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NeprtKlaUS0nt0 aUdlt0rlaUS lŠVada
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo ,,LoRDs LB BALT|c FUND

lll" dalyviams

lšvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Mes atlikome UAB ,,Lords LB Asset Management" (toliau _ lmonė) valdomo uždaro tipo
informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo ,,LORDS LB BALTIC FUND lll" (toliau -
Fondas) finansinių ataskaitų auditą. Fondo finansines ataskaitas sudaro:

o 2018 m. gruodžio 3'l d. 9rynųlų aktyvų ataskaita,
o tą dieną pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita,
. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 1skaitant reikŠmin9ų apskaitos metodų

santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir tersingą vaizdą apie Fondo
2O1B m. gruodžio 31 d. f inansinę būklę ir tą dieną pasrbaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčius
pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditą atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau _TAS). Mūsų atsakomybė pagalŠiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė uŽ f inansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuolmonės ir Fondo pagalTarptautinių buhalterių
etikos standartų valdybos išleistą ,, Buhalterių profesionalų etikos kodeksą" (toliau - TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susi1usius su

auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos f inansinių ataskaitų audito jstatymU ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

lmonės kodas| 1 11 49491 1

PVM mokėtojo kodas: LT1 14949716
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Pagrindas nuomonei pareikšti

o2o19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG imonių nariŲ, priklausančių ŠveicarĮos jmonei

,,KPMG lnternational cooperative" (,,KPlMG lnternational"), tinklo narė'
Visos teisės saugomos.



Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai - tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi
atliįkant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami
atsižvelgiant j finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikštą del Šių

finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame. Kiekvienas
audito dalykas ir mūsų atsakas j jj yra aprašytas toliau.

@2o19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių nariŲ, priklaussnčiŲ Šveicerijos jmonei

,,KPMG lnternationėl cooperative" (,.KPMG lnto.national"),tinklo nsrė.
Visos teisės saUgomos. 4

lnvesticijų jakci1asapskaitinėVertė20'lBm.gruodŽio31 d.yra38990tūkst.eurų(20'l7m.
gruodŽio 31 d. _ 30 474 tūkst. eurų).

Žr' e) pastabą dėl susi1usios apskaitos politikos ir f inansinių ataSkaitų 3 paStabą dėl finansinių
atskleidimų.

Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metuPagrindinis audito dalykas

Be kitų, mes at|ikome tokias procedūras:

o įvertinome ir patikrinome Fondo vidaus
kontroles dėl Fondo turto tikrosios VertėS
mėnesinių Vertinimų, jskaitant, be kitų
dalykų, kontroles, taikomas renkantis iŠorės
vertintojus ir vertinant bei patvirtinant
vertinimo rezultatus,

o jvertinome Valdymo jmonės pasitelktų
išorės vertintojų patirtj, prof esinę
kva lif ikaciją ir objektyvumą,

o padedant mūsų vertinimo specialistui:

- jvertinome Fondo išorės vertintojų
naudotų Vertinimo metodų ir modelių
tinkamumą palyginant juos su jprastai
panaŠaus turto vertinimuose
naudoyamomis metodologijomis ir

susijusių finansinės atskaitomybės
standartų rei kalavimais,

- patikrinomepagrindiniųprielaidų.
kurias išorės Vertintolai taikė
naudodami vertinimo metodus,
pagrjstumą palyginant pagrindines
jvestis, tokias kaip vieta, plotas,
nuomos mokesčiai, naudotas
apskaičiuo1ant diskontuotus pinigų
srautus, su mūsų žiniomis apie esamą
specialios paskirties bendrovių veiklą,
susijusias sutartis su nuomininkais ir

išoriniais rinkos duomenimis ir mūsų
rinkos Žiniomis,

Fondo veikla yra vertinama pagal jo grynųjų
aktyvų vertę (GAV), kurros apskaičiavimo
metodologija yra pateikta Fondui taikomuose
jstatymuose, Fondo taisyklėse ir Valdymo
jmonės valdybos patvirtintoje GAV
skaičiavimo metodologijoje. Pagrindinis GAV
elementas yra Fondo investicijų j akcijas
tikroji vertė ir nekilnojamojo turto specialios
paskirties bendrovių obligacijų apskaitinė
Vertė (amortizuota savikaina). Akcijų tikroji
vertė nustatoma pagal Valdymo jmonės
pasitelktų išorės vertinimo ekspertų
aįaskaitas. Tie vertinimai apima sudėtingus
specialios paskirties bendrovėms
priklausančio susi1usio tUrto tikrosios vertės
vertinimus. Sie vertinimai yra pagrjsti
diskontuotų pini9ų SraUtų modeliais.

Taikant pirmiau minėtus vertinimo metodus
reikia priimti reikšmingus sprendimus,
jskaitant. bet neapsiribojant, diskonto
normomis. prielaidomis dėl būsimų pinigų
SraUtų, amŽinojo augimo norma,
palyginamųjų grupių ir palyginamųjų sandorių
nustatymu. kai dėl bet kokio neteisingo
sprendimo galėtų atsirasti reikšmingas
iškraipymas.

