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Konsoliduotos ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2010 I pusm.  2009 I pusm.  2010 I pusm.  2009 I pusm. 
Tęsiama veikla  Neaudituota  Neaudituota 
Pajamos       
Baldų gamybos pajamos  86.698 63.657  - - 
Butų pardavimo pajamos  4.733 4.907  - - 
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  13.605 14.463  - - 
Informacinių technologijų pajamos  6.434 14.226  - - 
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  3.544 3.308  - - 

Pajamų iš viso  115.014 100.561  - - 
       Kitos pajamos 9.3 2.371 2.175  4.286 16.483 
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių 
perleidimo pelnas (nuostolis) 8 15.272 9.815  (19.674) 4.573 
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus 
investicinio turto tikrąją vertę  (100) (272)  - - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas 9.1 288 (908)  1.247 (2.642) 
       Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų 
pasikeitimas  2.047 776 

 
- - 

Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (58.987) (50.750)  (13) (13) 
Gyvenamojo nekilnojamojo turto atsargų pasikeitimas  (3.792) (4.245)  - - 
Išmokos darbuotojams  (15.471) (17.691)  (898) (968) 
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai 8 (10.831) (57.501)  19.630 (43.806) 
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (8.519) (8.056)  (84) (89) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (5.093) (5.067)  (60) (68) 
Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos  (4.093) (3.942)  - (5) 
Kitos veiklos sąnaudos  (6.483) (9.641)  (365) (670) 
Veiklos pelnas (nuostolis)  21.623 (44.746)  4.069 (27.205) 
       Finansavimo  sąnaudos 9.2 (9.619) (17.122)  (6.671) (12.540) 
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (nuostolių) pelno 
dalis  1.429 2.110  - - 
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą  13.433 (59.758) 

 
(2.602) (39.745) 

       Pelno mokestis 7 (1.296) 1.846  285 2.247 
Ataskaitinio laikotarpio tęsiamų veiklų (nuostoliai) 
pelnas  12.137 (57.912)  (2.317) (37.498) 
       Nutraukta veikla       
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos (nuostoliai) 
pelnas atskaičius pelno mokestį 10 - (7.996) 

 
- - 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) 
PELNAS  12.137 (65.908) 

 

(2.317) (37.498) 
       
Priskirtinas :       
Patronuojančios įmonės akcininkams  8.955 (65.280)  (2.317) (37.498) 
Nekontroliuojamai daliai  3.182 (628)  - - 
  12.137 (65.908)  (2.317) (37.498) 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas 
(nuostoliai) (litais)  0,18 (1,53) 

 
(0,05) (0,88) 

Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis ir 
sumažintas pelnas (nuostoliai) (litais)  0,18 (1,35) 

 
(0,05) (0,88) 
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Konsoliduotos ir Bendrovės kitų rezultatų ataskaitos 
 

  Grupė  Bendrovė 
  2010 I pusm.  2009 I pusm.  2010 I pusm.  2009 I pusm. 

  Neaudituota  Neaudituota 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) 
PELNAS  12.137 (65.908) 

 
(2.317) (37.498) 

       Tęsiama veikla       
Pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo 
sandorių  71 (104)  - - 
Pelno mokestis  (10) 21  - - 
  61 (83)  - - 
       Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai)  11 -  - - 
Realizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai), perkeltas į pelno (nuostolių) ataskaitą  (221) -  - - 
Pelno mokestis  42 -  - - 
  (168) -  - - 
      - Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai  - 293  - - 
     - - Asocijuotų įmonių kitų rezultatų dalis  (347) (11.008)  - - 
      
Tęsiamos veiklos kiti rezultatai  (454) (10.798)  - - 
       Nutraukta veikla       
Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai)  - 52 

 
- - 

Pelno mokestis  - (10)  - - 
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos kiti 
rezultatai  - 42 

 
- - 

       Kiti rezultatai, iš viso  (454) (10.756)  - - 
       LAIKOTARPIO REZULTATAI, IŠ VISO  11.683 (76.664)  (2.317) (37.498) 
Priskirtini :       
Motininės įmonės akcininkams  8.501 (76.036)  (2.317) (37.498) 
Nekontroliuojamai daliai  3.182 (628)  - - 
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Konsoliduotos ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2010  II ketv.  2009 II ketv.  2010  II ketv.  2009 II ketv. 
Tęsiama veikla  Neaudituota  Neaudituota 
Pajamos       
Baldų gamybos pajamos  43.505 28.830  - - 
Butų pardavimo pajamos  1.828 1.409  - - 
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  6.653 6.911  - - 
Informacinių technologijų pajamos  3.633 9.459  - - 
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  2.244 1.822  - - 

Pajamų iš viso  57.863 48.431  - - 
       Kitos pajamos  1.579 849  2.281 12.534 
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių 
perleidimo pelnas (nuostolis)  2.852 (3.996)  16 (5.797)
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus 
investicinio turto tikrąją vertę  (59) (48)  - - 
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas  (147) (657)  784 (206) 
       Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų 
pasikeitimas  3.726 (587) 

 
- - 

Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (33.111) (22.964)  (5) (6) 
Gyvenamojo nekilnojamojo turto atsargų pasikeitimas  (1.263) (1.421)  - - 
Išmokos darbuotojams  (8.001) (8.579)  (448) (492) 
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai  (115) (57.241)  (27) (40.881) 
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (3.818) (3.468)  (42) (34) 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (2.547) (2.548)  (29) (33) 
Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos  (2.130) (1.882)  - (5) 
Kitos veiklos sąnaudos  (3.277) (4.741)  (181) (308) 
Veiklos pelnas (nuostolis)  11.552 (58.852)  2.349 (35.228) 
       Finansavimo  sąnaudos  (4.388) (8.277)  (3.271) (5.941) 
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (nuostolių) pelno 
dalis  2.807 11.335  - - 
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą  9.971 (55.794) 

 
(922) (41.169) 

       Pelno mokestis  (393) (43)  112 699 
Ataskaitinio laikotarpio tęsiamų veiklų (nuostoliai) 
pelnas  9.578 (55.837)  (810) (40.470) 
       Nutraukta veikla       
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos (nuostoliai) 
pelnas atskaičius pelno mokestį  - (3.509) 

 
- - 

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) 
PELNAS  9.578 (59.346) 

 

(810) (40.470) 
       
Priskirtinas :       
Patronuojančios įmonės akcininkams  8.083 (58.831)  (810) (40.470) 
Nekontroliuojamai daliai  1.495 (515)  - - 
  9.578 (59.346)  (810) (40.470) 
Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas 
(nuostoliai) (litais)  0,16 (1,38) 

 
(0,02) (0,95) 

Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis ir 
sumažintas pelnas (nuostoliai) (litais)  0,16 (1,30) 

 
(0,02) (0,95) 
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Konsoliduotos ir Bendrovės kitų rezultatų ataskaitos 
 
  Grupė  Bendrovė 
  2010  II ketv.  2009 II ketv.  2010  II ketv.  2009 II ketv. 
  Neaudituota  Neaudituota 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) 
PELNAS  9.578 (59.346) 

 
(810) (40.470) 

       Tęsiama veikla       
Pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo 
sandorių  57 31  - - 
Pelno mokestis  (8) (6)  - - 
  49 25  - - 
       Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai)  - -  - - 
Realizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai), perkeltas į pelno (nuostolių) ataskaitą  - -  - - 
Pelno mokestis  - -  - - 
  - -  - - 
      - Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai  - 283  - - 
     - - Asocijuotų įmonių kitų rezultatų dalis  (7.545) 585  - - 
      
Tęsiamos veiklos kiti rezultatai  (7.496) 893  - - 
       Nutraukta veikla       
Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas 
(nuostoliai)  - 117 

 
- - 

Pelno mokestis  - (23)  - - 
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos kiti 
rezultatai  - 94 

 
- - 

       Kiti rezultatai, iš viso  (7.496) 987  - - 
       LAIKOTARPIO REZULTATAI, IŠ VISO  2.082 (58.359)  (810) (40.470) 

Priskirtini :       
Motininės įmonės akcininkams  587 (57.844)  (810) (40.470) 
Nekontroliuojamai daliai  1.495 (515)  - - 
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Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
 

 
2010 m. 

birželio 30 d. 
2009 m. 

gruodžio 31 d. 
 2010 m. 

birželio 30 d. 
2009 m. 

gruodžio 31 d. 
TURTAS  Neaudituota Audituota Neaudituota Audituota 
Ilgalaikis turtas       

Ilgalaikis materialusis turtas   40.778 43.709  130 212 

Investicinis turtas  238.568 263.775  - - 

Ilgalaikis nematerialusis turtas  8.335 8.863  14 1 

Investicijos į dukterines įmones 8 - -  81.311 81.311 

Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones 8 170.518 169.436  136.450 136.450 

Investicijos, skirtos parduoti  1.819 1.818  1.817 1.817 

Suteiktos ilgalaikės paskolos  - -  5.638 1.092 

Kitas ilgalaikis turtas  2.848 2.848  - - 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  5.713 4.963  4.429 4.144 

Ilgalaikio turto iš viso  468.579 495.412  229.789 225.027 

       

Trumpalaikis turtas       

Atsargos  24.785 41.837  - - 

Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos  26.017 21.131  302 1 

Suteiktos trumpalaikės paskolos  28.781 28.959  85.197 78.396 

Pelno mokesčio permoka  19 51  - - 

Išankstiniai ir ateinančių laikotarpių mokėjimai  1.503 2.014  11 29 

Investicijos, skirtos parduoti  - 995  - - 

Prekybinis finansinis turtas  9.425 10.743  3.137 3.269 
Riboto naudojimo pinigai  4.125 5.475  - - 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 3.290 3.486  536 94 
Trumpalaikio turto iš viso  97.945 114.691  89.183 81.789 
       
Turto iš viso  566.524 610.103  318.972 306.816 

 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos (tęsinys) 
  Grupė  Bendrovė 

  
2010 m. 

birželio 30 d. 
2009 m. 

gruodžio 31 d. 
 2010 m. 

birželio 30 d. 
2009 m. 

gruodžio 31 d. 
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  Neaudituota Audituota Neaudituota Audituota 
Nuosavas kapitalas       
Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės 
akcininkams 

 
  

 
  

Įstatinis kapitalas 11 51.660 42.569  51.660 42.569 
Akcijų priedai 11 91.497 50.588  91.497 50.588 
Rezervai  20.129 76.490  - 73.383 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  (25.972) (90.978)  (49.138) (120.204) 
  137.314 78.669  94.019 46.336 
Nekontroliuojama dalis  16.266 13.041  - - 
Nuosavo kapitalo iš viso  153.580 91.710  94.019 46.336 
       
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai       
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  

 
  

 
  

Ilgalaikės paskolos 11 136.818 28.722  97.802 4.061 
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  449 103  - - 
Vyriausybės dotacijos  2 5  - - 
Atidėjiniai   480 480  - - 
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  14.076 14.900  - - 
Išvestinės finansinės priemonės  53 122  - - 
Konvertuojamos obligacijos 11 32.440 -  32.440 - 
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
iš viso 

 
184.318 44.332 

 
130.242 4.061 

       Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai 

 
  

 
  

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 11 111.436 268.199  - 101.046 
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis 

 
164 162 

 
- - 

Trumpalaikės paskolos 11 71.777 73.039  85.643 67.789 
Prekybos skolos  22.923 28.679  761 642 
Mokėtinas pelno mokestis  5.485 5.099  - - 
Atidėjiniai  1.553 1.616  1.466 1.466 
Gauti išankstiniai apmokėjimai  1.596 2.017  - - 
Išvestinės finansinės priemonės  230 233  - - 
Konvertuojamos obligacijos 11 4.393 83.056  4.393 83.056 
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos  9.069 11.961  2.448 2.420 
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso 

 
228.626 474.061 

 
94.711 256.419 

       Įsipareigojimų iš viso  412.944 518.393  224.953 260.480 
       Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  566.524 610.103  318.972 306.816 

(pabaiga)
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Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 
  Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

    Rezervai      

Grupė  
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Privalomasis 
ir kiti rezervai 

Užsienio 
valiutos kurso 

perskaičia-
vimo rezervas

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai) 
Nutraukta 

veikla Iš viso 

Nekontro-
liuojama 

dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

            

2008 m. gruodžio 31 d. likutis 
 

42.569 50.588 (1.576) 75.947 (293) 750 - 167.985 9.705 177.690 

2009 m. I pusmečio rezultatai    (83)  293 (76.288) 42 (76.036) (628) (76.664)
         
Įsigyta dukterinių įmonių nekontroliuojama dalis  - - - - - (4) - (4) (15) (19)

Rezervų pokytis  - - - 824 - (671) (153) - - - 

Dukterinių įmonių pardavimai  - - - - - - - - (10) (10)

Nutraukta veikla  - - 1.314 (437) - - (877) - - - 

2009 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) 
 

42.569 50.588 (345) 76.334 - (76.213) (988) 91.945 9.052 100.997 

 
  Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

    Rezervai     

Grupė  
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Privalomasis 
ir kiti rezervai 

Užsienio 
valiutos kurso 
perskaičiavimo 

rezervas 
Nepaskirstytasis 

pelnas (nuostoliai) Iš viso 

Nekontro-
liuojama 

dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

           

2009 m. gruodžio 31 d. likutis 
 

42.569 50.588 (133) 76.623 - (90.978) 78.669 13.041 91.710 

2010 m. I pusmečio  rezultatai  - - (107) - - 8.608 8.501 3.182 11.683 
          
Dukterinių įmonių pardavimai  - - - (254) - 254 - 7 7 

Mokėjimas akcijomis  - - - 144 - - 144 36 180 

Rezervų pokyčiai  - - - (56.144) - 56.144 - - - 

Įstatinio kapitalo didinimas 11 9.091 40.909 - - - - 50.000 - 50.000 

2010 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota) 
 

51.660 91.497 (240) 20.369 - (25.972) 137.314 16.266 153.580 
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Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 

    Rezervai   

Bendrovė  
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privalomasis 
rezervas 

Savų akcijų 
supirkimo 
rezervas 

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai) Iš viso 

        

2008 m. gruodžio 31 d. likutis 
 

42.569 50.588 4.257 69.126 1.594 168.134 
        

2009 m. I pusmečio rezultatai 
 

- - - - (37.498) (37.498) 
        2009 m. birželio 30 d. likutis 
(neaudituota) 

 
42.569 50.588 4.257 69.126 (35.904) 130.636 

 
    Rezervai   

Bendrovė  
Įstatinis 
kapitalas 

Akcijų 
priedai 

Privalomasis 
rezervas 

Savų akcijų 
supirkimo 
rezervas 

Nepaskirstytasis 
pelnas (nuostoliai) Iš viso 

       

2009 m. gruodžio 31 d. likutis 
 

42.569 50.588 4.257 69.126 (120.204) 46.336 
        

2010 m.  I pusmečio rezultatai 
 

- - - - (2.317) (2.317) 

Rezervų pokyčiai  - - (4.257) (69.126) 73.383 - 

Įstatinio kapitalo didinimas 11 9.091 40.909 - - -  50.000 
        
2010 m. birželio 30 d. likutis 
(neaudituota) 

 
51.660 91.497 - - (49.138) 94.019 
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Konsoliduotos ir bendrovės pinigų srautų ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2010 m. I pusm.  2009 m. I pusm.  2010 m. I pusm.  2009 m. I pusm. 
  Neaudituota  Neaudituota 
Pagrindinės veiklos pinigų srautai       
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)  

12.137 (65.908)  (2.317) (37.498) 
Nepiniginiai srautai ir nepagrindinės 
veiklos koregavimai:  

     
(Pelnas) nuostoliai iš pervertinimo, grynąja 
verte   

100 272  - - 
Nusidėvėjimas ir amortizacija  5.093 6.041  60 69 
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo 
turto pardavimo  

(18) 171  (28) (2) 
Realizuoti ir nerealizuoti (pelnas) 
nuostoliai iš investicijų pardavimo  

(288) (79)  (1.247) 2.642 
(Pelnas) iš dukterinių ir asocijuotų įmonių 
pardavimo  

(15.272) (9.495)  19.674 (4.573) 
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių 
grynojo (pelno) nuostolių dalis  

(1.429) (2.110)  - - 
Palūkanų (pajamos)  (863) (2.364)  (3.953) (7.372) 
Palūkanų sąnaudos  9.037 18.133  6.656 12.513 
Atidėtieji mokesčiai  (1.131) (3.944)  (285) (2.247) 
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio 
sąnaudos  

2.427 748  - - 
Vertės sumažėjimas  10.831 59.241  (19.630) 43.806 
Atidėjinių pokytis  (63) 1.871  - - 
Mokėjimas akcijomis  180 -  - - 
Dividendų (pajamos)  - (14)  (300) (9.000) 
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės 
veiklos  

(996) 222  - (57) 
  19.745 2.785  (1.370) (1.719) 
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:       

Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  2.589 5.149  - - 
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų 
sumažėjimas (padidėjimas)   

(1.755) 3.535  (1) - 
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas 
(padidėjimas)  

483 522  18 53 
Prekybos skolų (sumažėjimas) 
padidėjimas   

(4.893) (8.990)  37 193 
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų 
(sumažėjimas) padidėjimas  

