SUDĖTINIO SPECIALIOJO INVESTAVIMO
Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS
I NVESTICINIO FONDO "NOVUS STRATEGIC FUND"
SUBFONDAS "NOVUS DYNAMIC PORTFOLIO"
AUDITORIAUS IŠVADA IR
FINANSINĖS ATASKAITOS
2014 M. GRUODŽIO 31 D.

Gra nt Thornton

An instinct for growthM

Rimess Baltic
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS I Š VADA

Investicinio fondo "Novus Strategic Fund" subfondo " Novus Dynamic Portfolio" dalyviams
Išvada dėl finansinių ataskaitų

Mes atlikome UAB "Novus Asset Management" valdomo investicinio fondo "Novus Strategic Fund"
sub fondo " Novus Dynamic Portfolio" (toliau - "Fondas") finansinių ataskaitų rinkinio (toliau - finansinės
ataskaitos), kuri sudaro 20 1 4 m . gruodžio 31 d . grynųjų aktyvų ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų
grynųj ų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, apimantis reikšmingų apskaitos principų santrauką
ir kitas pastabas, auditą .
Vadovybės atsakomybė užjinansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teISIngą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikoj e galioj ančius teisės aktus, reglamentuoj ančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir
verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos .
Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė - apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrĮstą atliktu auditu . Mes atlikome
auditą pagal tarptautinius audito standartus . Š iuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos
reikalavimų ir planuotume bei atlikturne auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, j og finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų .
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir
atskleistos informacijos . Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą . Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikirnu, kad
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie
įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą . Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir
vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą .
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrĮsti .
Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Fondo 20 1 4 m.
gruodžio 31 d . finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčius, vadovaujantis
Lietuvos Respublikoj e galioj ančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja kolektyvinio investavimo subj ektų
finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Verslo apskaitos standartais .
Kiti dalykai

Fondo 20 1 3 m . gruodžio 3 1 d . pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius, kuris
20 1 4 m . balandžio 30 d . apie tas ataskaitas pareiškė nemodifikuotą nuomonę .
Direktorius auditorius Genadij Makušev
Auditoriaus pažymėj imo Nr . 000 1 62
20 1 5 m . balandžio 30 d .
A . Goštauto 40B, Vilnius
UAB "Grant Thomton Rimess"
Audito įmonės pažymėj imo Nr . 00 1 4 1 0

UAB G ra n! Thorn!on

Rimessl

Kodas 3000561691 PVM Kodas LT100001220914 1 LR Juridinių asmenų registras, Vilniaus filialas1

www.grantthornton.lt

Vilnius 1 A. Goštauto g. 40B 1 LT-0111 2 Vilnius1 Lietuva 1 T +370 52 127 8561 F +370 52 685 8311 E lnfo@lt. gt . com
Kaunas 1 Savanorių pr. 24 1 -251 LT-50185 Kaunas 1 Lietuva IT+370 37 422 5001 F +370 37 406 6651 E kaunas@lt.gt. com
Klaipėda 1 Taikos pr. 52c / Agluonos g. 1-14031 LT-91 184 Klaipėda1 Lietuva1 T +370 46 411 2481 F +370 46 313 6981 E klaipeda@lt . gt .com
Grant Thornton International Ltd narys

UAB "Novus Asset Management"
(Valdymo įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius
(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Investicinio fondo "Novus Strategic Fund" subfondas "Novus Dynamic Portfolio"
(Investicinio fondo pavadinimas)

2014 M. GRUOD ŽIO 31 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

2015 balandžio 30 d,
(ataskaitos sudarymo data)

20 1 4 m,

LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos valiuta)

Eil.
Nr.
A.
I.
II.
III.
III. 1.
III.2.
IV.
IV. I.
IV. 1.1.

Pastabos
Nr.

Turtas
TURTAS
PINIGAI
TERMINUOTIEJI INDĖ LIAI
PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖ S
Valstybės iždo vekseliai
Kitos pinigų rinkos priemonės

5
6

7,8

PERLEIDZIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne
nuosavybės vertybiniai popieriai
IV. 1.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
IV.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai
IV.3 . Kitų kolektyvinio investavimo subj ektų investiciniai
vienetai ir akcijos
GAUTINOS SUMOS
V.
Investicijų pardavimo sandorių gauti nos sumos
V.l.
Kitos gautinos sumos
V.2.
IN VESTICINIS IR KITAS TURTAS
VI.
VI. 1 . Investicinis turtas
VI.2. Išvestinės finansinės priemonės
VI. 3 . Kitas turtas
ĮSIPAREIGOJIMAI
B.
Finansinio ir investicinio turto pirkimo
I.
įsipareigojimai
Įsipareigojimai kredito įstaigoms
II.
Įsipareigoj imai pagal išvestinių finansinių priemonių
III.
sutartis
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos
VI.
Kitos mokėtinos sumos i r įsipareigoj imai
V.
GRYNIEJI AKTYVAI
C.

Direktorius

�
�:::::::.

(Valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas0

Fondo valdytoj as
(Fondo valdytojo pareIgų pavadmmlas)

�
-

Finansiniai
metai
1619909
3 99104
8315 3

4548 74

1 46314

1 45551

61449

90002
145232

84865
70469

756867

71542

756867

71542

50618

8257

43497

1684

2 1 64
4957
1 569291

1702
4871
1341325

9

10

3

��--�
3

380785

235553

23 8091

raSaš'j
(113
�

(parašas)

Praėję finansiniai
metai
1349582
8 1 10 8 1
1 2085

Rokas Toomsalu
(vardas ir pavardė)

ard a_s_D_i rž-"y,---s
__L_e_o n_
.,...
-;--,ir pavardė)
-;
(vardas

__

UAB "Novus Asset Management"
(Valdymo jmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius
(Valdymo jmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Investicinio fondo "Novus Strategic Fund" subfondas "Novus Dynamic Portfolio"
(Investicinio fondo pavadinimas)

2014 M. GRUOD ŽIO 3 1 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKY Č IŲ ATASKAITA

20 1 5 balandžio 30 d .
(ataskaitos sudarymo data)

20 1 4 m .

LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos valiuta)

Eil .
Nr .