Todėl mes manome, kad ši sritis yra
pagrindinis audito dalykas.

lnvesticijų j specialios paskirties bendrovių akcijas vertinimas



o

- palyginome pirmiau nurodytuose
vertinimuose naudojamus
prognozuojamus augimo koef icientus,
diskonto normą ir kapitalizavimo normą
su esamais išoriniais rinkos
duomenimis,

- 1vertinome turto Vertinime naudotų
diskontuotų pinigų SraUtų modelių
matematinj tikslumą ir vtentisumą.

savarankiškai gavome Fondo depozitoriumo
patvirtinimą dėl 201B m. gruodžio 31 d.

valdomo turto,

jvertinome investicijų tikrosios vertės
atskleidimų pakankamumą.

a

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansįnes ataskaįtas

Vadovybė yra atsakinga už šių f inansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokią

vidaus kontrolę, kokia. vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be

reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė prrvalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleiSti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinUmo apskaitos principo

taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba neturi

kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiŪrėti Fondo f inansinių ataskaitų rengimo procesą'

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra

reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar k|aidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _ tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS.

lškraipymai, kurie gali atsiraSti dėl apgaulės ar klaidos. laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrjstai

numatyti, kad atskirai ar kartu jie galiturėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdamiauditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o Nustatome ir jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų

riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką jtokią rizikąir surenkame pakankamų

tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes

apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba

vidaus kontrolių nepaisymas.

o lgyjame supratimą apie su auditu susi1usias vidaus kontroles tam. kad ga|ėtume suplanuoti

konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti

nUomonę apie Fondo vidaus kontrolės veiksmingumą.
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataSkaitų auditą

o2o19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės imonė ir
noprikIausomų KPlMG imonių narių, priklausančių Šveicsrijos imonei
,,KPMG lnternational cooperative" {,,KPlMG lnternational"}, tinklo narė'
Visos teisės saugomos,



. ,|Vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais

susijusių atskleidimų pagrjstumą.

r Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome iŠvadą, kad toks reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesj j susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigU tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagr1stos audito
jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi jvykiai ar sąlygos gali

lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.

o ,|vertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimUS, ir

tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžlantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj

ir atlikimo laiką bei reikŠmingus audito pastebejimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatome audito metu.

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų

etikos reikalavimų dė| nepriklausomumo, ir juos informuojame apie visus santykius ir kitus

dalykus, kurie galėtų būti pagrjstai vertinami, kaip turintys 1takos mūsų nepriklausomumui ir, 1ei

reikia, apie susijusias apsaugos priemones.

lŠ dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, iŠskiriame tuos dalykus,
kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi
pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, 1eigu pagal jStatymą

arba teises aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis,
nUstatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų iŠvadoje, nes galima pagrtstaitiketis, jog

neigiamos tokioS pateikimo pasekmėS persverS visuomenės 9aUnamą naudą.

Pagal2016 m. birželio 30 d. pasirašytą audito paslaugų sutartjbuvome pirmą kartą paskirtiatlikti
Fondo finansinių ataskaitų auditą už 2016 m' Mūsų paskyrimas atlikti Fondo finansinių ataskaitų
auditą yra atnaujinamas kas dvejus metUS ir bendras nepertraukiamas paskyrimo laikotarpis yra 3

metai.

Patvirtiname, kad skyriuje ,,Nuomonė" pareikšta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų
audito ataskaitą, kurią kartu su Šia auditoriaus išvada pateikėme Fondui ir jo Audito komitetui.

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir jsitikinimu, suteiktos paslaugos atitinka taikomų jstatymų ir teisės
aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 53712014 5

straipsnio 1 dalyje nurodytų ne audito paslaugų.

Per audito vykdymo laikotarpj nesuteikėme kitų nei finansinių ataskaitų auditas paslaugų.

,,KPMG Balti vardu

s auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2019 m. kovo 29 d.

b
02O19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG įmonių narių, prikIausančių šveicarijos imonei
,,KPMG lnternational cooperative" (,,KPMG lnternational"), tinklo nērė.

Visos teisės saugomos,

lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
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GRYNŲJŲ AKTWŲ ATASKAITA

5.

6.
6.1.
6.2.
7.

7 .1.

7.2.
7.3.

B,
1.

1 .1.

't.2.

1.3.

2.

3.

4.

TURTAS
PINIGAI
TERMINUOTIEJI INDELIAI
PlNlGŲ RlNKoS PRlEMoNEs
Valstybės iždo vekseliai
Kitos pinigų rinkos priemonės

PERLElDŽlAM lEJ l VERTYBlNlAl PoPlER|Al
Ne nuosavybės veĄbiniai popieriai

Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne
nuosavybės verŲbiniai popieriai

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų
investiciniai vienetai ir akcijos

SUMoKĖTl AVANSA|
GAUTINOS SUMOS
lnvesticijų pardavimo sandorių gaUtinos sumos
Kitos gautinos sumos
INVESTICINIS IR KITAS TURTAS
lnvestįcinis turtas
lŠvestinės finansinės priemonės
Kitas turtas

IStPARETGOJIMAI
MoKĖTlNos SUMos
UŽ finansinj ir investicinį turtą mokėtinos sumos
Valdymo imonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos
Kįtos mokėtinos sumos
SUKAUPTos SĄNAUDos
FTNANSTNES SKOLOS KREDITO ISTAIGOMS
lSlPARElGoJlMAl PAGAL lŠVESTlNlŲ FlNANSlNlŲ
PRlEMoNlŲ SUTARTls

KlTl ISIPAREIGOJIMAI
GRYNIEJI AKTWAI

Vilma Tvaronavičienė

@
Rasa Sušinskaitė
fondo valdytojes

Kristina Majauskaitė - Adomavičienė
Apskaitą tvarkančios įmonės atstovė

Pastabos
2018m.

qruodžio 3{ d.
2017 m.

oruodžio 3l d.

A,
1,

2.

3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.3.

3,9 67 584 607 61 740786
1 062647 1 461 742

2

7

66 521 960 60279044
27 532345 29 805 561

27 532345 29 805 561

38 989 615 30 473 483

2 519 042 715 210
268 01 1 713 516

4
5
6

266 535
1 476

260 839
452677

2251 031 1 694

5.
c. 65 065 565 6'1 025 576

2019.03.29

20'19.03.29
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2019.03.29
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GRYNŲJŲ AKTWŲ PoKYčlŲ ATASKAITA

2018 m.
Pastabos gruodžio 31 d

2017 m.
qruodžio 3l d.

GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ ATAsKAlTlNlo
LAlKoTARP|o PRADŽoJE
GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs PADlDĖJlMAs
Dalyvių imokos į fondą
lš kitų fondų gautos sumos
Garantinės imokos
lnvesticinės pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Nuomos pajamos
Pelnas dėl investicijų verlės pasikeitimo ir
pardavimo

Pelnas dėl uŽsįenio valiutų kursų poŲčio
lšvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas
Kitas grynųių aktyvų vertės padidėjimas
GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ PADlDĖ.to Ė vlso
GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs sUMAŽĖJlMAs
lšmokos fondo dalyviams
lšmokos kitiems fondams
Nuostoliaį dėl investicĮų vertės pasikeitimo ir
pardavimo
Nuostoliai dėl uŽsienio valiutų kursų poŲčio
lšvestinių finansinių priemonių sandorių
nuostoliai

Valdymo sąnaudos:
Atlyginimas valdymo įmonei
Atlyginimas depozitoriumui
Atlyginimas tarpininkams
Audito sąnaudos
Palūkanų sąnaUdos
Kitos sąnaudos
Kitas grynųių aktyvų vertės sumaŽėjimas
Sąnaudų kompensavimas (-)

GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ sUMAŽĖJo lŠ
vrso
Grynųjų aktyvų veĖės pokytis
Pelno paskirstymas
GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ ATAsKAITlNlo
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Vilma Tvaronavičienė
Valdymo imonės direktorė

Rasa sušinskaitė

61 025 576 61 894 000

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4-3.
2.5.

347

4255 106 9 532773
2
1

1 302 131
2 952 975

2 879 492
6 653 281

2

7

8 516 218 3079246
2.6.
2.7.
2.8.

12771 324 12612053
3.

3.1 .

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

5 400 000 12 400 000

3 331 335 1 080 4773.6.
3.6.'t.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.7.
3.8.

3 190 371
63 073

6 758
11 775
59 358

934 743
62 316

1 694
13 031

68 693

4.
5.
6.

8 731 335 13 480 477ffi
65 065 565 61 025 576

2019.03.29

2019.O3.29

7

Fondo valdytojas

Kristina Majauskaitė _ Adomavičienė
Apskaitą tvarkančios imonės atsiovė

8

2019.03.29
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AlŠKlNAMASls RAŠTAS

l. BENDROJIDALIS

Nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Baltic Fund lll (toliau - Fondas) buvo jsteigtas 2012m. geguŽės

30 d'' Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektui.

Fondas yra uždarojo tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinįs fondas, kurio vienetų pardavimas ir

išpirkimas yra ribojami. Fondo teisinė forma yra specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicijos i pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius ir mišrios paskirties

nekilnojamojo turto objektus bei vystymo projektus. Fondo tikslas yra uŽdirbti grąŽą lnvestuotojams iš prieš tai

išvardintos veiklos.

Fondą valdo UAB ,,LoRDs LB Asset Management" (toliau - Valdymo jmonė), įsteigta ir iregistruota 2008 m.

rugsėjo 8 d., įmonės kodas 30'1849625, buveinės adresas Jogailos g.4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Duomenys
apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 2008 m. gruodŽio 23 d. Lietuvos
Respublikos verŲbinių popierių komisijos sprendimu UAB ,,LoRDs LB Asset Management" iŠduota Valdymo

įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų istatymą, veiklos licencija Nr.

V|K - 016. 2013 m.gruodžio 5 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu Nr. 03-201 valdymo jmonės veiklos licencija
Nr. V|K - 016 buvo praplėsta ir jai suteikta teisė valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, jsteigtus pagal Lietuvos
Respublikos informuotiesiems investuoŲams skirtų kolektyvinio investavimo subjekto įstatymą. 2015 m. biĖelio 23
d. Valdymo imonė gavo valdymo imonės' veikiančios pagal Profesiona|iesiems investuotojams skirtų kolektyvinio

investavimo subjektų valdymo imonių įstatymą, licenciją' Nr. 1.

Fondo vienetai pradėti platinti 2013 m. balandŽio 22 d' PirmiĄi investuotojų pinigai buvo imoketi 2013 m. balandŽio
24 d.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo gyvavimo trukmė _ 7 metai nuo pirmojo Fondo
investicinių vienetų p|atinimo etapo pabaigos. Valdymo imonės va|dyba Fondo taisyklėse numatytais atvejais ga|i

pratęsti Fondo veiklą dar 2 metams.

Fondo depozitoriumas yra,,Swedbank', AB, įmonės kodas 112029651, esantis adresu Konstitucijos per.20A'
Vilnius. veikiantis paoal Lietuvos banko išduota licenciia Nr. 7.

Fondo auditą atlieka UAB,,KPMG Baltics", imonės kodas 1't 'l49497'1 , buveinės adresas Konstitucijos pr.29,
Vilnius. veikianti paqal Lietuvos auditoriu rūmu oaŽvmėiima Nr. 001446.

APSKAITOS POLITIKA

Fondas finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais
teisės aktaįs bei Verslo apskaitos standartais.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje
galės tęsti savo veik|ą. Pagal Fondo taisykles, Fondas veiks iki 2020 m. balandŽio 21 d. su galimybe pratęsti veiklą
2 metams.

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Valdymo imonės pagal patvirtintą sąskaitų planą. Fondas laikosi Lietuvos
Respublikos informuotiesiems investuotoiams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų istatymo (llsKlS|).

Fondo grynŲų aktyvų (GAV) ir investicinio vieneto vertės skaičiuojamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta _

eurais. Visos sumos šioje finansinėje atskaitomybėje yra eurais.
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il.

1.