(1.312) 3.652  129 (38) 
Pagrindinės veiklos pinigų srautai  14.857 6.653  (1.187) (1.511) 
(Sumokėtas) susigrąžintas pelno mokestis   (2.012) 2.529  - 500 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai  

12.845 9.182  (1.187) (1.011) 
 

(tęsinys kitame puslapyje) 
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Konsoliduotos ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys) 
  Grupė  Bendrovė 
  2010 m. I pusm.  2009 m. I pusm.  2010 m. I pusm.  2009 m. I pusm. 
Investicinės veiklos pinigų srautai  Neaudituota  Neaudituota 
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turtą) 
(įsigijimas)  (1.297) (1.376) (28) (13) 
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turtą) 
pardavimo pajamos 

 
97 119  65 7 

Investicinio turto (įsigijimas)  (26) (76)  - - 
Investicinio turto pardavimo pajamos  433 1.070  - - 
Dukterinių įmonių (įsigijimas) ir įsteigimas, 
atėmus įsigytų pinigų likutį 

 
- - 57 - 

Lėšos, gautos pardavus dukterines įmonės, 
atėmus parduotus pinigus 

 
49 5.623  - 4.523 

Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių 
(įsigijimas) 

 
- (129) - (129) 

Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių 
pardavimo pajamos 

 
- 84.221  - 84.238 

(Suteiktos) paskolos  (6.206) (18.867)  (17.122) (16.658) 
Suteiktų paskolų susigrąžinimas  4.374 31.255  12.973 16.997 
Gauti dividendai  - -  - - 
Gautos palūkanos  248 2.364  40 645 
Investicijų, skirtų parduoti ir prekybinių 
investicijų (įsigijimas) pardavimas 

 
(180) (24.787)  - - 

Grynieji investicinės veiklos pinigų 
srautai 

 
(2.508) 79.417 (4.015) 89.610 

      
Finansinės veiklos pinigų srautai      
Pinigų srautai, susiję su Grupės akcininkais:       

Nekontroliuojamos dalies (įsigijimas) ir 
įstatinio kapitalo padidinimas 

 
- (19)  - (6.771) 

Dividendų (išmokėjimas) patronuojančios 
įmonės akcininkams 

 
(22) (44) (22) (44) 

Dividendų (išmokėjimas) nekontroliuojamai 
daliai 

 
- - - - 

  (22) (63) (22) (6.815) 
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo 
šaltiniais 

 
    

Paskolų gavimas  13.239 11.168  20.249 16.298 
Paskolų (grąžinimas)  (17.211) (97.812)  (11.664) (91.692) 
(Sumokėtos) palūkanos  (6.529) (18.133) (2.919) (5.866) 
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (70) (101)  - - 
Pervedimai (į)/iš riboto naudojimo pinigų  60 9.586  - - 
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai  - -  - - 

  (10.511) (95.292)  5.666 (81.260) 
       Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai  (10.533) (95.355)  5.644 (88.075) 
       Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) 
padidėjimas  

 
(196) (6.756)  442 524 

       Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pradžioje 5 

3.486 18.217  94 12 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio 
pabaigoje 5 3.290 11.461  536 536 

(pabaiga) 
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Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas  
 

1 Bendroji informacija 
 
AB „Invalda“ (toliau „Bendrovė”) yra 1992 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje registruota  ir veikianti akcinė bendrovė. Jos 
buveinės adresas yra Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, Lietuva. 
 
AB „Invalda“ – 1992 metais įsteigta viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių. Bendrovės tikslas – užtikrinti 
akcininkams ilgalaikę finansinę grąžą, išsaugant nedidelį rizikos laipsnį ir savo planus įgyvendinant laikantis etikos normų 
bei tradicinių vertybių. AB „Invalda“ siekia būti patikima bei stabili įmonė, kurią vertintų klientai, akcininkai, darbuotojai. AB 
„Invalda“ prioritetiniai segmentai yra farmacijos, kelių tiesimo ir tiltų statybos, baldų gamybos, nekilnojamojo turto bei 
informacinių technologijų. Bendrovės pagrindinių asocijuotų įmonių, veikiančių farmacijos bei kelių tiesimo ir tiltų statybos 
segmentuose, veikla ir turtas yra sutelkti Lenkijoje. 
 
Bendrovės akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. 
 

2 Apskaitos principai  
 
Atskaitomybės parengimo pagrindas 
 
2010 m. 6 mėnesių tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos remiantis TAS 34 „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“. Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinėse finansinėse 
ataskaitose ir turėtų būti skaitomos kartu su Grupės ir Bendrovės 2009 m. gruodžio 31 d. metinėmis finansinėmis 
ataskaitomis.  
 
Pagrindiniai apskaitos principai 
 
Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal apskaitos principus, kurie taikyti ruošiant 2009 m. 
gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės metines finansines ataskaitas, išskyrus naujų standartų ir interpretacijų, privalomų 
taikyti nuo 2010 m. sausio 1 d., įgyvendinimą. Šie pakeitimai aprašomi žemiau. 
 
27 TAS  (persvarstytas) „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“ (įsigalioja nuo ar po 2009 m. liepos 1 d. 
prasidedančiais metais). 
 

Pagal persvarstytą standartą reikalaujama, kad ūkio subjektas laikotarpio rezultatus priskirtų ir patronuojančios įmonės 
savininkams, ir nekontroliuojamoms dalims (ankščiau „mažumos dalis“) net ir tuo atveju, jeigu dėlto nekontroliuojamų dalių 
atžvilgiu susidarytų neigiamas likutis (pagal anksčiau galiojusį standartą reikalaujama perteklinius nuostolius daugeliu 
atveju priskirti patronuojančios įmonės savininkams). Pagal persvarstytą standartą taip pat reikalaujama, kad 
patronuojančios įmonės nuosavybės dalies dukterinėje įmonėje pokyčiai, kuriems įvykus kontrolė neprarandama, būtų 
apskaitomi nuosavybės dalyje. Taip pat pateikiami reikalavimai, kaip ūkio subjektas turėtų įvertinti bet kokį pelną ar 
nuostolį, atsirandantį dėl dukterinės įmonės kontrolės praradimo. Kontrolės praradimo momentu, bet kokia investicija, 
liekanti buvusioje dukterinėje įmonėje turės būti vertinama tikrąja verte. Pakeistas standartas neturi reikšmingos įtakos 
finansinėms ataskaitoms, nes Bendrovė ir Grupė jau anksčiau taikė daugelį persvarstytame 27-ajame TAS numatytų 
apskaitos principų.  
  
3 TFAS (persvarstytas) „Verslo jungimai“ (įsigalioja nuo ar po 2009 m. liepos 1 d. prasidedančiais metais) 
 

3 TFAS (persvarstytas) „Verslo jungimai“ taikomas verslo jungimams, kurie buvo įsigyti pirmo metinio ataskaitinio 
laikotarpio, prasidedančio nuo ar po 2009 m. liepos 1 d., pradžioje arba po jo.  Pagal persvarstytą 3-ąjį TFAS ūkio 
subjektams bus leidžiama įvertinti nekontroliuojančią dalį, naudojant šiuo metu galiojančio 3-ojo TFAS metodą (proporcinga 
įsigyjamosios įmonės identifikuojamo grynojo turto dalis) arba pagal tikrąją vertę. Persvarstytas 3-asis TFAS išsamiau 
apibūdina pirkimo metodo taikymą verslo jungimams. Panaikintas reikalavimas kiekviename etapais vykdomo įsigijimo 
etape turtą ir įsipareigojimą įvertinti tikrąją verte, siekiant nustatyti prestižo sumą. Persvarstytas standartas numato, kad 
vykdant įsigijimą etapais, įsigyjantis ūkio subjektas privalės iš naujo įvertinti jo anksčiau turėtą įsigyjamosios įmonės 
nuosavybės dalį tikrąja verte įsigijimo dieną, o susidarius pelnui ar nuostoliui pripažinti jį pelno (nuostolių) ataskaitoje. Su 
įsigijimu susijusios išlaidos bus apskaitomos atskirai nuo verslo jungimo ir todėl bus pripažintos sąnaudomis, o ne įtrauktos 
į prestižą. Įsigyjantis ūkio subjektas įsigijimo dieną turės pripažinti įsipareigojimą bet kokio neapibrėžto pirkimo atlygio 
atžvilgiu. Šio įsipareigojimo vertės pokyčiai po įsigijimo bus atitinkamai pripažinti remiantis kitais taikomas TFAS, o ne 
koreguojant prestižo sumą. Persvarstytasis 3-asis TFAS apibrėžia verslo jungimus, kurie sujungia tik bendras įmones ir 
verslo jungimus, kurie sudaromi remiantis vien tik sutartimi. I pusmečio finansinėms ataskaitoms šis standartas įtakos 
neturėjo., išskyrus atskleidimą 13 pastaboje. Turtas ir įsipareigojimai, atsirandantys dėl verslo jungimų, įvykdytų iki pakeisto 
standarto pritaikymo datos, nekeičiami. 
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2  Apskaitos principai (tęsinys) 
 
2 TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai – „Grupės sandoriai, kurių apmokėjimas apskaičiuojamas akcijomis ir 
padengiamas grynaisiais pinigais“ (įsigalioja nuo ar po 2010 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais)  
 

Šiuose pakeitimuose paaiškinama, kaip apskaityti mokėjimus akcijomis konsoliduotose ir atskirose finansinėse ataskaitose. 
Į standarto pakeitimus įtraukti panaikintų TFAAK 8-ojo ir TFAAK 11-ojo reikalavimai. Pakeitimuose išsamiau apibrėžiami 
TFAAK 11-ojo aiškinimo nurodymai, siekiant aptarti planus, kurie šiame aiškinime anksčiau nebuvo nagrinėjami. Pakeitimai 
taip pat paaiškina sąvokų apibrėžimus, pateiktus standarto priede. I pusmečio finansinėms ataskaitoms šis standartas 
įtakos neturėjo. 
 
39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pakeitimas - elementai, kurių riziką galima drausti (įsigalioja nuo 
ar po 2009 m. liepos 1 d. prasidedančiais finansiniais metais).  
 

Šiame pakeitime kalbama apie apsidraudimą nuo dalies rizikos bei infliacijos priskyrimą rizikai, nuo kurios apsidraudžiama, 
tam tikromis aplinkybėmis. Pakeitimas paaiškina, kad rizikai, nuo kurios apsidraudžiama, įmonė gali priskirti dalį tikrosios 
vertės pasikeitimų ar finansinės priemonės pinigų srautų pokyčių. Šis pakeitimas neturi įtakos Grupės finansinei būklei ar 
veiklos rezultatams, nes Grupė nėra sudariusi tokių apsidraudimo sandorių. 
 
TFAS patobulinimai 
 
2008 m. gegužės mėn. bei 2009 m. birželio mėn. TASV išleido savo pirmąjį jungtinį standartų pakeitimų dokumentą, kurio 
pagrindinis tikslas buvo pašalinti nenuoseklius reikalavimus ir aiškiau suformuluoti kai kurias nuostatas. Dauguma šių 
standartų pakeitimų įsigalioja  nuo ar po 2010 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais, nebent kitaip paminėta. 
Šie pakeitimai neturi reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.  
− 5 TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“. Paaiškinimas, kad visas dukterinės įmonės turtas ir 
įsipareigojimai yra parodomi kaip laikomi pardavimui net ir tuo atveju, kai įmonė po pardavimo tebeturi dukterinės įmonės 
akcijų dalį, nesuteikiančią kontrolės. Šis pakeitimas įsigalioja nuo ar po 2009 m. liepos 1 d. prasidedančiais finansiniais 
metais. Taip pat patikslinama, kad apie ilgalaikį turtą ir perleidžiamojo turto grupes, skirtus parduoti, arba nutrauktą veiklą 
turi būti pateikta tik ta informacija, kurios reikalauja 5-asis TFAS.  Kituose TFAS numatyti informacijos atskleidimo 
reikalavimai taikomi tik tai atvejais, jeigu tai yra būtina apskaitant tam tikrą ilgalaikį turtą arba nutrauktą veiklą.  

− 2 TFAS „Mokėjimas akcijomis“. Pakeitimas patikslina, kad 2-ojo TFAS taikymo sričiai nepriskiriami įnašai, įnešti ūkio 
subjektų, sudarant bendros kontrolės sandorius ir formuojant bendras įmones. 
− 8 TFAS „Veiklos segmentai“.Patikslinama, kad kiekvieno veiklos segmento turto ir įsipareigojimų vertę reikia nurodyti tik 
tada, jeigu tokie duomenys yra nuolat pateikiami pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui.  
− 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“. Leidžiama apskaityti tam tikrus įsipareigojimus, kurie įvykdomi naudojant paties 
ūkio subjekto nuosavybės finansines priemones, kaip ilgalaikius. 
−  7 TAS „Pinigų srautų ataskaita“. Numatoma, kad tik išlaidos, kurios sukurs turtą, gali būti klasifikuojamos kaip investicinė 
veikla.   
− 17 TAS „Nuoma“.Leidžiama tam tikras ilgalaikes žemės nuomos sutartis priskirti finansiniam lizingui pagal 17-ąjį TAS, 
nepaisant to, kad pasibaigus nuomos terminui, nuosavybės teisės į žemę neperduodamos. 
−  18 TAS „Pajamos“.Pateikiami papildomi nurodymai, padėsiantys nustatyti, ar ūkio subjektas veikia kaip užsakovas ar 
kaip agentas. 

− 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“.Patikslinamas 36-as TAS nurodant, kad didžiausias verslo sujungimo metu įsigytas 
apskaitytinas vienetas, kuriam leidžiama priskirti prestižą, yra 8-ajame TFAS apibrėžtas veiklos segmentas prieš 
sujungimą.  
− 38 TAS „Nematerialusis turtas“. Pateikiami papildomi reikalavimai dėl nematerialaus turto, įsigyto sujungiant ūkio 
subjektus, tikrosios vertės nustatymo. 
− 39 TAS  „Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas“. Atlikti 39-ojo TAS pakeitimai, kurie reikalauja (i) 39-ojo TAS 
taikymo sričiai priskirti pasirinkimo sandorius, kuriuos realizavus ūkio subjektai sujungiami; (ii) nurodyti pinigų srautų 
apsidraudimo priemonių pelno ar nuostolių perklasifikavimo iš nuosavybės į pelno (nuostolių) ataskaitą laikotarpį ir (iii) kurie 
numato, kad išankstinio apmokėjimo galimybė turi būti traktuojama kaip glaudžiai susijusi su pagrindine sutartimi, jeigu ja 
pasinaudojus skolininkas padengia skolintojo patirtą žalą; 
− 9 TFAAK „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“. TFAAK 9-ojo aiškinimo pakeitimas numato, kad 
sutartyse naudojamos įterptinės išvestinės finansinės priemonės, įsigytos sudarant bendros kontrolės sandorius ir 
formuojant bendras įmones, nepriskiriamos šio aiškinimo taikymo sričiai.  
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2  Apskaitos principai (tęsinys) 
 
TFAS patobulinimai (tęsinys) 

−  16 TFAAK „Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoriai“. Panaikinamas TFAAK 16-
ajame numatytas draudimas užsienyje veikiančiam ūkio subjektui, kuris pats yra apdraustasis objektas, įsigyti apsidraudimo 
priemones. 
 
12 TFAAK „Paslaugų koncesijų sutartys“ (įsigalioja nuo ar po 2009 m. kovo 30 d. prasidedančiais metais).  
 

Šis išaiškinimas taikomas paslaugų koncesijų valdytojams ir nurodo, kaip jie turėtų apskaityti pagal paslaugų koncesijų 
sutartis prisiimtus įsipareigojimus ir gautas teises. Grupėje nėra paslaugų koncesijų valdytojų, todėl šis išaiškinimas jai 
įtakos neturi. 
 
15 TFAAK „Nekilnojamojo turto statybos sutartys“ (įsigalioja po 2009 m. gruodžio 31 d. prasidedančiais metais).  
Šis išaiškinimas detalizuoja, kada ir kaip turi būti apskaitomos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos ir susijusios 
sąnaudos, kai sutartis tarp statytojo ir pirkėjo yra sudaroma dar nebaigus statyti nekilnojamojo turto. Be to, šis išaiškinimas 
nurodo kaip nustatyti ar nekilnojamojo turto statybos sutartis turi būti apskaitoma pagal 11 TAS ar pagal 18 TAS. I 
pusmečio finansinėms ataskaitoms šis aiškinimas įtakos neturėjo.  
 
16 TFAAK „Grynųjų užsienio investicijų apsidraudimo sandoriai“ (įsigalioja nuo ar po 2009 m. birželio 30 d. prasidedančiais 
metais). 
Šis išaiškinimas nurodo kaip apskaityti grynųjų užsienio investicijų apsidraudimo sandorius. 16 TFAAK neturi įtakos 
konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms, kadangi Grupė neturi grynųjų investicijų apsidraudimo sandorių. 
 
