2016 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS
REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ SANTRAUKA
UTIB „INVL Technology“ – investicijų į informacines ir ryšio technologijas bendrovė, listinguojama AB NASDAQ Vilnius
akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo 2014 m. birželio mėn.
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APIE „INVL TECHNOLOGY“

Kodas

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinė bendrovė „INVL Technology“
300893533

Adresas

Gynėjų g. 16, 01109, Vilnius

Telefonas

(8 5) 279 0601

Faksas

(8 5) 279 0530

Elektroninis paštas

info@invltechnology.lt

Interneto tinklalapis

www.invltechnology.lt

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Bendrovės tipas

Uždarojo tipo investicinė bendrovė
2007-06-27 (versija 42, 2015-02-09);
Juridinių asmenų registras

Pavadinimas

Įregistravimo data ir vieta
Priežiūros institucijos pritarimo
kolektyvinio investavimo subjekto
sudarymo dokumentams data
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie bendrovę
Valdymo įmonė
Depozitoriumas

2016-07-14
Juridinių asmenų registras
UAB „INVL Asset Management“, kodas
126263073, veiklos licencijos Nr. VĮK-005
AB „SEB bankas“, kodas 112021238, banko
licencijos Nr. 2

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė „INVL Technology“ uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją.
Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrovė) veiks iki 2026 metų liepos
14 d.
„INVL Technology“ strategija – investuoti į potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų
bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas aktyviai vystyti ir paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų
bendrovių prieigą prie rinkų ir intelektinį kapitalą.
„INVL Technology“ prioritetas 2016 metais buvo išplėsti nuolatinę prieigą prie rinkų ir valdomų įmonių portfelį.
Valdomų įmonių prioritetas – naujų produktų kūrimas bei tarptautinės veiklos kompetencijos didinimas. Šiame aktyvaus
vystymo laikotarpyje reikšmingą įtaką bendrovių vertės didinimui iki 2026 metų turi bendradarbiavimas, leidžiantis
bendrovėms efektyviau išnaudoti turimus resursus, perimti gerąsias praktikas, pasinaudoti prieiga prie užsienio rinkų ir
kartu vystyti naujas specializuotas kompetencijas.
Per 2016 metus prie „INVL Technology“ tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelio prisijungė 6 bendrovės ir 2017
metų pradžioje jį sudarė 16 įmonių, kurios ataskaitiniais metais projektus vykdė 17-oje šalių, teikdamos paslaugas įvairių
šalių valstybinėms ir komercinėms institucijoms, bankams, teisėsaugos struktūroms ir kitoms organizacijoms. Tuo tarpu
„INVL Technology“ įmonių nuolatinė prieiga prie rinkų išsiplėtė iki 9 šalių.
Šiuo metu „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos Norway Registers Development AS su dukterinėmis
bendrovėmis Lietuvoje UAB „NRD“, UAB „Etronika“, Tanzanijoje Norway Registers Development East Africa Ltd.,
Ruandoje Norway Registers Development Rwanda Ltd., Bangladeše NRD Bangladesh Ltd. bei asocijuota įmone Ugandoje
„Infobank Uganda Ltd.“, Lietuvos UAB BAIP su dukterine UAB „Acena“, Lietuvos UAB NRD CS, Lietuvos UAB „Algoritmų
sistemos“ ir Estijos AS Andmevara su dukterine bendrove Moldovoje Andmevara SRL.
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„INVL TECHNOLOGY“ AKCININKAI 2016 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVYBĖS TEISE
TURĖJĘ AR VALDĘ DAUGIAU KAIP 5 PROCENTUS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO
IR/ARBA BALSŲ

Akcininko vardas,
pavardė; įmonės
kodas, pavadinimas

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų kiekis, vnt.

Įstatinio kapitalo
dalis, proc

Nuosavybės teise
priklausančių
akcijų suteikiami
balsai, proc.

Netiesiogiai turimi
balsai, proc.

Balsų dalis iš viso,
proc.