APsKAlTos PoLlTlKA (tęsįnys)

Fondo investicijos

Fondo tikslas _ uŽdirbti grąŽą Fondo lnvestuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių
komercinius ir mišrios paskirties nekilnojamojo turto objektus bei vystymo projektus.

Laikinai laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į: ('l)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 Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose.

2. Su investicijomis susijusios rįzikos ir jų valdymas

Rinkos rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar Šalies būklės (pvz., makroekonominių pokyčių'
po|itinės, teisinės rizikos ar konkretaus regiono investuotojų veiksmų) sumaŽės Fondo jsigyto turto Vertė ar iš jo
gaunamos pajamos, padidės turto valdymo (išlaikymo) išlaidos, todėl Fondo investicĮų vertė gali sumaŽėtį.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika patirti nuostolius dėl maŽo rinkos likvidumo, kuris neleis realizuoti Fondo įsigytų NT objektų
norimu laiku uŽ pageidautiną kainą arba kuris apskritai neleis realizuoti Fondo įsigytų NT objektų. Be to, 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 sumaŽinti šią riziką Fondas savo isigyto NT pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo veiklos
pabaigos tam, kad galėtų nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iŠ pirkėjų pasiūlymų.

Turto vystymo rizika

Egzistuoja rizika, kad Fondo vystomi projektai uŽtruks ilgiau nei planuotia arba kainuos daugiau nei planuota, todėl
Fondo investicijų vertė gali sumažėti. Siekdamas sumaŽinti šią riziką Fondas skirs pakankamus iŠteklius
kontroliuoti vystomų projektų biudŽetą bei vykdymo terminus.

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
gali sumaŽėti. Siekdamas sumaŽinti šią riziką Fondas, kai tai atrodys reikalinga, drausis nuo palūkanų normos
rizikos sudarydamas atitinkamus finansinių priemonių sandorius.

Valiutos rizika

Fondo investicijos daugiausiaį bus atliekamos eurais, todėl egzistuoja rizika, kad euro Vertė kitų valiutų atŽvilgiu
sumaŽės ir dėl to gali sumaŽėti Fondo įnvesticĮų verte. Siekdamas sumaŽinti valiutos riziką, Fondas, kai tai atrodys
reikalinga, drausis nuo valiutų kursų rizikos sudarydamas iŠvestinių finansinių priemonių sandorius, tačiau nei
Fondas, nei Valdymo jmonė negarantuoja, kad nuo šios rizikos pavyks apdrausti visą ar didŽiąją dali investicijų
portfelio.

3. TuĖo bei isįpareigojimų pripažinimo kriterijai

I pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusių pinigų vertė arba isigyjamų pinigų ekvivalentų Vertė.

Atitinkamai i apskaitą traukiama ir šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti
pinigus ar kitą finansini turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripaŽįstami, kol

iie neatitinka finansinio turto apibrėŽimo. lsigytas turtas registruoiamas nuosavybės perėiimo data.
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il.

3.

APsKAlTos PoLlTlKA (tęsinys}

Turto bei isi parei goj imų pripaži nim o kriterijai (tęsinys)

Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar
atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti'

Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinįo įsipareigojimo apibrėŽimo.

4' AtskaiŲmų valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kitų išlaidų apskaitos taisyklės

Fondas gali patirti tik tokias išlaidas, kurios yra susijusios su Fondo valdymu ir yra nustatytos Fondo taisyklėse
Visas kitas taisyklėse nenUstatytas arba nustatytus dydŽius viršĮančias išlaidas dengia Valdymo įmonė.

Fondo patiriamos valdymo mokesčio, depozitoriumo mokesčio, atlyginimo auditoriams ir turto vertintojams,

apskaitos, valiutos kurso draudimo, bylinėjimosi' finansinių istaigų, vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo
mokesčių, uŽtikrinimo priemonių iforminimo, registravimo ir išregistravimo, priverstinio išieškojimo, valstybinių ir

savivaldos mokesčių bei rinkliavų, informacijos apie Fondą parengimo bei pateikimo dalyviams, Fondo steigimo,
konsultacinės, atlyginimo finansų tarpininkams išlaįdos 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 nuo Fondo vidutinės metinės GAV:

lšlaidų straipsnis
Depozitoriumo mokestis
Atlyginimas auditoriams
At|yginimas finansų tarpininkams

Maksimalus dydis
O.2oo/o

1.00o/o

1.00%

Valdymo mokestis yra Valdymo imonei mokamas atlyginimas uŽ Fondo turto valdymą, kuris apskaičiuojamas šia
tvarka:

- nuo kįekvieno Platinimo etapo (kurio metu lnvestuotojas sudarė lnvestavimo sutartį) pabaigos iki investavimo
periodo pabaigos 1,50 o/o per metus nuo visų lnvestuotojų Fondui lnvestavimo sutartimis duotų jsipareigojimų

sumos. Valdymo mokestis Valdymo įmonei mokamas proporcingai nuo visų Fondui duotų |sipareigojimų sumos
dvdžio (pro rata):

- pasibaigus |sipareigojimo laikotarpiui Valdymo mokestis skaičiuojamas nuo atitinkamo mėnesio GAV ir yra lygus
1,50 % per metus.

Fondo taisyklėse numatytas sėkmės mokestis Valdymo įmonei, kuris priklauso nuo Fondo grynosios investicĮų
grąŽos visą jo gyvavimo laikotarpi. Kai virŠijamas 12 o/o grąžos barjeras, sėkmės mokestis j apskaitą traukiamas
kaupimo principu.

Visi kiti atskaitymai Valdymo įmonei, depozitoriumui bei kitos išlaidos į apskaitą traukįami kaupimo principu.

5. Turto ir isipareigoiimų ivertinimo metodai ir prielaidos, investicijų perkainavimo periodiškumas

l grynųjų aktyvų ataskaitą traukiama Fondo turto bei isipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikroji vertė.