Straipsniai

I.
II.
11 . 1 .
II . 2 .
II . 3 .
II . 4 .
11 . 5 .
II . 6 .
II . 7 .
11 . 8 .
11 . 9 .
ill.

lIU .
111 . 2 .
III . 3 .
III . 4 .
III . 5 .
III . 6 .
III . 6 . 1 .
III . 6 . 2 .
III . 6 . 3 .
III . 6 . 4 .
IIL6 . 5 .
III . 7 .
III . 8 .
III . 9 .
IV.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ � RT Ė ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PRADZIOJE
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERT Ė S PADID ĖJIMAS
Dalyvių įmokos į fondą
Iš kitų fondų gautos sumos
Garantinės įmokos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo
Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio
Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas
Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas
PADIDĖJO IS VISO:
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ S SUMAZ ĖJIMAS
Išmokos fondo dalyviams
Išmokos kitiems fondams
Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir
pardavimo
Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio
Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai
Valdymo sąnaudos:
Atlyginimas valdymo įmonei
Atlyginimas depozitoriumui
Atlyginimas tarpininkams
Audito sąnaudos
Kitos sąnaudos
Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėj imas
Sąnaudų kompensavimas ( - )
Pelno paskirstymas
SUMAZĖJO IS VISO :
GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Pastabos
Nr .

4

4

17
17
18
17

Praėj ę
Finansiniai
finansiniai metai
metai
1 125989
1341325
1 12363 1
24 1 696

835714
483392

773 1
708264
1 25709
4023 1

7 1 68
253370

1 1 2363 1
895665
99890

8357 1 4
620378
3 6 1 742

446 1 94

1 1 7 1 05

1 95 805
1 53776
26097
3600
1 17121
6958

2 1 093
4906 1
7 1 377
20842
2223
4 1 354
695 8

895665
1 569291

620378
1341325

9 1 784

Direktorius

Rokas Toomsalu

(Valdymo jmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Leonardas Diržys

Fondo valdytoj as

(vardas ir pavardė)

(Fondo valdytojo pareigų pavadinimas)

4

Investicinio fondo "Novus Strategic Fund"
Subfondas "Novus Dynamic Portfolio"
20 1 4 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
20 1 5 - 04 - 3 0
(sudarymo data)

1.

Bendroji dalis

1. 1.

Investicinio fondo duomenys.

Pavadinimas:

Sudėtinio specialioj o investavimo į perleidžiamuosius vertybinius
"
popierius investicinio fondo "Novus Strategic Fund subfondas "Novus
Dynamic Portfolio".

Teisinė forma:

Atvirojo tipo Investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo fondo sudarymo dokumentams data: 20 1 2 m .
sausio 1 2 d .
Fondo veiklos laikotarpis neterrninuotas (neribotas) .

1.2.

Valdymo įmonės duomenys.

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
Adresas:
Telefono numeris:
El. paštas:
Interneto svetainė:
Veiklos licencijos nr.:
1.3.

VĮK - 0 1 9

"Swedbank", AB
1 1 202965 1
Konstitucijos pr. 20A, 03 502 Vilnius, Lietuva
+3 70 5 268 42 29
+370 5 268 4 1 70

Audito įmonės duomenys.

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
Buveinė:
Telefono numeris:
Fakso numeris:
1.5

info@novusam.lt
www.novusam.lt

Depozitoriumo duomenys.

Pavadinimas:
Įmonės kodas:
Buveinė:
Telefono numeris:
Fakso numeris:
1.4.

UAB "Novus Asset Management"
3 026334 1 3
Tilto g . 3 5/4, LT - 0 1 1 0 1 Vilnius, Lietuva
+3 706207 1 922

UAB "Grant Thomton Rimess"
1 1 1 49497 1
A. Goštauto g. 40 B , Vilnius, Lietuva
+3 70 5 2 1 2 7856
+3 70 5 268 5 8 3 1

Ataskaitinis laikotarpis

Finansinės ataskaitos parengtos už laikotarpį nuo 20 1 4 m . sausio I d. iki 20 1 4 m. gruodžio 3 1 d.
1.6.

Kita dalyviams aktuali informacija.

1.6.1. Investavimo politika

Sub fondo tikslas - siekti kuo didesnio subfondo vieneto vertės prieaugio, nepriklausomai nuo
pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuoj ant Į protingai
diversifikuotą skirtingų turto klasių investicij ų portfeli ir prisiimant didelės rizikos lygį. Subfondo
lėšos aktyviai investuoj amos Į skirtingus regionus ir turto klases: akcij as, skolos vertybinius
popierius ir kitas fiksuoto paj amingumo finansines priemones, valiutas, KIS , išvestines finansines
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priemones. Investavimui i atskirus regionus ir turto klases apriboj imai nėra nustatyti. Fondo
valdytoj ai gali investuoti i kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 1 00 procentų subfondo lėšų,
laikantis Kolektyvinio investavimo subj ektų įstatyme ir Fondo taisyklėse įtvirtintų apriboj imų.
1.6.2. Fondo investavimo objektai

Fondo lėšos investuoj amos i žemiau išvardintas finansines priemones:
- Perleidžiamiej i vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į
reguliuoj amos rinkos, veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėj e narėje,
prekybos sąrašą;
KIS, kurie yra licencij uoti Lietuvos Respublikoj e ar tokioj e valstybėj e, kurioj e priežiūra yra
ne mažiau griežta, negu nustatyta Europos Sąjungoj e, o Priežiūros institucija
bendradarbiauj a su atitinkama užsienio priežiūros institucij a
Indėliai ne ilgesniam kaip 1 2 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito
įstaigoj e .
Pinigų rinkos priemonės, kurios nėra Įtrauktos i prekybą reguliuoj amoj e rinkoj e, j ei šių
priemonių emisij a ar emitentas yra reguliuoj ami siekiant saugoti investuotoj us ir jų
santaupas
Išvestinės finansines priemonės kurios yra įtrauktos į reguliuoj amos rinkos, veikiančios
Lietuvos Respublikoj e ar kitoj e valstybėj e narėj e, prekybos sąrašą;
2.

Apskaitos politika

2. 1.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę,
vadovauj asi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, b endraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo
apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais. Pripažįstant ir registruoj ant apskaitoj e Fondo turtą,
įsipareigoj imus, paj amas ir sąnaudas, vadovauj amasi atitinkamų verslo apskaitos standartų
nuostatomis, j ei jos neprieštarauj a 3 9 Verslo apskaitos standarto "Kolektyvinio investavimo
subj ektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos" nuostatoms.
Investicinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai m etai. Fondo metinė finansinė ataskaita turi
būti sudaroma per keturis mėnesius nuo finansinių m etų pabaigos.
2.2.

Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Turtas - materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo, naudoj a ir (arba)
kuriomis disponuoja Fondas, ir kurias naudojant tikisi gauti ekonominės naudos . Pagrindinės Fondo
turto rūšis yra pinigai, perleidžiamiej i vertybiniai popieriai ir gautinos sumos.
Fondo pinigus sudaro lėšos, esančios Fondo depozitoriumo sąskaitoje. Perleidžiamuosius
vertybinius popierius sudaro investicijos į kitų kolektyvinio investavimo subj ektų investicinius
vienetus. Gautinas sumas paprastai sudaro negautos investicij ų pardavimo sandorių sumos ir
gautinų dividendų, atskaičius užsienyj e išskaitomus mokesčius, sumos.
Turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyj a teisę
gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Fondas įvertina jį
įsigij imo savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas įvertinamas
tikrąj a verte.
Turto padidėj imas pripažįstamas :
- gavus pinigus už dalyviui parduotus investicinius vienetus;
- padidėj us valdomų vertybinių popierių rinkos kainai;
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- registruoj ant pelną susijusi su investicij ų/vertybinių popierių pardavimais ;
- registruojant gautinus dividendus;
Turto sumažėj imas pripažįstamas :
- sumažėj us valdomų vertybinių popierių rinkos kainai;
- apmokant Fondo mokesčius, numatytus Fondo taisyklėse;
- vykdant Fondo vienetų išpirkimų išmokas iš dalyvių;
- registruoj ant nuostolį, susij usi su investicij ų/vertybinių popierių pardavimais;
Fondas nurašo turtą (ar jo dalį) tik tada, kai jis netenka teisės tą turtą (ar j o dalį) kontroliuoti. Teisės
kontroliuoti turtą netenkama tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį), arba gaunama visą
sutartyj e numatytą naudą, baigiasi teisių galioj imo laikas arba šias teises Fondas perleidžia kitiems
ūkio subj ektams. Perleidus ar dėl kitų priežasčių nurašius turtą ar jo dalį, grynųjų aktyvų pokyčių
ataskaitoj e parodom as sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), j ei toks yra.
2.3.

Įsipareigojimų padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Fondo įsipareigoj imai - prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už
kuriuos Fondas privalės ateityj e atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima obj ektyviai nustatyti.
Pagrindinės Fondo įsipareigoj imų rūšis yra finansinio turto pirkimo įsipareigoj imai, valdymo
įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos bei kitos mokėtinos sumos ir įsipareigoj imai.
Finansinio turto pirkimo įsipareigoj imai atsiranda, kai Fondas sudaro investicij ų/vertybinių popierių
įsigij imo sandorį, o atsiskaitymas su pardavėj ų įvyksta vėliau negu sandorio sudarymo diena.
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinas sumas sudaro už Fondo turto valdymą apskaičiuotas
ir dar valdymo įmonei nepervestas atlyginimas (valdymo mokestis), atskaitymai iš dalyvių įmokų,
depozitoriumui mokėti nas atlyginimas, nustatytas depozitoriumo paslaugų sutartyj e . Kitos
mokėtinos sumos ir įsipareigoj imai parodo per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas ir paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną dar nepervestas sumas, gautų įplaukų sumas, kurioms dar nėra išleisti
investiciniai ar apskaitos vienetai, ir kituose straipsniuose neparodytas sukauptas mokėtinos sumas
ir įsipareigoj imus.
Įsipareigoj imų padidėj imas pripažįstamas :
- išperkant Fondo vienetus iš dalyvių;
- registruojant sumas, mokėtinas už įsigyj amas investicij as/vertybinius popierius;
registruoj ant mokėtinas depozitoriumui arba tarpininkams sumas dėl
investicij omis/vertybiniais popieriais;
- apskaičiuoj ant mokėtiną Fondo valdymo mokestį Valdymo įmonei
- apskaičiuojant kitus mokėtinus Fondo mokesčius numatytus Fondo taisyklėse.

operacijų

su

Įsipareigoj imų sumažėj imas pripažįstamas :
- atsiskaičius su Fondo dalyviu už išpirktus Fondo vienetus;
- apmokėj us įsigytų investicij ų kainą;
- apmokėj us komisinius, susij usius su investicijų/vertybinių popierių įsigij imu;
- apmokėj us Fondo mokesčius, numatytus Fondo taisyklėse.
Fondas nurašo finansinį įsipareigoj imą ar j o dalį tik tada, kai įsipareigoj imas įvykdomas,
panaikinamas ar nustoj a galioti. Perleidus ar kitaip panaikinus įsipareigoj imą (ar jo dalį), grynųjų
aktyvų pokyčių ataskaitoj e parodomas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), j ei toks yra.
2.3.

Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai

2.3. 1 . Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimas

Iš turto vertės atimant įsipareigoj imų vertę gaunama grynųjų aktyvų vertė. Grynųjų aktyvų vertė
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apskaičiuoj ama atsižvelgiant į Fondo turto ir įsipareigoj imų tikrąj ą vertę ir vadovauj antis Lietuvos
banko valdybos 20 1 2 m. liepos 1 2 d. nutarimu Nr. 03 - 1 53 patvirtinta "Grynųjų aktyvų vertės
skaičiavimo metodika".
Grynųjų aktyvų vertės padidėj imas pripažįstamas gavus pinigus už dalyviui parduotus investicinius
vienetus, registruoj ant iš kitų subj ektų gautas sumas, dividendų ir kitas paj amas, registruoj ant
parduotų investicijų pelną, investicij ų ir kito turto tikrosios vertės padidėj imą, įsipareigoj imų
tikrosios vertės sumažėj imą, turto padidėj imą ir įsipareigoj imų sumažėj imą dėl užsienio valiutos
kursų pokyčio, nurašant įsipareigoj imus, kitais investicinio fondo taisyklėse nustatytais atvej ais.
Grynųj ų aktyvų vertės sumažėj imas pripažįstamas, kai atsiranda įsipareigoj imas išpirkti iš Fondo
dalyvio investicinius vienetus, pervesti kitiems subjektams dalyviui priklausančių lėšų sumą, kai
įregistruoj amas įsipareigoj imas valdymo įmonei ar depozitoriumui, atsiradus kitų įsipareigoj imų,
registruoj ant investicijų ir kito turto tikrosios vertės sumažėj imą, įsipareigoj imų tikrosios vertės
padidėj imą, turto sumažėj imą ir įsipareigoj imų padidėj imą dėl užsienio valiutos kursų pokyčio,
registruoj ant parduotų investicijų nuostolius, nurašant gautinas sumas, kurių nesitikima atgauti,
patiriant kitų išlaidų, kurios nurodytos investicinio fondo taisyklėse.
Apskaičiuojant grynųjų aktyvų vertę, priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiauj ama,
vertinamos pagal LB patvirtintą Grynųj ų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką bei UAB "Novus
Asset Management" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo tvarką:
- Gryniej i pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę.
- Gautini dividendai apskaitomi kaupimo principu nuo dividendus mokėj imo paskelbimo dienos.
Skaičiuoj ant grynųjų aktyvų vertę, ne EUR denominuotų turto ir įsipareigoj imų vertė nustatoma
pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų tos valiutos ir EUR kursą, galiojantį vertinimo dieną.
Jei dėl GAV skaičiavimo klaidos vieneto vertė buvo apskaičiuota mažesnė, o skirtumas tarp
klaidingai apskaičiuotos vertės ir tikrosios vertės sudaro ne mažiau kaip 0, 1 procento tikrosios
vieneto vertės, - skirtumas turi būti atlygintas iš nuosavų valdymo įmonės lėšų. Kai skirtumas
mažesnis nei 0, 1 proc. , - jis gali būti neatlyginamas.
Fondo grynųjų aktyvų vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal
matematines apvalinimo taisykles.
2.3.2. Turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymas

Turto ir įsipareigoj imų skaičiavimas yra grindžiamas j ų tikrąj a verte, kuri atspindi grynųjų aktyvų
vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti. Tikroji vertė nustatoma pagal aktyviojoje
vertybinių popierių rinkoje skelbiamą kainą. Investicijos finansinėse ataskaitose atvaizduoj amos
ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąj a verte.
Vertybinių popierių, kuriais prekiauj ama reguliuoj amose rinkose, tikroj i vertė nustatoma pagal
rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną uždarymo kainą. Jei vertybiniai popieriai nebuvo
kotiruoj ami per paskutinę prekybos sesij ą, naudojama paskutinė žinoma uždarymo kaina.
Vertybinių popierių, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e ir tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioj e skirtumas, taip pat
ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e ir
j ų įsigij imo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vertės padidėj imui arba sumažėj imui.
Pelnas ar nuostoliai dėl finansinio turto ar finansinio įsipareigoj imo tikrosios vertės pasikeitimo
įtraukiami į ataskaitinio laikotarpio grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitą.
2.3.3. Investicinių vienetų vertės apskaičiavimas

Fondo grynųj ų aktyvų ir vieneto vertės yra skaičiuojamos kiekvieną Valdymo įmonės darbo dieną

vadovauj antis Lietuvos banko valdybos 20 1 2 m. liepos 1 2 d. nutarimu Nr. 03 - 1 53 patvirtinta
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"Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika". Fondo investicinis vienetas neturi nominalios
vertės . Pradinė vieneto vertė iki pirmoj o grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo buvo 1 00 EUR dolerių.
Investicinio fondo investicinis vienetas patvirtina Fondo dalyvio teisę į Fondo turto dalį. Fondo
investicinio vieneto vertė nustatoma Fondo Grynuosius aktyvus padalinant iš visų apyvartoje
esančių Fondo vienetų skaičiaus. Fondo vieneto vertė nustatoma keturių skaičių po kablelio
tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo investicinio vieneto vertė
išreiškiama JA V doleriais .
Kiekvienam dalyviui tenkanti subj ekto turto dalis apskaičiuoj ama j am priklausančių vienetų skaičių
dauginant iš vieneto vertės . Pasikeitus grynųjų aktyvų vertei, dalyviui priklausanti subj ekto turto
dalis nesikeičia. Fondo vieneto vertė nustatoma grynųjų aktyvų vertę dalij ant iš visų apyvartoje
esančių vienetų skaičiaus.
2.4.

Fondo pajamos ir sąnaudos

2.4. 1.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir įvertinimas

Paj amos - ekonominės naudos padidėj imas, pasireiškiantis turto arba j o vertės padidėj imu arba
įsipareigoj imų sumažėj imu per ataskaitinį laikotarpį, dėl kurio padidėj a Fondo grynasis turtas,
išskyrus tiesioginį j o didinimą (pavyzdžiui, dalininkų įnašais). Paj amos pripažįstamos vadovauj antis
kaupimo principu, t. y. apskaitoj e j os registruoj amos, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų
gavimą·
Sąnaudos - ekonominės naudos sumažėj imas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėj imu ar
įsipareigoj imų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėj a Fondo grynasis turtas,
išskyrus tiesioginį j o mažinimą, pavyzdžiui, išperkant investicinius vienetus iš dalininkų. Sąnaudos
apskaitoj e pripažįstamos vadovauj antis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį,
kai uždirbamos su j omis susijusios paj amos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.
Kaupimo principas numato, kad ūkinės operacij os ir ūkiniai įvykiai apskaitoj e registruoj ami, kai jie
įvyksta, neatsižvelgiant, kada buvo gauti ar sumokėti pinigai. Pagal kaupimo principą sąnaudos
apskaitoj e pripažįstamos ir registruoj amos, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo
išleisti pinigai. Palyginimo principas numato, kad ataskaitinio laikotarpio paj amos turi būti siej amos
su sąnaudomis, patirtomis toms paj amoms uždirbti. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis,
kuri patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio paj amas.
Paj amos ir sąnaudos įvertinamos tikrąj a verte. Fondo atsiskaitymai vykdomi per Fondo
depozitoriumą, todėl paj amų ir sąnaudų sumos atspindi gauta/sumokėta arba gautinąJmokėtiną
PInIgų sumą·
2.4.2.

Pajamų rūšys

Pagrindinės Fondo paj amų rūšys yra:
- vertybinių popierių tikrosios vertės prieaugis;
- vertybinių popierių pardavimo pelnas;
- dividendų, kuriuos moka vertybinių popierių emitentai, paj amos
Vertybinių popierių tikrosios vertės padidėj imo paj amos pripažįstamas, kai rinko kainą, kuri
atitinką aktyvo tikrąj ą vertę, yra didesnę, lyginant su kaina, kurią Fondas sumokėj o įsigyj ant
vertybinį popierių. Nustatant Fondo sumokėta už vertybinius popierius kainą, komisiniai, sumokėti
depozitoriumui, už pirkimo operacijos įvykdymą, nėra įskaitomi į vertybinių popierių įsigij imo
kainą, bet pripažįstami Fondo sąnaudomis.
Vertybinių popierių pardavimo pelnas apskaičiuoj amas, kaip už parduotus vertybinius popierius
gautinos pinigų sumos ir vertybinių popierių tikrosios vertės, paskutinio ataskaitinio laikotarpio
pabaigoj e, skirtumas. Apskaičiuoj ant vertybinių popierių pardavimo pelną, komisiniai, mokėtini
depozitoriumui už pardavimo operacijos įvykdymą, nėra įskaitomi į pardavimo pelną. Vertybinio
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popieriaus pardavimo pelnas pripažįstamas pardavimo sandorio sudarymo dieną. Nustatant, kokie
tos pačios rūšies ar klasės vertybiniai parduodami, taikomas FIFO metodas, t.y. laikoma, kad
parduodami anksčiausiai įsigyti tos pačios rūšies ar klasės vertybiniai popieriai.
Fondo dividendų paj amas sudaro išmokos, kurias išmoką vertybinių popierių, į kuriuos Fondas
investuoj a, emitentai. Dividendų paj amos pripažįstamos tada, kai Fondas turi teisę gauti dividendus,
o vertybinių popierių emitentas išskaičiuoj a mokėtinus dividendus iš vertybinių popierių kainos (ex
dividend date). Dividendai registruojami grynąj a gautina suma, atskaičius visus mokesčius, kuriuos
emitentas išskaito prieš dividendų išmokėj imą. Fondo gaunami dividendai Lietuvoj e, pagal LR
Pelno mokesčio įstatymą, nėra pelno mokesčio obj ektas.
Visos Fondo uždirbtos paj amos yra reinvestuoj amos į vertybinius popierius pagal Fondo strategiją.
Fondo sąnaudos, atskaitymai valdymo imonei ir depozitoriumui bei kitos išlaidos,
dengiamos iš Fondo lėšų
2.4.3.

