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Konsoliduota ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos 
  Grupė  Bendrovė 
  2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv. 
   (pertvarkyta)   (pertvarkyta) 
Pajamos    - -
Baldų gamybos pajamos  38.697 31.665  - -
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos  9.409 5.263  - -
Finansinio tarpininkavimo pajamos  9.123 1.992  - -
Pajamos iš farmacinės veiklos  - 16.171  - -
Kitos produktų ir paslaugų pajamos  2.257 3.197  - -
Viešbučių pajamos  2.586 2.273  - -
Pajamų iš viso  62.072 60.560  - -
    
Kitos pajamos 8.1 8.614 5.879  147 604
   
Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę  6.996 2.398  - -
Pripažinti nuostoliai, patikslinus tikrąją vertę  - -  - -

    

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos 
pasikeitimas  495 - 

 
- -

Medžiagų ir vartojimo reikmenų sąnaudos  (25.526) (25.939)  - -
Atlyginimai ir susijusios sąnaudos  (15.619) (17.128)  (407) (265)
Nusidėvėjimas ir amortizacija  (3.377) (3.704)  (39) (27)
Subrangos darbai  (1.996) (978)  - -
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos  (2.413) (2.313)  (92) (45)
Mokesčiai už vertybinius popierius  (648) (347)  (18) (93)
Transporto priemonių priežiūros sąnaudos  (681) (515)  (13) (16)
Kiti mokesčiai  (1.002) (700)  (30) (60)
Reklamos ir marketingo sąnaudos  (977) (863)  (3) (9)
Patalpų remonto ir išlaikymo sąnaudos  (1.409) (1.517)  (1) -
Akcijų pardavimo nuostoliai  (1.655) (1.587)  - -
Kitos veiklos sąnaudos  (3.797) (3.963)  (120) (64)
    
Finansinės pajamos  8.3 2.287 1.934  15.975 4.348
Finansinės sąnaudos  8.2 (7.665) (6.577)  (1.358) (578)
    
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pelno dalis  3.481 (3.258)  - -
Pelnas prieš apmokestinimą  17.180 1.383  14.041 3.795
    
Pelno mokesčio sąnaudos 6 (4.277) (1.404) - -
Grynasis pelnas  12.903 (21)  14.041 3.795
    
Priskirtinas :    
Motininės įmonės akcininkams  9.992 (1.076)  - -
Mažumos daliai  2.911 1.055  - -
    
Pelnas ir sąlyginis pelnas vienai akcijai (litais)  0,22 (0,03)  - -
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Konsoliduotas ir Bendrovės balansai 
  Grupė  Bendrovė 
 

 

2007 m. 
kovo  
31 d. 

2006 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2007 m. 
kovo 
 31 d. 

2006 m. 
gruodžio 

 31 d. 
TURTAS  neaudituota audituota neaudituota audituota 
Ilgalaikis turtas       
Ilgalaikis materialusis turtas    

Viešbučiai  48.478 49.821  - -
Kitas ilgalaikis materialusis turtas  141.309 147.449  602 630

Ilgalaikio materialiojo turto iš viso 9 189.787 197.270  602 630
Investicinis turtas 9 421.182 391.303  - -
Ilgalaikis nematerialusis turtas 9 5.592 5.659  14 8
Ilgalaikis finansinis turtas    

Investicijos į dukterines įmones 7 - -  68.774 67.141
Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones 7 189.186 186.509  134.548 118.797
Kitos ilgalaikės investicijos  1.822 1.851  1.820 1.771
Suteiktos ilgalaikės paskolos  20.179 15.338  35.412 30.350

Ilgalaikio finansinio turto iš viso  211.187 203.698  240.554 218.059
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  1.158 1.131  - -
Ilgalaikio turto iš viso  828.906 799.061  241.170 218.697
    
Trumpalaikis turtas    
Atsargos  18.386 18.499  - -
Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos  65.417 60.822  1.732 -
Suteiktos trumpalaikės paskolos  11.833 8.499  22.156 16.981
Avansu sumokėtas pelno mokestis  4.370 4.173  - -
Išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas  3.226 1.832  10 4
Kitos trumpalaikės investicijos  34.325 35.959  - -
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 10.188 9.161  324 82
Trumpalaikio turto iš viso  147.745 138.945  24.222 17.067
    
Ilgalaikis turtas skirtas pardavimui  18.008 -  - -
    
Turto iš viso  994.659 938.006  265.392 235.764

 

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

 

2007 m. 
kovo  
31 d. 