Grynūų pinigų ir lėšų kredito įstaigose tikroji vertė yra jų nominalioji vertė.

Ne nuosavybės vertybinių popierių vertė susideda iš jų nominaliosios vertės ir palūkanų, sukauptų ir neišmokėtų
nuo įsigijimo iki ataskaitinio laikotarpio.

Nuosavybės vertybinių popierių tikrosios Vertės nustatymas atlįekamas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir

verslo pagrindų istatymo pakeitlmo įstatymu (Zin., 1999, Nr' 52-1672;20'1 1' Nr. 86-4139) ir Turto ir verslo vertinimo

metodika.patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandŽio 27 d. isakymu Nr. 1K-'l59 (Žin.,

2012, Nr. 50-2502).

Vertinant fondui priklausančių įmonių akcijas yra taikomi pajamų metodas ir turto poŽiūrio metodų derinys. Pajamų
metodo esmė - turto teikiamos naudos - srynųjų būsimŲų pinigų srautų perskaičiavimas i turto vertę. Turto
poŽiūrio metodų derinio esmė _ verslo vertės nustatymas taikant įmonės turto, atėmus jsipareigojimus, rinkos Vertę

nustatančiUs metodus.

Turto požiūrio metodų derinys taikomas, kai verslo vertingumą |emia ne tiek vykdoma veikla, kiek turimas turtas.

Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas.
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ll. APsKAlTos PoLlTlKA (tęsinys)

5. Turto ir isipareigojimų ivertinimo metodai ir prielaidos, investicijų perkainavimo periodiškumas
(tęsinys)

Fondas i NT objektus investuoja tiesiogiai arba įsigydamas specialios paskirties bendrovių, kurįoms priklauso tokie

objektai, nuosavybės verlybinius popierius.

NT objektų (tiek tiesiogiai priklausančio Fondui, tiek priklausančio Fondo įsigytoms arba įsteigtoms specialios
paskirties bendrovėms) tikroji vertė nustatoma paga| nepriklausomo turto vertinŲo, turinčio teisę atlikti vertinimą
bei atitinkančio Fondo steigimo dokumentuose nustatytus kriterijus, pateiktus duomenis. Vertinimas atliekamas ne

rečiau kaip kartą į metus, jei nebuvo esminių ekonominių ar rinkos kainų pasikeitimų, reikalaujančių naujo

vertinimo. Jei atliekamas turto, priklausančio specialios paskirties bendrovėms, vertinimas, kartu atliekamas ir tų

bendrovių nuosavybės vertybin ių popierių vertin imas.

Laikotarpiu tarp vertinimų tikroji investicijos vertė gali būti atitinkamai koreguojama bendrovės gautinomis ar
mokėtinomis palūkanomis, kurios susidaro del kitų Fondą ir bendrovę siejančių tarpusavio jsipareigojimų' bei visais
kitais sandoriais tarp Fondo ir bendrovės, kurių itaką nuosavybės vertybinių popierių vertei galima patikimai įvertinti
Kiti 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, jvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po ivertinimo nejvyko

įvykių, del 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 i panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį
paprastųjų akcĮų skaičių, buvusj apyvartoje tam tikrą periodą), santyki, padaugintą iš vertinamosios bendrovės'12
mėnesių pelno' tenkančįo vienai akcijaį;

3. jei dėl tam tikrų prieŽasčių negalima pasinaudoti 1 ir 2 papunkčiuose pateiktais metodais, vertinimas
atliekamas remiantis auditorių patvirtinta Fondo turimų bendrovių finansine atskaitomybe. Tokiu atveju nuosavybės
vertybinių popierių verte įaikoma auditorių pavirtintos finansinės atskaitomybės nuosavybės (nuosavo kapitalo)

suma, padalinta iš visų veĄbinių popierių skaičiaus ir padauginus iŠ Fondo turimų vertybinių popierių skaičiaus.
Esant neigiamam nuosavam kapitalui, laikoma, kad visa nuosavybės vertybinių popierių suma yra lygi 1 EUR.
Šiame papunktyje numatyta tvarka nuosavybės vertybiniai popieriai bus vertinami ne rečiau kaip vieną karląper 12

mėnesių'

Vertybinių popierių tikrosios vertės nustatymas atliekamas vadovaujantįs Lietuvos Respublikos Turto ir verslo
pagrindų istatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1999, Nr' 52-1672;201 1, Nr. 86-4139) ir Turto ir verslo Vertinimo

meįodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų mįnistro 2012 m. balandŽio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 (Žin.,

2012, Nr. 50-2502).

Vertinant fondui priklausančių įmonių akcijas yra taikomi pajamų metodas ir turto poŽiūrio metodų derinys. Pajamų
metodo esmė - turto teikiamos naudos - grynŲų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į turto vertę. Turto

požiūrio metodų derinio esmė - verslo vertės nustatymas taikant įmonės turto, atėmus įsipareigojimus rinkos vertę
nustatančius metodUs.

Turto poŽiūrio metodų derinys taikomas, kai vers|o vertingumą lemia ne tiek vykdoma veikla' kiek turimas turtas.

Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas.

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 institucĮų, prekiaujančių šiuo turtu, ataskaitinio laikotarpio
vidutines kainas ir išvedant šių kainų vidurkį'

Jei finansinės priemonės ar turtas neturi rinkos kainos, tačiau ją turi panaŠi finansinė priemonė ar turtas, tįkroji

vertė nustatoma vadovaujantis panašaus turto rinkos kaįna. Finansinės prįemonės ar turto kainą taip pat ga|i

nustatyti nepriklausomas ekspertas.