UAB „LJB
investments“, kodas
300822575

2.424.152

19,91

19,91

-

19,91

AB „Invalda INVL“,
kodas 121304349

1.691.737

13,90

13,90

-

13,90

1.466.421

12,04

12,04

-

12,04

909.090

7,47

7,47

-

7,47

675.452

5,55

5,55

1,531

7,08

618.745

5,08

5,08

19,912

24,99

Irena Ona
Mišeikienė
AB „Lietuvos
draudimas“,
kodas 110051834
Kazimieras Tonkūnas
Alvydas Banys
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„INVL TECHNOLOGY“ VALDYMO ORGANAI

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui išdavus uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją „INVL Technology“
valdymas perduotas valdymo įmonei „INVL Asset Management“, kuri taip pat vykdo valdybos ir vadovo funkcijas.
Siekiant veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, valdymo įmonės UAB „INVL Asset Managment“ valdybos sprendimu
sudarytas investicinis komitetas. Investicinis komitetas – kolegialus investicinių ir valdymo sprendimų priėmimo organas,
atsakingas už sprendimų dėl Bendrovės turto valdymo priėmimą bei Bendrovės interesų atstovavimą ir apsaugą.
Investicinį komitetą sudaro 4 nariai, kuriais skiriami valdymo įmonės atstovai: Kazimieras Tonkūnas (komiteto
pirmininkas), Nerijus Drobavičius, Vida Juozapavičienė ir Vytautas Plunksnis. Investicinio komiteto narius bei pirmininką
skiria ir atšaukia iš pareigų valdymo įmonės valdyba. Investicinio komiteto funkcijos, teisės ir pareigos detalizuojamos
specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ investicinio komiteto
nuostatuose.
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„INVL TECHNOLOGY“ 2016
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI

METŲ

12

MĖNESIŲ

VEIKLOS

REZULTATAI

IR

Bendrovės nuosavas kapitalas, po finansinio turto perkainavimo, 2016 m. gruodžio 31 d. siekė 19,7 mln. eurų arba 1,62
euro akcijai (lyginant su 1,99 euru akcijai 2015 m. pabaigoje) ir per metus sumažėjo 18,6 proc.
Bendrovės investicijos 2016 m. gruodžio pabaigoje sudarė 16,7 mln. eurų. Per metus Bendrovė investavo 3,8 mln. eurų
– didžiausios investicijos buvo susijusios su UAB „Algoritmų sistemos“ (didinant UAB „Inventio“ įstatinį kapitalą) ir AS
Andmevara įsigijimu. Taip pat buvo įsteigta UAB „FINtime“ bei buvo investuojama į valdomų įmonių kapitalą. Investicijų
vertės kritimas sudarė 4,0 mln. eurų. Bendrovės pinigų likutis per 2016 metus sumažėjo nuo 7 mln. eurų iki 3,1 mln.
eurų. Grynasis preliminarus Bendrovės nuostolis per 2016 metus siekė 4,5 mln. eurų.

1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p., laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės
turimų akcijų suteikiamus balsus.
2
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 6 p., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos
UAB „LJB investments“ balsus.
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2016 m. pabaigai „INVL Technology“ valdomos įmonės bus įvertintos tikrąja verte pagal valdymo bendrovės „INVL Asset
Managment“ patvirtintą metodiką. Skelbiant preliminarius 2016 m. rezultatus, pateikiamos preliminarios investicijų
vertės, kurios gali būti tikslinamos skelbiant Bendrovės grynųjų aktyvų vertę.
Siekdama, kad investuotojai susipažintų su valdomų investicijų veiklos rezultatais bei galėtų įvertinti Bendrovės nuosavo
kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertę, Bendrovė atskleidžia pagrindinių valdomų investicijų veiklos rezultatus bei
esminius Bendrovės turto ir įsipareigojimų straipsnius.

4.1

FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EURŲ

BENDROVĖ
UAB „Vitma“3
UAB „Inventio“
NRD grupė
UAB NRD CS
UAB „FINtime“
AS Andmevara
UAB „Informatikos
pasaulis“
IŠ VISO

4.3

2016-12-31
7.710
3.222
2.870
1.908
253
733
-

2015-12-31

16.696

16.955

4.2

11.474
3.708
1.773
-

FINANSINIO TURTO TIKROSIOS
VERTĖS POKYTIS, TŪKST. EURŲ
16.955
3.755

Laikotarpio pradžios likutis
Investicijos į dukterinių
bendrovių kapitalą*
Perkainojimas
LAIKOTARPIO PABAIGOS
LIKUTIS

-

(4.014)
16.696

*Didžiąja dalimi sudaro UAB „Algoritmų sistemos“ akcijų
įsigijimo sandoriui finansuoti padidintas UAB „Inventio“
kapitalas ir AS Andmevara įsigijimas

PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EURŲ

Finansinio turto tikrosios vertės
pokytis
Pelnas (nuostoliai) iki
apmokestinimo
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Finansinio turto vertė
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Kitas turtas
TURTO IŠ VISO
Kiti įsipareigojimai
Nuosavas kapitalas
NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

2016
(4.014)

2015
2.247

(4.560)