17 TFAAK „Nepiniginio turto paskirstymas savininkams“ (įsigalioja po 2009 m. spalio 31 d. prasidedančiais metais). 
Šis išaiškinimas nurodo kaip įmonė turi apskaityti dividendus, kai jie akcininkams išmokami ne pinigais, o kitu turtu.  
Išaiškinimas nurodo, kada pripažinti įsipareigojimą, kaip matuoti jį ir su juo susijusį turtą ir kada nutraukti turto ir 
įsipareigojimo pripažinimą. 17 TFAAK neturi įtakos konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms, kadangi Grupė nemoka 
savininkams dividendų ne pinigais. 
 
18 TFAAK „Turto perdavimas iš klientų“ (įsigalioja turto perdavimams, įvykusiems po 2009 m. spalio 31 d). 
Šis išaiškinimas nurodo kaip apskaityti sutartis, pagal kurias įmonė gauna iš kliento ilgalaikį materialųjį turtą, kurį turi 
naudoti tam klientui prie tinklo prijungti arba nuolatiniam priėjimui prie savo prekių ar paslaugų (tokių kaip elektros, dujų ar 
vandens tiekimas) suteikti. I pusmečio finansinėms ataskaitoms šis aiškinimas įtakos neturėjo.  
 
1 TFAS (persvarstytas)  „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ (įsigalioja po 2009 m. 
gruodžio 31 d. prasidedančiais finansiniais metais)  
Persvarstytas 1-asis TFAS nenumato esminių pakeitimų lyginant su ankstesne versija, tačiau yra atlikti tam tikri struktūriniai 
pakeitimai, leidžiantys skaitytojams lengviau suprasti ir pritaikyti būsimus pokyčius. Persvarstytas standartas neturi įtakos 
Grupės finansinėms ataskaitoms. 
 
1 TFAS pakeitimai – „Papildomos išimtys, taikomos įmonėms, pirmą kartą rengiančioms finansines ataskaitas pagal TFAS“ 
(įsigalioja nuo ar po 2010 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) 
Vadovaujantis pakeitimais, įmonėms, taikančioms pilnos savikainos metodą, leidžiama retrospektyviai netaikyti TFAS 
apskaitant naftą ir dujas ir taip pat leidžiama įmonėms, turinčioms galiojančias finansinės nuomos sutartis, iš naujo 
nevertinti šių sutarčių klasifikavimo pagal TFAAK 4-ąjį aiškinimą „Sutarties patikrinimas, ar ji yra nuomos sutartis“ tuomet, 
kai šalies apskaitos reikalavimų vykdymas reikalauja to paties.  Šie pakeitimai neturi įtakos Grupės finansinėms 
ataskaitoms. 
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3 Sezoniškumas bei kiti ketvirčių rezultatų netolygumai 
 
Kelių tiesimo ir tiltų statybos įmonių pirmąjį ir ketvirtąjį ketvirtį uždirbamos mažesnės pajamos ir veiklos pelnas nei antrąjį ir 
trečiąjį ketvirtį. Informacinių technologijų sektorius istoriškai didžiausias pajamas ir veiklos pelną uždirba ketvirtąjį ketvirtį. 
Grupei priklausantis investicinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai neperkainotas, nes rinkoje nevykstant sandoriams, 
nėra pakankamai pagrįstos informacijos tikrosios vertės nustatymui. Kita vertus, vadovybė nemato indikacijų, kad Grupės 
investicinio turto vertė būtų reikšmingai pakitusi. 
 

4 Informacija apie segmentus 
 
Vadovybė verslo segmentus nustato atskirai vieną nuo kito, priimant sprendimus dėl resursų paskirstymo ir rezultatų 
įvertinimo. Segmento veikla yra vertinama remiantis jo grynojo pelno (nuostolio) dydžiu, nustatomu pagal tas pačias 
taisykles, pagal kurias rengiamos finansinės ataskaitos. Kadangi verslo segmentai atskiriami juridinių vienetų pagrindu, tai 
jiems paskirstomos finansinės pajamos bei sąnaudos, taip pat pelno mokestis. Nepaskirstomi tik eliminavimo įrašai, kurie 
vienu metu susiję su keliais verslo segmentais.  
 
Valdymo tikslais Grupė išskiria šiuos segmentus: 
 
Nekilnojamasis turtas 
 
Nekilnojamojo turto segmentą sudaro investavimas į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas, 
infrastruktūros valdymas, statybų valdymas, tarpininkavimas perkant, parduodant ir vertinant nekilnojamąjį turtą. 
 
Farmacija 
 
Farmacijos segmentą apima generinių vaistų -  injekcinių preparatų, tablečių ir tepalų bei vienkartinių švirkštų gamyba ir 
parduoda nuosavus produktus ir teikia kontraktinės gamybos paslaugas. 
 
Baldų gamyba 
 
Baldų gamybos segmentas apima korpusinių baldų masinę gamybą ir pardavimą.  
 
Kelių ir tiltų statyba 
 
Kelių tiesimo ir tiltų statybos segmentas užsiima: 
− Tiltų, viadukų ir estakadų projektavimo valdymu, statyba ir remontu.  
− Tunelių projektavimo valdymu, statyba ir renovacija. Tunelių inžinerinių tinklų projektavimu, inžinerinių tinklų tiesimu bei 
renovacija. 
− Medžiagų skirtų kelių statybai gamyba ir prekyba. 
− Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų sistemos, drenažinės sistemos, valymo įrenginių montavimu. Atliekamos 
kompleksinės inžinerinės įrangos parinkimo, projektavimo, projektų suderinimo paslaugos, nuotekų valymo sistemų 
statybos ir montavimo darbai, vykdoma techninė ir technologinė priežiūros statybos metu, sistemų paleidimo darbai. 
− Aerodromų takų, riedėjimo takų, peronų, orlaivių stovėjimo ir specialiųjų aikštelių projektavimo valdymu, tiesimu, 
remontu ir dangos regeneracijos darbais. 
− Geležinkelių projektavimo valdymu, tiesimu, remontu, kelio išardymu, užteršto skaldos balasto utilizavimu ir naujų 
grandžių surinkimo darbais. 
 
Informacinių technologijų segmentas 
 
Informacinių technologijų segmento veikla apima IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimus, jiems įgyvendinti 
reikalingos programinės bei kompiuterinės įrangos tiekimus, IT saugos bei kritinės IT infrastruktūros aptarnavimo 
paslaugas.  
 
Kitų prekių ir paslaugų segmentas 
 
Kitų prekių ir paslaugų segmentą sudaro investavimas į žemės ūkį, metalo dirbinių gamyba, kelio ženklų gamyba, medienos 
apdirbimas ir kita. 
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4 Informacija apie segmentus (tęsinys) 

 
Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2010 m. birželio 30 d. yra pateikiama žemiau: 
 

2010 m. birželio 30 d. 
Nekilnojamasis 

turtas 
Farma-

cija 
Baldų 

gamyba 

Kelių ir 
tiltų 

statyba 
Informacinės 
technologijos 

Kitos 
prekės ir 

paslaugos Eliminavimas 

Iš visų 
tęsiamų 
veiklų 

      

Pardavimo pajamos         

Pardavimai išorės klientams 18.338 - 86.698 - 6.434 3.544 - 115.014 

Pardavimai tarp segmentų 219 - - - 30 - (249) - 

Pajamų iš viso 18.557 - 86.698 - 6.464 3.544 (249) 115.014 

         

Rezultatai         

Kitos pajamos 217 - 1.367 - 109 5.281 (4.603) 2.371 
Gautas grynasis pelnas 
(nuostoliai), patikslinus 
investicinio turto tikrąją vertę (100) - - - - - - (100)
Dukterinių, asocijuotų ir 
bendro pavaldumo įmonių 
perleidimo pelnas (nuostolis) 15.272 - - - - - - 15.272 
Finansinio turto tikrosios 
vertės pasikeitimo rezultatas - - - - - 288 - 288 

Segmentų sąnaudos  (21.293) - (73.278) - (8.092) (12.199) 4.852 (110.010)
Vertės sumažėjimas, 
nukainojimai ir atidėjiniai (10.831) - - - - - - (10.831)

Asocijuotų ir bendro 

pavaldumo įmonių pelno 

(nuostolių) dalis 1.226 4.592 - (4.005) - (384) - 1.429 
Pelnas / (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 3.048 4.592 14.787 (4.005) (1.519) (3.470) - 13.433 

Pelno mokestis 559 - (2.228) - 1 372 - (1.296)
Grynasis laikotarpio pelnas 
(nuostoliai) 3.607 4.592 12.559 (4.005) (1.518) (3.098) - 12.137 

Priskirtinas:        
Patronuojančios  įmonės 
akcininkams 3.637 4.592 9.044 (4.005) (1.215) (3.098) - 8.955 

Nekontroliuojamai daliai (30) - 3.515 - (303) - - 3.182 
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4  Informacija apie segmentus (tęsinys) 

 
Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2009 m. birželio 30 d. yra pateikiama žemiau: 
 

2009 m. birželio 30 d. 
Nekilnojamasis 

turtas 
Farma-

cija 
Baldų 

gamyba 

Kelių ir 
tiltų 

statyba 
Informacinės 
technologijos 

Kitos 
prekės ir 

paslaugos Eliminavimas 

Iš visų 
tęsiamų 
veiklų 

       

Pardavimo pajamos         

Pardavimai išorės klientams 19.370 - 63.657 - 14.226 3.308 - 100.561 

Pardavimai tarp segmentų 444 - - - 116 - (560) - 

Pajamų iš viso 19.814 - 63.657 - 14.342 3.308 (560) 100.561 

         

Rezultatai         

Kitos pajamos 388 - 1.092 - 409 6.578 (6.292) 2.175 
Gautas grynasis pelnas 
(nuostoliai), patikslinus 
investicinio turto tikrąją vertę (272) - - - - - - (272)
Dukterinių, asocijuotų ir 
bendro pavaldumo įmonių 
perleidimo pelnas (nuostolis) (3.996) - - - - 13.811 - 9.815 
Finansinio turto tikrosios 
vertės pasikeitimo rezultatas - - - - - (908) - (908)

Segmentų sąnaudos  (26.551) - (62.932) - (14.991) (19.373) 8.109 (115.738)

Vertės sumažėjimas, 

nukainojimai ir atidėjiniai (51.737) - - - - (5.764) - (57.501)
Asocijuotų ir bendro 
pavaldumo įmonių pelno 
(nuostolių) dalis (2.228) 656 - 4.627 - (945) - 2.110 
Pelnas / (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą (64.582) 656 1.817 4.627 (240) (3.293) 1.257 (59.758)

Pelno mokestis  (9) - (461) - (147) 2.463 - 1.846 
Grynasis laikotarpio pelnas 
(nuostoliai) (64.591) 656 1.356 4.627 (387) (830) 1.257 (57.912)

Priskirtinas:         
Patronuojančios įmonės 
akcininkams (63.651) 656 967 4.627 (310) (830) 1.257 (57.284)

Nekontroliuojamai daliai (940) - 389 - (77) - - (628)
 
 
 
Informacija apie verslo segmentų turtą 2010 m. birželio 30 d. bei 2009 m. gruodžio 31 d. pateikiama žemiau: 
 

Segmentų turtas 
Nekilnojamasis 

turtas Farmacija 
Baldų 

gamyba 

Kelių ir 
tiltų 

statyba 
Informacinės 
technologijos 

Kitos 
prekės ir 

paslaugos 
Elimina-
vimas 

Iš visų 
tęsiamų 
veiklų 

2010 m. birželio 30 d. 266.306 112.941 97.501 54.565 13.353 124.668 (102.810) 566.524 

2009 m. gruodžio 31 d. 306.563 108.763 77.990 58.502 14.587 131.291 (87.593) 610.103 
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5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
 Grupė  Bendrovė  
 2010 m. 

birželio 30 d.  
2009 m. 

gruodžio 31 d. 
 2010 m. 

birželio 30 d.  
2009 m. 

gruodžio 31 d. 

      

Pinigai banke  3.189 3.476  536 94 

Pinigai kasoje  101 10  - - 

 3.290 3.486  536 94 
 

6 Dividendai 
 
2010 m. ir 2009 m. dividendai nebuvo paskirti.  
 

7 Pelno mokestis 
 
 Grupė  Bendrovė  
 2010 m. I 

pusm.  
2009 m. I 

pusm. 
 2010 m. I 

pusm.  
2009 m. I 

pusm. 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai      

Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (2.437) (782)  - - 

Ankstesnių metų pelno mokesčio pataisymai 10 -  - - 

Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 1.131 2.628  285 2.247 
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno 
(nuostolių) ataskaitoje (1.296) 1.846  285 2.247 
 

8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 
 
2010 m. kovo 31 d. buvo parduotos nekilnojamojo turto projektus vykdžiusių dukterinių įmonių UAB  „Broner“,  UAB „Nerijos 
būstas“, UAB „Saulės investicija“ bei bendro pavaldumo įmonės Latvijos SIA  „Dommo grupa“ akcijos. Kiekviena įmonė 
parduota už 1 Lt simbolinę kainą. Šioms bendrovėms yra inicijuotos bankroto procedūros. Iki šių finansinių ataskaitų 
paskelbimo yra įsigalioję teismų sprendimai dėl šių bendrovių bankroto. Projektai tapo negyvybingi pasikeitus rinkos 
sąlygoms bei bankui nutraukus finansavimą ir atsisakius ieškoti konstruktyvių sprendimų dėl turto realizavimo. 2010 m. 
gegužės 31 d. buvo parduotos dukterinės bendrovės UAB „BNN“ akcijos, kurios susijusios su anksčiau paminėtų bendrovių 
vykdytais projektais, už 1 Lt simbolinę kainą. Bendrovėje pripažintas 19.731 tūkst. Lt nuostolis dėl įmonių pardavimų, tačiau 
buvo atstatyti 2008 ir 2009 m. padaryti atidėjiniai šioms investicijoms tai pačiai sumai - 19.731 tūkst. Lt. Todėl bendra įtaka 
dėl šių įmonių pardavimo Bendrovės rezultatui lygi nuliui. Be to, bendrovėje papildomai padaryti 101 tūkst. Lt atidėjiniai 
Bendrovės paskoloms nekilnojamojo turto sektoriaus bendrovėms.  
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8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys) 
 
Grupėje pripažinto turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės pardavimo datą buvo bei pardavimo įtaka Grupės grynajam 
pelnui (nuostoliams): 
 

 
 Apskaitinės 

vertės 
   
Investicinis turtas 24.700 
Gyvenamasis nekilnojamasis turtas 14.465 
Suteiktos paskolos 4.168 
Kitas trumpalaikis turtas 1.334 
Pinigai  11 
Turtas, iš viso 44.678 
  
Paskolos (47.605) 
Prekybos skolos (10.081) 
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas (412) 
Kitos mokėtinos sumos  (1.802) 
Įsipareigojimai, iš viso (59.900) 
Parduotų įmonių grynasis turtas (15.222)
Nekontroliuojama dalis (7) 
Parduotas grynasis turtas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams (15.215) 
  
Pelnas iš pardavimo 15.215 
Padaryti atidėjimai Grupės gautinoms sumoms iš parduotų įmonių  (10.720)
Parduotų įmonių I pusmečio grynieji nuostoliai   (972)
Bendra parduotų įmonių įtaka Grupės I pusmečio grynajam pelnui (nuostoliams)  3.523 
  
Lėšos gautos pardavus - 
Parduoti pinigai (11)
Gauti grynieji pinigai (11)
 
Be to, 2010 m. II ketvirtį Bendrovė ir Grupė gavo 57 tūkst. Lt pelno dėl AB SEB bankas akcijų privalomojo pardavimo 
kainos padidinimo (akcijas praeityje pardavė jau likviduota dukterinė  įmonė). 
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9 Kitos pajamos ir sąnaudos  

 
9. 1 Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai 
 

 Grupė  Bendrovė  
 2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm.  2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm. 
      
Pelnas (nuostolis) iš finansinio turto, apskaitomo 
tikrąja verte 68 (908)  1.247 (2.642) 

Pelnas (nuostolis) iš investicijų skirtų parduoti 220 -  - - 

 288 (908)  1.247 (2.642) 
 
 
9. 2 Finansavimo sąnaudos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm.  2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm. 
      

Palūkanų sąnaudos  (9.037) (17.015) (6.656) (12.513) 

Kitos finansinės sąnaudos   (582) (107) (15) (27) 

 (9.619) (17.122) (6.671) (12.540) 
 
9. 3 Kitos pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm.  2010 m. I pusm. 2009 m. I pusm. 
      

Palūkanų pajamos  863 1.011  3.953 7.372 

Dividendų pajamos  - -  300 9.000 

Kitos pajamos  1.508 1.164  33 111 

 2.371 2.175  4.286 16.483 
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10 Nutraukta veikla  
 
Nutraukta veikla 
 
2009 m. kovo 31 d. Bendrovės valdyba pritarė finansinio tarpininkavimo segmento įmonių (AB FMĮ „Finasta“, UAB „Invalda 
turto valdymas“, UAB „Finasta įmonių finansai“, AB bankas „Finasta“, IPAS „Invalda Asset Management Latvia“) pardavimo 
sutarčiai. Ji pasirašyta su investuotoju AB Bankas „Snoras“ 2009 m. balandžio 1 d. Sandoris buvo užbaigtas 2009 m. 
rugsėjo 16 d. Be to, 2009 balandžio mėn. buvo parduota TOV „Finasta“ 
 
Finansinio tarpininkavimo segmento rezultatai 2009 m. I pusm. pateikti žemiau: 
 

 2009 m. I pusm. 