Finansinis turtas ir įsipareigojimai' jeigu jie negali būti patikimai ivertinami tikrąja verte, vertinami Vadovaujantis
Šiomis nuostatomis:

- iki išpirkimo termino laikomas turtas (finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto termino), taip pat

paskotos ir gautinos sumos, kurių tikroji vertė negali būti nustatoma pagal aktyvioje rinkoje skelbiamą kainą'
iŠskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, ivertinamį amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų
palūkanų metodą, atėmus vertės sumaŽėjimą;

t2



LORDS LB BALTIC FUND III

Lietuvos banko pritarimo steigimo dokumentams data2012 m. gegužės 30 d.
Valdymo įmonė UAB ,,LoRDs LB AssET MANAGEMENT"
301 849625
Jogailos 9.4, Vilnius, Lietuvos Respublika
(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ll' APsKAlTos POL|TIKA (tęsinys)

- įšimtiniais atvejais, kai investicijos į kitą finansini turtą negali būti patikimai ivertinamos tikrąja verte ar

amortizuota savikaina, jos vertinamos įsigĮimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą;

- su rinkos kainomis nesusUę finansiniai isipareigojimai vertinami amortizuota savikaina.

Palūkanų pajamos pripaŽistamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma
gali būti patikimai įvertinama.

Kitas turtas vertinamas pagal Valdymo imonės patvirtintos Grynųjų aktyvų Vertės nustatymo tvarkos nuostatas.

6. lnvesticinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią turto dalį Fonde.

Fondo vieneto fio dalies) bazinė valiuta yra euras.

6. Investįcinio vieneto vertės nustaŲmo taisyklės (tęsinys)

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.

7 ' 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.

8. lnvestici|ų portfelio struKūra

Valdymo imonė sieks diversifikuoti Fondo investicijų portfelį pagal Fondo taisyklių patvirtinimo dieną galiojančius

|lSKlS| ir su juo susĮusių teisės aktų reikalavimus. Bus siekiama, kad į vieną NT objektą ar į jį valdančią NT

bendrovę ir jos išleistus vertybinius popierius nebūtų investuojama daugiau kaip 30% investuotojų įsipareigojimų.

lnvestavimo periodu, bet ne ilgiau kaip 4 metus nuo dienos, kai Fondo Taisyklėms ir Prospektui pritarė Lietuvos
Bankas, Fondo investicijų portfelis gali neatitikti aukščiau nustaŲtų investavimo apribojimų' Fondo turtą, iŠskyrus
aukščiau numayą 4 metų laikotarpi, privalo sudaryti ne maŽiau kaip 4 atskiri nekilnojamojo turto objektai.
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

III. PASTABOS

1. Pinigai

Pinigai banko sąskaitose
lš viso

Pinigų srautų ataskaita:

'1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai
'1.1 . Ataskaitinio laikotarpio pinigų iplaukos
1.1 .1 . Už parduotą finansini ir investicini turtą gauti pinigai

1.1.2. Gautos palūkanos
1.1.3. Gauti dividendai
1.1.4. Gauti nuompinigiai
1.1-5. Kitos veiklos iplaukos
1.2' Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
'1.2.1. lšmokos už linansinio ir investicinio tuįo isigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai
1.2.2. lšmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis
'1.2.3. lšmokos, susijusios su valdymu
'1.2.4. Kiios išmokos

Gryniējį pagrindinės veiklos pinigų srautai
Finansinės veiklos pinigų srautai
lšpIatinti investiciniai vienetai
lšpirkįi invēsticiniai vieneįai
lšmokos iš pelno
Gauta paskolį]
Grąžinta paskolų
Sumokėta palūkanų
Pinigų srautai, susiię su kitais finansavimo šaltiniais
Kitas finansinės veik|os pinigų srautų padidėiimas
Kitas finansinės Veiklos pini9ų srautų sumažėiimas
Grynieji finansinės veįklos pinigų srautai
Užsienio valiutų kursų pokyčio itaka grynųų pinigų |ikučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas {sumažėjimas}
Pinigai laikotarpio pradžioje
Pinigai laikotarpio pabaigojē

2018.1231 2017.12.31
ffiffi

2018.12.31 2017.12.31

6 065 432 14078942
2729925

845 507
2 490 000

(5 400 000)
34

(12 400 000)

ffi
(399 09$ 1 040 608

1 461742 421 134
1n,An re| 7a

(123 688)
(940 839)

7 381 500
5 303 429
1 394 013

765)
612)

(2

(154
(919

5 000 905 13 001 865

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

750 000
(301 425)

(9 866)

J.
4.
5.
b.

2018.11.14 UAB,,sMl Alytus" vienintelio akcininko sprendimu buvo išmokėti dividendai, iš kurių 205 767 EUR buvo sudengti su Fondo paskolomis ir už jas

mokėtinomis palūkanomis.

2018.11.14 UAB Pc ,'Mandarinas" vienintelio akcininko sprendimu buvo išmokėti dividendai, iš kurių 257 208 EUR buvo sudengti su Fondo paskolomis ir už

jas mokėlinomis palūkanomis.

2' lnvesticĮų vertės po$is

Fondo investicijų vertės pokytis per 2018 m.
2017.12.3'l lsisyta Parduota veĖės 20'18.12.31

skolos vērtybiniai popieriai
Obligacijos
Nuosavybės vertybiniai popieriai
Akcijos
lš viso

obligacijų vertės pasikeitimas susideda iš UAB,,BFlll Klaipėda" (360 529 EUR), UAB,,BFlll Kaunas" (180 760 EUR), UAB,,BFl|l Šiauliai" (151 869 EUR) ir

UAB,,BFlll G1" (608 972 EUR) sukauptų pa|ūkanų.

2018 m. buvo išpirKa UAB ,,BFlll G1" 2 864 900 EUR obligacijų ir 710 446 EUR sukauptų palūkanų.

