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I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo 
subjekto sudarymo dokumentams data: 

 
Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC 
FUND II. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2011 m. birželio 30 d. 
VPK sprendimu Nr. 2K-128 

 
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: 

 
2011 m. sausio 01 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. 

 
3. Valdymo įmonės duomenys: 
 

3.1. Pavadinimas ir įmonės kodas: 
 

Pavadinimas: UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ 
Įmonės kodas: 301849625 

 
3.2. Adresai: 

 
Registracijos adresas: Jogailos g. 4, 01103 Vilnius, Lietuva 

 Buveinės adresas: Saltoniškių g. 2, 08126 Vilnius, Lietuva 
 

3.3. Telefono nr, el. pašto adresas, tinklalapio adresas: 
 

Telefono nr.: (8 5) 261 9470 
El. pašto adresas info@lordslb.lt 
Tinklalapio adresas www.lordslb.lt 

 
3.4. Veiklos licencijos numeris: 

 
Licencijos Nr. VĮK-016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d. 

 
3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos: 

 
Vykintas Misiūnas, fondų valdytojas 

 
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai: 

 
Pavadinimas: AB „SEB Bankas“  
Įmonės kodas: 112021238 
Adresas: Jogailos g. 4, 01116Vilnius, Lietuva 
Telefono nr.: (8 5) 268 2688 

 
II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ 

 
5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė: 
 

 
Laikotarpio pradžioje Laikotarpio pabaigoje Prieš vienerius metus 

Prieš  
dvejus  
metus 

EUR Lt EUR Lt EUR Lt EUR Lt 
Investicinių 
vienetų skaičius 0,0000 0,0000 1'500'000,0000 1'500'000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Grynųjų aktyvų 
vertė 0,00 0,00 1'493'556,31 5'156'951,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investicinio 
vieneto vertė 0,0000 0,0000 0,9957 3,4380 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė: 
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 Investicinių vienetų skaičius 
Rinkos vertė 

EUR Lt 
Išplatinta 1'500'000,0000 1'500'000,00 5'179'200,00 
Išpirkta 0,0000 0,00 0,00 
Skirtumas 1'500'000,00000 1'500'000,00 5'179'200,00 

 
III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI 

 
7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų 

koeficientas: 
 

Atskaitymai 
Atskaitymo dydis, % Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai % nuo 

laikotarpio 
vidutinės GAV  

Maksimalus 
leistinas 

Šį laikotarpį 
taikytas EUR Lt 

SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS: 
Už valdymą     34'397,27 118'766,90 2,31% 
nekintamas dydis 6,04% 2,31% 34'397,27 118'766,90 2,31% 
sėkmės mokestis     0,00 0,00 0,00% 
Už depozitoriumo paslaugas 0,20% 0,06% 880,17 3'039,04 0,06% 
Už sandorių sudarymą     0,00 0,00 0,00% 
Už auditą 0,10% 0,21% 3'153,96 10'890,00 0,21% 
Už apskaitos paslaugas     7'008,80 24'200,00 0,47% 
Už teisines paslaugas     17'039,34 58'833,44 1,14% 
Už kitas administravimo išlaidas     1'190,34 4'109,99 0,08% 
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas 15,00% 4,27% 63'669,88 219'839,37 4,27% 

SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS: 
Už teisines paslaugas     0,00 0,00 0,00% 
Už turto vertinimą     0,00 0,00 0,00% 
Už valstybės rinkliavas ir mokesčius     0,00 0,00 0,00% 
Už finansų tarpininkų paslaugas 1,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Už turto aptarnavimą ir išlaikymą 30,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Už paskolas 15,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Už turto vystymą 10,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Už kitas veiklos išlaidas     0,00 0,00 0,00% 
Visų išlaidų suma     0,00 0,00   

 
8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje 

pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (litais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant 
dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10‘000 Lt, o 
metinė investicijų grąža – 5 proc.: 

 

 Po 1 metų Po 3 metų Po 5 metų Po 10 metų 

Sumokėta atskaitymų 424,47 1'273,41 2'122,35 4'244,70 
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų 10'500,00 11'500,00 12'500,00 15'000,00 
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui 10'075,53 10'226,59 10'377,65 10'755,30 

 
IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO 

INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 
 

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis: 
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Kredito įstaigos / emitento 
pavadinimas Šalis Valiuta ISIN (reg.) 

kodas 
Pabaiga / 

Išpirkimas 
Pelnin- 

gumas, % 
Įsigijimo vertė, 

valiuta 
Rinkos vertė, 

valiuta Rinkos vertė, Lt GA dalis, 
% 

PINIGAI:            
AB SEB Bankas LT LTL     263,92 911,27   
Iš viso pinigų       263,92 911,27 0,0% 
          
INDĖLIAI:          
          
NE NUOSAVYBĖS VP:          
nereguliuojamose rinkose:          
UAB "K29" obligacijos LT EUR LT302648109O 

 
2016-08-19 

 
12,00% 

 
5'041'088,00 1'519'622,72 5'246'953,32 101,7% 

Iš viso:      5'041'088,00 1'519'622,72 5'246'953,32 101,7% 
              
NUOSAVYBĖS VP:              
nereguliuojamose rinkose:              
UAB „K29“ LT LTL LT302648109U 