  

Pardavimo pajamos 3.648 

Kitos pajamos 934 

Palūkanų pajamos 1.353 

Finansinio turto  tikrosios vertės pasikeitimas 987 

Vertės sumažėjimas (1.740)

Nusidėvėjimas ir amortizacija (974)

Kitos sąnaudos (11.876)

Veiklos pelnas (nuostoliai) (7.668)

Palūkanų sąnaudos (1.118)

Kitos finansinės sąnaudos (211)

(Nuostoliai) pelnas iš nutrauktos veiklos prieš apmokestinimą (8.997)

Pelno mokesčio pajamos 1.320 

Laikotarpio (nuostoliai) pelnas iš nutrauktos veiklos (finansinis tarpininkavimas) (7.677)

TOV Finasta pardavimo (nuostolis) (319) 

Iš viso, nutrauktos veiklos pelnas (nuostolis) (7.996)

 
 

  

 2009 m. I pusm. 

Nuostolis  (pelnas) ir sąlyginis nuostolis (pelnas) iš nutrauktos veiklos vienai akcijai (0,19)
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11 Paskolos, įstatinio kapitalo pokyčiai 

 
2010 m. sausio 30 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus dėl konvertuojamųjų obligacijų emisijų 
sąlygų pakeitimo bei naujos 7,44 mln. Lt emisijos išleidimo. Įgyvendinus šiuos sprendimus, 25 mln. Lt konvertuojamųjų 
obligacijų emisijos terminas pratęstas iki 2012 m. liepos 1 d. bei išleista 7,44 mln. Lt konvertuojamųjų obligacijų emisija 
(terminas taip pat 2012 m. liepos 1 d.).  
 
Be to, 50 mln. Lt emisijos savininkas D. J. Mišeikis pateikė 2010 m. sausio 30 d. prašymą konvertuoti 500.000 vienetų jam 
priklausančių  konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 litų į 9.090.909 paprastąsias vardines 
akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 (vienas) litas. 2010 m. vasario 3 d. buvo įregistruota 
nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija, pagal kurią  AB „Invalda“ įstatinis kapitalas padidintas 9.091 tūkst. litų suma, nuo 
42.569 tūkst. litų iki 51.660 tūkst. litų, likusi emisijos suma  (40.909 tūkst. Lt) buvo atspindėta akcijų prieduose, atitinkamai 
Bendrovės įsipareigojimai sumažėjo 50.000 tūkst. Lt.  
 
2010 m. sausio mėn. pasirašytas paskolos sutarties su DnB Nord banku pratęsimas iki 2012 m. birželio 30 d. visai sumai 
(likutis 2010 m. birželio 30 d. – 97.802 tūkst. Lt, 2009 m. gruodžio 31 d. - 101.046 tūkst. Lt).  
 
2010 m. vasario mėn. pasirašytas 18 mln. Lt paskolos su Šiaulių banku pratęsimas iki 2011 m. balandžio 15 d.  
 
 
Šie žingsniai lėmė reikšmingą Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimą ir likvidumo būklės pagerėjimą. 
 
Per 2010 m.  Grupė ir Bendrovė atitinkamai grąžino  17.211 tūkst. Lt ir 11.664 tūkst. Lt paskolų, iš jų kredito įstaigoms 
atitinkamai 10.294 tūkst. Lt ir 7.269 tūkst. Lt paskolų. 
 
2010 m. birželio 30 d. bankų paskolos, suteiktos nekilnojamojo turto segmento įmonėms, yra formaliai klasifikuojamos 
pagal TAS 1 kaip trumpalaikės paskolos. (jų bendra vertė – 91.014 tūkst. Lt), nes formaliai teisiškai nėra sustabdyti 
paskolų sutarčių rodiklių laikymosi reikalavimai. Vadovybės požiūriu, atsižvelgiant į pokalbius su bankų atstovais, šių 
paskolų tikrieji grąžinimo terminai yra vėliau nei po vienerių metų po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, kaip numatyta 
sutarčių mokėjimo terminuose. Be to, 2010 m. I ketvirtį buvo pasirašytas 15.459 tūkst. Lt paskolos pratęsimas iki 2012 m. 
(DnB Nord banko suteikta paskola nekilnojamojo turto segmento dukterinei bendrovei), ir ši paskola tapo ilgalaike. 
 
 

12 Susijusių šalių sandoriai  
 
Gautinos sumos iš susijusių šalių parodytos neatėmus atidėjimų. 
 
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2010 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:  
 
2010 m. I pusm. 
Bendrovė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių  

Iš susijusių  
šalių  

gautinos  
sumos 

Sumos mokėtinos 
susijusioms 

šalims 
     
Paskolos ir skolos 4.536 962 104.116 41.843 

Nuoma ir komunalinės paslaugos - 68 - 132 

Dividendai 300 - 300 - 

Kita - 24 - - 

 4.836 1.054 104.416 41.975 

     

Akcininkai ir vadovybė - 2 - - 
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12 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2009 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai: 
 
2009 m.  I pusm. 
Bendrovė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių  

Iš susijusių  
šalių  

gautinos  
sumos 

Sumos mokėtinos 
susijusioms 

šalims 
     
Paskolos ir skolos 7.264 1.351 143.238 21.835 

Nuoma ir komunalinės paslaugos - 77 - 40 

Dividendai 9.000 - - - 
Už dukterinių įmonių įstatinių kapitalų didinimą 
mokėtinos sumos - - 25.287 - 

Kita 7 45 623 336 

 16.271 1.473 169.148 22.211 

     

Akcininkai ir vadovybė - 44 - 1.285 
 
Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2010 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai: 
 
2010 m. I pusm. 
Grupė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių  

Iš susijusių 
šalių  

gautinos  
sumos 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

     
Paskolos ir skolos 478 187 16.683 4.243 
Nuoma ir komunalinės paslaugos 87 - 53 - 
Kelių ir tiltų statybų segmentas 72 55 109 - 
Kita 35 112 1 113 
 672 354 16.846 4.356 
     
Akcininkai ir vadovybė 262 10 13.499 - 
 
 
Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2009 m. I pusmetį ir susiję likučiai pusmečio pabaigai: 
 
2009 m.  I pusm. 
Grupė Pardavimai 

susijusioms 
šalims  

Pirkimai iš 
susijusių šalių  

Iš susijusių 
šalių  

gautinos  
sumos 

Sumos 
mokėtinos 

susijusioms 
šalims 

     
Paskolos ir skolos 651 510 42.353 6.675 
Nuoma ir komunalinės paslaugos 266 10 163 - 
Finansinių paslaugų segmentas 33 - 62 - 
Kelių ir tiltų statybų segmentas 251 - 260 - 
Kita 25 - 634 - 
 1.226 520 43.472 6.675 
     
Akcininkai ir vadovybė 267 272 6.995 5.625 
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13 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio 

 
2010 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai, kad konvertuojamųjų 
obligacijų savininkams nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. liepos 1 d. palūkanos bus išmokamos kas mėnesį, o ne 
laikotarpio pabaigoje vieną kartą.  
 
2010 m. liepos 8 d. asocijuota bendrovė AB “Sanitas”  pardavė 100 proc. HBM Pharma s.r.o. akcijų. Šis pardavimas 
teigiamai įtakos III ketvirčio Grupės grynąjį pelną. 
 
2010 m. liepos 16 d. asocijuota bendrovė AB „Tiltra Group“ per savo valdomą įmonę „Silentio Investments“ (pastarosios 
valdo 77 proc. akcijų) įsigijo 28,9 proc. Lenkijos kelių ir tiltų statybos įmonių grupės „Poldim“ akcijų ir pastaroji tapo 
vienintele Lenkijos bendrovės akcininke. Šis įsigijimas turėtų teigiamai įtakoti Grupės grynąjį pelną ateityje. 
 
2010 m. rugpjūčio 2 d. Grupė įsigijo 100 proc. UAB „Priemiestis“ akcijų iš Vilniaus savivaldybės už 2.251 tūkst. Lt (visa 
įsigijimo kaina apmokėta pinigais). Įsigyta bendrovė prižiūri gyvenamuosius namus Vilniuje, Naujosios Vilnios mikrorajone. 
Įsigijimas turi padidinti Grupės rinkos dalį pastatų ūkio priežiūros srityje bei tikimasi sumažinti sąnaudas dėl sinergijos 
efekto. Su įsigijimu susijusių sąnaudų nepatirta. Iki finansinių ataskaitų išleidimo nespėta atlikti visų procedūrų, kurios leistų 
teisingai nustatyti įsigyto turto ir įsipareigojimų tikrąsias vertes, tame tarpe identifikuoti įsigytos bendrovės apskaitoje 
nepripažintą turtą, kuris pripažįstamas jungimo metu bei nustatyti, kuri dalis gautinų sumų yra neatgautina. UAB 
„Priemiestis“ pateiktais duomenimis 2010 m. liepos 31 d. jo apskaityto turto ir įsipareigojimų vertės buvo tokios: 
 

 
 Apskaitinės vertės pagal įsigytos 

bendrovės duomenis 
   
Ilgalaikis materialusis turtas 687 
Atsargos 29 
Pirkėjų įsiskolinimas 892 
Kitas trumpalaikis turtas 95 
Pinigai  255 
Turtas, iš viso 1.958 
  
Ilgalaikiai įsipareigojimai (304) 
Trumpalaikiai įsipareigojimai (1.092) 
Įsipareigojimai, iš viso (1.396) 
Grynasis turtas 562 
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. UAB „Priemiestis“ gavo 1.955 tūkst. Lt pajamų bei patyrė 136 tūkst. Lt 
nuostolio (pagal įsigytos bendrovės apskaitos duomenis).  
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I.I.I.I.    BBBBENDRA INFORMACIJAENDRA INFORMACIJAENDRA INFORMACIJAENDRA INFORMACIJA    

 

1.1.1.1.    Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimasAtaskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimasAtaskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimasAtaskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas    

Pranešimas parengtas už 2010 m. sausio – birželio mėn. 

 

2.2.2.2.    Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupęPagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupęPagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupęPagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę    

2.1.2.1.2.1.2.1.    Informacija apie emitentąInformacija apie emitentąInformacija apie emitentąInformacija apie emitentą    

Pavadinimas Akcinė bendrovė „Invalda“ 

Kodas  121304349 

Adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 

Telefonas (8 5) 279 0601 

Faksas (8 5) 279 0530 

Elektroninis paštas info@invalda.lt 

Interneto tinklalapis www.invalda.lt 

Teisinė forma akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta 1992-03-20 Vilniaus įmonių rejestre 

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie bendrovę 

Juridinių asmenų registras 

 

AB „Invalda“ – 1992 metais įsteigta viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių, kurios didžioji dalis veiklos 
šiuo metu vykdoma Lenkijoje ir Lietuvoje. Bendrovės tikslas – užtikrinti akcininkams ilgalaikę finansinę grąžą, 
išsaugant nedidelį rizikos laipsnį ir savo planus įgyvendinant laikantis etikos normų bei tradicinių vertybių.  

 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Informacija apie įmonių grupęInformacija apie įmonių grupęInformacija apie įmonių grupęInformacija apie įmonių grupę    

AB „Invalda“ prioritetiniai segmentai yra farmacijos, kelių tiesimo ir tiltų statybos, baldų gamybos, 
nekilnojamojo turto bei informacinių technologijų. 

Informacija apie AB „Invalda“ grupės įmones, jų kontaktiniai duomens pateikiami 1 priede. 

 

 

Informaci- 
nės tech- 
nologijos 

 

Nekilno-
jamasis 
turtas 

 
Baldų 

gamyba 

Kelių 
tiesimas ir 

tiltų 
statyba 

 
Farmacija 

 

INVALDOS 
grupė 

  

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1. pav. AB „Invalda“ grupės valdomi sektoriai  
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AB „INVALDA“

KELIŲ TIESIMAS IR TILTŲ 

STATYBA

Tiltra Group AB

AB „Kauno tiltai“

UAB „Kelda“

UAB „Verkšionių karjeras"

„Tiltra PDM Bialystok“ 
(Lenkija)

„P.E.U.I.M.“ (Lenkija)

„Dalba“ (Lenkija) 

UAB „Kelprojektas“

FARMACIJA

AB „Sanitas“

„Sanitas Pharma“ (Slovakija)

„Jelfa“ (Lenkija)

„Homeofarm“ (Lenkija)

BALDŲ GAMYBA

AB „Vilniaus baldai“

INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS

UAB „Positor“

UAB „Informatikos pasaulis“

UAB „Acena“

UAB „Vitma“

UAB „Baltic Amadeus 
infrastruktūros paslaugos“

UAB „Invalda nekilnojamojo 
turto valdymas“

UAB  „Inreal“

UAB „Invalda Service“ UAB „Invalda Construction 
Management“

AB „Invaldos nekilnojamojo 
turto fondas“

UAB „INTF investicija“

UAB „Naujoji švara“

UAB „Ineturas“

UAB „IBC logistika“

UAB „Šimtamargis“

UAB „Žemvesta“

UAB „DOMMO Nerija“

UAB „Saistas“

KITOS ĮMONĖS

UAB „Kelio ženklai“

UAB „Volo"

AB „Umega“

UAB „Sago“

UAB „Ekotra“

UAB „Trakų kelias“

UAB „Riešės investicija“

UAB „Dizaino institutas“

Investuojantys į NT

NEKILNOJAMASIS TURTAS

26,53%** 80%

72,01%**

44,78%

43,36%

64,1%

* Jei nenurodyta kitaip, tai valdoma 100 proc. akcijų paketas
** Įskaitant akcijas, perleistas pagal atpirkimo (repo) sutartis

50%

94,33%

Silentio investments (Lenkija)

77%

Poldim (Lenkija)

Poldim Mieliec (Lenkija)

NRR Grupa POLDIM 
(Lenkija)

Poldim Debica (Lenkija)

Poldim Mosty (Lenkija)

94,5%

75%

50,5%

99,5%

NT operatoriai

Poldim Jakubowice (Lenkija)

85,8%

„Brux“ (Lenkija) 

UAB „Taurakelis“

UAB „Kėdainių automobilių 
keliai“

24,97%

UAB „Priemiestis“

19,42%

 
2.2.2. pav.  Supaprastinta AB „Invalda“ įmonių grupės schema šio pranešimo pateikimo dienai  



    

2020202010101010 m.  m.  m.  m. šešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesių    neaudituotas neaudituotas neaudituotas neaudituotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas tarpinistarpinistarpinistarpinis pranešimas pranešimas pranešimas pranešimas 

 
 

 
5 

 

3.3.3.3.    Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkaisEmitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkaisEmitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkaisEmitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais    

AB „Invalda“ yra pasirašiusi sutartis su šiais viešosios apyvartos tarpininkais: 

• AB FMĮ „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 278 6833) – investicinių paslaugų sutartį, sutartį dėl 
vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo; 

• AB banku „Finasta“ (Maironio g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 203 22 33) – sutartį dėl vertybinių popierių 
sąskaitų tvarkymo; 

• AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8~41) 595 607) – vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir 
tarpininkavimo sutartį; 

• AB banku „Snoras“ (A. Vivulskio g. 7, Vilnius, tel. (8~5) 232 7224) – klientų aptarnavimo sutartį 
(profesionalaus investuotojo); 

• AB DnB NORD banku (J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, tel. (8~5) 239 3503) – sutartį dėl finansinių 
priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo; 

• AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8~5) 268 2370) – vertybinių popierių tvarkymo sutartį; 

• MP Investment Bank hf. veikiančiu per MP Investment Bank hf. Filialą Baltijos šalyse (A.Tumėno g. 4, 
Vilnius, tel (8 5) 219 55 00) – investicinių paslaugų teikimo sutartį; 

• UAB „Medicinos bankas“ (Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, tel. (8 5) 264 4845) – vertybinių popierių 
sąskaitos tvarkymo sutartį. 

 

4444....    Emitento įstatų pakeitimų tvarkaEmitento įstatų pakeitimų tvarkaEmitento įstatų pakeitimų tvarkaEmitento įstatų pakeitimų tvarka    

AB „Invalda“ įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, ne mažesne 
kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų (išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatyme numatytas išimtis). 

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovės įstatai buvo keisti vieną kartą. 2010 m. vasario 3 d. buvo įregistruota nauja 
AB „Invalda“ įstatų redakcija. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 42 568 849 litų iki 51 659 758 litų. 

Šiuo metu galioja 2010-02-03 redakcija. Įstatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje. 