Akcijų vertės pasikeitimas susideda iš UAB ,,BFlll Klaipėda'' (606 545 EUR), UAB ,,BFlll Kaunas" (531 627 EUR), UAB ,,BFlll Šiauliai" (73 230 EUR), UAB

',sMi Alytus"(338 933 EUR), UAB ,,sMl Marijampolė" (493 000 EUR), UAB ,,BFlll G1' (5 783 880 EUR) ir UAB Pc ,,Mandarinas" (690 417 EUR)' BFlll
Tallinn oU G86 EUR ) vertės pasikeitimo.

2018 m. ir 2o17 m. gruodžio 31 d. UAB ,,BFlll Klaipėda", UAB ,,BFlll Kaunas'', UAB,,BFllI Šiauliai", UAB ,,sMl Alytus", UAB,,sMl Marijampolė", UAB Pc
,,Mandarinas", UAB ,,BFlll G'l" dUKerinių imonių akcijos buvo Ikeistos bankams Už įoms imonėms suteiKas paskolas.

Fondo inveslicijų vertės pokytis per 2017 m.:
2016'12.3'| įsigyta Parduota vertės 2017.12.31

Skolos vertybiniai popieriai
Obligacijos
Nuosawbės vērtybiniai popieriai
Akcijos
lš viso

27t05 561 (3
i56'1 (
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Lietuvos banko pritarimo steigimo dokumentams data 2012 m, gegužės 30 d,
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LB AssET MANAGEMENT"
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(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

lll' PAsTABos(tęsinysl

2. lnvestįcijų veĖės poMis (tęsinys)

obtigacijų Vertės pasikeitimas susideda iš UAB,,BFlll Klaipėda" (263 465 EUR), UAB,,BFlll Kaunas" (135 537 EUR), UAB,,BFlll Šiauliai" (114 976 EUR),

UAB ,,BFlll Gl" (2 119 917 EUR)' UAB ,,SMl Lietuva" (245 597 EUR) sukauplų obligacijų palūkanų.

Akcijų vertės pasikeitimas susideda iš UAB ,,BFlll Klaipėda" (1 068 662 EUR), UAB ,,BFlll Kaunas'' (61s 481 EUR), UAB ',BFlll Šiauliai" ('l 257 804 EUR),

UAB ,,sMl Alįus" (-572 801 EUR), UAB,,sMl Marijampolė" (99 053 EUR)' UAB ,,BFlll Gl' (374492o EUR)' UAB Pc ,,Mandarinas" (1 604 817 EUR)' BFlll
Tallinn oU (-1 200 EUR ) ir UAB ,,sMl Lietuva" G4 740 490 EUR) vertės pasikeitimo.

3. Turto struktūra

Turlo struklūra 2018 m. gruodžio 31 d.:

Pinigai
SWEDBANK, AB
SWEDBANK, AB
Ne nuosavybės verlybiniai popieriaiį
UAB,,BFlll Kaunas"
UAB,'BFlll Klaipėda"
UAB,,BFlll Šiauliai''
UAB'BFIII G1"
Nuosavybės vertybiniai popieriai**
UAB "PC Mandarinas"
UAB'BFIII G1"
UAB "SMI Alytus"
UAB'sMl Marijampolė''
UAB "BFlll Kaunas"
UAB "BFlll Klaipėda"
UAB ''BFlll Šiauliai"
Gautinos sumos
lš viso

Metų palūkanų
Nominalioji, norma,

isigĮimo nuosavybės lšpi]kimo Tikroji vertė'
valstvbė valiuta vertė dalis tērminas EUR GA dalis, %

; fizū; :i:il'

LT EUR 4377 400 2.94% 2022.03.21 5 187 125 7.97o/o

LT EUR 1 910 300 2,94% 2022.03.21 2 117 300 3.25Yo

38 989 615 59.92V.

LT EUR 4344 lOOo/o 18 583 903 2856Yo
LT EUR 3 189 334 1O0Yo 2955 467 4.54%
LT EUR I 593 947 1000/0 2 186 000 3.36%
LT EUR 852229 1O0o/o 2002337 3.08%

LT EUR 1 656 628 100Yo 3 331 835 5.12%
LT EUR 722 957 100% 2 053 990 3.160/o

67 584 607 't03.870/.

. Ne nuosavybės veftybiniai popienaį buvo įveį7įntl amoftizuota savįkaina' kui gauta taikant apskaičiuotų palūkanų metodą' atėmus vertės sumaŽėjimą.
** Nuosavybės veĮtybinių popieių tikroji vertė nustaįyta remiantis nepriklausomo turto Vertintojo vertės nustatymo ataskaitomis 201 8'10.31 datai (vertinimo

ataskaitų data 201 8. 1 1. 30).

Akcijų Vertei itakos turi pačių imonių valdomo tUrto vertinįmo ataskaitos. Verlinant imonėms priklausanti tu11ą buvo remtasi šiomis verlinimo prielaidomis:

- AB'PC Mandarinas" vertinimo metodas - pajamų, diskonto norma - 9 %, kapitalizacijos norma - 7,50 %.

- UAB 'BFlll G1" vertinimo metodas _ pajamų, diskonto norma _ 9 %_9'95 %, kapitalizacijos norma - 7,50 vo - 8,5o ok.

- UAB "SMl Alyius" vertinimo melodas _ pa,iamų, diskonlo norma _ 10,1o %, kapitalizacijos norma - 8,50 %. Žemės vertė nustatoma atliekant rinkos įyrimą _

analizuojant per paskutinius lris metus vykusius palyginamus sandorius.
- UAB 'sMl Maįijampolė'' vertinimo metodas - pajamų, diskonto norma _ 10,'l0 %, kapitalizacĮos norma - 8,50 %.
_ UAB 'BFlll Kaunas" veįinimo metodas - pajamų, diskonto norma - 9 %' kapiializacijos norma'7 '75 

o/o.