 
  10'000,00 0,29 1,00 0,0% 

Iš viso:      10'000,00 0,29 1,00 0,0% 
                 
IŠ VISO:           1'519'886,93 5'247'865,59 101,8% 

 
10. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas: 

 
Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius 
Baltijos šalių komercinius nekilnojamojo turto objektus ir (arba) komercinius nekilnojamojo 
turto objektus, reikalaujančius investicijų ar koncepcijos pakeitimų, ir (arba) vystymo 
projektus. 
Laikinai laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į: ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės, 
likvidžias, investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos 
valstybių vyriausybių obligacijas, ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius investicinio reitingo 
(S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose. 

 
11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus: 

 
 

Investicijų pasiskirstymas 
Laikotarpio pradžioje Laikotarpio pabaigoje 

Rinkos vertė 
GA dalis, % 

Rinkos vertė 
GA dalis, % 

EUR Lt EUR Lt 
PAGAL TURTO KLASĘ: 0,00 0,00 0,00% 1'519'886,93 5'247'865,59 101,76% 
Pinigai 0,00 0,00 0,00% 263,92 911,27 0,02% 
Indėliai 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Pinigų rinkos priemonės 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Ne nuosavybės VP 0,00 0,00 0,00% 1'519'622,72 5'246'953,32 101,75% 
Nuosavybės VP 0,00 0,00 0,00% 0,29 1,00 0,00% 
Kitos priemonės 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį: 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Aukštos kokybės turtas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Vystymo projektai 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Probleminis turtas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius: 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Biurų centrai 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Prekybos centrai 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Logistikos centrai 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Nekilnojamasis turtas pagal geografiją: 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
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Lietuva 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Latvija 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
Estija 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
PAGAL VALIUTAS: 0,00 0,00 0,00% 1'519'886,93 5'247'865,59 101,76% 
EUR 0,00 0,00 0,00% 1'519'622,72 5'246'953,32 101,75% 
LTL 0,00 0,00 0,00% 264,21 912,27 0,02% 
LVL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 
EEK 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

 
12. Sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių ir bendra įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių 

sandorių, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 
 

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nėra. 
 

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO 
INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 

 
13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas: 

 
Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas 
 

14. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios 
investicijų grąžos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų: 

 

 
Laikotarpis 

Šis Prieš 1 metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų 
Investicinio vieneto vertės pokytis, Lt -0,0086 0,0000 0,00% 0,00% 
Metinė bendroji investicijų grąža, % 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 
Metinė grynoji investicijų grąža, % -1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, % 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
15. To paties laikotarpio vidutinio investicinio vieneto vertės pokyčio, vidutinės grynosios investicijų reikšmės pokytis 

per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų: 
 

 
Per paskutinius Nuo veiklos 

pradžios 
3 metus 5 metus 10 metų 

Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis - - - -0,0148 
Vidutinė bendroji investicijų grąža, % - - - 5,56% 
Vidutinė grynoji investicijų grąža, % - - - -1,25% 
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, % - - - 0,61% 

 
16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė: 

 

 
Per šį laikotarpį Per praėjusį laikotarpį 

Data 
Vertė 

Data 
Vertė 

EUR Lt EUR Lt 
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė 2011-10-31 0,9886 3,4133       
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė 2011-12-31 0,9957 3,4380       

 
17. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką, jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika: 
 

- 
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VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO 
FINANSINĖ BŪKLĖ 

 
18. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

teisės aktų reikalavimais: 
 

18.1. Paskutinių 3 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje: 
 

 
Šis Prieš 1 metus 

EUR Lt EUR Lt 

TURTAS: 1'519'886,93 5'247'865,59 0,00 0,00 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 263,92 911,27 0,00 0,00 
Terminuoti indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijos: 1'519'623,01 5'246'954,32 0,00 0,00 
Vyriausybių ir centrinių bankų VP 0,00 0,00 0,00 0,00 
Skolos vertybiniai popieriai 1'519'622,72 5'246'953,32 0,00 0,00 
Nuosavybės vertybiniai popieriai 0,29 1,00 0,00 0,00 
KIS investiciniai vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nekilnojamasis turtas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kitos investicijos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gautinos sumos: 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kitos gautinos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI: 1'519'886,93 5'247'865,59 0,00 0,00 
Įsipareigojimai: 26'330,62 90'914,38 0,00 0,00 
Investicijų pirkimo įsipareigojimai 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui 22'684,94 78'326,57 0,00 0,00 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3'645,68 12'587,81 0,00 0,00 
Grynieji aktyvai 1'493'556,31 5'156'951,21 0,00 0,00 