2.449

(4.533)
2016-12-31
16.696
3.128

2.514
2015-12-31
16.955
6.994

28

399

19.852
142
19.710

24.348
105
24.243

19.852

24.348

Per 2016 m. Bendrovės įmonės skyrė reikšmingas pastangas nuosavų produktų vystomajai veiklai ir verslo plėtrai
regionuose. Įmonių patirtos išlaidos nebuvo kapitalizuotos ir atsispindi 2016 metų įmonių pelno (nuostolių) ataskaitose.
Naujai veiklą pradėjusių (NRD Rwanda Ltd, NRD Bangladesh Ltd) ir atsinaujinusios („Andmevara“ SRL, Moldovoje)
bendrovių vertė neturėjo reikšmingos įtakos visos NRD grupės ir AS Andmevara vertei. UAB „Vitma“ vertės neigiamam
pokyčiui įtakos turėjo jos pagrindinės valdomos bendrovės UAB BAIP vertės sumažėjimas.
„INVL Technology“ investicinio turto vertinimui 2016 metais įtakos turėjo blogesni įmonių rezultatai dėl išlaidų regioninei
verslo plėtrai, nuosavų produktų vystymui, vienkartinių įvykių ir ciklinio rinkos susitraukimo neprasidėjus naujai Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programai.
Tuo tarpu per 2016 m. „INVL Technology“ valdomos bendrovės „Algoritmų sistemos“ ir BAIP paskelbė dividendus –
atitinkamai 0,25 mln. eurų ir 0,85 mln. eurų.
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Apima UAB BAIP ir UAB “Acena”
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Pateikiami Bendrovės finansiniai rodikliai yra preliminarūs, neaudituoti ir nėra Bendrovės grynųjų aktyvų vertės
paskelbimas. Bendrovės grynųjų aktyvų vertė bus paskelbta per Bendrovės įstatuose nurodytus terminus. Jeigu audituota
grynųjų aktyvų vertė skirsis nuo apskaičiuotos remiantis preliminariais finansiniais rodikliais, šiam pokyčiui nebus taikoma
Bendrovės įstatų nuostata dėl klaidos taisymo.
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„INVL TECHNOLOGY“ VEIKLOS SRITYS

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4
pagrindinės veiklos sritys yra:
Verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje veikiančios bendrovės sujungia teisines,
konsultacines ir technologines žinias, reikalingas efektyviam viešojo sektoriaus ir ekonominių reformų
įgyvendinimui. Grupės kompetencija – nacionalinių registrų vystymas, skaitmeninio ir mobilaus parašo
sprendimai, skaitmeninių platformų finansų ir mažmeninės prekybos sektoriams, mokesčių surinkimui
vystymas, informacijos verslas, skaitmeninės licencijos, dokumentai ir kiti skaitmeninės ekonomikos
infrastruktūros sprendimai.
IT infrastruktūros srityje veikiančios bendrovės teikia informacinių sistemų atsparumo ir mobiliųjų
įrenginių valdymo paslaugas didžiausiems korporatyviniams IT naudotojams, centriniams bankams bei
viešojo sektoriaus organizacijoms su aukštais duomenų prieinamumo reikalavimais. Bendrovės
įgyvendina strateginius IT infrastruktūros architektūros sprendimus ir padeda organizacijoms įsidiegti
veiklos tęstinumą užtikrinančius procesus ir technologijas.
Kibernetinės saugos srityje veikiančios bendrovės teikia technologines kibernetinės gynybos
konsultacijas, reagavimo į saugos incidentus paslaugas bei steigia nacionalinius reagavimo į saugos
incidentus padalinius (CIRT/SOC). Pagrindiniai klientai – vyriausybės, teisėsaugos institucijos,
nacionaliniai ryšių reguliatoriai bei organizacijų saugos padaliniai.
Sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityje veikiančios bendrovės kuria aukštos kokybės,
efektyvias ir patikimas informacines sistemas didelėms ir vidutinio dydžio organizacijoms bei programas
įmonių verslo procesams automatizuoti. Šiuo metu pagrindinės veiklos kryptys yra el. valdžia, el.
sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.
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„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ STRUKTŪRA
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7.1

PAGRINDINIAI DUKTERINIŲ BENDROVIŲ VEIKLOS RODIKLIAI
PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EURŲ

BAIP ir Acena4

NRD grupė5

NRD CS

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

11.100

12.149

6.015

5.953

1.577

1.523

3.303

2.716

4.071

4.476

846

691

EBITDA

373

1.273

(44)

809

110

191

EBIT

(59)

1.044

(158)

707

90

173

Grynasis pelnas
(nuostoliai)

(92)

1.142

(174)

565

86

141

Pajamos
Bendrasis pelnas

Andmevara6

Algoritmų sistemos7

Inventio Grupė (Inventio)

