UTIB „INVL TECHNOLOGY“
2018 m. 12 mėn. rezultatai

2019 m. kovo 8 d.

UTIB „INVL TECHNOLOGY“
PRELIMINARŪS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

PAGRINDINIAI „INVL TECHNOLOGY“ FINANSINIAI RODIKLIAI, TŪKST. EUR
2017 m. 12 mėn.

2018 m. 12 mėn.

Finansinio turto tikrosios vertės pokytis

4 112

3 512

Pelnas (nuostoliai) iki apmokestinimo

4 084

4 304

Grynasis pelnas (nuostoliai)

4 084

4 304

2017-12-31

2018-12-31

Finansinio turto vertė

20 808

24 320

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5 030

2 230

Obligacijos

-

1 235

Kitas turtas

39

456

TURTO IŠ VISO

25 877

28 241

Kiti įsipareigojimai

2 065

125

Iš jų finansiniai įsipareigojimai

1 953

-

Nuosavas kapitalas

23 812

28 116

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

25 877

28 241

„INVL TECHNOLOGY“ FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EUR

BENDROVĖ

2017-12-31

2018-12-31

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

3 624

5 458

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

7 497

7 588

UAB Algoritmų sistemos

3 821

4 078

525

510

UAB NRD CS

5 067

6 455

UAB „FINtime“

274

231

20 808

24 320

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

Iš viso
Portfelio bendrovių vertė, atlikus perkainavimą, paaugo 3,5 mln. eurų arba 16,9 proc.

2018 metais dividendus išmokėjo „INVL Technology“ 100 proc. valdomos bendrovės „Algoritmų sistemos“ (180 tūkst. eurų) ir UAB „Novian“ (700 tūkst. eurų). Per
2018 m. dividendus paskyrusios bendrovės: UAB NRD CS (400 tūkst. eurų) ir UAB „FINtime“ (39 tūkst. eurų).

„INVL TECHNOLOGY“ STRUKTŪRA

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

„INVL TECHNOLOGY“ POŽIŪRIS Į TURTO VYSTYMĄ
• STAMBINIMAS. NRD Companies, Novian.
• INOVACIJOS. Produktizavimas, intelektinio kapitalo
stiprinimas:
• NRD Companies. Esamų sprendimų
produktizavimas, perėjimas į stack’us, produktai
finansų ir reguliavimo sferose;
• NRD Cyber Security veiklos produktizacija.
• AKTUALIZAVIMAS:
• NRD Companies – „connecting European IT
markets and frontier markets. Nr.1“;
• NRD Cyber Security – globalizavimas. Nr.1 in SOC;
• Novian – Baltijos Šalių integratorius Nr.1.

POKYČIAI ĮMONIŲ VALDYMO STRUKTŪROJE

FORMUOJAMOS 3 ĮMONIŲ GRUPĖS: „NRD įmonės“, „Novian“

bei kibernetinio saugumo bendrovė.
•

2018 m. „Andmevara AS“ reorganizuota atskiriant veiklas ir
suskaidyta į dvi bendroves: „Andmevara AS“ ir „Andmevara
Services OÜ“.

•

Šiuo metu vykdoma „NRD įmonių“ pertvarka.

•

2018 m. rugpjūčio 22 d. užregistruotas „Norway Registers
Development AS Lietuvos filialas“. Nuo 2018 m. lapkričio 26 d.
bendrovei vadovauja Mindaugas Glodas.

•

2018 m. spalio 8 d. UAB „NRD“ tapo UAB „NRD Systems”.

•

2019-2020 metais „Novian“ sujungs IT paslaugų ir programavimo
grupei priklausančias bendroves.

ĮMONIŲ VADOVYBĖS PASIKEITIMAI
•

Nuo 2018 m. sausio mėn. „Andmevara AS” vadovauja
Giedrius Cvilikas.

•

Po reorganizacijos, „Andmevara Services OÜ” vadovu
paskirtas UAB BAIP generalinis direktorius Gytis
Umantas.

•

Nuo 2019 m. sausio „Norway Registers Development AS“
bei NRD įmonių grupei vadovauja Mindaugas Glodas. Jis
pakeitė nuo 2014 m. šias pareigas ėjusį Rimantą Žylių. R.
Žylius taps „Norway Registers Development AS“ valdybos
nariu.

VALDOMŲ ĮMONIŲ
PRELIMINARŪS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

„INVL TECHNOLOGY“ PORTFELĮ SUDARANČIŲ ĮMONIŲ 12 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI
NRD įmonės

UAB „Etronika“1

UAB „NRD Systems“1

ANDMEVARA2

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Pajamos

7 232

7 122

1 667

1 880

2 020

2 373

1 092

1 523

EBITDA

557

609

294

214

134

72

(271)

31

Grynasis pelnas (nuostoliai)

397

373

248

140

71

1

(292)

(47)

BAIP ir ACENA

ALGORITMŲ SISTEMOS

NRD CS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Pajamos

11 732

15 271

3 493

3 876

2 757

3 207

EBITDA

780

836

603

559

320

420

Grynasis pelnas (nuostoliai)

203

232

468

439

299

324

1UAB

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

2 Apima

„Andmevara AS“, „Andmevara SRL“ ir „Andmevara Services OU“ rezultatus.

BENDROVIŲ VEIKLOS GEOGRAFIJA

2018 metais
„INVL Technology“
bendrovės iš viso
vykdė projektus
23-ose šalyse, iš jų
7-iose - pirmą kartą.