 
18.2. Paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje: 
 

 
Laikotarpis 

Šis Prieš 1 metus Prieš 2 metus 
EUR Lt EUR Lt EUR Lt 

GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PADIDĖJIMAS: 1'560'411,72 5'387'789,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Išplatinti KIS vienetai 1'500'000,00 5'179'200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gautos palūkanos 60'410,97 208'587,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gautos veiklos pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijų pardavimo pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijų vertės padidėjimo suma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kitos pajamos 0,74 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 
SUMAŽĖJIMAS: 66'855,41 230'838,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parduoti KIS vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sumokėti dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valdymo sąnaudos 34'397,27 118'766,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijų pardavimo nuostoliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investicijų vertės sumažėjimo suma 3'185,53 10'999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kitos sąnaudos 29'272,61 101'072,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE 1'493'556,31 5'156'951,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
APSKAITOS VIENETO VERTĖ 0,9957 3,4380 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS 434'430,03 1'500'000,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 

 
18.3. Aiškinamasis raštas: 

 

Bendroji informacija 
 
Investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND II (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 2011 m. birželio 30 d., Lietuvos 
Respublikos vertybinių popierių komisijai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektams. 
 
Fondas yra uždarojo tipo tik profesionaliesiems  investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio vienetų pardavimas ir 
išpirkimas yra ribojami. 
 
Fondo vienetai pradėti platinti 2011 m. liepos 1 d.  
 
Pagrindinė Fondo veikla yra investicijos į komercinį nekilnojamojį turtą Baltijos šalyse. Fondo tikslas yra uždirbti grąžą 
Fondo Investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius nekilnojamojo turto objektus; ir 
(arba) nekilnojamojo turto objektus, reikalaujančius investicijų ar koncepcijos pakeitimų, ir (arba) vystymo projektus. 

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo gyvavimo trukmė – 5 metai. Investuotojų dauguma 
Valdymo įmonės teikimu gali nuspręsti pratęsti Fondo veiklą dar 2 metams 

Investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND II valdo UAB „LORDS LB Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), 
įsteigta ir įregistruota 2008 m. rugsėjo 8 d., įmonės kodas 301849625, buveinės adresas Saltoniškių g. 2, Vilnius, Lietuvos 
Respublika. 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota 
valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. 
VĮK – 016.  
 
Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmonės kodas 112021238, esantis adresu Jogailos g. 4, Vilnius, veikiantis pagal 
Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2. 
 
Fondo auditą atlieka UAB „PricewaterhouseCoopers“, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16B, LT-
01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273. 
 
Apskaitos principai 
 
Fondas finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais 
bei Verslo apskaitos standartais. 
 
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti 
savo veiklą.  
 
Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Valdymo įmonės pagal patvirtintą sąskaitų planą. 
 
Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo grynųjų aktyvų vertė (GAV), yra Litas. Fondo GAV ir Fondo investicinio vieneto vertė 
skelbiami išreiškiant juos Eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų Euro ir Lito santykį. Sumos šiose finansinėse 
ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). 
 
Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šis finansines ataskaitas:  
 

(a) Investavimo politika 
 

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į (i) pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius 
nekilnojamojo turto objektus; ir (arba) (ii) komercinius nekilnojamojo turto objektus, reikalaujančius investicijų ar 
koncepcijos pakeitimų, ir (arba) (iii) vystymo projektus.  
 
Laikinai laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į: (1) ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės, likvidžias, investicinio reitingo 
(S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių vyriausybių obligacijas, (2) ne ilgesnės kaip 1 
metų trukmės indėlius investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių kredito 
įstaigose.  
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(b) Finansinės rizikos valdymo politika 
 
Fondas vadovaujasi šiais apribojimais taikomais finansinei rizikai, kuri yra priimtina arba nuo kurios nėra įmanoma 
apsisaugoti: 
 
Rinkos rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigyto nekilnojamojo 
turto nuomos pajamos ir padidės investuotojų reikalaujama grąža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.  Siekdamas 
išvengti/sumažinti šią riziką Fondas rinksis objektus, turinčius bent vieną iš trijų elementų: (1) gera lokacija (kuri išliktų 
paklausi ir ekonominio nuosmukio metu), (2) geri nuomininkai (finansiškai stiprūs ir geros reputacijos), (3) gera nuomos 
sutartis (kur nuomos kaina žemesnė arba lygi vidutinei rinkoje ir yra savininkui palankios nutraukimo bei indeksacijos 
sąlygos). 
 
Likvidumo rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės padidės investuotojų reikalaujama 
grąža, pablogės bankinio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas užtruks ilgiau nei planuota. Siekdamas 
išvengti/sumažinti šią riziką Fondas savo įsigyto nekilnojamojo turto pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo veiklos 
pabaigos tam, kad galėtų nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iš pirkėjų pasiūlymų.  
 
Nekilnojamojo turto vystymo rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad Fondo vystomi projektai užtruks ilgiau nei planuota arba kainuos daugiau nei planuota, todėl Fondo 
investicijų vertė sumažės.  Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką Fondas skirs pakankamus išteklius kontroliuoti statybų 
biudžetą bei vykdymo terminus. 
 
Valiutos rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad iki Euro įvedimo Latvijos ir Lietuvos centriniai bankai pakeis fiksuotus kursus su Euru, pajamų 
gaunamų vietine valiuta vertė sumažės, todėl Fondo investicijų vertė sumažės. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką 
Fondas sieks, kad nuomos sutartys būtų pasirašytos Eurais arba susietos su Euru. 
 
