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Apie AB „Invalda INVL“ 

AB „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, 
veikianti nuo 1991 m.  
„Invalda INVL“ veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB „Invalda“. Nuo 1991 iki 
1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto 
privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto 
pirminio privatizavimo įstatymą. 1997-2003 m. – turėjo Vertybinių popierių komisijos 
išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją.  
Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama NASDAQ Vilnius biržoje.  

 

2015 m. birželio 30 d. Vertinimo kriterijus tūkst. eur ų 
Investicijos į valdymo verslą Įsigijimo savikaina 6.955 
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 1.088 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas Balansinė vertė 362 
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ Biržos kaina 1.688 
Investicijos į „INVL Technology“ Biržos kaina 933 
Kitos listinguojamos akcijos ir investiciniai 
fondų vienetai Biržos kaina, fondų vieneto vertė 1.294 

Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas 
paskolas) Lyginamųjų daugiklių metodas 16.196 

Investicijos į banką „Finasta“ ir FMĮ „Finasta“* Paskutinio sandorio vertė 5.884 
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas 
paskolas) Lyginamųjų daugiklių metodas 4.112 

Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant 
suteiktas paskolas) Grynojo turto tikroji vertė 1.297 

Paskolos „INVL Baltic Real Estate“ grupės 
įmonėms Balansinė vertė 5.434 

Paskolos „INVL Technology“ grupės įmonėms 
ir akcininkams** Balansinė vertė 2.311 

Kitas turtas, kitos investicijos Balansinė vertė 1.082 
Turtas iš viso Balansin ė vert ė 48.636 
Įsipareigojimai Balansin ė vert ė (831) 

Grynųjų aktyv ų vert ė Balansin ė vert ė 47.805 
**2015 m. liepos viduryje bendrovė užbaigė sandorį ir perleido valdytas banko „Finasta“ ir FMĮ „Finasta“ akcijas 
Šiaulių bankui. 
**2015 m. liepos pradžioje bendrovė įsigijo AB „INVL Technology“ akcijų tiek iš vadovų bei per viešą jų platinimą, 
įskaitydama už jas visas suteiktas paskolas. Todėl bendrovė ataskaitos išleidimo metu nebėra suteikusi paskolų, 
bet  yra padidinusi valdomų akcijų paketą. 

Grynasis rezultatas priskirtas patronuojan čios įmon ės akcininkams  4.139 
 

 
 

AB „Invalda INVL“ akcij ų apyvarta, akcijos kainos ir indeks ų pokytis  

 

Pagrindin ės AB „Invalda INVL“ akcijos charakteristikos  

Akcijų kiekis, vnt.  11.865.993 

Bendras akcijų suteikiamų 
balsavimo teisių kiekis, vnt.  11.722.348 

Vienos akcijos nominali 
vertė 

0,29 EUR 

Bendra nominali vertė  3.441.137,97 EUR 

ISIN kodas LT0000102279 

Trumpinys IVL1L 

Birža NASDAQ OMX Vilnius 

Prekybos sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas  
(nuo 2008-01-01 iki 2015-07-20 Oficialusis prekybos sąrašas) 

Listingavimo pradžia 1995-12-19 

 

 
Sumin ė turto valdymo sektoriaus  įmoni ų rezultat ų lentel ė                                 

mln. eur ų 
(jei nenurodyta kitaip)  

2014 m. 2015 m. 6 mėn. 

Lietuva Latvija Lietuva Latvija 

Klient ų skaičius, t ūkst. 113,7 48,0 115,9 46,6 

Valdomas turtas 230,2 45,1 248,8 56,2 

2 pakopos pensijų fondai 155,2 40,5 171,9 41,7 

3 pakopos pensijų fondai 8,3 1,2 8,3 1,2 

Investiciniai fondai 38,4 2,2 38,0 12,0 

Klientų VP portfeliai 28,3 1,2 30,6 1,3 

Pajamos 2,4 0,6 1,4 0,4 

Ikimokestinis rezultatas (t ūkst. 
eurų) (10) 150 (48) 118 

Daugiau informacijos apie AB „Invalda INVL“ veikl ą, rezultatus, ateities planus: www.invaldainvl.lt  