2016 m. 05-12

2016 m. 04-12

2016-12-31

899

2.215

2.215

743

1.739

1.739

EBITDA

(29)

431

427

EBIT

(53)

414

410

Grynasis pelnas
(nuostoliai)

(53)

413

409

Pajamos
Bendrasis pelnas

AS Andmevara pajamos už visus 2016 m. siekė 1.940 tūkst. eurų, EBITDA buvo neigiama ir siekė 55 tūkst. eurų. UAB
„Algoritmų sistemos“ pajamos už visus 2016 m. siekė 2.505 tūkst. eurų, EBITDA siekė 331 tūkst. eurų.
UAB „Etronika“ pajamos už 2016 m. siekė 1.531 tūkst. eurų (1.836 tūkst. eurų 2015 m.), EBITDA buvo neigiama ir siekė
246 tūkst. eurų (lyginant su teigiama 110 tūkst. eurų EBITDA 2015 m.).

4

UAB BAIP įsigijo UAB „Acena“ 2015 m. spalį, tačiau, siekiant parodyti IT infrastruktūros veiklos šakos rezultatus, konsoliduoti duomenys
pateikiami už visą laikotarpį
5
UAB „ETRONIKA“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2015 m. liepos 1 d.
6
„Andmevara“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2016 m. gegužės 1 d.
7
„Algoritmų sistemos” įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2016 m. balandžio 1 d.
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7.2

PAGRINDINIAI BALANSO STRAIPSNIAI, TŪKST. EURŲ
BAIP ir Acena

NRD įmonės8

2015 m.

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

1.159

1.023

314

346

32

40

Nematerialus turtas

359

334

734

772

1

2

Kitas ilgalaikis turtas

68

145

43

42

1

1

Trumpalaikis turtas

5.100

5.253

3.060

3.397

719

782

iš jo pinigai

1.276

746

456

868

422

76

IŠ VISO TURTO

6.686

6.755

4.151

4.557

753

825

1.841

2.782

1.273

1.123

336

250

Ilgalaikiai įsipareigojimai

85

115

208

321

-

-

iš jų finansiniai
įsipareigojimai

85

115

12

26

-

-

4.760

3.858

2.670

3.113

417

575

288

246

365

131

-

27

6.686

6.755

4.151

4.557

753

825

Materialus turtas

Nuosavas kapitalas

Trumpalaikiai
įsipareigojimai

iš jų finansiniai
įsipareigojimai
IŠ VISO NUOSAVO
KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ

Andmevara

Algoritmų sistemos

2016 m.

2015 m.

2016 m.

2015 m.

Materialus turtas

28

61

50

Nematerialus turtas

11

9

1

Kitas ilgalaikis turtas

Inventio Group (Inventio)
2016 m.

2015 m.

68

50

-

1

1.827

-

1

-

-

2

-

-

Trumpalaikis turtas

455

2.176

1.183

862

1.434

-

iš jo pinigai

296

1.673

542

442

793

-

IŠ VISO TURTO

495

2.246

1.234

933

3.311

-

Nuosavas kapitalas

218

1.570

725

666

2.802

-

Ilgalaikiai įsipareigojimai

-

-

-

-

-

-

iš jų finansiniai
įsipareigojimai

-

-

-

-

-

-

277

676

509

267

509

-

-

2

-

9

-

-

495

2.246

1.234

933

3.311

-

Trumpalaikiai
įsipareigojimai

iš jų finansiniai
įsipareigojimai
IŠ VISO NUOSAVO
KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ

8

NRD CS

2016 m.

UAB „ETRONIKA“ įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2015 m. liepos 1 d.
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8.1