Palūkanų normos rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų 
normas ir su Fondo investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.  
Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką Fondas, kai tai atrodys reikalinga, drausis nuo palūkanų normos rizikos sudarydamas 
atitinkamus finansinių priemonių sandorius. 
 
Atsiskaitymo rizika  
 
Egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis perkanti ar parduodanti turtą, neatsiskaitys – neatliks pinigų mokėjimo arba 
neperleis Fondui įsigyto turto.  
 
Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką Fondas pirkdamas/parduodamas vertybinius popierius, susijusius su nekilnojamuoju 
turtu, apmokėjimą (perleidimą) atliks tik kartu su nuosavybės (lėšų) perdavimu (Delivery Versus Payment), o 
pirkdamas/parduodamas nekilnojamą turtą (NT), apmokėjimą (NT perleidimą) atliks tik esant priešpriešiniam turto įkeitimui. 
 

(c) Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai 
 
Į pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusių pinigų vertė arba įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai į 
apskaitą traukiama ir šios sąskaitos sumažėjusi vertė. 
 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai įmonės turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio 
turto apibrėžimo.  
 
Vertybinių popierių/nekilnojamo turto padidėjusi vertė dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai 
popieriai/nekilnojamas turtas, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertė. Vertės 
padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių/nekilnojamo turto vertė. Atitinkamai vertybinių 
popierių/nekilnojamo turto sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius 
popierius, pardavus nekilojamą turtą, sumažėjus vertybinių popierių/nekilnojamo turto vertei. Vertybinių popierių traukimo į 
apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena. 
 

                             8 / 19



 
 
 

  9 

(d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kitų išlaidų apskaitos taisyklės 
 
Fondas gali patirti tik tokias išlaidas, kurios yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatytos Fondo taisyklėse. Visas kitas 
taisyklėse nenustatytas arba nustatytus dydžius viršijančias išlaidas dengia valdymo įmonė. 
 
Fondo patiriamos valdymo mokesčio, depozitoriumo mokesčio, atlyginimo auditoriams ir turto vertintojams, apskaitos, 
valiutos kurso draudimo, bylinėjimosi, finansinių įstaigų, vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčių, užtikrinimo 
priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo, priverstinio išieškojimo, valstybinių ir savivaldos mokesčių bei 
rinkliavų, informacijos apie Fondą parengimo bei pateikimo dalyviams, Fondo steigimo, konsultacinės, atlyginimo finansų 
tarpininkams išlaidos dengiamos iš Fondo grynųjų aktyvų.  
 
Visų šių išlaidų riba neturi viršyti 15 % Fondo vidutinės metinės GAV. 
 
Atskiroms išlaidų rūšims taip pat nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai: 
 

Išlaidų straipsnis Maksimalus dydis 

Valdymo mokestis (nekintamas dydis) 1,50 % 
Depozitoriumo mokestis 0,20 % 
Atlyginimas auditoriams 0,10 % 
Atlyginimas finansų tarpininkams 1,00 % 

 
Visi atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui bei kitos išlaidos į apskaitą traukiami kaupimo principu. 
 
Fondo steigimo išlaidos gali būti dengiamos iš Fondo grynųjų aktyvų. 
 

(e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų perkainavimo periodiškumas 
 
Į grynųjų aktyvų ataskaitą traukiama investicijų ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikroji vertė. 
 
Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose  tikroji vertė nustatoma pagal rinkos kainas, panašaus 
finansinio turto kainas ar kitais finansų rinkose nusistovėjusius tikrosios vertės nustatymo būdais. Turimas turtas vertinamas 
imant dviejų finansinių institucijų, prekiaujančių šiuo turtu ataskaitinio laikotarpio vidutinė kaina ir išvedant šių kainų 
vidurkį. 
 
Jei finansinė priemonės ar turtas neturi rinkos kainos, tačiau ją turi panaši finansinė priemonė ar turtas, tikroji vertė 
nustatoma vadovaujantis panašaus turto rinkos kaina. Finansinės priemonės ar turto kaina taip pat gali nustatyti 
nepriklausomas ekspertas. 
 
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka: 
1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla ir atitinkančio Fondo taisyklėse nustatytus 
kriterijus, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių 
dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji; 
2. jei 1 papunktyje numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto papunkčio sąlygos, vertinama atsižvelgiant į 
panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų 
skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai; 
3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 1 ir 2 papunkčiuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną 
pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra 
visuotinai taikomas ir pripažintas. 
 
Finansinis turtas ir įsipareigojimai, jeigu jie negali būti patikimai įvertinami tikrąja verte, vertinami vadovaujantis šiomis 
nuostatomis:  
 
 -  Iki išpirkimo termino laikomas turtas (finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto termino), taip pat 
paskolos ir gautinos sumos, kurių tikroji vertė negali būti nustatoma pagal aktyvioje rinkoje skelbiamą kainą, išskyrus 
parduoti laikomą finansinį turtą, įvertinami amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.  
 - Išimtiniais atvejais, kai investicijos į kitą finansinį turtą negali būti patikimai įvertinamos tikrąja verte ar amortizuota 
savikaina, jos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą. 
 
Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti 
patikimai įvertinama.  
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Nekilnojamasis turtas (tiek tiesiogiai priklausantis Fondui, tiek priklausantis Fondo įsigytoms arba įsteigtoms nekilnojamojo 
turto bendrovėms) bus vertinimas ne mažiau kaip du kartus per metus: kiekvienų einamųjų metų viduryje bei pabaigoje.  
 
Investicijos, išskyrus investicijas į nekilnojamojo turto bendroves, vertinamos kiekvieno mėnesio pabaigoje.  
 
Grynųjų pinigų ir lėšų kredito įstaigose nurodoma nominaliąja verte. 
 

(f) Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės 
 
Fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią turto dalį Fonde. 
 
Fondo vieneto (jo dalies) bazinė valiuta yra euras. Jeigu Lietuvos Respublika įsivestų kitą oficialią valiutą, Fondo vienetai 
būtų keičiami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų Lietuvos banko keitimo kursą. 
 
Už įsigyjamus Fondo vienetus mokama Fondo bazine valiuta. Valdymo įmonei gali būti mokama ir kitomis valiutomis. Šių 
įmokų vertė į Fondo bazinę valiutą perskaičiuojama pagal valiutų keitimo kursus, kurių pagrindu tą pačią vertės nustatymo 
dieną apskaičiuojama Fondo GA vertė. Valiuta, kuria galima atsiskaityti už įsigyjamus Fondo vienetus, nurodoma Fondo 
prospektuose. 
 
Bendra visų apyvartoje esančių Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei. Fondo vieneto (jo dalių) vertė 
nustatoma 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo vieneto 
vertė nustatoma dalijant Fondo grynųjų aktyvų vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš apyvartoje esančio Fondo vienetų 
skaičiaus. 
 

(g) Pinigų ekvivalentai 
 
Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.), kurių negalima paimti iš kredito 
įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų, priskiriami terminuotiems indėliams. Terminuoti indėliai apskaitomi 
nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu. 

 
(h) Investicijų portfelio struktūra 
 

Fondo investicijoms taikomi šie portfelio diversifikavimo reikalavimai: 
• ne daugiau kaip 20% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų gali būti investuota į Europos Sąjungos valstybių 

vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones bei laikomi banko terminuoto indėlio 
sąskaitoje; 

• į vieną nekilnojamojo turto objektą ar nekilnojamojo turto bendrovę gali būti investuota ne daugiau kaip 30% 
Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

• bendra investicijų į statomus nekilnojamojo turto objektus suma negali viršyti 20% Fondo turtą sudarančių grynųjų 
aktyvų; 

• bendra investicijų į nekilnojamojo turto objektą ir jo eksploatacijai būtiną kilnojamąjį turtą ir įrenginius suma 
negali viršyti 40% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

• bendra investicijų į tos pačios nekilnojamojo turto bendrovės išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, 
pinigų rinkos priemones ir įsipareigojimų, atsirandančių Fondui dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių su ta 
bendrove, suma negali viršyti 30% Fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; 

• bendra investicijų į nurodytas investicines priemones ir nurodytus investavimo objektus, į kuriuos yra investavusi 
tokia nekilnojamojo turto bendrovė ir į ją investuojantis Fondas, suma negali viršyti 30% Fondo turtą sudarančių 
grynųjų aktyvų.  

 
Fondo investicijų portfelis 4 metus nuo dienos, kai jo Prospektui ir šioms Taisyklėms pritarė Lietuvos Respublikos vertybinių 
popierių komisija, gali neatitikti aukščiau nustatytų diversifikavimo reikalavimų. Tačiau tai nepanaikina Valdymo įmonės 
pareigos Fondo turtą investuoti tik į šiose Taisyklėse numatytus investavimo objektus. 
 
Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicijų fondo LORDS LB BALTIC FUND II 
Valdymo įmonė UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ 
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
 
1 PASTABA PINIGAI  
 
2011 m. gruodžio 31 d. pinigai ir pinigų ekvivalentai paskirstomi: 
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Straipsnis 2011.12.31 2010.12.31 

Pinigai banko sąskaitoje 911 - 

Iš viso 911 - 
 
2011 metų Pinigų srautų ataskaita: 
 

Pinigai laikotarpio pradžiai: - 

Pagrindinė veikla (5 178 289) 

Palūkanų pajamos: 25 

Investicijų (obligacijų) išpirkimas 154 620 

Investicijos (obligacijos) įsigijimas (5 193 011) 

Investicijos (akcijos) įsigijimas (11 000) 

Valdymo mokestis (40 440) 

Apskaitos paslaugos (19 360) 

Auditas (5 445) 

Teisinės išlaidos (58 834) 

Depozitoriumo mokestis (1 086) 

VP judėjimo mokestis (300) 

Fondo dalyvių sąsk. tvarkymo mok. (140) 

Banko mokesčiai (160) 

Kitos administracinės išlaidos (3 158) 