 

 

 

II.II.II.II.    IIIINFORMACIJA APIE NFORMACIJA APIE NFORMACIJA APIE NFORMACIJA APIE IŠLEISTUS IŠLEISTUS IŠLEISTUS IŠLEISTUS VERTYBVERTYBVERTYBVERTYBINIUS POPIERIUSINIUS POPIERIUSINIUS POPIERIUSINIUS POPIERIUS    

 

5555....    ĮĮĮĮstatinio kapitalo struktūrastatinio kapitalo struktūrastatinio kapitalo struktūrastatinio kapitalo struktūra    

 

5.1. lentelė. AB „Invalda“ įstatinio kapitalo struktūra 

Akcijų klasė Akcijų klasė Akcijų klasė Akcijų klasė     
Akcijų skaičius, Akcijų skaičius, Akcijų skaičius, Akcijų skaičius, 

vnt.vnt.vnt.vnt.    
Nominali Nominali Nominali Nominali 
vertė, Ltvertė, Ltvertė, Ltvertė, Lt    

Bendra nominali Bendra nominali Bendra nominali Bendra nominali 
vertė, Ltvertė, Ltvertė, Ltvertė, Lt    

Dalis įstatiniame Dalis įstatiniame Dalis įstatiniame Dalis įstatiniame 
kapitale, proc.kapitale, proc.kapitale, proc.kapitale, proc.    

Paprastosios vardinės akcijos 51 659 758  1 51 659 758 100,00 

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi. 

 

6.6.6.6.    AkcininkaiAkcininkaiAkcininkaiAkcininkai    

 

Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra.  

AB „Invalda“ nėra žinoma apie jokius balsavimo teisių apribojimus ar akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl 
kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Susitarimų, kurių šalis yra 
emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, taip pat nėra. 

2010-06-30 bendras AB „Invalda“ akcininkų skaičius viršijo 6 500. 
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6.1. lentelė. Akcininkai, 2010-06-30 nuosavybės teise turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus AB „Invalda“ 
įstatinio kapitalo ir (arba) balsų 

Balsų dalis, proc.Balsų dalis, proc.Balsų dalis, proc.Balsų dalis, proc.    
Akcininko vardas, Akcininko vardas, Akcininko vardas, Akcininko vardas, 
pavardė; įmonės pavardė; įmonės pavardė; įmonės pavardė; įmonės 

pavadinimaspavadinimaspavadinimaspavadinimas    

NNNNuosavybės teise uosavybės teise uosavybės teise uosavybės teise 
priklausančių priklausančių priklausančių priklausančių 

akcijų kiekis, vnt.akcijų kiekis, vnt.akcijų kiekis, vnt.akcijų kiekis, vnt.    

Įstatinio Įstatinio Įstatinio Įstatinio 
kapitalo kapitalo kapitalo kapitalo 

dalis, dalis, dalis, dalis, 
proc.proc.proc.proc.    

Nuosavybės Nuosavybės Nuosavybės Nuosavybės 
teise teise teise teise 
priklausančių priklausančių priklausančių priklausančių 
akcijų akcijų akcijų akcijų 
suteikiami suteikiami suteikiami suteikiami 
balsaibalsaibalsaibalsai    

Netiesiogiai Netiesiogiai Netiesiogiai Netiesiogiai 
turimi turimi turimi turimi 
balsaibalsaibalsaibalsai    

Balsų dalis iš Balsų dalis iš Balsų dalis iš Balsų dalis iš 
viso (su viso (su viso (su viso (su 
kartu kartu kartu kartu 
veikiančiais veikiančiais veikiančiais veikiančiais 
asmenimis)asmenimis)asmenimis)asmenimis)    

Vytautas Bučas 9.585.803 18,56 18,56 - 

Darius Šulnis 2.495.500 5,70 5,70 2,18 
Dalius Kaziūnas 213.294 0,41 0,41 - 
Dovilė Kaziūnienė 380 0,001 0,001 - 

26,85 

Irena Ona Mišeikienė 13 787 985 26,69 25,52 - 25,52 

UAB "Lucrum 
investicija", 
į.k. 300806471, 
Šeimyniškių g. 3, Vilnius 

500.000 0,97 0,97 9,41 10,38 

Daiva Banienė 1.836.234 3,55 3,55 - 
Alvydas Banys 3.180.769 6,16 3,93 - 
UAB „LJB investments“, 
į.k. 300822575, 
P.Smuglevičiaus g. 20, 
Vilnius 

418 144 0,81 0,81 - 

8,29 

Algirdas Bučas 4.658.544 9,02 6,63 - 6,63 
 

 

Kiti akcininkai
22,33%

Algirdas Bučas
6,63%

Alvydas Banys su 
susijusiais asmenimis

8,29%

UAB „Lucrum 
investicija“

10,38%

Irena Ona Mišeikienė
25,52%

Vytautas Bučas
18,56%

Darius Šulnis
7,88%

Dalius ir Dovilė 
Kaziūnai
0,41%

 
6.1. pav. Akcininkų struktūra  

 

 

7777....    Informacija apie savas akcijasInformacija apie savas akcijasInformacija apie savas akcijasInformacija apie savas akcijas    

AB „Invalda“, jos dukterinės įmonės ar jų pavedimu, bet savo vardu veikiantys asmenys, nėra įsigiję  
AB „Invalda“ akcijų  
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8888....    Prekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vePrekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vePrekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vePrekyba emitento ir įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkosertybiniais popieriais reguliuojamose rinkosertybiniais popieriais reguliuojamose rinkosertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose    

8888.1..1..1..1.    Prekyba emitento vertybiniais popieriais Prekyba emitento vertybiniais popieriais Prekyba emitento vertybiniais popieriais Prekyba emitento vertybiniais popieriais     

8.1.1. lentelė. AB „Invalda“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos 

ISIN kodas LT0000102279 

Trumpinys IVL1L 

Birža NASDAQ OMX Vilnius 

Prekybos sąrašas Oficialusis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01) 

Listingavimo pradžia 1995-12-19 

Akcijų kiekis, vnt. 51 659 758  

Nominali vertė, Lt 1 

Bendra nominali vertė, Lt 51 659 758  

Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja.  
 
8.1.2. lentelė.  Prekyba AB „Invalda“ akcijomis 
  2010 m. I pusm.2010 m. I pusm.2010 m. I pusm.2010 m. I pusm.    2002002002009999 m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm.    2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.    

Akcijų kaina, Lt:     

- atidarymo 1,84 1,67 17,15 

- aukščiausia 3,30 2,10 17,34 

- žemiausia 1,80 1,10 11,70 

- uždarymo 2,96 1,31 16,44 

Akcijų apyvarta, vnt. 2 995 901 2 733 203 1 651 954 

Akcijų apyvarta, Lt 8 567 560 4 271 021 23 272 539 

Bendras sandorių skaičius, vnt. 4 527 2 488 3 579 

Kapitalizacija, mln. Lt 157,91 55,77 699, 83 
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8.1.1. pav. AB „Invalda“ akcijų apyvarta, akcijos kainos ir indeksų* pokytis 

*   OMXV indeksas – tai visų akcijų indeksas, kurį sudaro visos NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame ir Papildomajame sąraše 
kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.  

OMX Baltic Financials GI indeksas – tai Baltijos šalių finansinio sektoriaus grąžos indeksas, sukurtas remiantis Visuotiniu 
bendrovių ekonominės veiklos klasifikavimo standartu (GICS). Į indeksą įtraukiamos visos Baltijos šalių VP biržų Oficialiajame 
ir Papildomajame sąraše esančios finansinio sektoriaus bendrovės.  

Dow Jones Stoxx EU Enlarged TMI indeksas apima apie 95 % Naujosios Europos rinkos (Bulgarija, Kipras, Čekijos 
Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija) kapitalizacijos laisvai 
prekiaujamų akcijų. 
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8888.2..2..2..2.    Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais Prekyba įmonių grupę sudarančių bendrovių vertybiniais popieriais     

Į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą įtrauktos AB „Invalda“ grupės 
įmonių AB „Sanitas“ ir AB „Vilniaus baldai“ akcijos.  

 

8888.2.1..2.1..2.1..2.1.    Informacija apie prekybą AB „Sanitas“Informacija apie prekybą AB „Sanitas“Informacija apie prekybą AB „Sanitas“Informacija apie prekybą AB „Sanitas“ akcijomis akcijomis akcijomis akcijomis    

 

8.2.1.1. lentelė. AB „Sanitas“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos 

ISIN kodas LT0000106171 

Trumpinys SAN1L 

Birža NASDAQ OMX Vilnius 

Prekybos sąrašas Oficialusis prekybos sąrašas 

Listingavimo pradžia 1994-09-13 

Akcijų kiekis, vnt. 31 105 920  

Nominali vertė, Lt 1 

Bendra nominali vertė, Lt 31 105 920 

 

8.2.1.2. lentelė. Prekyba AB „Sanitas“ akcijomis 

  2010 2010 2010 2010 m. I pusm.m. I pusm.m. I pusm.m. I pusm.    2002002002009999    m. m. m. m. I pusm.I pusm.I pusm.I pusm.    2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.    

Akcijų kaina, Lt:    

- atidarymo 9,53 8,96 29,00 

- aukščiausia 14,15 9,48 34,95 

- žemiausia 9,43 6,10 23,00 

- uždarymo 13,47 6,78 32,50 

Akcijų apyvarta, vnt. 479 009 739 809 525 517 

Akcijų apyvarta, Lt 6 210 733 5 209 875 14 672 721 

Bendras sandorių skaičius, vnt. 1 718 839 1 880 

Kapitalizacija, mln. Lt 419,00 210,90 1 010,94 
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8.2.1.1. pav. AB „Sanitas“ akcijų kaina ir apyvarta 
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8888.2.2. .2.2. .2.2. .2.2. Informacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomisInformacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomisInformacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomisInformacija apie prekybą AB „Vilniaus baldai“ akcijomis    

 

8.2.2.1. lentelė. AB „Vilniaus baldai“ akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės 
charakteristikos 

ISIN kodas LT0000104267 

Trumpinys VBL1L 

Birža NASDAQ OMX Vilnius 

Prekybos sąrašas Oficialusis prekybos sąrašas 

Listingavimo pradžia 2000-06-05 

Akcijų kiekis, vnt. 3 886 267 

Nominali vertė, Lt 4 

Bendra nominali vertė, Lt 15 545 068 

 

8.2.2.2. lentelė. Prekyba AB „Vilniaus baldai“ akcijomis 

  2020202010101010    m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm.     2002002002009999 m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm. m. I pusm.    2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.2008 m. I pusm.    

Akcijų kaina, Lt:    

- atidarymo 8,99 12,00 21,05 

- aukščiausia 18,80 11,00 23,00 

- žemiausia 8,50 7,8 16,50 

- uždarymo 18,80 7,83 19,00 

Akcijų apyvarta, vnt. 118 604 11 829 91 614 

Akcijų apyvarta, Lt 1 733 682 110 127 1 779 992 

Bendras sandorių skaičius, vnt. 350 39 276 

Kapitalizacija, mln. Lt 73,06 30,43 73,84 

 

0

5

10

15

20

25

30

20
07

.0
7.

02

20
07

.0
8.

13

20
07

.0
9.

24

20
07

.1
1.

05

20
07

.1
2.

17

20
08

.0
2.

04

20
08

.0
3.

17

20
08

.0
4.

30

20
08

.0
6.

12

20
08

.0
7.

28

20
08

.0
9.

08

20
08

.1
0.

20

20
08

.1
2.

01

20
09

.0
1.

19

20
09

.0
3.

02

20
09

.0
4.

15

20
09

.0
5.

29

20
09

.0
7.

13

20
09

.0
8.

24

20
09

.1
0.

05

20
09

.1
1.

16

20
09

.1
2.

30

20
10

.0
2.

12

20
10

.0
3.

26

20
10

.0
5.

11

20
10

.0
6.

23

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Apyvarta VBL1L kaina

 
8.2.2.1. pav. AB „Vilniaus baldai“ akcijų kaina ir apyvarta 
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III.III.III.III.    IIIINFORMACIJA APIE ENFORMACIJA APIE ENFORMACIJA APIE ENFORMACIJA APIE EMITENTO MITENTO MITENTO MITENTO VALDYMĄVALDYMĄVALDYMĄVALDYMĄ    
 

9999....    EEEEmitento mitento mitento mitento valdymo valdymo valdymo valdymo organorganorganorganaiaiaiai        

 

AB „Invalda“ turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą − bendrovės vadovą (prezidentą) 
bei kolegialų valdymo organą − valdybą. Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.  

 

Informacija apie bendrovės valdybos narius, vadovą ir vyriausiąjį finansininką 

  
IšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacija, kvalifikacija, kvalifikacija    
1993 m. Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas 
1994–2002 m. Didžiosios Britanijos ACCA narys (Association of Chartered 
Certified Accountants, UK) 
Nuo 1996 m. Lietuvos audito rūmų narys    

Darbo patirtisDarbo patirtisDarbo patirtisDarbo patirtis    
Nuo 2006 m. AB „Invalda“ patarėjas, valdybos narys (nuo 2007 m. gegužės – 
valdybos pirmininkas) 
2006-2007 m. AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ direktorius 
2000–2006 m. AB SEB banko valdybos narys, prezidento pavaduotojas, Finansų 
tarnybos direktorius, IT tarnybos direktorius 
1992–2000 m. „Arthur Andersen“ vyr. auditorius, vyr. vadybininkas, vadybininkas 

Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų ir balsų ir balsų ir balsų ir balsų kiekiskiekiskiekiskiekis    
9.585.803 akcijų ir balsų 

  
Valdybos pirmininkas 
Vytautas Bučas (1968 m.) 
 

Dalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitale ir kapitale ir kapitale ir kapitale    
Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys 
AB „Vilniaus baldai“ valdybos pirmininkas 
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos pirmininkas 

 UAB „Invalda Service“ valdybos narys 
UAB „Positor“ valdybos narys. 
 

  

Išsilavinimas, kvalifikacijaIšsilavinimas, kvalifikacijaIšsilavinimas, kvalifikacijaIšsilavinimas, kvalifikacija    
1993 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas 
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109 

Darbo patirtis Darbo patirtis Darbo patirtis Darbo patirtis     
Nuo 2006 m. AB „Invalda“ prezidentas, valdybos narys 
2002–2006 m. UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ direktorius 
1994–2002 m. AB FMĮ „Finasta“ direktorius 

  
Valdybos narys, 
prezidentas  
Darius Šulnis (1971 m.) 

Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų ir bair bair bair balsų lsų lsų lsų kiekiskiekiskiekiskiekis    
2.945.500 akcijų, 4.071.762 balsų (Darius Šulnis yra perleidęs 1.126.262 akcijų, 
kurių suteikiami balsai jam pasiliko) 

 Dalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitale ir kapitale ir kapitale ir kapitale    
Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys 
AB „Sanitas“ valdybos narys 
AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys 
AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybos narys 
AB „Umega“ valdybos narys 
SIA „DOMMO GRUPA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas 
SIA „Burusala“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas  
UAB „Golfas“ (31 proc. akcijų) 
UAB „Lucrum investicija“ (100 proc. akcijų, visos balsavimo teisės perleistos) 
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IšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacija, kvalifikacija, kvalifikacija    
2000 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas 
Finansų maklerio licencija (prekybininko) Nr. P022 

Darbo patirtisDarbo patirtisDarbo patirtisDarbo patirtis    
Nuo 2008 m. vasario mėn. AB „Invalda“ patarėjas, 2008 m. liepos mėn. valdybos 
narys 
Nuo 2008 m. sausio mėn. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius 
1996-2008 m. AB FMĮ „Finasta“ direktorius (nuo 2002 m.), finansų makleris, 
finansų maklerio asistentas 

Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų ir balsų ir balsų ir balsų ir balsų kiekiskiekiskiekiskiekis    
213.294 akcijų ir balsų 

 
Valdybos narys 
Dalius Kaziūnas (1976 m.) 
 

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitaleDalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitaleDalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitaleDalyvavimas kitų įmonių veikloje ir kapitale    
UAB „Ineturas“ valdybos narys 
UAB „Invalda Service“ valdybos narys 
AB „Vilniaus baldai“ valdybos narys 
UAB „Kelio ženklai“ valdybos narys 
UAB „Positor“ valdybos narys 

  

  
IšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimasIšsilavinimas    
2001 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas 

Darbo patirtis Darbo patirtis Darbo patirtis Darbo patirtis     

2001-2006 m. AB „Valmeda“ vyriausiasis finansininkas 

2000–2001 m. AB „Galinčius“ vyriausiasis finansininkas 

2000–2001 m. UAB „Invaldos marketingas“ (dabartinis pavadinimas UAB 
„Invalda nekilnojamojo turto valdymas“) vyriausiasis finansininkas 

2000–2002 m. AB „Gildeta“ buhalteris 

1998–2000 m. AB „Invalda“ buhalteris 

Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų Turimas AB „Invalda“ akcijų ir balsų ir balsų ir balsų ir balsų kiekiskiekiskiekiskiekis    
2.000 akcijų ir balsų 

 
Vyriausiasis finansininkas 
Raimondas Rajeckas (1977 
m.)  Dalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veiklojeDalyvavimas kitų įmonių veikloje 

 UAB „Aktyvo“ direktorius 
UAB „Investicijų tinklas“ direktorius 
UAB „VOLO“ direktorius 
UAB „FORTINA“ direktorius 
UAB „Aktyvus valdymas“ direktorius 
UAB „ENTE“ direktorius 
UAB „Finansų rizikos valdymas“ direktorius 
VšĮ „Iniciatyvos fondas“ direktorius 

  
 

11110000....    IIIInformacija apie nformacija apie nformacija apie nformacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas 
valdybos nariams, vyriausiajam finansininkuivaldybos nariams, vyriausiajam finansininkuivaldybos nariams, vyriausiajam finansininkuivaldybos nariams, vyriausiajam finansininkui    

Per 2010 m. pirmąjį pusmetį AB „Invalda“ valdybos nariams (kaip bendrovės darbuotojams) priskaičiuota 319,1 
tūkst. Lt atlyginimo, vidutiniškai vienam nariui per mėnesį 19,7 tūkst. Lt1.  