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI PER 2016 METAIS

NAUJOS ĮMONĖS IR ĮSIGIJIMAI

2016 m. vasario 29 d. „INVL Technology“ Lietuvoje įregistravo įmonę „FINtime“, kuri teikia užsakomųjų verslo procesų
paslaugas.
Norway Registers Development Rwanda Ltd. (NRD Rwanda) įregistruota Ruandoje, Kigalyje. 2016 m. vasario 22 dieną
pradėjo veiklą. NRD Rwanda klientams siūlo visą NRD įmonių bei kitų „INVL Technology“ valdomų bendrovių paslaugų
portfelį bei, atsižvelgiant į regioninę šalies eksporto strategiją, gali dalyvauti ar padėti aptarnauti projektus Burundyje ir
Kongo Demokratinėje Respublikoje. NRD Rwanda pritraukia ir sujungia NRD įmonių sukauptas žinias ir gebėjimus verslo
klimato gerinimo ir e. valdymo, kritinės IT infrastruktūros, kibernetinės saugos ir skaitmeninių sprendimų finansų
sektoriui srityse bei vysto šias kompetencijas šalyje.
2016 m. kovo 18 dieną, „INVL Technology“ valdoma įmonė „Inventio“ už 2,385 mln. eurų įsigijo 100 proc. informacinių
sistemų kūrimo bendrovės „Algoritmų sistemos“ akcijų. Sandoris užbaigtas „Inventio“ gavus Potencialių dalyvių atitikties
nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos bei Konkurencijos tarybos leidimus.
2016 m. balandžio 20 d. „INVL Technology“ iš Estijos Vidaus reikalų ministerijos už 664,6 tūkst. eurų įsigijo 100 proc.
Estijos IT paslaugų bendrovės AS Andmevara akcijų. „Andmevara“ taip pat turi antrinę įmonę Moldovoje.
Prieš sandorį Estijos valstybė išsimokėjo 1,25 mln. eurų dividendų bei su jais susijusių mokesčių. Sandoris neapima
Estijos gyventojų registro valdymo paslaugų, iki šio projekto sudariusių didelę dalį „Andmevara“ pajamų, kadangi 2016
metų pradžioje registro valdymas perduotas valstybei. 2015 metais (prieš iškeliant registro valdymą Estijos vidaus reikalų
ministerijai) „Andmevara“ gavo 3,433 mln. eurų pajamų bei uždirbo 348 tūkst. eurų grynojo pelno. Bendrovės rezultatai
įtraukiami į finansines ataskaitas nuo 2016 m. gegužės 1 dienos, kai buvo įgyta kontrolė.
2016 m. lapkričio 16 dieną pasirašyta sutartis pagal kurią „INVL Technology“ įmonė „Algoritmų sistemos“ ketina įsigyti
100 proc. „Microsoft SharePoint“ pagrindu sprendimus kuriančios ir diegiančios bendrovės „Profectus novus“ akcijų.
Sandorį, kurio suma neskelbiama, planuojama užbaigti 2017 m. pirmąjį ketvirtį, gavus Potencialių dalyvių atitikties
nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos leidimą bei patikrinus 2016 metų finansines ataskaitas apie
bendrovės veiklą.
2016 m. spalį pradėtas NRD Bangladesh Ltd. steigimo procesas. „NRD Bangladesh“ užregistruota 2017 m. vasario 2
dieną. Bendrovė teiks visas NRD įmonių ir kitų „INVL Technology“ valdomų verslų paslaugas bei padės įgyvendinti NRD
įmonių projektus Pietų ir Pietryčių Azijos regionuose. Numatoma, kad „NRD Bangladesh“ specializuosis teikdama
paslaugas, susijusias su saugios skaitmeninės erdvės užtikrinimu, taip pat bendrovė pritrauks bei vystys ir kitas NRD
įmonių siūlomas paslaugas tokiose srityse kaip verslo klimato gerinimas ir darbo vietų kūrimas, viešojo sektoriaus
teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas, išmani IT infrastruktūra bei skaitmeninės platformos finansų sektoriui.