Finansinė veikla 5 179 200 

Investuotojų įmokos 5 179 200 

Pinigai laikotarpio pabaigoje: 911 
 
2 PASTABA INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS 
  

Balanso straipsniai 

Pokytis 

Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

įsigyta parduota 
(išpirkta) 

vertės 
padidėjimas vertės sumažėjimas 

Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Skolos vertybiniai 
popieriai: - 5 193 011 (154 620) 208 562 - 5 246 953 

Obligacijos - 5 193 011 (154 620) 208 562 - 5 246 953 

Nuosavybės 
vertybiniai popieriai: - 11 000 - - (10 999) 1 

Akcijos - 11 000 - - (10 999) 1 

Iš viso - 5 204 011 (154 620) 208 562 (10 999) 5 246 954 
 
3 PASTABA KITOS GAUTINOS SUMOS 
 
2011 m. gruodžio 31 d. fonde kitų gautinų sumų nėra. 
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4 PASTABA TURTO STRUKTŪRA  
 

Turto arba emitento 
pavadinimas Valstybė Valiuta 

Nominalioji 
vertė (jeigu ji 

yra) 

Metų palūkanų 
norma (jeigu ji 

yra) 

Indėlio, 
investicijos 

pabaigos 
terminas (jeigu 
ji terminuota) 

Tikroji vertė 
(Lt) 

Turto, 
investicijos 
lyginamoji 

dalis 
(procentais) 

Pinigai      911 0,02 

AB SEB bankas LT LTL    911 0,02 
Ne nuosavybės vertybiniai 
popieriai      5 246 954 101,74 

UAB "K29" obligacijos LT LTL 5 041 088     12.00% 2016.08.19 5 246 954 101,74 

Emitento pavadinimas Šalis Valiuta Įsigijimo vertė Nuosavybės 
dalis  Tikroji vertė  

Nuosavybės vertybiniai 
popieriai      1 0 

UAB „ K29“ akcijos LT LTL 11 000 100%  -  1 0 

Iš viso           5 247 866 101,76 
 
2011 m. gruodžio 31 d. Fondas turėjo gavęs laidavimą iš trečių šalių dėl UAB ,,K29” obligacijų apmokėjimo, laidavimo 
suma 5 747 500 Lt.  
 
5 PASTABA MOKĖTINOS SUMOS VALDYMO ĮMONEI IR DEPOZITORIUMUI 
 
2011 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma buvo tik valdymo įmonei už 2011 metų ketvirtą ketvirtį. Depozitoriumas sąskaitą 
išrašė tik 2012 m. sausio 2 d., todėl jam mokėtina suma buvo sukaupta per įsipareigojimus. 
 

Mokestis Gavėjas 2011.12.31 2010.12.31 

Valdymo mokestis Valdymo bendrovė  78 327 - 
Iš viso   78 327 - 

 
6 PASTABA KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra Fondo kaupimo principu apskaičiuotos išlaidos pagal turimas sutartis, tačiau už 
kurias ataskaitinio laikotarpio pabaigai dar nėra išrašytos sąskaitos: 
 

Pavadinimas 2011.12.31 2010.12.31 

Audito išlaidos 5 444 - 
Apskaitos paslaugos 4 840 - 
Teisinės paslaugos 100 - 
Fondo dalyvių sąskaitų tvarkymas 250 - 
Depozitoriumo paslaugos 1 953 - 
Iš viso 12 587 - 

 
7 PASTABA GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ 
 
Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė: 
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Ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Prieš metus Prieš dvejus metus 

Grynųjų aktyvų vertė (GAV), Lt - 5 156 951 - - 
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Lt - 3,4380 - - 
Investicinių vienetų (akcijų). esančių apyvartoje, skaičius - 1 500 000 - - 

 
Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė: 
 

 
Investicinių vienetų (akcijų) 

skaičius Vertė, Lt 

Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius 
vienetus) 1 500 000 5 179 200 

Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines 
lėšas) - - 

Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų 
(akcijų) skaičiaus ir vertės 1 500 000 5 179 200 

 
8 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI 
 

Atskaitymai 
Atskaitymo dydis Per ataskaitinį laikotarpį 

priskaičiuotų atskaitymų 
suma (Lt)  

% nuo ataskaitinio laikotarpio 
vidutinės grynųjų aktyvų 

vertės  
maksimalus, nustatytas 

sudarymo dokumentuose 
ataskaitiniu laikotarpiu 

taikytas 

Už valdymą - - 118 767 2,31% 
nekintamas dydis 6,04% 2,31% 118 767 2,31% 
sėkmės mokestis - - - 0,00% 
Depozitoriumui 0,20% 0,06% 3 039 0,06% 
Už sandorių sudarymą - - - 0,00% 
Už auditą 0,10% 0,21% 10 890 0,21% 
Už apskaitos paslaugas - - 24 200 0,47% 
Už teisines paslaugas - - 58 834 1,14% 
Kitos veiklos išlaidos - - 4 110 0,08% 
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma - 
BIK % nuo GAV - 
Visų išlaidų suma 15,00% 4,27% 219 840 4,27% 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos už auditą viršija nustatytą maksimalų atskaitymo dydį, nes fondas buvo įregistruotas tik 
2011 metų liepos mėn. 1 d. ir veikė nepilnus metus, o sudarymo dokumentuose sąnaudos paskirstytos pilniems metams. 
 