Pagrindinės Fondo sąnaudų rūšys yra:
- atskaitymai valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kitos išlaidos, dengiamos iš Fondo lėšų;
- vertybinių popierių tikrosios vertės sumažėj imo sąnaudos ;
- vertybinių popierių pardavimo nuostolis;
Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei, dengiamas iš Fondo lėšų:
- Turto valdymo mokestis skaičiuoj amas kiekvieną darbo dieną sudaro 1 ,75 procento nuo
subfondo vidutinės metinės GA vertės ;
- Sėkmės mokestis, kuris skaičiuoj amas remiantis aukščiausios pasiektos ribos principu sudaro
20 procentų nuo subfondo vieneto vertės metinio prieaugio;
Atlyginimas Depozitoriumo suteiktas paslaugas mokamas skaičiuoj amas kaupimo principu
kiekvieną darbo dieną nuo vidutinės metinės subfondo GA vertės ir negali būti didesnis nei 0,25%
nuo vidutinės metinės subfondo grynųjų vertės .
Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas i r gali būti ne daugiau nei 1 ,0
proc. vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimas audito įmonei skaičiuoj amas kiekvieną
darbo dieną.
Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas už tarpininkavimą perkant ir
parduodant finansines priemones. Š is mokestis apskaičiuoj amas kiekvieną darbo dieną, j ei tą dieną
buvo sudarytas nors vienas sandoris . Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo
sutartyj e nustatyta tvarka ir terminais. Š ios išlaidos negali būti didesnės negu 1 ,0 proc. nuo
vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės .
Kitos nenumatytos arba nustatytas ribas viršij ančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita.
Vertybinių popierių tikrosios vertės sumažėj imo sąnaudos pripažįstamos, kai vertybinio popierių
tikroji vertę, yra mažesnė, lyginant su kaina, kurią Fondas sumokėj o įsigyjant vertybinius
poplenus.
Vertybinių popierių pardavimo nuostolis apskaičiuoj amas, kai suma, gautina už parduotus
vertybinius poplenus yra mažesnę lyginant su vertybinių popierių tikrąj ą vertė, paskutinio
ataskaitinio laikotarpio pabaigoj e.
Depozitoriumui mokėtini komisiniai, dėl sandorių sudarymo perkant ir parduodant vertybinius
popierius, į įsigyj amų vertybinių popierių įsigij imo savikainą nėra įskaitomi ir pripažįstami
sąnaudomis sandorių sudarymo diena.
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3.

Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertę.

Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt
Investicinių vienetų (akcijų), esančių
apyvartoje, skaičius
4.

Ataskaitinio Ataskaitinio
Prieš dvej us
laikotarpio Prieš metus
laikotarpio
metus
(2013-12-31)
pabaigoje
pradžioje
(2012-12-31)
(20 13-12-3 1) (2014-12-3 1)
1 1 25989
1 34 1 326
1 5 69292
1 34 1 326

322,4604

3 4 1 , 1 228

322,4604

294,9 1 3 3

525 1 ,07

1 1 086,95

525 1 ,07

6548,37

Parduotų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė

Fondo dalyviai pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subj ektų įstatymo nuostatas
yra investicinio Fondo bendraturčiai. Investicinį fondą sudarantis turtas yra j o dalyvių bendroji
dalinė nuosavybė. Dalyvio dalis bendroj oj e nuosavybėj e nustatoma atsižvelgiant į j o asmeninėje
investicinių vienetų sąskaitoj e įrašytų investicinių vienetų skaičių.
Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoj e Dalyvių įmokų į fondą straipsnyje parodoma į investicinį fondą
per ataskaitinį laikotarpį gautų įmokų suma, atskaičius platinimo mokesčius, numatytus Fondo
taisyklėse.
2014 m. gruodžio 3 1 d.
Investicinių
vienetų
(akcij ų)
skaičius

lšplatinta (konvertuojant pinigines lėšas i
investicinius vienetus)
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus i
pinigines lėšas)
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų
investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir
vertės
5.

Vertė, Lt

2013 m. gruodžio 31 d.
Investicinių
vienetų
(akcij ų)
skaičius

Vertė, Lt

746,7 1 07

24 1 696

1 59 1 ,274 1

483392

306,0000

99890

1 249,6492

3 6 1 742

440,7 1 07

1 4 1 806

3 4 1 ,6249

1 2 1 650

Pinigai

Fondo pinigus sudaro lėšos depozitoriumo banko sąskaitoj e
Valiuta
EUR
USD
LTL
Viso

20 1 4 m . gruodžio 3 1
Suma litais
Suma valiuta
72 1 9
209 1
3 9 1 840
1 3 8035
45
45
399104

20 1 3 m . gruodžio 3 1
Suma litais
Suma valiuta
255223
73 9 1 8
2203 1 9
552957
290 1
290 1
8 1 1081

Fondas pinigines lėšas apskaitomos depozitoriumo banko sąskaitoj e .
6.

Terminuotieji indėliai

Fondas 20 1 4 ir 20 1 3 m. gruodžio 3 1 buvo sudaręs valiutų apsikeitimo iš anksto numatytų kursų
sandorius . Š ių sandorių vykdymui užtikrinti pateikti garantiniai užstatai :
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Valiuta

Garantiniai užstatai

EUR
USD

Viso
7.