8.2

VERSLO KLIMATO GERINIMAS IR E-VALDYMAS

NRD grupės įmonės (ją sudaro Norway Registers Development AS su antrinėmis bendrovėmis UAB „NRD“, UAB
„Etronika“, Norway Registers Development East Africa Ltd., Norway Registers Development Rwanda Ltd., NRD
Bangladesh Ltd. bei asocijuota įmonė Infobank Uganda Ltd.) tęsė projektus Lietuvoje, Tanzanijoje, Zanzibare, Ugandoje,
Burundyje, Mauricijuje, Lesoto karalystėje bei Pietryčių Azijoje, laimėjo naujus tarptautinius konkursus.
Per 2016 m. Norway Registers Development AS skyrė reikšmingą vidinių išteklių dalį verslo plėtrai skirtinguose
regionuose, tokiuose kaip Užsahario Afrika ir Bangladešas. Su šia veikla susijusios išlaidos buvo apskaitytos pelno
(nuostolių) ataskaitose. Šios pastangos buvo susijusios su per 2016 m. įsteigta dukterine bendrove Ruandoje bei 2017
m. įsteigta dukterine bendrove Bangladeše kartu su UAB NRD CS.
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DIDŽIAUSI PROJEKTAI LIETUVOJE:
UAB „NRD“ pasirašė sutartį su Muitinės departamentu prie LR finansų ministerijos dėl Integruotos tarifų valdymo sistemos
(ITVS) vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo bei atsargų valdymo informacinės sistemos (AVS)
programinės įrangos sukūrimo ir aptarnavimo paslaugų sutartį su UAB „Staticus“.
DIDŽIAUSI PROJEKTAI UŽSACHARIO AFRIKOJE:
Tanzanijoje NRD įmonės baigė vieningo socialinės paramos gavėjų registro Tanzanijos Socialinės paramos fonde
sukūrimo projektą bei pasirašė ir pradėjo įgyvendinti Internetinės registracijos sistemos sukūrimo sutartį su Verslo
registracijos ir licencijavimo agentūra (BRELA). Zanzibare baigtas Civilinės metrikacijos ir demografinės statistikos
registro (CRVS) plėtros projektas.
Ugandoje pasirašyta sutartis su Ugandos Nacionaline informacinių technologijų tarnyba (NITA-U) dėl integruoto vieno
langelio (angl. One Stop Centre) investuotojų registravimo ir licencijavimo sprendimo plėtros. 2016 metų gruodžio mėnesį
NRD įmonės paleido modernią bei saugią skaitmeninę verslo registravimo sistemą (BRS) Ugandos registravimo paslaugų
biurui (angl. Uganda Registration Services bureau). BRS yra Ugandos integruoto vieno langelio centro projekto dalis.
Rugsėjo 27-29 d., Kampaloje, Ugandoje, įvyko ketvirtoji kasmetinė kibernetinės gynybos konferencija-mokymai „Cyber
Defence East Africa 2016“, kuriuos organizavo NRD įmonės kartu su 2016 m. UAB NRD CS bei Ugandos Nacionaline
informacinių technologijų tarnyba (NITA-U).
Liberijoje pasirašyta sutartis su Liberijos Finansų ir vystymo planavimo ministerija dėl konsultacinių paslaugų atnaujinti
Liberijos verslo registravimo sistemą bei integruoti ją su valstybine mokesčių administravimo sistema.
NRD East Africa Ltd jungtinėje veikloje su UAB BAIP Ruandos centriniame banke šiemet baigė įgyvendinti modernizacijos
projektus. Norway Registers Development AS užbaigė IT valdymo ir vadovavimo metodikos COBIT 5 diegimo projektą
Burundžio Centriniame Banke, įgyvendino Lesoto e. Vyriausybės infrastruktūros projekto priešinvesticinę studiją.
2016 metais NRD įmonės taip pat pasirašė naują Juridinių asmenų registro priežiūros paslaugų sutartį su Mozambiko
Teisingumo ministerija.
PROJEKTAI MAŽŲJŲ SALŲ VALSTYBĖSE:
Sent Kitse ir Nevyje UAB „NRD“ jungtinėje veikloje su Norway Registers Development AS pasirašė 6 mėnesių trukmės
sutartį su Tvaraus vystymosi ministerija. Bendrovės sukurs Sent Kitso ir Nevio verslo statistikos registrą ir taip prisidės
prie šalies 2015-2020 metų Nacionalinės statistikos vystymo strategijos įgyvendinimo.
DIDŽIAUSI PROJEKTAI PIETRYČIŲ AZIJOJE:
Bangladeše bendrovės toliau tęsia nacionalinės Bangladešo Reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos (BGD
e-GOV CIRT) kūrimo projektą.
Butano karalystėje kartu su UAB NRD CS ir UAB BAIP užbaigtas nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus
tarnybos BtCIRT kūrimo projektas.
NRD įmonių pajamos per ataskaitinį laikotarpį išliko panašios kaip ir 2015 metais bei siekė 6,015 mln. eurų. NRD įmonių
EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) per 2016 m. 12 mėn. buvo neigiama ir siekė
44 tūkst. eurų lyginant su teigiama 809 tūkst. eurų EBITDA per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.
Didžiausią įtaką NRD įmonių pelno pokyčiui 2016 m. turėjo UAB „Etronika“ nuostolis (EBITDA), kuris buvo 246 tūkst.
eurų lyginant su 2015 m. nuo liepos 1 d. iki metų pabaigos uždirbtu pelnu 405 tūkst. eurų.
2016 m. UAB „Etronika“ skyrė vidinius išteklius finansinių technologijų produktų vystymui. Per 2016 m. produktų vystymui
skirtos išlaidos buvo apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Taip pat NRD grupės rezultatui įtakos turėjo vienkartinės verslo plėtros Ruandoje ir Bangladeše išlaidos bei veiklos
išlaidos Ruandoje.
2016 metų balandį įsigyta šios srities Estijos bendrovė „Andmevara“ šiuo metu aptarnauja 250 klientų Estijoje ir
Moldovoje. Didžiausi klientai: Estijos Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, valstybinės
agentūros bei savivaldybės. 2017 m. vasarį „Andmevara“ pasirinkta kaip Estijos savivaldybių informacinių sistemų
vystymo ir valdymo partnerė trims metams. Įmonė stabilizavo veiklą po Gyventojų registro aptarnavimo iškėlimo bei
privatizacijos ir pradėjo auginti pajamas tiek Estijoje, tiek Moldovoje.
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Moldovoje bendrovė šiuo metu vykdo du projektus: Moldovos e. Vyriausybei skaitmenizuojamas 4,8 mln. dokumentų
archyvas, kuriama informacinė sistema duomenų laikymui, paieškai bei vykdoma 2016 m. birželį pasirašyta sutartis su
Moldovos Užsienio reikalų ministerija dėl Moldovos Valstybinio archyvo dalinio skaitmenizavimo (250 tūkst. dokumentų)
ir paieškos sistemos įgyvendinimo.
2017 metų sausį užbaigtas 650 tūkst. Moldovos teismų dokumentų skaitmenizacijos projektas.
„Andmevara“ klientų ratas Moldovoje taip pat apima Moldovos parlamentą, Generalinę prokuratūrą, Migracijos tarnybą,
Aplinkos taršos prevencijos biurą.