2006 m. 
gruodžio  

31 d. 

 2007 m. 
kovo 
 31 d. 

2006 m. 
gruodžio 

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

akcininkams   
 

Kapitalas  45.008 45.008  45.008 45.008
Akcijų priedai  50.588 50.588  50.588 50.588
Rezervai  25.153 28.683  3.068 3.068
Nepaskirstytasis pelnas  212.975 203.860  61.716 47.675
Valiutos kurso pokyčio įtaka  (70) (48)  - -
  333.654 328.091  160.380 146.339
Mažumos dalis  45.797 40.407  - -
Nuosavo kapitalo iš viso  379.451 368.498  160.380 146.339
    

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai    

 

Ilgalaikės paskolos 10 325.652 246.347  52.898 2.901
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai  6.191 6.267  - -
Dotacijos  109 109  - -
Atidėjiniai   105 105  - -
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  37.262 35.976  - -
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai  197 197 

 
- -

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  369.516 289.001 

 
52.898 2.901

    
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai   

 

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 10 79.544 80.104  1.350 1.350
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų 

einamųjų metų dalis  1.276 1.467 
 

- -
Trumpalaikės paskolos 10 96.499 138.819  47.601 81.770
Prekybos skolos  27.857 24.707  284 552
Atidėjiniai  - -  - -
Mokėtinas pelno mokestis  4.876 2.785  1.218 1.218
Gauti išankstiniai apmokėjimai  22.640 19.360  - -
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos  13.000 13.265  1.661 1.634
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir 
įsipareigojimų iš viso  245.692 280.507 

 
52.114 86.524

     
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  994.659 938.006  265.392 235.764

 

(pabaiga)
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

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

Pelnas (nuostoliai) iš investicijų, skirtų parduoti  - - - 862 - - - 862 - 862
Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai)  - - - - - - 83 83 - 83

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - 862 - - 83 945 - 945

2006 m. I ketvirčio pelnas  - - - - - - (1.076) (1.076) 1.055 (21)
Pajamų ir sąnaudų per metus iš viso  - - - 862 - - (993) (131) 1.055 924
 
Iš dukterinių įmonių įsigijimo atsirandanti 

mažumos dalis 
 

- - - - - - - - 28 28
Perkainojimo rezervo pasikeitimas  - - (123) - - - 145 22 - 22
Rezervų pokytis  - - - - (85) 283 85 283 - 283
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - - - (100) (100)
2006 m. kovo 31 d. likutis  41.735 19.815 19.593 4.135 9.378 755 146.271 241.682 94.765 336.447
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 
 

 Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas  

Grupė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Perkaino-
jimo 

rezervas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Kiti 

rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka  

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas Iš viso 

Mažumos 
dalis 

Nuosavo 
kapitalo  
iš viso 

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

pelnas (nuostoliai)  - - - - - - (886) (886) - (886)

Pajamų ir išlaidų, pripažintų tiesiogiai 
nuosavame kapitale iš viso  - - - (3.432) - - (886) (4.318) - (4.318)

2007 m. I ketvirčio pelnas  - - - - - - 9.992 9.992 2.911 12.903
Pajamų ir išlaidų per metus iš viso  (3.432) 9.106 5.674 2.911 8.585
 
Iš dukterinių įmonių įsigijimo atsirandanti 

mažumos dalis 
 

- - - - - - (100) (100) 2.509 2.409
Perkainojimo rezervo pasikeitimas  - - (134) - - - 145 11 - 11
Rezervų pokytis  - - - - 36 (22) (36) (22) - (22)
Dukterinių įmonių dividendai  - - - - - - - - (30) (30)
2007 m. kovo 31 d. likutis  45.008 50.588 18.257 - 6.896 (70) 212.975 333.654 45.797 379.451
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Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Nepaskirstyta

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

pelnas 
 

- - - - 3.795 3.795
Pajamų ir išlaidų per metus 

iš viso 
 

- - - - 3.795 3.795
   
Tikrosios vertės rezervo 

pokytis 
 

- - - (771) - (771)
2006 m. kovo 31 d. likutis  41.735 19.815 2.587 - 23.040 87.177
 

Bendrovė  Kapitalas 
Akcijų 
priedai 

Įstatymų 
numatyti 
rezervai 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 
Nepaskirstyta

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

pelnas 
 

- - - - 14.041 14.041
Pajamų ir išlaidų per metus 

iš viso 
 

- - - - 14.041 14.041
   
2007 m. kovo 31 d. likutis  45.008 50.588 3.068 - 61.716 160.380
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Konsoliduota ir bendrovės pinigų srautų ataskaita 
  Grupė  Bendrovė 
  2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv.
       