Tuo tarpu bendrovės vadovui (jis taip pat ir valdybos narys) bei vyriausiajam finansininkui iš viso priskaičiuota 
127,8 tūkst. Lt atlyginimo, kiekvienam vidutiniškai po 12,5 tūkst. Lt1 per mėnesį 

Bendrovės vadovams ir vyriausiajam finansininkui neperleista bendrovės turto, nesuteikta garantijų, neskirta 
tantjemų, kitų specialių išmokų, dividendai nebuvo mokėti. 

 

 

 

                                                        
1 Skaičiuojant vidutinę mėnesio sumą atsižvelgta į tai, kad vienas narys per 2010 m. pirmąjį pusmetį du mėnesius nedirbo. 
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IV.IV.IV.IV.    IIIINFORMACIJA APIE EMITNFORMACIJA APIE EMITNFORMACIJA APIE EMITNFORMACIJA APIE EMITENTO IR GRUPĖS VEIKLENTO IR GRUPĖS VEIKLENTO IR GRUPĖS VEIKLENTO IR GRUPĖS VEIKLĄ Ą Ą Ą     
 

11111111....    Emitento ir grupės veiklos apžvalga Emitento ir grupės veiklos apžvalga Emitento ir grupės veiklos apžvalga Emitento ir grupės veiklos apžvalga     

11111111.1. .1. .1. .1. Svarbūs Svarbūs Svarbūs Svarbūs ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę ataskaitinio laikotarpio bei po jo pabaigos buvę emitento ir grupės įvykiaiemitento ir grupės įvykiaiemitento ir grupės įvykiaiemitento ir grupės įvykiai, , , , jų poveikis jų poveikis jų poveikis jų poveikis 
finansinėms ataskaitofinansinėms ataskaitofinansinėms ataskaitofinansinėms ataskaitomsmsmsms    

 

EmitentoEmitentoEmitentoEmitento    

• Konvertavus 50 mln. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją buvo išleistos 9 090 909 paprastosios Konvertavus 50 mln. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją buvo išleistos 9 090 909 paprastosios Konvertavus 50 mln. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją buvo išleistos 9 090 909 paprastosios Konvertavus 50 mln. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją buvo išleistos 9 090 909 paprastosios 
vardinės AB „Invalda“ akcijosvardinės AB „Invalda“ akcijosvardinės AB „Invalda“ akcijosvardinės AB „Invalda“ akcijos. 2010 m. vasario 9 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas 
įregistravo naują akcijų emisiją, kuri buvo prijungta prie anksčiau galiojusios bendrovės akcijų emisijos. 
Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 51 659 758 litų. Nuo prijungimo momento naujai išleistos AB 
„Invalda“ akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą. 

• IšIšIšIšleista nauja obligacijų emisija ir pratęstas anksčiau išleistos obligacijų emisijos išpirkimo leista nauja obligacijų emisija ir pratęstas anksčiau išleistos obligacijų emisijos išpirkimo leista nauja obligacijų emisija ir pratęstas anksčiau išleistos obligacijų emisijos išpirkimo leista nauja obligacijų emisija ir pratęstas anksčiau išleistos obligacijų emisijos išpirkimo 
terminas. terminas. terminas. terminas. 2010 m. vasario 4 d. Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume įregistruota nevieša 
7,44 mln. Lt nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų, kurių ISIN kodas LT0000410193, emisija. Obligacijų 
išpirkimo terminas – 2012 m. liepos 1 d. Jos buvo išleistos 2010 m. sausio 30 d. AB „Invalda“ visuotinio 
akcininkų susirinkimo sprendimu. To paties akcininkų susirinkimo sprendimu buvo pakeistos 25 mln. Lt 
nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų, kurios išleistos 2008 m. vasario 14 d., ISIN kodas LT0000401812, 
sąlygos. Obligacijų išpirkimo terminas pratęstas iki 2012 m. liepos 1 d. 

• Susitarta su bankais dėl Susitarta su bankais dėl Susitarta su bankais dėl Susitarta su bankais dėl trumpalaikių paskolų pertvarkymo į ilgalaitrumpalaikių paskolų pertvarkymo į ilgalaitrumpalaikių paskolų pertvarkymo į ilgalaitrumpalaikių paskolų pertvarkymo į ilgalaikes.kes.kes.kes. DnB NORD banko 
suteiktos paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2012-06-30, paskolos likutis 2010-06-30 – 97,8 mln. Lt. 
Šiaulių banko suteiktos 18 mln. Lt paskolos grąžinimo terminas pratęstas iki 2011-04-15.  

• 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkta4 (ketverių) metų kadencijai perrinkta4 (ketverių) metų kadencijai perrinkta4 (ketverių) metų kadencijai perrinkta bendrovės valdyba bei audito komiteto nariai. bendrovės valdyba bei audito komiteto nariai. bendrovės valdyba bei audito komiteto nariai. bendrovės valdyba bei audito komiteto nariai. 2010 m. 
balandžio 30 d. vykusiame akcininkų susirinkime į bendrovės  valdybą išrinkti Vytautas Bučas, Darius Šulnis ir 
Dalius Kaziūnas. Į „Invaldos“ audito komitetą išrinkti Danutė Kadanaitė ir Tomas Bubinas (nepriklausomu 
nariu). 

• Patvirtinta grupės darbuotojų akcijų opcionų politika. Patvirtinta grupės darbuotojų akcijų opcionų politika. Patvirtinta grupės darbuotojų akcijų opcionų politika. Patvirtinta grupės darbuotojų akcijų opcionų politika. Atsižvelgiant į grupės bei atskirų įmonių 
veiklos rezultatus 2010 ir 2011 metais, „Invaldos“ valdyba galės suteikti darbuotojams teisę įsigyti iki 1 proc. 
dabartinio bendrovės kapitalo. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina – 5,5 lito, o konkretų akcijų kiekį, bei 
darbuotojus, kuriems suteikiama teisė pasirašyti akcijas, tvirtins „Invaldos“ valdyba. 

• Pasikeitė 25,52% balsų savininkas Pasikeitė 25,52% balsų savininkas Pasikeitė 25,52% balsų savininkas Pasikeitė 25,52% balsų savininkas – Dailiaus Juozapo Mišeikio akcijas paveldėjo jo sutuoktinė Irena 
Ona Mišeikienė. Visa akcininkų struktūra pateikta šios ataskaitos II skyriaus 6 punkte. 

• Išrinkta audito bendrovėIšrinkta audito bendrovėIšrinkta audito bendrovėIšrinkta audito bendrovė    - „Invaldos“ akcininkai rugpjūčio 6 d. vykusiame akcininkų susirinkime 2010 
– 2011 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinko bendrovę „PricewaterhouseCoopers”, kuri „Invaldą“ 
auditavo ir 2009 metais. 

• Patvirtinti palūkanų obligacijų savininkams mokėjimo pakeitimaiPatvirtinti palūkanų obligacijų savininkams mokėjimo pakeitimaiPatvirtinti palūkanų obligacijų savininkams mokėjimo pakeitimaiPatvirtinti palūkanų obligacijų savininkams mokėjimo pakeitimai. Rugpjūčio 6 d. akcininkų 
susirinkimo sprendimu patvirtinti „Invaldos“ išleistų neviešų 25 mln. litų ir 7,44 mln. litų konvertuojamųjų 
obligacijų emisijų sąlygų pakeitimai, nustatant, kad vienerius metus palūkanos šių obligacijų turėtojams bus 
mokamos kartą per mėnesį. Už tai obligacijas valdančios bendrovės UAB „RB finansai“ ir UAB „DIM 
investment“ sutiko atsisakyti dalies turto įkeitimo. Tai neturės reikšmingos įtakos AB „Invalda“ finansinėms 
ataskaitoms.  

• Keisis nepriklausomas Audito komiteto narys.Keisis nepriklausomas Audito komiteto narys.Keisis nepriklausomas Audito komiteto narys.Keisis nepriklausomas Audito komiteto narys. Nepriklausomas AB „Invalda“ audito komiteto narys 
Tomas Bubinas išvyksta dirbti į užsienį ir dėl to nuo rugpjūčio 23 dienos atsistatydino iš užimamų pareigų. 
Atsistatydinusio Audito komiteto nario vieta komitete paliekama laisva, kol visuotinis akcininkų susirinkimas 
išrinks naują narį. Naujo Audito komiteto nario rinkimo klausimą planuojama įtraukti į artimiausio visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkę. 
 

GrupėsGrupėsGrupėsGrupės    

    

Farmacijos sektoriusFarmacijos sektoriusFarmacijos sektoriusFarmacijos sektorius    

Farmacijos sektoriuje „Invalda“ yra investavusi į akcinę bendrovę „Sanitas“, kuri užsiima nepatentuotų 
(generinių) vaistų (injekcinių preparatų, tablečių, kapsulių ir tepalų) gamyba ir prekyba. „Sanito“ grupė 
Lenkijoje kontroliuoja farmacijos bendrovę „Jelfa“ bei medicininių tepalų gamintoją „Homeofarm“, o 
Slovakijoje – „Sanitas Pharma“ 

2010 m. balandžio 27 d. AB „Sanitas“ pasirašė sutartį su Latvijos įmone SIA „Liplats 2000“ dėl dukterinės 
įmonės „HBM Pharma“ s.r.o. pardavimo. Buvo susitarta, kad bus parduotas tik „HBM Pharma“ s.r.o. gamybos 
padalinys Slovakijoje, Martino mieste, tuo tarpu prekybos ir marketingo bei vaistų registracijos padaliniai, 
veikiantys Bratislavoje ir Prahoje bus atskirti ir perduoti Sanito grupei kartu su šių padalinių darbuotojais bei 
turtu. Tuo tikslu gegužės mėn. „HBM Pharma“ s.r.o (100% kontroliuojama AB „Sanitas“) įkūrė dukterinę 
įmonę „Sanitas Pharma“. Sandoris, kurio vertė – 45,461 mln. Lt,  buvo užbaigtas 2010 m. liepos 8 d. Šis sandoris 



    

2020202010101010 m.  m.  m.  m. šešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesių    neaudituotas neaudituotas neaudituotas neaudituotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas tarpinistarpinistarpinistarpinis pranešimas pranešimas pranešimas pranešimas 

 
 

 
13 

leis „Sanitui“ optimizuoti gamybos pajėgumus. Bendrovė toliau vystys nuosavų produktų portfelį bei naujus 
generinius vaistus. 

 

11.1.1. lentelė. Farmacijos sektoriaus rezultatai 

mln. Ltmln. Ltmln. Ltmln. Lt    2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.    2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.    2002002002008 m. 6 mėn.8 m. 6 mėn.8 m. 6 mėn.8 m. 6 mėn.    

Pardavimai 177,3 153,3 193,6 

Grynasis rezultatas 17,3 2,5 20,7 

Grynojo rezultato dalis tenkanti „Invaldos“ 
akcininkams 

4,6 0,7 8,8 

 
2010 m. pirmoje pusėje „Sanitas“ ir  toliau koncentravosi  į dermatologijos, oftalmologijos, diabeto, urologijos 
ir injekcinių vaistų sritis. Siekiant sustiprinti pozicijas šiose terapinėse srityse įsigytos 2 vaistų bylos. Ir toliau 
plėtoti 12 savų dermatologijos ir injekcinių preparatų srities projektų. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą naujų 
produktų pristatymą į pagrindines „Sanito“ grupės rinkas, 2010 m. antroje pusėje planuojama investuoti į 5 
naujų produktų bylas.  
Pirmoje 2010 m. pusėje „Sanito“ grupė gavo 47 patvirtinimus, suteikiančius rinkodaros teises, 2010 m. antroje 
pusėje planuojama pateikti daugiau nei 133 naujų paraiškų rinkodaros teisėms gauti.  
 
„Sanito“ akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį sąrašą, todėl daugiau 
informacijos apie bendrovės veiklą bei jos finansinės ataskaitos pateiktos viešai bendrovės tinklapyje 
www.sanitas.lt  
 
 

Kelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriusKelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriusKelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriusKelių tiesimo ir tiltų statybos sektorius    

 

Kelių tiesimo ir tiltų statybos segmente akcinė bendrovė „Invalda“ yra investavusi į AB „Kauno tiltai“ ir Tiltra 
Group AB, kuriose atitinkamai valdo 43,36 proc. ir 44,78 proc. akcijų.  

Vykdydama plėtrą Lenkijoje, 2009 metų gruodį „Tiltra Group“ per antrinę įmonę „Silentio Investments“, 
kurioje turi 77 proc. akcijų, įsigijo 71,1 proc. Lenkijos kelių ir tiltų statybos grupę „Poldim“ ir taip išplėtė veiklos 
geografiją. Šių metų liepos 16 d. „Silentio Investments“ valdomas „Poldim“ akcijų paketas padidėjo iki 100%.  

 

11.1.2. lentelė. Kelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriaus rezultatai 

mln. Ltmln. Ltmln. Ltmln. Lt 2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.    2009 m. 6 mėn.*2009 m. 6 mėn.*2009 m. 6 mėn.*2009 m. 6 mėn.*    2008 m. 6 mėn.*2008 m. 6 mėn.*2008 m. 6 mėn.*2008 m. 6 mėn.*    

Grynojo pelno dalis tenkanti „Invaldos“ 
akcininkams 

-4,0 4,6 0,4 

* Pateikti „Kauno tiltai“ ir Tiltra Group rezultatai. 2009 m. gruodį įsigyto „Poldim“ pajamos konsoliduojamos 
nuo 2010 m. 

 
Kelių tiesimo ir tiltų statybos verslas pasižymi sezoniškumu, o 2010 metų sektoriaus rezultatą neigiamai paveikė 
šalta žiema. Ženklaus rezultatų pagerėjimo tradiciškai laukiama trečiąjį metų ketvirtį. 

Kelių tiesimo ir tiltų statybos sektoriaus įmonės paskelbė, kad 2010 m. kovo 31 d. pasibaigusiais finansiniais 
metais gavo 1,1 mlrd. litų pajamų. Finansiniai įmonių metai iš gruodžio 31 d. į kovo 31 d. perkelti siekiant 
suvienodinti visų grupės įmonių finansinių metų pabaigą. Dėl perkėlimo 2009 metų „Kauno tiltų“ grupės 
finansiniai rodikliai skaičiuojami 15 mėnesių periodu, kuris baigėsi kovo 31 d. Per šį 15 mėnesių laikotarpį 
„Kauno tiltų“ grupė, į kurios sudėtį įeina ir keturios Lenkijos Balstogės vaivadijoje veikiančios įmonės, gavo 
508,5 mln. litų audituotų pajamų, o jos grynasis audituotas pelnas pasiekė 7,2 mln. litų.  

„Poldim“ grupės finansiniai rodikliai skaičiuojami 12 mėnesių periodu (2009 m. kovo 31 d. - 2010 m. kovo 31 d.). 
Pietų Lenkijos regione veikiančios „Poldim“ grupės audituotos pajamos per minėtą 12 mėnesių laikotarpį siekė 
674,9 mln. zlotų (555 mln. litų), grynasis audituotas pelnas – 37,5 mln. zlotų (30,8 mln. litų). 

Tarp didžiausių „Kauno tiltų“ grupės Lietuvoje vykdomų projektų yra 125,5 mln. litų Vilniaus vakarinio 
aplinkkelio IA etapo statyba ir 98,9 mln. litų vertės Jakų žiedo Klaipėdoje rekonstrukcija. Didžiausias „Kauno 
tiltų” grupei priklausančių įmonių Lenkijoje projektas yra Balstogės miesto pietinio aplinkkelio rekonstrukcija, 
kurios vertė siekia 158,8 mln. zlotų (130,6 mln. litų).  

„Poldim“ įmonių grupė pernai baigė įgyvendinti 104 mln. litų (127 mln. zlotų) vertės Liubeno aplinkkelio 
tiesimo projektą bei greitkelio Krokuva-Zakopanė rekonstrukciją, kainavusią 144 mln. litų (175 mln. zlotų). Šiuo 
metu „Poldim“ Lenkijoje pradėjo įgyvendinti didžiausią grupės projektą – per dvejus metus įrengs naują 446 
mln. litų (542,2 mln. zlotų) vertės autostrados A1 atkarpą ties Lodzės miestu. 
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Nekilnojamojo turto sektoriusNekilnojamojo turto sektoriusNekilnojamojo turto sektoriusNekilnojamojo turto sektorius    

 

„Invaldos“ grupės nekilnojamojo turto sektoriaus įmones pagal veiklą galima suskirstyti į dvi grupes: 
investuojančios į gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą bei žemės ūkio paskirties žemę bei 
operacines įmones, kurios užsiima nekilnojamojo turto valdymu bei administravimu, tarpininkavimo veikla ir 
pastatų ūkio priežiūra. 