9 PASTABA INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ 
PORTFELĮ 
 

Investicijų pasiskirstymas 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

Rinkos vertė, Lt GA dalis, % Rinkos vertė, Lt GA dalis, % 

PAGAL TURTO KLASĘ: 5 247 865 101,76% - - 
Pinigai 911 0,02% - - 
Indėliai - - - - 
Pinigų rinkos priemonės - - - - 
Ne nuosavybės VP 5 246 953 101,74% - - 
Nuosavybės VP 1 0,00% - - 
Kitos priemonės - - - - 
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį: - - - - 
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Aukštos kokybės turtas - - - - 
Vystymo projektai - - - - 
Probleminis turtas - - - - 

 
 

Nekilnojamasis turtas pagal 
sektorius: - - - - 

Biurų centrai - - - - 
Prekybos centrai - - - - 
Logistikos centrai - - - - 

Nekilnojamasis turtas pagal 
geografiją: - - - - 

Lietuva - - - - 
Latvija - - - - 
Estija - - - - 
        

PAGAL VALIUTAS: 5 247 865 101,76% - - 

EUR 5 246 953 101,74% - - 
LTL 912 0,02% - - 
LVL - - - - 
EEK - - - - 

 
10 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 
 

  Laikotarpis 

Šis Prieš 1 metus Prieš 2 metus Prieš 10 metų 

Investicinio vieneto vertės pokytis -
0,0086 

- - - 
Metinė bendroji investicijų grąža 5,56% - - - 
Metinė grynoji investicijų grąža -

1,25% 
- - - 

Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis 0,61% - - - 

       Per paskutinius 
Nuo veiklos pradžios 

3 metus 5 metus 10 metų 

Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis - - - -0,0148 
Vidutinė bendroji investicijų grąža - - - 5,56% 
Vidutinė grynoji investicijų grąža - - - -1,25% 
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis - - - 0,61% 

     

  
Per šį laikotarpį Per praėjusį laikotarpį 

Data Vertė Data Vertė 

Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė 2011.10.31 3,4133 -  -  
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė 2011.12.31 3,4380 -  -  

 
Metinė grynoji investicijų grąža – investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas. 
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Metinė bendroji investicijų grąža – investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos išlaidas. 
Apskaitos vieneto vertės pokyčių standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto 
vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu. 
 
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis – apskaitos vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį, išreikštas metinėmis 
palūkanomis. 
 
Vidutinė bendroji investicijų grąža – bendroji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, išreikšta metinėmis palūkanomis. 
 
Vidutinė grynoji investicijų grąža – grynoji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, išreikšta metinėmis palūkanomis. 
 
Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – atitinkamo laikotarpio standartinis nuokrypis, išreikštas 
metinėmis palūkanomis. 
 
11 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ 
(AKCIJŲ) VERTĖS IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS 
 
Fondas netaiko lyginamojo indekso. 
 
12 PASTABA INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINĖS VEIKLOS 
PAJAMAS IR PATIRTAS SĄNAUDAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Eil. Nr. Straipsnis Finansiniai metai 

I. Pajamos iš investicinės veiklos   
1. Palūkanų pajamos 208 587 
2. Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į: - 
2.1. nuosavybės vertybinius popierius  - 
2.2. ne nuosavybės vertybinius popierius - 
2.3. pinigų rinkos priemones - 
2.4. išvestines finansines priemones - 
2.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus - 
2.6. nekilnojamojo turto objektus - 
2.7. kitas investicines priemones - 
3. Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš: (10 999) 
3.1. nuosavybės vertybinių popierių (10 999) 
3.2. ne nuosavybės vertybinių popierių - 
3.3. pinigų rinkos priemonių - 
3.4. išvestinių finansinių priemonių - 
3.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų - 
3.6. nekilnojamojo turto objektų - 
3.7. kitų investicinių priemonių  - 
4. Kitos pajamos: 3  
4.1. nekilnojamojo turto nuomos pajamos - 
4.2. teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo - 
4.3. kitos 3  
  Pajamų iš viso 197 591 

 

II. Sąnaudos  

1. Veiklos sąnaudos: 219 840 
1.1. atskaitymai už valdymą 118 767 
1.2. atskaitymai depozitoriumui 3 039 
1.3. mokėjimai tarpininkams - 
1.4. išlaidos už auditą 10 890 
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1.5. kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti) 87 143 
2. Kitos išlaidos: - 
2.1. palūkanų išlaidos - 

2.2. išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais - 

2.3. neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo - 
2.4. kitos - 
  Sąnaudų iš viso 219 839 
III. Grynosios pajamos (22 248) 

IV. Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams - 

V. Reinvestuotos pajamos -  
 
13 PASTABA ATLYGINIMO TARPININKAMS SĄNAUDOS 
 

Tarpininkas Suteiktų paslaugų pobūdis Atlygis už paslaugas 
2011 (Lt) 

Atlygis už paslaugas 
2010 (Lt) 

Ryšys su subjekto 
valdymo įmone 

AB SEB Bankas Depozitoriumo paslaugos 3 039 - - 
     

 
14 PASTABA  SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI 
 
Fondo valdymo mokesčio sąnaudos bei likutis 2011 m. gruodžio 31 d. pateikti 5, 8 ir 12 pastabose.  
 