Pagrindinės veiklos pinigų srautai   
Grynasis pelnas (nuostoliai)  12.903 (21)  14.041 3.795
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    
Gautas grynasis pelnas, patikslinus tikrąją vertę, grynąja verte  (6.996) (2.398)  - -
Nusidėvėjimas ir amortizacija  3.377 3.704  39 27
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo  (273) (125) - (23)
(Pelnas) nuostoliai iš investicijų pardavimo  (6.145) (2630) (145) (580)
Asocijuotų ir bendrųjų įmonių grynojo pelno (dalis)  (3.481) 3.258 - -
Palūkanų (pajamos)  (1.408) (955) (903) (348)
Palūkanų sąnaudos  5.226 4.245  1.353 577
Atidėtieji mokesčiai  2.021 442  - -
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos  2.256 962  - -
Gautinų sumų vertės sumažėjimas  - -  - -
Atsargų vertės sumažėjimas  - -  - -
Atidėjinių pokytis  - -  - -
Dividendų (pajamos)  - - (15.065) (4.000)
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos  1.560 1.353 (2) 1
  9.040 7.835  (683) (551)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:    -
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas  113 (33.962)  - -
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų sumažėjimas 

(padidėjimas)   (4.595) (33.356)  - (66.083)
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas  (17.768) -  (6) -
Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas   3.150 21.533  (269) 4.396
Sumokėtas pelno mokestis  (362) (1.950)  - (280)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas   3.015 14.166  27 (108)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai  (7.407) (25.734)  (930) (62.626)

 

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

Investicinės veiklos pinigų srautai   
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį turtą) 

(įsigijimas) (11.896) - (17) (232)
Ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus investicinį turtą) 

perleidimas  204 -  - 29
Investicinio turto (įsigijimas) (23.786) (3.918)  - -
Investicinio turto pardavimo pajamos 1.137 1.810  - -
Dukterinių įmonių (įsigijimas), palyginus su gautais grynaisiais 

pinigais - - (8)
Dukterinių įmonių pardavimo pajamos - -  - -
Asocijuotų įmonių (įsigijimas) - - (16.443) (2.630)
Asocijuotų įmonių pardavimo pajamos 230 (2.630)  230 -
(Suteiktos) paskolos (3.334) -  (10.512) (43.461)
Paskolų susigrąžinimas - -  1.133 50.709
Gauti dividendai - 3.977  13.940 4.000
Gautos palūkanos 1.408 955  45 208
Mažumos dalies (įsigijimas) (160) -  (1.632) -
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai - -  (49) 2.364
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (36.197) 194 (13.305) 10.979
  
Finansinės veiklos pinigų srautai  
Pinigų srautai, susiję su bendrovės akcininkais   
Akcijų išleidimas - -  - -
Dividendų (išmokėjimas) - - - -
Dividendai mažumos daliai (30) (100) - -
 (30) (100) - -
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais  
Paskolų gavimas 60.321 130.705  27.038 87.523
Obligacijų išleidimas - -  -
Paskolų (grąžinimas) (32.154) (30.000)  (11.795) (35.620)
(Sumokėtos) palūkanos (5.226) (4.245) (768) (228)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) (267) -  -
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 21.987 (1.353)  2 (1)
 44.661 95.107  14.477 51.674
   
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 44.631 95.007  14.477 51.674
   
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui - -  - -
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas  1.027 69.467  242 27
   
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 9.161 32.749  82 4
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 10.188 102.216  324 31

 

(pabaiga) 
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Tarpinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 

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

 

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

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

prasidedančiais metais). Šis išaiškinimas nustato, kad bendrovė negali atstatyti ankstesniais tarpiniais 
laikotarpiais apskaityto prestižo ar investicijų į nuosavybės priemones ar savikaina apskaitomą finansinį turtą 
vertės sumažėjimo. 
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Palyginamoji informacija 
 
Grupė pakeitė išlaidų pateikimą pelno (nuostolių) ataskaitoje, skirstydama išlaidas ne pagal funkcijas, o pagal tipą, nes tai 
labiau atitinka Grupės specifiką. Dėl to buvo atliktas 2006 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaitos perskaičiavimas. 
Perskaičiuojant atsižvelgta į metinio audito metu pateiktas pastabas. 
 