8.3

IT INFRASTRUKTŪRA

IT infrastruktūros srityje dirbanti bendrovė BAIP vykdė projektus ir pasirašė naujas sutartis Baltijos šalyse, Danijoje,
Norvegijoje, Ruandoje bei Burundyje. Bendrovė įgyvendino projektus ir vykdė priežiūros sutartis įvairiose Lietuvos
institucijose bei organizacijose. Bendrovė taip pat stiprino partnerystes su techninės ir programinės įrangos gamintojais,
tapo „Dell Premier“ partneriu Lietuvoje.
BAIP tęsė plėtrą užsienio valstybėse ir pajamos ne Lietuvoje išaugo iki 2,7 mln. EUR ir pasiekė 28 proc. visų pajamų.
Lietuvoje įgyvendinti projektai Nacionalinėje teismų administracijoje, VšĮ „Infostruktūra“, Santariškių klinikose, taip pat
vykdytos priežiūros sutartys Lietuvos Geologijos tarnyboje ir Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, laimėtas
konkursas dėl Western Union duomenų saugyklos ir serverių priežiūros. Latvijoje ir Estijoje BAIP toliau aptarnavo
didžiausius mažmeninės prekybos tinklus ir Skandinavijos bankus, taip pat plėtė veiklą Norvegijoje.
Be to, kartu su NRD East Africa Ltd. Ruandos centriniame banke UAB BAIP šiemet tęsė tris modernizacijos projektus,
kurių bendra vertė siekia 2,193 mln. eurų. Du iš jų pradėti pernai, o trečiasis – šiemet, laimėjus naują konkursą. Šiemet
taip pat pasirašyta nauja priežiūros sutartis Burundžio centriniame banke.
UAB BAIP 2017 m. sausio mėn. pasirašė biuro technikos priežiūros, aptarnavimo ir nuomos sutartis su AB „Orlen Lietuva“.
Butano karalystėje kartu su NRD AS ir UAB NRD CS užbaigtas nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus
tarnybos BtCIRT kūrimo projektas.
UAB „Acena“ perėjo prie paslaugas teikiančios bendrovės verslo modelio ir orientuojasi į stambesnio verslo sektorių ir
savo paslaugų bei unikalių sprendimų vystymą. Vystomos verslo analitikos sprendimai bei su jais susijusios paslaugos.
2016 m. lapkritį vykusiuose „Microsoft Lietuva” partnerių apdovanojimuose „Acena” pelnė „Metų rytojaus” ir „Metų
analitiko” nominacijas.
IT infrastruktūros srityje veikiančių bendrovių pajamos per šių metų 12 mėnesių pasiekė 11.100 tūkst. eurų, per tą patį
laikotarpį 2015 m. – 12.149 tūkst eurų. EBITDA ir grynasis pelnas per 2016 m. dvylika mėnesių mažėjo dėl išaugusių
tarptautinės plėtros sąnaudų ir vienkartinių išlaidų EBITDA siekė 373 tūkst. eurų (lyginant su 1.273 tūkst. eurų pernai),
o grynasis nuostolis – 92 tūkst. eurų (lyginant su 1.142 tūkst. eurų pelnu pernai).
Per 2016 m. BAIP patyrė vienkartines 332 tūkst. eurų tiesiogines išlaidas (įskaitant susijusias teisines išlaidas) dėl
neteisėtų bendrovės paslaugų gavėjų veiksmų. Bendrovė sustiprino kontrolę ir procedūras, reikalaus atlyginti patirtą
žalą.
Srities įmonių rezultatus taip pat lėmė neprasidėjusi nauja ES struktūrinių fondų investicijų programa, dėl ko 2016 m.
mažėjo IT paslaugų paklausa viešajame sektoriuje. Tikimasi, kad pirkimai pagal šiuo metu ruošiamą naują ES programą
prasidės dar šių metų pabaigoje. Baltijos šalių viešajame sektoriuje negautas pajamas 2016 m. kompensavo tarptautinė
veikla bei didžiųjų verslo klientų – bankų, mažmeninės prekybos tinklų – ilgalaikio aptarnavimo sutartys.