2014 m. gruodžio 3 1
Suma
Suma litais
valiuta
6 1 579
1 7 835

7600

2 1 574

25435

831 53

2013 m . gruodžio 31
Suma
Suma
valiuta
litais

3500

1 2085

3500

12085

Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir investicijų portfelio struktūra

Fondo Perleidžiamuosius vertybinius popierius sudaro investicij os į kitų kolektyvinio investavimo
subjektų investicinius vienetus. Fondo valdomus vertybinius popierius sudaro :
Vyriausybių ir centrinių bankų arbajų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2013 m. 2ruodžio 31
2014 m. gruodžio 31
Valiuta
Emitentas
Suma
Suma
Suma
Suma
valiuta
litais
litais
valiuta
83527
29424
USD
Republic of Belarus
62024
6 1 449
6 1 449
62024
LTL
Lietuvos Respublika
61449
61449
145551
91448
Viso
' . .
Kiti ne nuosavylb ės vertylb ImaI popIenaI
Emitentas

Valiuta

USD

Alfa Bank
Viso

2014 m. gruodžio 31
Suma
Suma
litais
valiuta
90002
3 1 705
90002
3 1 705

2013 m. 2ruodžio 31
Suma
Suma
litais
valiuta
338 1 3
84865
84865
33813

2014 m. gruodžio 3 1
Suma
Suma
litais
valiuta

2013 m. gruodžio 31
Suma
Suma
litais
valiuta
28078
70469

Nuosavybės vertybiniai popieriai
Emitentas

American International Group
Baidu . com Inc .
Olympic Entertainment Group
Viso

Valiuta

USD
USD
EUR

38755
1 0200
48955

1 1 00 1 3
352 1 9
145232

"
. .
Kitų kolektyvinio investavimo subJ' e ktų mvestIclma1 vIenetaI l r akCIJ OS
2014 m. gruodžio 31
Valiuta
Suma
Emitentas
Suma
litais
valiuta
EUR
Lyxor ETF M SCI World
USD
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
USD
ProShares UltraShort Yen ETF
USD
Taiwan Fund inc.
O
O
Viso

28078

70469

2013 m. gruodžio 31
Suma
Suma
valiuta
litais
151 12
5 2 1 80
28908
725 53
2 1 982
55 1 7 1
23 1 84
5 8 1 87
238091
89186

Fondo investicijų portfelį sudaro Fondo turimų finansinių priemonių rinkinys ir pImgai
depozitoriumo banko sąskaitoj e. Ž emiau pateikiama detali investicijų portfelio struktūros analizė
20 1 4 - 1 2 - 3 1 :
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Emitento (KIS, kredito
istaigos, banko, nekilnojamo
turto obJekto) pavadinimas

Kodas
1

2

Šalis

Nuosavybės vertybiniai popieriai

j

ISIN kodas /
Priemonės
pavadinimas

Valiuta

Bendra
isigijimo
vertė, Lt

Bendra
rinkos
vertė, Lt

Dalis
GA, %

Baidu. com Inc.

Kini a

U S 0 5 6 75 2 1 085

USD

1 70

1 1 2 1 56

1 1 00 1 3

7,0 1 %

Olympic Entertainment Group

Lietuva

EE3 1 0008402 1

EUR

6000

39362

352 1 9

2,24%

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

j

Republic of Belarus

Baltarusi a

XS052939470 1

USD

30

8 7 62 0

83527

5 ,32%

Lietuvos Respublika

Lietuva

LTOOO0603 2 5 0

LTL

600

6 1 083

62024

3,95%

Alfa Bank

Rusi a

X S 04949 3 3 806

USD

31

86679

90002

5 , 74%

386900

380785

24,26%

j

Iš viso

8.

Kiekis
' vnt.

Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus.
Investicij ų pasiskirstymas

Rinkos vertė

Rinkos vertė

Dalis aktyvuose

Dalis aktyvuose

ataskaitinio

ataskaitinio

(%)

laikotarpio
pradžioj e

laikotarpio
pradžioj e

(%)

Pagal investavimo objektus
Akcijos

1 4 5 232 ,09

9 ,2 1 %

Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai

1 45 5 5 1 ,02

Įmonių skolos vertybiniai popieriai

90 002,27
0,00

KIS
Indėliai

70 468,9 1

5 ,23%

9,23%

6 1 448,78

4,56%

5 ,7 1 %

84 865,0 1

6,30%

0,00%

2 3 8 09 1 ,4 1

1 7 ,66%

83 1 53 ,46

5 ,27%

1 2 084,80

0,90%

I švestinės finansinės priemonės

-43 497,07

-2,76%

- 1 683 ,65

-0, 12%

Pinigai kredito istaigose

399 1 04,20

2 5 ,32%

8 1 1 080,85

60, 1 7%

756866,85

4 8 ,0 1 %

7 1 542, 1 0

5 ,3 1 %

1 576 4 1 2,82

1 00,00%

1 347 898,2 1

1 00,00%

90 002,27

46,86%

70 468,9 1

1 9 , 13%

1 4 5 5 5 1 ,02

75 ,79%

61 448,78

1 6,68%

Kitos priemonės
(gautinos sumos už VP pardavimą)
I š viso
Pagal sektorius
Finansinės paslaugos
Vyriausybių skola
KIS

0,00

0,00%

2 3 8 09 1 ,4 1

64,64%

Išvestinės finansinės priemonės

-43 497,07

-22,65%

- 1 683 ,65

-0,46%

Iš viso

1 92 056,22

1 00,00%

3 6 8 325,45

1 00,00%

1 432 249,87

90,85%

964 060,66

7 1 ,52%

82 093,82

5 ,2 1 %

3 1 9 487,93

23 ,70%

Pagal valiutas
JAV doleriai*
Eurai
Lietuvos Litai
I š viso

62 069, 14

3 ,94%

64 3 50,03

4,77%

1 576 4 1 2 , 8 3

1 00,00%

1 347 898 ,62

1 00,00%

0,00

0,00%

1 43 022,2 1

1 0,6 1 %

Pagal geografinę zoną
JAV
Rusij a

90 002,27

5 ,80%

84 865,01

6,30%

1 46 1 6 1 0,59

94,20%

954 472,88

70,8 1 %

Japonija

0,00

0,00%

5 5 1 70,67

4,09%

Taivanas

0,00

0,00%

5 8 1 87,20

4,32%

Pasaulis

0,00

0,00%

52 1 80,23

3 ,87%

1 5 5 1 6 1 2,86

1 00,00%

1 347 898,2 1

1 00,00%

Lietuva

Iš

viso
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9.

Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

.
.
In vest lClJ Ų pardaVImo san donų gaufmas sumas su daro:
Emitentas

Pultegroup Inc .
Alibaba Group
Bank of America Corp
Direx S&P 500 Bull 3X SH ETF
Direxion DLY Small Cap Bull 3x
Proshares Ultra Russel1 2000 ETF
Velocityshares Inv VIX Sh TM ETN
Viso
10.

2014 m. gruodžio 31
Suma
Suma
valiuta
litais

Valiuta

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

3 9500
3 6226
276 1 9
54240
52539
56502

2013 m. gruodžio 3 1
Suma
Suma
valiuta
litais
7 1 542
28505

1 1 2 1 30
1 02833
7840 1
1 5 3970
1 49 1 42
1 6039 1
756867

7 1 542

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

Įsipareigoj imai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis sudaro sukauptas nerealizuotas išankstinių
valiutos pirkimo sandorių rezultatas, apskaičiuotas kaip numatyto fiksuoto valiutos pirkimo kurso, sutarto su
banku, ir gruodžio 3 1 d . nustatyto Lietuvos banko kurso skirtumas .
2014.12.3 1
LTL
EUR
43497
1 25 9 8

Išankstinių valiutos pirkimo sandorių
nerealizuotas pelnas (nuostolis)
Viso
1 1.