 

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

4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
 Grupė Bendrovė  
 2007 m. kovo 31 d. 
   
Pinigai banke  9.887 323 
Pinigai kasoje  301 1 
 10.188 324 
 
 

5 Dividendai 
 
2007 m. gegužės 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime dividendams išmokėti buvo paskirta 11.252 tūkst. Lt, t. y. 0,25 
lito vienai akcijai (2007 m. kovo mėn. 31 d. balanse šie dividendai kaip įsipareigojimai neparodyti). 2006 m. buvo paskirta 
8.347 tūkst. Lt, t. y. 0,20 Lt vienai akcijai. 
 

6 Pelno mokestis 
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv.
Pelno mokesčio sąnaudų komponentai      
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (2.256) (962)  - -
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) (2.021) (442)  - -
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno 

(nuostolių) ataskaitoje (4.277) (1.404)  - -
 
 

7 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 
 
 
2007 m. įsigijimai 
 
Per 2007 m. I ketvirtį buvo įsteigtos šios įmonės: VŠĮ „Iniciatyvos fondas“ (100 proc. valdo AB „Invalda“), UAB „INTF 
investicija“ (100 proc. valdo AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“). AB „Invalda“ taip pat papildomai investavo į AB 
„Vilniaus baldai“ ir AB „Sanitas“. Daugiausia šių įmonių akcijos buvo išpirktos iš kitų grupės įmonių.  
 
Grupė papildomai įsigijo 0,23 % AB „Vilniaus baldai“ akcijų už 160 tūkst. Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 60 tūkst. Lt. 
Neigiamas skirtumas, lygus 100 tūkst. Lt tarp atlygio ir įsigytos turto dalies vertės, buvo tiesiogiai pripažintas nuosavame 
kapitale.  
 
Grupė papildomai įsigijo 0,62 % AB „Sanitas“ akcijų už 2.498 tūkst. Lt. Įsigyto grynojo turto vertė buvo lygi 1920 tūkst. Lt. 
578 tūkst. Lt prestižas yra pripažintas investicijos į asocijuotą įmonę vertėje. 
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7 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys) 
 
2007 m. pardavimai 
 
Per 2007 m. I ketvirtį buvo parduota UAB „Panevėžio melioracija“. Pardavimo nuostolis 1.271 tūkst. Lt buvo pripažintas 
pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
 
Siekiant efektyvesnio valdymo UAB „Žemes vystymo fondas“, UAB „Žemės vystymo fondas 11“, UAB „Žemės vystymo 
fondas 12“, UAB „Žemės vystymo fondas 14“, UAB „Žemės vystymo fondas 15“, UAB „Žemės vystymo fondas 16“, UAB 
„Žemės  vystymo  grupė  3“, UAB „Žemės  vystymo  grupė  4“, UAB „Žemės  vystymo  grupė  5“, UAB „Žemės  vystymo  
grupė 6“ buvo parduotos Grupės asocijuotai įmonei AB „Agrovaldymo grupė“. 
 
 

8 Kitos pajamos ir sąnaudos  
 
8.1. Kitos pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv.
      
Pelnas iš vertybinių popierių pardavimo  7.800 4.217  145 580
Pelnas iš investicinio turto pardavimo  269 125  - -
Kitos  545 1.537  2 24
 8.614 5.879  147 604
 
8.2. Finansinės sąnaudos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv.
      
Palūkanų sąnaudos  (5.226) (4.245) (1.353) (577)
Valiutos kurso pasikeitimo neigiama įtaka (499) (797) - (1)
Kitos finansinės sąnaudos   (1.940) (1.535) (5)
 (7.665) (6.577)  (1.358) (578)
 
8.3. Finansinės pajamos  
 
 Grupė  Bendrovė  
 2007 I ketv. 2006 I ketv.  2007 I ketv. 2006 I ketv.
      