Pirmąjį šių metų pusmetį buvo toliau išparduodami gyvenamojo būsto likučiai, aktyviai dirbama naujų 
nuomininkų paieškos srityje. „Invaldos“ vadovybės nuomone, padėtis nekilnojamojo turto rinkoje 
stabilizuojasi. 

Buvo atsisakyta negyvybingų nekilnojamojo turto projektų - už simbolinę 1 lito kainą „Invaldos“ grupė 
pardavė nekilnojamojo turto projektus vykdžiusių Lietuvos bendrovių „Broner“, „Nerijos būstas“, „Saulės 
investicija“ bei Latvijos „Dommo grupa“ akcijas. 2009-aisiais investicijos į šias įmones buvo nuvertintos iki nulio, 
todėl 2010 metų „Invaldos“ finansinėse ataskaitose šių projektų patirti nuostoliai neatsispindės. 

2010 m. nekilnojamojo turto sektorius plėtė veiklą pastatų ūkio priežiūros srityje. „Invalda Service“, prižiūrinti 
daugiau kaip 300 tūkst. kvadratinių metrų ploto patalpų, gegužės mėnesį vykusiame aukcione iš Vilniaus 
savivaldybės per susijusią įmonę už 2,251 mln. litų įsigijo bendrovę „Priemiestis“. UAB „Priemiestis“ Naujojoje 
Vilnioje prižiūri 360 namų, kurių bendras plotas – 285 tūkst. kvadratinių metrų. 2009 metais šios bendrovės 
pajamos siekė 3,8 mln. litų, grynasis pelnas – 26,5 tūkst. litų. 

 

11.1.3. lentelė. Nekilnojamojo turto sektoriaus rezultatai 

mln. Ltmln. Ltmln. Ltmln. Lt    2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.    2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.    2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.    

NT sektoriaus rezultatas 
3,6 -64,6 9,2 

 

Nekilnojamojo turto sektorius per pirmąjį pusmetį „Invaldai“ uždirbo 3,6 mln. litų pelno, kurį didele dalimi 
lėmė vienkartiniai įvykiai. Kiekvienų metų gruodžio mėnesį yra atliekamas nekilnojamojo turto vertinimas, 
todėl nekilnojamojo turto sektoriaus metinis rezultatas priklausys nuo rinkos tendencijų, kurios bus aiškesnės 
rudenį.  

 

Baldų gamybos sektoriusBaldų gamybos sektoriusBaldų gamybos sektoriusBaldų gamybos sektorius    

 

Baldų gamybos sektoriuje akcinė bendrovė „Invalda“ kontroliuoja AB „Vilniaus baldai“ – korpusinių baldų 
gamybos įmonę, beveik visą produkciją parduodančią Švedijos koncernui IKEA. Masine gamyba užsiimančių 
„Vilniaus baldų“ produkcija gaminama iš medžio drožlių plokštės, naudojama korinio užpildo technologija, 
pagal kurią gaminami baldai lengvesni.  

2010 m. buvo pasikeitimų AB „Vilniaus baldai“ vadovybėje. Balandžio 29 d. vykusiame akcininkų susirinkime 
buvo pritarta, kad iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Dalius Kaziūnas pakeistų valdybos narį 
Raimondą Rajecką. Tuo tarpu nuo liepos 1 d. pasikeitė AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius. Aidas 
Mackevičius, turintis ilgametę vadovavimo didelėms įmonėms patirtį, generalinio direktoriaus pareigose 
pakeitė Nerijų Pacevičių, vadovavusį bendrovei nuo 2006 m. 

 

11.1.4. Baldų gamybos sektoriaus rezultatai 

mln. Ltmln. Ltmln. Ltmln. Lt    2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.    2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.    2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.    

Pardavimai 86,7 63,7 63,6 

EBITDA 17,8 5,4 3,9 

Grynasis rezultatas 12,6 1,4 -3,7 

 

„Vilniaus baldų“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše, 
todėl daugiau informacijos apie bendrovės veiklą bei jos finansinės atskaitos pateiktos viešai bendrovės 
tinklapyje www.vilniausbaldai.lt 

 

IT sektoriusIT sektoriusIT sektoriusIT sektorius    

 

Didžiausia „Invaldos“ grupei priklausanti šio sektoriaus bendrovė „Baltic Amadeus infrastruktūros paslaugos“ 
(BAIP) orientuojasi į profesionalių paslaugų, reikalaujančių aukštos kompetencijos, segmentą. 
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Informacijos technologijų infrastruktūros rinka pasižymi sezoniškumu, todėl metų pradžia tradiciškai būna 
prastesnė nei pabaiga. Pirmąjį pusmetį sektoriaus įmonės baigė nuostolingai, o geresnių rezultatų tikimasi 
antrąjį pusmetį. 

2010 m. BAIP ir toliau aktyviai plėtė spausdinimo ir kopijavimo optimizavimo paslaugą „CopyPrint“. Šią BAIP 
paslaugą jau įvertino „Maxima LT“ ir „Omnitel“ bendrovės, o šią gegužę „CopyPrint“ paslaugą pasirinko ir 
bankas „Snoras“.  

Plėsdama veiklą paslaugų srityje, BAIP kartu su nepriklausoma IT infrastruktūros konsultavimo bei paslaugų 
kompanija „GlassHouse Technologies“ (GlassHouse) laimėjo konkursą atlikti Vidaus reikalų ministerijos (VRM) 
informacinių sistemų ir registrų infrastruktūros analizės paslaugas. Projekto vertė - 1,06 mln. litų. 

 

11.1.5. lentelė. IT sektoriaus rezultatai 

mln. Ltmln. Ltmln. Ltmln. Lt    2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.2010 m. 6 mėn.    2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.2009 m. 6 mėn.    2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.2008 m. 6 mėn.    

Pardavimai 6,5 14,3 10,5 

Grynasis rezultatas -1,5 * -0,4 -0,1 

* Iš šio nuostolio 0,7 mln. Lt sudarė „Invaldos“ atskaitose skaičiuojamas įsigijimo sandorio metu susidariusio 
nematerialaus turto nusidėvėjimas bei kompensacijų akcijomis sąnaudos. 

 

 

11111111.2. .2. .2. .2. Emitento ir grupės rEmitento ir grupės rEmitento ir grupės rEmitento ir grupės rezultataiezultataiezultataiezultatai    

 

11.2.1. lentelė. AB „Invalda“ ir grupės finansiniai rezultatai, tūkst. Lt 

    2020202010101010 m. m. m. m.    2002002002009999 m. m. m. m.    

    sausis sausis sausis sausis ----    
kovaskovaskovaskovas    

balandis balandis balandis balandis ––––    
birželisbirželisbirželisbirželis    

sausis sausis sausis sausis ----    
birželisbirželisbirželisbirželis    

sausis sausis sausis sausis ----    
kovaskovaskovaskovas    

balandis balandis balandis balandis ––––    
birželisbirželisbirželisbirželis    

sausis sausis sausis sausis ----    
birželisbirželisbirželisbirželis    

GRUPĖSGRUPĖSGRUPĖSGRUPĖS    

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

3 462 9 971 13 43313 43313 43313 433    (3 964) (55 794) ((((59595959 7 7 7 758585858))))    

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 559 9 578 12 13712 13712 13712 137    (6 562) (59 346) ((((65656565    908908908908))))    

Grynasis pelnas (nuostoliai), 
priskirtinas patronuojančios 
įmonės akcininkams 

872 8 083 8 9558 9558 9558 955    (6 449) (58 831) (6(6(6(65555    280280280280))))    

BENDROVĖSBENDROVĖSBENDROVĖSBENDROVĖS    

Pelnas (nuostoliai) prieš 
apmokestinimą 

(1 680) (922) (2 602)(2 602)(2 602)(2 602)    1 424 (41 169) (39 745)(39 745)(39 745)(39 745)    

Grynasis pelnas (nuostoliai) (1 507) (810) (2 317)(2 317)(2 317)(2 317)    2 972 (40 470) (37 498)(37 498)(37 498)(37 498)    

 

 

11.2.2. lentelė. AB „Invalda“ akcininkams, tenkanti konsoliduoto grynojo rezultato dalis (pagal sektorius), 
tūkst. Lt 

2020202010101010 m. m. m. m.    2002002002009999 m. m. m. m.    

SektoriusSektoriusSektoriusSektorius    
sausis sausis sausis sausis ––––    
kovkovkovkovasasasas    

balandis balandis balandis balandis 
–––– birželis birželis birželis birželis    

sausis sausis sausis sausis ––––    
birželisbirželisbirželisbirželis    

sausis sausis sausis sausis ––––    
kovaskovaskovaskovas    

balandis balandis balandis balandis 
–––– birželis birželis birželis birželis    

sausis sausis sausis sausis ––––    
birželisbirželisbirželisbirželis    

Nekilnojamojo turto 1 128 2 509 3 6373 6373 6373 637    (4 257) (59 395) ((((63636363    651651651651))))    

Farmacijos 4 045 547 4 5924 5924 5924 592    (3 452) 4 108 656656656656    

Baldų gamybos 5 020 4 024 9 0449 0449 0449 044    60 907 967967967967    

Kelių tiesimo ir tiltų statybos (6 366) 2 361 (4 005)(4 005)(4 005)(4 005)    (4 483) 9 110 4 4 4 4 627627627627    

Informacinių technologijų (945) (270) (1 215)(1 215)(1 215)(1 215)    (279) (31) ((((310310310310))))    

Kitos įmonės (2 010) (1 088) (3 098)(3 098)(3 098)(3 098)    9 918 (10 748) ((((830830830830))))    

Nutraukta veikla 0 0 0000    (4 487) (3 509) ((((7777    996996996996))))    

Eliminavimai 0 0 0000    531 726 1111    257257257257    

Iš visoIš visoIš visoIš viso    872872872872    8 0838 0838 0838 083    8 9558 9558 9558 955    ((((6666    449449449449))))    (58 (58 (58 (58 831831831831))))    ((((65656565    280280280280))))    
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11.2.3. lentelė. Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. Lt 

Grupės Grupės Grupės Grupės     BendrovėsBendrovėsBendrovėsBendrovės    
    

2020202010101010----06060606----30303030    2002002002009999----12121212----31313131    pokytispokytispokytispokytis    2020202010101010----06060606----30303030    2002002002009999----12121212----31313131    pokytispokytispokytispokytis    

Ilgalaikis turtas 468 579 495 412 -26 833 229 789 225 027 4 762 

Trumpalaikis turtas 97 945 114 691 -16 746 89 183 81 789 7 394 

Nuosavas kapitalas 153 580 91 710 61 870 94 019 46 336 47 683 

Nuosavas kapitalas 
priskirtas 
patronuojančios 
įmonės akcininkams 

137 314 78 669 58 645 94 019 46 336 47 683 

Mažumos dalis 16 266 13 041 3 225 0 0 0 

Ilgalaikiai 
įsipareigojimai 

184 318 44 332 139 986 130 242 4 061 126 181 

Trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

228 626 474 061 -245 435 94 711 256 419 -161 708 

 

 

11.2.4. lentelė. Rodikliai 

GrupėsGrupėsGrupėsGrupės    BendrovėsBendrovėsBendrovėsBendrovės    
    

2020202010101010 m. m. m. m.    2002002002009999    m.m.m.m.    2020202010101010 m. m. m. m.    2002002002009999    m.m.m.m.    

Vidutinė nuosavybės grąža, % 16,58 -71,84 -6,60 -113,58 

Skolos koeficientas 0,73 0,85 0,71 0,85 

Skolos – nuosavybės koeficientas 2,69 5,65 2,39 5,62 

Bendrasis likvidumo koeficientas 0,43 0,24 0,94 0,32 

    
Skaičiavimų metodika:Skaičiavimų metodika:Skaičiavimų metodika:Skaičiavimų metodika:    
Vidutinė nuosavybės grąža * / ** = grynasis pelnas / (nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje + nuosavas 
kapitalas laikotarpio pabaigoje) / 2 
Skolos koeficientas = įsipareigojimai, iš viso / turtas, iš viso 
Skolos - nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai, iš viso / nuosavas kapitalas 
Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai 
 
Pastabos: 
Skaičiuojant rodiklius, 2009 m. naudojami faktiniai duomenys (2009 m. bendrovės ir konsoliduotas grynasis 
rezultatas bei konsoliduotas grynasis rezultatas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams), tuo tarpu 
2010 m. – pusmečio duomenys dauginami iš 2 (2010 m. pusmečio bendrovės ir konsoliduotas grynasis rezultatas 
bei konsoliduotas grynasis rezultatas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams). 
* skaičiuojant rodiklius grupei, naudojami nuosavo kapitalo ir grynojo pelno, priskirtinų patronuojančios 
įmonės akcininkams, rodikliai 
** skaičiuojant rodiklius grupei, naudojamas grynojo pelno, priskirtino patronuojančios įmonės akcininkams, 
rodiklis 
 

12121212.... Pagrindinės rizikos ir netikėtumai Pagrindinės rizikos ir netikėtumai Pagrindinės rizikos ir netikėtumai Pagrindinės rizikos ir netikėtumai    

Per pirmąjį finansinių metų pusmetį esminių pasikeitimų nuo paskutiniame metiniame pranešime pateiktos 
informacijos apie pagrindines rizikas ir netikėtumus nebuvo. 

 

11113333....    Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas, įskaitant jų dydįPer ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas, įskaitant jų dydįPer ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas, įskaitant jų dydįPer ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas, įskaitant jų dydį    

AB „Invalda“ investicijų ataskaitiniu laikotarpiu nedarė. 

 

11114444....    Emitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prEmitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prEmitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prEmitento ir įmonių grupės veiklos planai ir prognozėsognozėsognozėsognozės    

Atsižvelgiant į tai, kad prognozių sudarymo prielaidos yra nekonkrečios ir nuolat kinta, bendrovės valdyba 
netvirtino 2010 m. prognozių.  
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1111 PRIEDAS PRIEDAS PRIEDAS PRIEDAS....    IIIINFORMACIJA APIE GRUPNFORMACIJA APIE GRUPNFORMACIJA APIE GRUPNFORMACIJA APIE GRUPĖS ĮMONESĖS ĮMONESĖS ĮMONESĖS ĮMONES,,,, JŲ KONTAKTINIAI DUO JŲ KONTAKTINIAI DUO JŲ KONTAKTINIAI DUO JŲ KONTAKTINIAI DUOMENMENMENMENYYYYSSSS    

BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai dKontaktiniai dKontaktiniai dKontaktiniai duomenysuomenysuomenysuomenys    

NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUS    

UAB „Invalda 
nekilnojamojo turto 
valdymas“  

Kodas 222894170 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1994-12-22 

NT valdymas ir 
administravimas, 
investicinių projektų 
vystymas 

Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
El. p. info@inred.lt 
www.inred.lt 

UAB „Inreal“ Kodas 300576166 
Buveinės adresas  
A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius  
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2006-06-14 

tarpininkavimas 
perkant, parduodant, 
nuomojant NT, 
vertinimas 

Tel. (8~5) 273 0000 
Faks. (8~5) 273 0858 
El. p. info@inreal.lt 
www.inreal.lt 

AB „Invaldos 
nekilnojamojo turto 
fondas“ 

Kodas 152105644 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6/2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 1997-01-28 

investicijos į NT Tel. (8~5) 279 0614 
Faks. (8~5) 273 3065 
El. p. intf@intf.lt 
 

UAB „Invalda 
Service“ 

Kodas 126180446 
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2003-03-25 

pastatų ūkio valdymas Tel. (8~5) 273 6565 
Faks. (8~5) 273 6667 
El. p. info@inservice.lt 
www.inservice.lt 

UAB „Priemiestis“ 
 

Kodas 221487620 
Buveinės adresas Skydo g. 30, 
Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1992-07-09 

pastatų ūkio valdymas Tel. (8~5) 273 0951 

UAB „INTF 
investicija“ 

Kodas 300643227 
Registracijos adresas 
A.Juozapavičiaus g. 6 / 2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-02-02 

investicijos į NT Tel. (8~5) 275 5093 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „DOMMO 
Nerija“ 

Kodas 300516742 
Registracijos adresas Smiltynės 
g. 25, Klaipėda 
Buveinės adresas S. Šimkaus g. 8, 
Klaipėda 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2005-12-21 

investicijos į NT Tel. (8~46) 276 691 
Faks. (8~46) 314 316 
 

UAB „Ineturas“ Kodas 126075527 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / 2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2002-10-30 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
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BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUS    

UAB „Naujoji švara“ Kodas 125235345 
Registracijos adresas Šeimyniškių 
g. 3, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2000-04-12 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Trakų kelias“ Kodas 124928371 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 
2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1999-05-31 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Riešės 
investicija“ 

Kodas 300606428 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 
2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2006-10-11 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „IBC logistika“ Kodas 300016395 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 
2, Vilnius 
Buveinės adresas 
A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2004-04-07 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Ekotra“ Kodas 300040019 
Registracijos adresas 
A.Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 
2, Vilnius  
Buveinės adresas K. Donelaičio 
g. 33-323, Kaunas 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2004-07-21 