12598

2013.1 2.3 1
EUR
LTL
488
1 684

43497

488

1 684

Sandoriai su susijusiais asmenimis

SUSIJ USIaIS asmemmIS ĮSIgytI Fond o VIenetai :
Per 2014 metus
Vertė
Vienetai
EUR
I LTL

I

Fondo investicinių vienetų jsiJ!.iiimas

Valdymo imonė
Viso

359,868 1
359,8681

I
I

34000
34000

I
I

1 1 7395
1 1 7395

Per 2013 metus
Vertė
Vienetai
LTL
EUR I

I

-I
-I

-I
-I

-

Susijusiem s asmenims priklausančių Fondo vienetų likučiai ir jų rinkos vertė ataskaitinio lr
praėj usio ataskaitinio laikotarpių pabaigoj e :

Valdymo imonė

2014 2ruodžio 31 d.
Vienetai
Rinkos vertė
LTL
EUR
1 26 1 69
369,868 1
3654 1

Viso

369,8681

36541

126169

2014 2ruodžio 31 d.
Vienetai
Rinkos vertė
EUR
LTL
1 00,0000
9339
3 2246
100,0000

9339

32246

Per 20 1 4 metus Valdymo įmonei priskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai, bei mokėtinų mokesčių likutis
20 1 4 - 1 2 - 3 1 :

Valdymo ir vienetų platinimo mokestis
Viso

Priskaičiuota
LTL
EUR
26097
7558
26097
7558

Mokėtina 2014-12-3 1
LTL
EUR
593
2047
2047
593

Per 20 1 3 metus Valdymo įmonei priskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai, bei mokėtinų mokesčių likutis
20 1 3 - 1 2 - 3 1 :
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Valdymo ir vienetų platinimo mokestis
Viso
12.

Priskaičiuota
LTL
EUR
6036
20842
6036
20842

Mokėtina 2013-12-3 1
LTL
EUR
1 607
466
466
1 607

Apskaitinių įvertinimų ir apskaitos politikos pakeitimai

Reikšmingų apskaitinių įvertinimų pakeitimų, ar pateiktos lyginamosios informacij os koregavimų
dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo per 20 1 3 m. nebuvo
13.

Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės
finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus nebuvo. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo
datos neįvyko reikšmingų turto ir įsipareigoj imų pokyčių, neįtrauktų į grynųjų aktyvų vertę.
14.

Finansinė rizika ir jos valdymo metodai

Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti kritimų ir kilimų, o taip pat likvidurno, efektyvumo,
reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali neigiamai Įtakoti subfondų investicijų vertę. Rinkos
svyravimo rizikai mažinti bus naudoj amas portfelio diversifikavimas ir kitos rizikos valdymo
priemonės ir technikos. likvidumo rizika bus minimizuoj ama lėšas investuoj ant į kiek galima
likvidesnes finansines priemones. Vis dėlto, egzistuoj a galimybė, kad neigiami makroekonominiai
pokyčiai ar kiti veiksniai, turės įtakos visai finansinių priemonių rinkai.
Valiutų kursų svyravimo rizika.
Investicij ų vertę gali tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti užsienio valiutų kursų pokyčiai.
Valdymo įmonė, valdydama subfondus, gali priimti sprendimą drausti arba nedrausti užsienio
valiutos kursų riziką. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis (išankstiniais, apsikeitimo, pasirinkimo valiutų keitimo sandoriais) sumažinant arba
panaikinant grynąj ą atvirąj ą valiutos pozicij ą.
Kredito rizika.
Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigoj imus Fondui arba
investavimo obj ektui. Kredito rizika ypatingai susij usi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų
rinkos priemonėmis ir indėliais. Kredito rizika valdoma užtikrinant reikiamą diversifikavimą, tam
taip pat gali būti naudoj amos ir išvestinės finansinės priemonės. Rinkos likvidumo rizika.
Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidurno, kuris neleidžia parduoti finansines priemones
norimu laiku už norimą kainą. likvidurno rizika bus minimizuoj ama lėšas investuoj ant Į kiek galima
likvidesnes finansines priemones.
Palūkanų normos rizika.
Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti subfondų investicijų portfelyj e esanCIŲ
finansinių priemonių vertę. Palūkanų normos rizika gali būti valdoma naudoj ant išvestines
finansines priemones arba taikant investicijų portfelio imunizavimą.
Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika.
Sudarant sandorius už biržos ribų egzistuoj a rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo
Įsipareigoj imų. Si rizika taip pat egzistuoj a sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo
negarantuoj a atitinkamos biržos procedūros. Š ią riziką bus stengiamasi minimizuoti sudarant
sandorius su patikimomis, gerą reputacij ą turinčiomis finansų institucij omis.
Siekdama veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudosis visuotinai
priimtais rizikos valdymo metodais. Subfondų rizikos valdymas yra pagristas protingu investicijų
portfelio diversifikavimu, laikantis KISI, Fondo taisyklėse įtvirtintų apriboj imų. nuolatiniu
prisiimtos rizikos lygo stebėj imu ir analize bei kiekybiniais prisiimtos rizikos lygio apriboj imais.
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Prisiimtos rinkos rizikos įvertinimui yra naudoj amas įsipareigoj imų įvertinimo metodas. Taikant
įsipareigoj imų įvertinimo metodą išvestinių finansinių priemonių pozicijos yra perskaičiuoj amos i
analogiškas bazinių finansinių priemonių pozicij as pagal bazinės finansinės priemonės rinkos vertę.
Įmonė, skaičiuodama prisiimtą rizikos apimti, atsižvelgia i tarpusavio užskaitos ir apsidraudimo nuo
rizikos susitarimus. kurie mažina įsipareigoj imų dydi j eigu šiais susitarimais nėra ignoruoj ama
akivaizdi ir esminė rizika ir dėl j ų akivaizdžiai nesumažėj a prisiimta rizikos apimtis .
Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigoj imų bendra vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoj e :
Išvestinės finansinės priemonės pavadinimas
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)
VISO

Įsipareigoj imų vertė, Litais
395 1 20
395120

Išvestinės finansinės priemonės didesne dalimi yra naudoj amos apsidraudimo tikslais. Pagrindinė
rizika, nuo kurios yra apsidraudžiama su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. yra valiutų kursų
pokyčių rizika.
15.