ĮMONIŲ ĮVYKIAI
MOKESČIŲ SISTEMŲ MODERNIZACIJA:
•

„NRD Systems“ vykdė standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo
ir tvarkymo posistemio i.SAF-T įdiegimo paslaugų sutartį su Valstybine
mokesčių inspekcija.

•

„NRD Systems“ kartu su UAB „NFQ Technologies“ plėtojo Valstybinės
mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

•

„Algoritmų sistemos“ teikė Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo,
konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) plėtros ir modifikavimo
paslaugas, pradėjo vykdyti Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos
(GYPAS) plėtrą, teikė priežiūros paslaugas.

FINANSINĖS TECHNOLOGIJOS:
•

„NRD įmonių“ bendrovė „Etronika“ prisidėjo prie lietuviškos mobiliųjų mokėjimų
platformos „MoQ“ sukūrimo. Bendrovė sukūrė mobiliąją programėlę – kasos
terminalą pardavėjams bei mokėjimų apdorojimo ir transakcijų perdavimo
platformą (angl. acquiring platform) mobiliesiems mokėjimams, atliekančią
tarpininko funkciją tarp pirkėjo ir pardavėjo.

•

„Etronika“ pasirašė sutartį su Latvijos „Baltic International Bank“ ir įvykdė
pirmąjį naujų skaitmeninių kanalų diegimo projekto etapą. Tai pirmasis
„Banktron“ diegimas Latvijoje.

ĮMONIŲ ĮVYKIAI
•

Birželį „Norway Registers Development AS“, NRD CS ir „Algoritmų
sistemos“ pasirašė sutartį su Bangladešo skaitmenizacijos taryba,
kuris apima konsultacijas dėl nacionalinės kibernetinio saugumo
strategijos, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos
strategijos sukūrimą bei kibernetinių rizikų vertinimo metodikos
ypatingos svarbos infrastruktūrai sukūrimą.

•

Nuo 2018 m. rugpjūčio „Norway Registers Development AS“ kartu su
UAB BAIP bei UAB „Duomenų logistikos centras“ modernizuoja
Bangladešo nacionalinį duomenų centrą.

•

„Norway Registers Development AS“ teiks Uzbekistano Respublikos
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro konsultacines paslaugas.

•

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

•

Moldovoje 2018 m. gegužę Andmevara užbaigė Moldovos valstybinio
archyvo skaitmenizavimo projektą.

•

Gruodžio mėnesį Andmevara pasirašė 2 metų trukmės Estijos
nacionalinio archyvo skaitmeninimo sutartį.

ĮMONIŲ ĮVYKIAI
• NRD CS tapo vienu iš septynių Oksfordo universiteto pasaulinio
kibernetinio saugumo gebėjimų centro (angl. Global Cyber Security
Capacity Centre) partnerių vertinant šalių saugumo brandos
vertinimą, taikant „Valstybių kibernetinio saugumo brandos vertinimo
modelį“ (angl. „Cybersecurity Capacity Maturity Model for Nations“ –
CMM)
• NRD CS ir Oksfordo mokslininkai jau bendradarbiavo
Lietuvoje, Bangladeše, Gruzijoje ir Ukrainoje.
• 2018 m. kovą NRD CS prisijungė prie Tarptautinės telekomunikacijų
sąjungos (angl. International Telecommunication Union, ITU)
telekomunikacijų plėtros sektoriaus (angl. ITU-D) antrosios
ekspertinės tyrimų grupės, atsakingos už „IRT taikymą, kibernetinį
saugumą, avarinį ryšį bei prisitaikymą prie klimato kaitos“.
• 2019 m. vasarį NRD CS tapo vienu iš dviejų ITU kompetencijų
centrų kibernetinio saugumo srityje Europos regione 2019-2022 m.
ciklui. Organizuodama ir vesdama mokymus ICT specialistams bei
politikos formuotojams, bendrovė ugdys jų kibernetinio saugumo
kompetencijas bei gilins žinias.

„INVL TECHNOLOGY“ TOLIMESNI ŽINGSNIAI
2019 METŲ PRIORITETAI
•

Toliau formuosime 3 įmonių grupes: „NRD įmonės“, „Novian“ bei
kibernetinio saugumo.

•

„NRD įmonių” prioritetas - nacionalinių sistemų modernizacija bei FinTech
produktų vystymas.

•

„Novian“ grupės – konsolidacija ir vertės auginimas.

•

„NRD Cyber Security“ prioritetas - kibernetinės saugos produktų tolimesnis
vystymas ir pardavimas.

INVESTICIJOS
•

Planuoti įsigijimai 2018 m. metų antroje pusėje sulėtėjo dėl pardavėjų
lūkesčių ir neapibrėžtos situacijos finansų rinkose.

•

„INVL Technology“ tikisi įgyvendinti naujus įsigijimus 2019 metais.

•

Domimės specializuotomis IT įmonėmis, dirbančiomis robotikos, analitikos
ir kitose srityse.

•

Naujas investicijas „INVL Technology“ sieks vykdyti per jau valdomas
bendroves.

SVARBI INFORMACIJA DĖL UŽDARO TIPO INVESTICINĖS BENDROVĖS (UTIB) „INVL TECHNOLOGY“
-

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika. Bendrovės akcijų vertė gali ir
kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės
akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

-

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama
finansine informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi
praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

-

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.lt.

-

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją,
taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės
informacijos investuotojams dokumentą. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.lt.

-

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar
kvietimas investuoti į UTIB akcijas. Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik
šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus
pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio
pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, bendrovė nėra atsakinga už šios informacijos
netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

-

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.

-

Pateikti 2018 m. 12 mėn. rezultatai yra preliminarūs.

AČIŪ
UŽ DĖMESĮ