Palūkanų pajamos  1.408 955  903 348
Valiutos kurso pasikeitimo teigiama įtaka 605 685  7 -
Dividendų pajamos    15.065 4.000
Kitos finansinės pajamos  274 294  - -
 2.287 1.934   15.975 4.348
 
 

9 Ilgalaikis nefinansinis turtas 
 
Per 2007 m. I ketvirtį Grupė įsigijo investicinio turto už 23.786 tūkst. Lt, ilgalaikio materialaus turto už 11.828 tūkst. Lt, 
ilgalaikio nematerialaus turto už 68 tūkst. Lt.  
 
Buvo parduota investicinio turto likutine verte 870 tūkst. Lt. Jo pardavimo rezultatas 267 tūkst. Lt pelno. 
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10 Paskolos 
 
Per 2007 m. I ketvirtį Grupė paėmė 60.321 tūkst. Lt paskolų iš bankų bei grąžino 32.154 tūkst. Lt bankams. Be to, 
Bendrovė pasirašė 2007 m. sausio mėn. susitarimą dėl kreditavimo sutarties pakeitimo, pagal kurį paskolos grąžinimo 
terminas iš 2007 m. sausio 31 d. perkeltas į 2010 m. sausio 31 d. Tokiu būdu 14.480 tūkst. eurų (49.997 tūkst. Lt 
ekvivalentas) suma yra perklasifikuota iš trumpalaikių paskolų, kaip atvaizduota 2006 m. gruodžio 31 d. balanse į 
ilgalaikes paskolas (2007 m. kovo 31 d. balanse). 
 
 

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

susijusioms šalims 
Pirkimai iš 

susijusių šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „Inred“ 1 139 2.250 -
AB FMĮ „Finasta“ - 334 25.812 -
AB „Vilniaus baldai“ 283 - - 16.672
AB „Valmeda“ - 120 9.056 -
AB „Minija“ 52 - - 4.056
UAB „Saulės investicija“ - - - 10
UAB „Finasta investicijų valdymas“ - 29 29 -
UAB „Aikstentis“ - - 233 -
UAB „Finansų spektras“ - 15 15 -
UAB „Finasta rizikos valdymas“ - 63 4.351 -
UAB „Hidroprojektas“ - 6 - -
UAB „Kelio ženklai“ 28 - - 1.981
SIA „Inreal“ 8 - - 664
SIA „Gravity“ - - - 1.222
AB „Sanitas“ 45 - - 4.463
„Inreal“ LLC - 21 179 -
AB „Kauno tiltai“ 49 - - 4.551
UAB „Nerijos būstas“ 64 - - 3.773
UAB „Laikinosios sostinės projektai“ 38 - - 2.423
UAB „VIPC Klaipėda“ 24 - - 1.412
UAB „Žemės vystymo fondas“ 16 - - 619
UAB „Žemės Vystymo Fondas 11“ 12 - - 455
UAB „Žemės Vystymo Fondas 12“ 13 - - 492
UAB „Žemės vystymo grupė 5“ 2 - - 209
UAB „Žemės vystymo grupė 6“ 11 - - 538
UAB „Žemės vystymo fondas 15“ 2 - - 191
UAB „Žemės vystymo fondas 16“ 2 - - 191
UAB „Žemės vystymo fondas 17“ 7 - - 534
AB „Agrovaldymo Grupė“ 77 - - 3.205
UAB „Dommo Nerija“ 7 - - 427
SIA AMMO 37 - - 2.512
SIA „DOMMO GRUPA” 107 - - 7.362
 885 727 41.925 57.962
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11 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
Bendrovės susijusių šalių sandoriai 2006 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:  
 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš 

susijusių šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ - 20 6.950 -
UAB „Inred“ 24 47 4 3.631
AB FMĮ „Finasta“ 13 91 5.845 66.344
AB „Vilniaus baldai“ 131 - - 11.023
AB „Valmeda“ - 95 14.216 -
UAB „Saulės investicija“ 1 - - 357
UAB „Finansų spektras“ - 18 3.014 -
UAB „Hidroprojektas“ - 2 500 -
UAB „Naujoji švara“ 23 - - 1.738
UAB „Ineturas“ 83 - 90 -
UAB „Ekotra“ 3 - - 633
UAB „IBC logistika“ 32 - - 2.881
UAB „Nerijos būstas“ 8 - - 2.365
AB „Pozityvios investicijos“ 31 36 7.771 43
 349 309 38.390 89.015
 
Grupės susijusių šalių sandoriai 2007 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai: 
 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš susijusių 

šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „DOMMO Nerija“ 10 - - 427
UAB „VIPC Klaipėda“ 32 - - 1.412
UAB „Laikinosios Sostinės Projektai“ 84 - - 3.468
UAB „MBGK“ 31 140 - 560
SIA „AMMO“ 78 - - 2.513
SIA „DOMMO GRUPA” 107 32 - 8.518
AB „Agrovaldymo Grupė“ 77 - 3 3.205
UAB „Žemės Vystymo Fondas“ 17 - - 619
UAB „Žemės Vystymo Fondas 11“ 12 - - 455
UAB „Žemės Vystymo Fondas 12“ 13 - - 492
UAB „Žemės vystymo grupė 5“ 2 - - 209
UAB „Žemės vystymo grupė 6“ 11 - - 538
UAB „Žemės vystymo fondas 15“ 2 - - 191
UAB „Žemės vystymo fondas 16“ 2 - - 191
UAB „Žemės vystymo fondas 17“ 7 - - 534
„Amber Viking Capital“ LLC - 21 - -
AB „Umega“ 8 - - 52
AB „Sanitas“ 168 - - 4.504
AB „Kauno tiltai“ 81 113 705 4.694
Kita 20 1 - 5

 762 307 708 32.587
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11 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
 
Grupės susijusių šalių sandoriai 2006 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai: 
 
 
 Pardavimai 

susijusioms šalims 
Pirkimai iš susijusių 

šalių  
Sumos mokėtinos 

susijusioms šalims 
Iš susijusių šalių 
gautinos sumos 

UAB „DOMMO Nerija“ 1 - - 156
SIA „AMMO“ 29 - 439 2.388
SIA „DOMMO GRUPA” 177 - 461 13.248
AB „Agrovaldymo Grupė“ 141 - - 3.555
UAB „Žemės Vystymo Fondas“ 10 - - 563
UAB „Žemės Vystymo Fondas 11“ 9 - - 414
UAB „Žemės Vystymo Fondas 12“ 4 - - 426
AB „Kauno tiltai“ 40 - - -
Kita 21 - - 467

 432 - 900 21.217
 
 

12 Pobalansiniai įvykiai  
 
Bendrovė 
 
2007 m. balandžio mėn. paskolų termino pratęsimo sutartis buvo pasirašyta su AB DnB NORD Bankas. 2.953 tūkst. eurų 
paskolos grąžinimo data buvo pratęsta iki 2009 m. balandžio 30 d. 
 
2007 m. gegužės 11 d. įvyko pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Jame patvirtintas 2006 m. pelno 
paskirstymas: 
 

Paskirstytinas pelnas  47.675 
Pelno paskirstymas:   

Į privalomuosius rezervus  1.433 
Į rezervą nuosavoms akcijoms supirkti  34.500 
Dividendams   11.252 

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) po paskirstymo  490 
 
Nuo 2007 m. gegužės 2 d. iš valdybos nario ir valdybos pirmininko pareigų atsistatydino Alvydas Banys. Nuo 2007 m. 
gegužės 9 d. valdybos pirmininko pareigas eina Vytautas Bučas. 


	 Konsoliduotas ir Bendrovės balansai
	 Konsoliduotas ir Bendrovės balansai (tęsinys)
	Mažumos dalis
	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
	Ilgalaikės paskolos
	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai
	Dotacijos
	Atidėjiniai 
	Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
	Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
	Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
	 Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
	 
	Konsoliduota ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) 
	 Konsoliduota ir bendrovės pinigų srautų ataskaita 
	 Konsoliduota ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)
	Dividendų (išmokėjimas)
	1 Bendroji informacija 
	 
	2 Apskaitos principai  
	 
	Atskaitomybės parengimo pagrindas 
	Pagrindiniai apskaitos principai 
	 Palyginamoji informacija 
	3 Sezoniškumas 
	4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
	5 Dividendai 
	6 Pelno mokestis 
	7 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 
	7 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys) 
	8 Kitos pajamos ir sąnaudos  
	8.1. Kitos pajamos  
	8.2. Finansinės sąnaudos  
	8.3. Finansinės pajamos  
	9 Ilgalaikis nefinansinis turtas 
	10 Paskolos 
	11 Susijusių šalių sandoriai  
	11  Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
	11  Susijusių šalių sandoriai (tęsinys) 
	12 Pobalansiniai įvykiai  
	Bendrovė 