Vieneto vertės ir metinės investicijų grąžos pokyčiai

. :
( CIO, mvestlcIJ Ų porttie r10 metmės mvestlclJ Ų grąžos pok ytls
leneto vertės pokY
Ataskaitinio
Prieš 2
Prieš metus
laikotarpio
metus
Investicinio v ieneto (akcij os) vertės
- 1 4,59%
5 ,79%
9,34%
pokytis
- 7,58%
8 ,49%
1 2,22%
Metinė bendroj i investicijų grąža
- 9,09%
1 1 ,98%
1 0,27%
Metinė grynoj i investicij ų grąža
Investicinio vieneto (akcij os) vertės
1 3,85%
7,60%
8,72%
pokyčio standartinis nuokrypis
� .

Prieš 1 0
metų
-

-

Metinė bendroj i investicij ų grąža parodo ataskaitinio laikotarpio investicinių priemonių portfelio

investicijų grąža, kurią apskaičiuoj ant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.
Metinė grynoj i investicij ų grąža parodo Fondo investicinių priemonių portfelio investicij ų grąža,

kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.
Investicinio vieneto vertės pokyčių standartinis nuokrypis - statistinis rizikos rodiklis, rodantis, kaip
smarkiai svyruoj a vieneto vertės pokyčiai, palyginti su j ų vidutiniu pokyčiu
16.

Vidutinė vieneto grąža

Vidutinė investicij ų grąža, vidutinis subj ekto vieneto (akcij os) vertės pokytis lr J O standartinio
nuokrypio rodikliai :

Vidutinis investicinio vieneto vertės
pokytis
Vidutinis lyginamoj o indekso
reikšmės pokytis
Vidutinė bendroji investicij ų grąža
Vidutinė grynoj i investicijų grąža
Vidutinis investicinio vieneto vertės
pokyčio standartinis nuokrypis

Per paskutinius
3 metus
0, 1 8%

Per paskutinius
5 metus
-

Per paskutinius
1 0 metų
-

Nuo veiklos
pradžios
-

-

-

-

-

1 ,7 1 %

-

-

-

1 0,06%

-

-

-

-

-

-

-
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Mažiausia ir didžiausią investicinio vieneto vertė :
20 1 4 metai
Data
20 1 4-03 - 1 4
20 1 4 - 1 2 - 3 1

Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė (Lt)
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė (Lt)

20 1 3 metai

Vertė
292,30
341 , 1 2

Data
20 1 3-06-05
20 1 3- 1 2-23

Vertė
280,83
323 ,42

1 7 . Atskaitymai iš turto

Atskaitymai

Atskaitymo dydis,
taikytas
ataskaitiniu
laikotarpiu

Už valdymą
nekintamas dydis
sėkmės mokestis

Depozitoriumui
Už sandorių sudarymą
Už auditą
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)
Išlaidų, įskaičiuoj amų i BIK, suma
BIK % nuo GAV*
Visų išlaidų suma
PAR (j e igu skaičiuoj amas)* *

Per ataskaitinį
laikotarpį
priskaičiuotų
atskaitymų
suma (Lt)
26097

% nuo
ataskaitinio
laikotarpio
vidutinės
GAV
1 ,75%

26097
0,00
3 600
1 17121
6958

1 ,75%
0,00%
0,24%
7,85%
0,47%
0,00%
3 6 655
2,34%
9,07%
1 2,52%

1 ,75%
20%
(0,06% min 300LTL)

O

1 53776

Pagal BIK skaičiavimo taisykles nustatytas LB į bendrąsias veiklos išlaidas neįtraukiami platinimo,
išpirkimo ir kiti mokėj imai, kuriuos investuotoj as sumoka tiesiogiai.

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK), tai procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė fondo grynųjų
aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Į bendrąsias veiklos išlaidas neįtraukiami
platinimo, išpirkimo ir kiti mokėj imai, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai.
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) - rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo
subj ekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subj ektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau
sandorių sudarymo išlaidų.
1 8 . Mokėjimai tarpininkams

Tarpininko
pavadinimas
AB Swedbank

Suteiktų paslaugų
aprašymas
Komisiniai mokesčiai už
sandorių sudarymą

Atlygis už
paslaugas, Lt
20 1 4 metai
1 17121

Atlygis už
paslaugas, Lt
20 1 3 metai
4 1 354

1 1 7121

41354

Iš viso

Tarpininko ryšys
su valdymo įmone
Paslaugų teikimo
sutartis

1 9. Investicinio fondo ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai

Atskira investicinio fondo pinigų srautų ataskaita nesudaroma. Pinigų srautai pateikiami tiesioginiu
būdu. Pinigų srautų ataskaitoje parodomos Fondo pinigų įplaukos ir išmokos per ataskaitinį
laikotarpį·
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Eil.
nr.

1.
1. 1 .
I. 1 . 1 .
I. 1 .2.
I. 1 .3 .
I.2.
I.2. 1 .
I.2.2.
I.2 . 3 .
II.
11. 1 .
11.2.
II.3 .
11.4.
11.5 .
11.6.
11.7.
11. 8 .

III.
IV.
V.
VI.

Pinigų srautų pavadinimas

Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos
Gauti pinigai už parduotą finansinį ir investicinį turtą
Gautos palūkanos
Gauti dividendai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigų išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigij imą ir
įvykdyti įsipareigoj imai
Su valdymu susijusios išmokos
Kitos išmokos
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (1 . 1 - 1 .2)
Finansinės veiklos pinigų srautai
Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos. Investicinių vienetų
pardavimas
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Dividendų išmokėj imas
Paskolų gavimas
Paskolų grąžinimas
Sumokėtos palūkanos
Pinigų srautai, susij ę su kitais finansavimo šaltiniais (+arba - )
Kitų įmonės įsipareigoj imų padidėj imas (sumažėj imas) (+arba-)
Grynieji finansinės veiklos pinigu srautai
(TI.l-TI.2 - TI.3 + TI.4 - TI. 5- TI.6 + TI.7 + TI.8)
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui (+ arba-)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (+ arba-)
Pinigų laikotarpio pradžio.ie
Pinigų laikotarpio pabaigoje

Direktorius
Fondo valdytojas
"- ""-

---,(c;::;
F o- -;do-

--::-:o� odyt

Praėję
finansiniai
metai

32909036
3289375 8
7547
773 1
- 33577787
- 33249255

1 08 1 4237
1 079 1 1 29
1 5940
7 1 68
- 1 0520275
- 1 045 1 037

-29 1 60
-299372
-668751

-20843
-48395
293962

24 1 696

483392

- 99890

- 3 6 1 742

1 4 1 806

121650

1 1 4968

-2 1 092

-41 1 977
8 1 1081
399104

394520
4 1 6560
8 1 1081

�� _k-,as---;T_o_o_m-,s-:-:-a_lu
�
� �"",--__L_eo_n_a...,.rd_a.,...s_. D_ir.,-'žy,,-s
'
---;

__

(Valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

-

Finansiniai
metai

-:--'d-:-in-:-igų - va
im- -'-)-

//

-

(PiraŠaS)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__

_
_
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