Fondo investicijų į susijusių šalių nuosavybės ir skolos vertybiniu popierius vertės bei pajamų ir sąnaudų sumos pateikiamos 
4 ir 12 pastabose.  
 
Sandorių su kitais Valdymo įmonės valdomais Uždaro tipo nekilnojamo turto investiciniais fondais – 2011 m. nebuvo. 
 
15 PASTABA  POBALANSINIAI ĮVYKIAI 
 
2012 m. Fonde pobalansinių įvykių nėra. 
 

19. Audito išvados tekstas: 
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20. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį 
laikotarpį: 

 

 EUR Lt 

PAJAMOS 57'226,19 197'590,58 
Palūkanų pajamos 60'410,97 208'587,01 
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į: 0,00 0,00 
Nuosavybės vertybinius popierius 0,00 0,00 
Ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00 0,00 
Pinigų rinkos priemones 0,00 0,00 
Išvestines finansines priemones 0,00 0,00 
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus 0,00 0,00 
Nekilnojamojo turto objektus 0,00 0,00 
Kitas investicines priemones 0,00 0,00 
Nerealizuotas  pelnas (nuostolis)  iš: -3'185,53 -10'999,00 
Nuosavybės vertybinių popierių -3'185,53 -10'999,00 
Ne nuosavybės vertybinių popierių 0,00 0,00 
Pinigų rinkos priemonių 0,00 0,00 
Išvestinių finansinių priemonių 0,00 0,00 
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų 0,00 0,00 
Nekilnojamojo turto objektų 0,00 0,00 
Kitų investicinių priemonių 0,00 0,00 
Kitos pajamos: 0,74 2,57 
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos 0,00 0,00 
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 0,00 0,01 
Kitos 0,74 2,56 
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SĄNAUDOS 63'669,88 219'839,37 
Veiklos sąnaudos: 63'669,88 219'839,37 
Atskaitymai už valdymą 34'397,27 118'766,90 
Atskaitymai depozitoriumui 880,17 3'039,04 
Mokėjimai tarpininkams 0,00 0,00 
Išlaidos už auditą 3'153,96 10'890,00 
Kiti mokėjimai ir išlaidos 25'238,48 87'143,43 
Kitos išlaidos: 0,00 0,00 
Palūkanų išlaidos 0,00 0,00 
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais 0,00 0,00 
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo 0,00 0,00 
Kitos 0,00 0,00 
Grynosios pajamos -6'443,69 -22'248,79 
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams 0,00 0,00 
Reinvestuotos pajamos 0,00 0,00 

 
21. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto 

objektą: 
 

- 
 

22. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis naudojasi Valdymo įmonė valdydama 
kolektyvinio investavimo subjekto turtą: 

 
UAB „Resolution Valuations“ 

 
23. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį 

portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės: 
 

Žemės sklypas Konstitucijos 29, Vilnius: 
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: EUR 4‘373‘262 
 

VII. KITA INFORMACIJA 
 

24. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję 
įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams: 

 

- 
 

25. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo 
subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus: 

 

- 
 

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 
 

26. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami, 
išmokėjimo datos, dividendų, tenkančių vienam investiciniam vienetui dydis ir kita svarbi informacija: 

 
- 

 
IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO 

PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS 
 

27. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 
 

 

Eil. Nr. Suma Valiuta Paėmimo 
data 

Grąžinimo 
terminas 

Palūkanų 
dydis 

Skolinimosi 
tikslas Kreditorius GA dalis, % 

- 0,00       0,00 
- 0,00       0,00 

Iš viso: 0,00       0,00 
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28. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 
 

Eil. Nr. Suma Valiuta Suteikimo 
data 

Grąžinimo 
terminas 

Palūkanų 
dydis 

Paskolos  
tikslas Debitorius GA dalis, % 

- 0,00       0,00 
- 0,00       0,00 

Iš viso: 0,00       0,00 
 

IX. ATSAKINGI ASMENYS 
 

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), 
adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris: 

 
Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi. 

 
30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos: 

 
Vykintas Misiūnas, Fondo valdytojas 
 

31. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų 
rodiklių vertėms. 

 
32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

 
32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas: 
 

Direktorius: Andrius Stonkus  
Telefono nr.: (8 5) 261 9470 
El. pašto adresas: info@lordslb.lt  
 
Fondo valdytojas Vykintas Misiūnas  
Telefono nr. (8 5) 261 9470 
El.pašto adresas info@lordslb.lt  
 

32.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją: 
 

Vyr. finansininkas: Eladijus Kirijanovas  
Įmonės pavadinimas: M-FINANCE, UAB 
Telefono nr.: (8 5) 265 3377  
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