turto vert�s teigiam� ar neigiam� poky�i�; 
- nebus esmini� poky�i� finans� ir nekilnojamojo turto rinkose; 
-nebus reikšming� pasikeitim� grup�s strukt�roje ir investiciniame turte, išskyrus numatyto 
reorganizavimo su AB „Nenuorama“ užbaigim�.  
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Taip pat neatsižvelgta � jokius galimus bendrov�s viešai paskelbtus aktyv� pardavimus, išskyrus 2007.07.25 
paskelbt� nekilnojamojo turto pardavimo sandor�, d�l kurio sutartis pasirašyta iki prognozi� skai�iavimo 
dienos. 
 
„AB „Invalda“ 2007 m. planuoja pasiekti 83,5 mln. Lt konsoliduot� gryn�j� peln� pagal tarptautinius 
finansin�s atskaitomyb�s standartus, iš jo motinin�s �mon�s akcininkams tekt� 72,4 mln. Lt.  
 
� Finans� sektorius 

� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 19,9 mLTL; 
� Sektoriaus grynasis pelnas - 19,9 mLTL. 

� Nekilnojamojo turto sektorius 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 36,9 mLTL; 
� Sektoriaus grynasis pelnas -  46,9 mLTL. 

� Farmacijos sektorius 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 12,7 mLTL; 

� Keli� tiesimo ir tilt� statybos sektorius 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 4,1 mLTL; 

� Bald� gamybos sektorius 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 1,5 mLTL; 
� Sektoriaus grynasis pelnas – 2,6 mLTL. 

� Viešbu�i� valdymo sektorius 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis - 1,9 mLTL; 
� Sektoriaus grynasis pelnas - 1,9 mLTL. 

� Gamybos ir paslaug� �mon�s: 
� „Invaldai“ teksianti grynojo pelno dalis – 7,5 mLTL. 
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