8.4

KIBERNETINĖ SAUGA
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Kibernetinės saugos srityje dirbančios įmonės NRD CS rezultatus ir toliau gerino tarptautinė plėtra bei prevencinių
kibernetinio saugumo pajėgumų stiprinimo paslaugos. Bendrovės pajamos augo nuo 1.523 tūkst. eurų per 2015 metus
iki 1.577 tūkst. eurų per tą patį šių metų laikotarpį, tuo tarpu bendrasis pelnas augo nuo 691 tūkst. eurų 2015 metais iki
846 tūkst. eurų per tą patį laikotarpį šiais metais. Bendrovė taip pat skyrė reikšmingus išteklius moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai.
Bendrovės EBITDA siekė 110 tūkst. eurų per 2016 m. lyginant su 191 tūkst. eurų 2015 m. Bendrovės pajamos užsienyje
augo beveik 90 proc. ir sudarė 36 proc. visų bendrovės pajamų.
NRD CS per 2016 m. pasirašė naujas tarptautines sutartis bei vykdė projektus Lietuvoje, Burundyje, Butane ir
Bangladeše. Lietuvoje baigtas IT tyrimų modernizacijos projektas Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos,
parengta ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektų nustatymo ir klasifikavimo metodika.
Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su KTU dėl bendrų tyrimų kibernetinės saugos srityje. KTU ir UAB NRD CS
vykdys bendrus tyrimus universiteto akademiniame kompiuteriniame tinkle bei laboratorijose, stiprins tinklų saugą ir kurs
naujus kibernetinės saugos metodus, pritaikomus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Vykdytos iniciatyvos spaliui – kibernetinės
saugos mėnesiui – paminėti bei žvalgybos ir teisėsaugos analitikų bendruomenei kurti, gebėjimams stiprinti.
Bangladeše UAB NRD CS ir NRD AS toliau tęsia nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnybos kūrimo
projektą, vykdyti finansinio sukčiavimo prevencijos mokymai.
Butano karalystėje kartu su NRD AS ir UAB BAIP užbaigtas nacionalinės reagavimo į kibernetinės saugos incidentus
tarnybos BtCIRT kūrimo projektas.
2016 m. rugsėjo 27-29 d. Kampaloje, Ugandoje, įvyko ketvirtoji kasmetinė kibernetinės gynybos konferencija-mokymai
„Cyber Defence East Africa 2016“, kuriuos organizavo NRD įmonės kartu su UAB NRD CS bei Ugandos Nacionaline
informacinių technologijų tarnyba (NITA-U).
Burundyje UAB NRD CS specialistai dalyvavo NRD grupės projekte – užbaigtas IT valdymo ir vadovavimo metodikos
COBIT 5 diegimo projektas Burundžio Centriniame banke. Lesoto karalystėje atlikta Lesoto e. Vyriausybės infrastruktūros
projekto priešinvesticinė studija.

8.5

SPRENDIMAI IT IMLIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS

Sprendimų IT imlioms pramonės šakoms srityje veikiančios UAB „Algoritmų sistemos“ didžiausi klientai ataskaitiniais
metais buvo Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybės, Aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, SĮ
„Susisiekimo paslaugos“, Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė darbo inspekcija bei Aplinkos apsaugos agentūra.
Su šalies Aplinkos ministerija pasirašyta 1,7 mln. eurų vertės sutartis dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų.
Taip pat pasirašytos naujos sutartys su Valstybine ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Anykščių rajono
savivaldybe ir Ukmergės rajono savivaldybe.
Bendrovei „Algoritmų sistemos“, kurią „INVL Technology“ įsigijo 2016 metų kovą, 2016 m. antras, trečias ir ketvirtas
ketvirčiai buvo pelningi, bendrovė gavo 2,2 mln. eurų pajamų, o EBITDA per minimą laikotarpį siekė 431 tūkst. eurų.
„Algoritmų sistemos“ taip pat vystė tarptautinės veiklos kompetenciją, kartu su kitomis „INVL Technology“ portfelio
bendrovėmis pradėjo dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.
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