žemės pirkimas, 
pardavimas ir nuoma 

Tel. (8~37) 202 120 
Faks. (8~37) 321 132 
 
 

UAB „Šimtamargis“ Kodas 300593984 
Registracijos adresas 
A.Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 
2, Vilnius 
Buveinės adresas K. Donelaičio 
g. 33-323, Kaunas 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2006-08-29 

žemės pirkimas, 
pardavimas ir nuoma 

Tel. (8~37) 202 120 
Faks. (8~37) 321 132 
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BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUS    

UAB „Žemvesta“ Kodas 300955547 
Registracijos adresas A. 
Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, 
Vilnius 
Buveinė A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 

Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-07-26 

žemės pirkimas, 
pardavimas ir 
nuoma 

Tel. (8~5) 263 6138 
Faks. (8~5) 273 3065  
 

UAB „Laikinosios 
sostinės projektai“ 

Kodas 300543732 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, 
Vilnius 
Buveinės adresas A.Juozapavičiaus 
g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2006-03-01 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Dizaino 
institutas“ 

Kodas 122288385 
Registracijos adresas A. 
Juozapavičiaus g. 11, Vilnius 
Buveinė A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1993-12-29 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB projektavimo 
firma „Saistas“ 

Kodas 133689632 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, 
Vilnius 
Buveinės adresas K. Donelaičio g. 
33-323, Kaunas 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1993-05-26 

investicijos į NT Tel. (8~37) 202 120 
Faks. (8~37) 321 132 
 

UAB „Sago“ Kodas 301206878 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius  
Buveinės adresas A.Juozapavičiaus 
g. 7,, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-10-31 

investicijos į NT Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Invalda 
Construction 
Management“ 

Kodas 186139653 
Buveinės adresas A. Juozapavičiaus 
g. 6 / Slucko g. 2, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1994-02-17 

statybų objektų 
valdymas, 
generalinė ranga 

Tel. (8~5) 272 5565 
Faks. (8~5) 273 6667 
 
 

UAB „Aikstentis“ Kodas 126412617 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
1A, Vilnius  
Buveinė A.Juozapavičiaus g. 
7,Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2003-12-23 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 279 0614 
Faks. (8~5) 273 3065 
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BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUSNEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIUS    

UAB „Wembley – 
Neringa“ 

Kodas 110013029 
Registracijos adresas 
A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, 
Vilnius 
Buveinė A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 

Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1991-05-28 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

UAB „Trakų 
rekreacijos centras“ 

Kodas 300667160 
Registracijos adresas Žemaitės g. 2, 
Trakai  
Buveinė A.Juozapavičiaus g. 7, Vilnius 

Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-04-04 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 273 0944 
Faks. (8~5) 273 3065 
 

BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

FARMACIJOS SEKTOFARMACIJOS SEKTOFARMACIJOS SEKTOFARMACIJOS SEKTORIUSRIUSRIUSRIUS    

AB „Sanitas“ Kodas 134136296 
Buveinės adresas Veiverių g. 134 B, 
Kaunas 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 1994-06-30 

vaistų gamyba ir 
prekyba 

Tel. (8~37) 226 725 
Faks. (8~37) 223 696 
El. p. sanitas@sanitas.lt 
www.sanitas.lt 

Jelfa SA Kodas 66687 
Buveinės adresas 21 Wincentego 
Pola Str., 58-500 Jelenia Góra, 
Lenkija 
Teisinė forma – ribotos 
atsakomybės bendrovė  
Įregistruota 1991-12-02 

vaistų gamyba ir 
prekyba 

Tel. +48 75 64 33 240 
Faks. +48 75 75 24 455 
El. p. jelfa@jelfa.com.pl 
www.jelfa.pl 
 

Laboratorium 
Farmaceutyczne 
Homeofarm sp. z. o. 
o. 

Kodas 00001442971 
Buveinės adresas Jagielonska 44, 
Gdanskas, Lenkija 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1991-12-02 

vaistų gamyba ir 
prekyba  

Tel. +48 585 533 303 
Faks. +48 585 538 947 
El. paštas 
homeofarm@homeofarm. pl 
www.homeofarm.pl 

Sanitas Pharma a.s. Kodas 45 563 811 
Buveinės adresas Bajkalska 5, 
Bratislava, Slovakija 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2010-05-15 

vaistų prekyba Tel. +421 917 846 711 
El. paštas 
michaela.tahunova@sanitasp
harma.sk 

BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

BALDŲ GAMYBOS SEKTORIUSBALDŲ GAMYBOS SEKTORIUSBALDŲ GAMYBOS SEKTORIUSBALDŲ GAMYBOS SEKTORIUS    

AB „Vilniaus baldai“ Kodas 121922783 
Buveinės adresas Savanorių pr. 178, 
Vilnius 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 1993-02-09 

baldų projektavimas, 
gamyba 

Tel. (8~5) 252 5700 
Faks. (8~5) 231 1130 
El. p. info@vilniausbaldai.lt 
www.vilniausbaldai.lt 

UAB „Ari-Lux“ Kodas 120989619 
Buveinės adresas Savanorių pr. 178, 
Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1991-10-28 

furnitūros 
pakavimas 

Tel. / faks. (8~5) 252 5744 
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BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

KELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUS    

Tiltra Group AB  Kodas 301741852 
Buveinės adresas Lvovo g. 25, 
Vilnius 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 2008-06-11 

valdymo įmonė Tel. (8~5) 273 6545 
Faks. (8~5) 277 8780 
El. p. info@tiltra.lt  
www.tiltra.lt 

AB „Kauno tiltai“ Kodas 133729589 
Buveinės adresas Ateities pl. 46, 
Kaunas 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 1993-07-01 

kelių tiesimas ir tiltų 
statyba 

Tel. (8~37) 473 935 
Faks. (8~37) 473 787 
El. p. 
kaunotiltai@kaunotiltai.lt 
www.kaunotiltai.lt 

Poldim S.A.  Kodas 0000071826 
Buveinės adresas ul. 
Kochanowskiego 37A, 33-100 
Tarnow, Lenkija 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 2001-12-12 

kelių tiesimas ir tiltų 
statyba 

Tel. +48 14 63 17 200 
Faks. +48 14 63 17 202 
El. p. 
secretariat@poldim.com.pl 
www.poldim.com.pl 

POLDIM Mielec  
Sp.zo.o. 

Kodas 0000025455 
Buveinės adresas ul. Korczaka 6a, 
39-300 Mielec, Lenkija 
Teisinė forma - uždaroji akcinė 
bendrovė 

kelių tiesimas Tel. +48 17 58 54 311 
Faks. +48 78 88 834 

POLDIM - Debica 
S.A.  

Kodas 0000171488 
Buveinės adresas ul. Drogowców 1, 
39-200 Mielec, Lenkija 
Teisinė forma -  akcinė bendrovė 

kelių tiesimas Tel. +48 14 68 09 400 
Faks. +48 14 68 09 425 

POLDIM - Mosty  
Sp. zo.o.  

Kodas 0000070755 
Buveinės adresas ul. Miedziana 15, 
40-321 Katowice, Lenkija 
Teisinė forma - uždaroji akcinė 
bendrovė 

tiltų statyba Tel. +48 32 31 42 435 
Faks. +48 32 31 42 296 

NRR Grupa POLDIM 
Sp. z o.o. 

Kodas 0000240653 
Buveinės adresas Mikołajowice 220, 
33-121 Bogumiłowice, Lenkija 
Teisinė forma - uždaroji akcinė 
bendrovė 

statybinių ir stiklo 
atliekų perdirbimas 

Tel. +48 14 67 97 529 
El. p. nrr@poczta.fm 

POLDIM Jakubowice 
Sp. z o.o.  

Kodas 0000043978 
Buveinės adresas Jakubowice 75, 
32-100 Proszowice, Lenkija 
Teisinė forma - uždaroji akcinė 
bendrovė 

kelių tiesimas Tel. +48 12 38 62 025  
El.p. 
poldimjak@poczta.proszowic
e.pl 

Silentio investments 
Sp. z o.o. (Lenkija) 

Kodas 0000323771 
Buveinės adresas al. Jerozolimskie 
56C, Varšuva, Lenkija 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2009-02-23 

investicinė bendrovė - 

UAB „Kelprojektas“ Kodas 234004210 
Buveinės adresas I. Kanto g. 25, 
Kaunas 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1994-03-21 

kelių, tiltų, kitų 
objektų 
projektavimas 

Tel. (8~37) 223 186 
Faks. (8~37) 205 227 
El. p. info@kelprojektas.lt 
www.kelprojektas.lt 

UAB „PGP 
investicija“ 

Kodas 300621145 
Buveinės adresas Ateities pl. 46, 
Kaunas 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2006-11-30 

investicinė bendrovė Tel. (8~37) 473 935 
Faks. (8~37) 473 787 
El. p. 
kaunotiltai@kaunotiltai.lt 
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BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    RegistraRegistraRegistraRegistracijos duomenyscijos duomenyscijos duomenyscijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

KELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUSKELIŲ TIESIMO IR TILTŲ STATYBOS SEKTORIUS    

UAB „Kelda“ Kodas 181259645 
Buveinės adresas Kauno g. 14, 
Vievis 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1993-02-17 

kelių tiesimas  Tel. (8~528) 26 192 
Faks. (8~528) 26 192 
El. p. kelda@kelda.lt 
www.kelda.lt 

UAB „Verkšionių 
karjeras“ 

Kodas 186000365 
Buveinės adresas Bagotėlių k., 
Vilniaus r. 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1990-11-29 

žvyro karjeras Tel. (8~686) 98 492 
 

AB „Kauno tiltai“ 
TŪB konsorciumas 
„TILTRA“ 

Kodas 135774782 
Buveinės adresas Ateities pl. 46, 
Kaunas 
Teisinė forma – tikroji ūkinė 
bendrija  
Įregistruota 2001-06-08 

investicinė bendrovė Tel. (8~37) 473 935 
Faks. (8~37) 473 787 
El. p. 
kaunotiltai@kaunotiltai.lt 
 

UAB „Kelex“ Kodas 301536025 
Buveinės adresas Lvovo g. 25, 
Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2008-02-01 

bet kokia ūkinė, 
komercinė veikla 

Tel. (8~5) 273 6545 
Faks. (8~5) 277 8780 
 

„Tiltra PDM 
Bialystok“ 

Kodas 0000206982 
Buveinės adresas ul. Ciołkowskiego 
90, 15-516 Białystok, Lenkija 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 2004-05-25 

kelių tiesimas ir tiltų 
statyba 

Tel. +48 85 74 33 549 
Faks. +48 85 74 33 549 
El. p. pdmbialystok@tiltra.pl 
 

„P.E.U.I.M.“ Kodas 0000046002 
Buveinės adresas ul. Produkcyjna 
102, 15-680 Białystok, Lenkija 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2001-09-24 

kelių tiesimas Tel. +48 85 65 30 773 
Faks. +48 85 65 30 761 
El. p. peuim@peuim.com.pl 
www.peuim.com.pl 

„Brux“ (Lenkija) Kodas 0000195201 
Buveinės adresas ul. Produkcyjna 
102, 15-680 Białystok, Lenkija 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2004-02-24 

trinkelių gamyba ir 
kelių tiesimas 

Tel. +48 85 65 42 454 
Faks. +48 85 65 42 454 
El. p. brux@brux.pl 
www.brux.pl 
 

„Dalba“ (Lenkija) Kodas 0000175135 
Buveinės adresas ul. Elewatorska 
11/1 , 15-620 Białystok, Lenkija  
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2003-10-15 

inžinerinių tinklų 
tiesimas 

Tel. +48 85 66 11 750 
Faks. +48 85 66 11 250 
El. p. dalba@sitech.pl 

UAB „Kėdainių 
automobilių keliai“ 

Kodas 161111895 
Buveinės adresas Biochemikų g. 3, 
Kėdainiai 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1990-12-14 

kelių tiesimas  Tel. (8~347) 67 766 
Faks. (8~347) 67 669 
El. p. info@kedainiukeliai.lt 
 

UAB „Taurakelis“ Kodas 179861712 
Buveinės adresas Švyturio g.7, 
Tauragė 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2000-03-15 

kelių tiesimas  Tel. (8~446) 61 256 
Faks. (8~446) 61 256 
El. p. taurakelis@taurakelis.lt 
www.taurakelis.lt 

 



    

2020202010101010 m.  m.  m.  m. šešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesiųšešių mėnesių    neaudituotas neaudituotas neaudituotas neaudituotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas konsoliduotas tarpinistarpinistarpinistarpinis pranešimas pranešimas pranešimas pranešimas 

 
 

 
24 

 

BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    RegRegRegRegistracijos duomenysistracijos duomenysistracijos duomenysistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS     

UAB „Positor“ Kodas 300893533 
Registracijos adresas Juozapavičiaus 
g. 6 / Slucko g. 2 Buveinės adresas 
Saltoniškių g. 9, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-06-27 
 

investicijos į 
informacinių 
technologijų įmones 

Tel. (8~5) 219 0000 
Faks. (8~5) 219 5900 
El. p. info@positor.lt 
www.positor.lt 

UAB „Informatikos 
pasaulis“ 

Kodas 126396718 
Registracijos adresas Galvydžio g. 
5/96, Vilnius  
Buveinės adresas Saltoniškių g. 9, 
Vilnius  
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2003-12-11 

informacinių 
technologijų 
infrastruktūros 
sprendimai 

Tel. (8~5) 277 9700 
Faks. (8~5) 277 9725 
El. p. info@infopasaulis.lt  
www.infopasaulis.lt 

UAB „Vitma“ Kodas 121998756 
Buveinė Akademijos g. 4, Vilnius  
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1993-06-25 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 272 9421 

UAB „Acena“ Kodas 300935644 
Registracijos adresas Vyšnių g. 6-4, 
Vilnius 
Buveinė Saltoniškių g. 9, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-07-20 

informacinių 
technologijų 
infrastruktūros 
vystymas ir palaikymas 

Tel. (8~5) 275 9647 
Faks. (8~5) 273 5106 
El. p. info@acena.lt  
www.acena.lt 
 

UAB „Baltic 
Amadeus 
infrastruktūros 
paslaugos“ 

Kodas 301318539 
Registracijos adresas Akademijos g. 
4, Vilnius 
Buveinės adresas Saltoniškių g. 9, 
Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-12-03 

informacinių 
technologijų (IT) 
infrastruktūros 
sprendimai, IT saugos 
konsultacijos, 
technologiniai 
sprendimai, IT 
infrastruktūros 
aptarnavimo 
paslaugos 

Tel. (8~5) 219 0000 
Faks. (8~5) 219 5900 
El. p. info@baip.lt 
www.baip.lt 
 

BendrovėBendrovėBendrovėBendrovė    Registracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenysRegistracijos duomenys    Veiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdisVeiklos pobūdis    Kontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenysKontaktiniai duomenys    

KITOS ĮMONĖSKITOS ĮMONĖSKITOS ĮMONĖSKITOS ĮMONĖS    

UAB „Kelio ženklai“ Kodas 185274242 
Buveinės adresas Geležinkelio g. 
28, Pilviškiai, Vilkaviškio r. 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 1994-09-06 

metalo ir medienos 
apdirbimas bei 
didmeninė prekyba 

Tel. (8~342) 67 756 
Faks. (8~342) 67 644 
El. p. info@keliozenklai.lt 
www.keliozenklai.lt 

AB „Umega“ Kodas 126334727 
Buveinė Metalo g. 5, Utena 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 2003-09-25 

elektros prietaisų, 
metalo gaminių 
gamyba 

Tel. (8~389) 53 542 
Faks. (8~389) 69 646 
El. p. info@umega.lt 
www.umega.lt 

VšĮ „Iniciatyvos 
fondas“ 

Kodas 300657209 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius  
Buveinė Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – viešoji įstaiga  
Įregistruota 2007-03-08 

socialinių iniciatyvos 
skatinimo programų 
organizavimas 

Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
El. p. 
info@iniciatyvosfondas.lt 
www.iniciatyvosfondas.lt 
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AB „Invetex“ Kodas 133190113 
Registracijos adresas Kalvarijų g. 
11-20, Vilnius 
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, 
Vilnius 
Teisinė forma – akcinė bendrovė 
Įregistruota 1992-01-31 

investicinė veikla Tel. (8~5) 210 2478 
Faks. (8~5) 210 2474 
 
 

UAB „Finansų 
rizikos valdymas“  

Kodas 300045450 
Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, 
Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2004-08-04 

investicinė veikla Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "Investicijų 
tinklas" 

Kodas 301206885 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-10-31 

investicinė veikla Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "VOLO" Kodas 301673796 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2008-04-07 

investicinė veikla Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "Aktyvo" Kodas 301206846 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-10-31 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "Aktyvus 
valdymas" 

Kodas 301673764  
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2008-04-07 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "FORTINA" Kodas 301673789  
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2008-04-07 

investicinė veikla Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

UAB "ENTE" Kodas 301206860 
Registracijos adresas Šeimyniškių g. 
3, Vilnius; Buveinės adresas 
Šeimyniškių g. 1A, Vilnius 
Teisinė forma – uždaroji akcinė 
bendrovė 
Įregistruota 2007-10-31 

veiklos nevykdo Tel. (8~5) 263 6129 
Faks. (8~5) 279 0530 
 

 