- UAB "BFlll Klaipėda'' Vertinimo melodas - pajamų, diskonto norma - 9,'l5 %, kapitalizacįos norma _ 8 %.

_ UAB ''BFlll Šiauliai'' verįinimo melodas - pajamų, diskonto norma - 'l0,'l0 %, kapiįalizacijos norma - 9 %.

2o18.12.18 BFlll Tallįnn oU imones akcuos nurašyįos, kadangi Imonė likūduota.

2018.11.o2 buvo pakeista ankstesniais metais sudaūa UAB ,,BFlll Kaunas'' obligacijų sutartis. 2018-11'15 sudaūa nauja obligacijų sutartis, kuria

nustatytos 2,94 % fiksuoios meįinės palūkanos ir nustatytas 2022 m. kovo 21 d. išpirkimo terminas, o 20'l8.1 1.02 pakeista obligacljų sutariis neteko galios.

2o1g.11.o2 buvo pakeista ankstesniais metais sudaMa UAB ,,BFlll Šiauliai" obligacijų sutartis. 2018.11.15 sudaryta nauja obligacijų sutartis, kuria

nustatytos 2,94 % fiksuoįos metinės palūkanos ir nustatytas 2022 m' kovo 21 d. išpirkimo terminas, o 20'| 8.1'1.02 pakeista obligacijų sutartis neteko galios.

2018.11.o2 buvo pakeista ankstesniais metais sudaryta UAB ,,BFlll Klaipėda'' obligacijų sutartis. 2018.11.15 sudaMa nauja obligacijų sutartis, kuria

nusįatytos 2,94 7o fiksuotos melinės pa|ūkanos ir nustatytas 2022 m' kovo 21 d. išpirkimo terminas, o 201 8.1 1.02 pakeisla obligaciių sutarlis neteko galios.

2018.11'15 apjungtos UAB ,'BFlll G'|" obligacijų sutartys, nustalytos 3 % dydžio fiksuotos metinės palūkanos ir pratęstas išpirkimo terminas iki 2022.03.21
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lll. PAsTABos (Ęsinysl

3. Turto st.uktūra (tęsinys)

Turto struKūra 2017 m- gruodžio 31 d.:

Pinigai
SWEDBANK, AB
SWEDBANK, AB
Ne nuosavybės veĘbiniai popiēriaį*
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFIII Gl'
UAB,,BFIII G1'
UAB,,BFlll Klaipėda"
UAB,,BFlll Šiauliai"
UAB,,BFlll Kaunas"
Nuosavybės verŲbiniai popieriai*-
UAB PC,,Mandarinas"
UAB,,BFIII G1'
UAB "SMI Alflus"
UAB'SMl Marijampolė"
UAB "BFlll Kaunas"
UAB'BFlll Klaipėda"
UAB ''BFlll Šiauliai"
BFIII Tallinn OU
Gautinos sumos
lš viso

Metų palūkanų
Nominalioji, norma,

įsigĮimo nuosavybės lšpirkįmo Tikroji veĖė,
EUR GA

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1 500 000
1 000 000
5 900 000

400 000
800 000

4 880 000
4377 400
1 910 300

8Yo
8Yo
80k
8Yo

8%
8Yo
8Ųo

80k

2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20
2020.03.20

1 510 480
1 007 025
5 943 164

403 424
806 168

4 914 974
4 826 596
1 965 431

2.48%
1.650k
9.74%
0.66%
132%
8.05%
7.91%
3.22%

20.97%
4.29%
2.77%
2.41%
4.47%
3.25%
n noo/.

30473483 49.93%

LT
LT
LT
LT
LT
LT
FF

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EįlR

100%
100Ųo
100Yo
100%
100%
10OYo

4344
3 189 334
1 593 947

852229
1 656 628

722957
2 700

12 800 024
2616533
1 693 000
1 470 7't0
2 725 289
1 980 760

1 500

61 7 įn aa6 101 -1tiv.

4.

* Ne nuosavybės Ve ftybiniai popieiai buvo įveltinti amoftizuota savikaina' kui gauta taikant apskaičiuotų palūkanų metodą atėmus vertės-sumaŽ9ilmą'. 
'** Nuosavy{ės veiyūnių popieių tikroji vēftė nustatyta remiantis nepriklausomo turto vertintojo ve,tės nustatymo ataskaitomis 2017.10.31 datai (vertinimo

ataskaitų data 201 7. 1 1. 30).

2017 '02'23 Fondas iš UAB ,,SMl Lietuva" isigijo UAB ,,SMl Alytus" ir UAB ,,SM| Marijampolė" imonių 'l00 % akcĮų.

2017 .04.28 buvo užbaigta UAB ,,sMl Lietuva" reorganizacija, kurios metu atskiĖos trys imones - UAB ,,BFlll Kaunas", UAB ,,BFlll Klaipėda",
UAB ,,BFlll Šiauliai"' Pagal reorganizacijos sąlygas UAB,,sMl Lietuva'' turtas buvo išskaidytas naujoms imonėms pagal tokias proporcijas:

UAB ,,BFlll Kaunas" 26,37 %, UAB ,,BFlll Klaipėda" 51,26 %, UAB,,BFlll Šiauliai" 22,37 %.

Fondo apskaitoje UAB,,SMl Lieįuva" akcijų ir obligacijų vertė reorganizacijos metu buvo išskaidyta naujoms Imonėms laikantis šių proporcijų.

2017 .05.29 Fondas isigĮo BFll| Tallinn oU įmonės 100 % akcUų.

2017'04'12 buvo iki 2020 m. kovo 20 d. pratęstas įmonės UAB,'BFlll G1'' obligacijų išpirkimoterminas.
Pagal pradinę obligaciių sutarti ir iki 2017.o4'12 sudaMus pakeitimus išpirkimo terminas buvo 2017 '06.01 .

2o17 m. buvo parduota (išpirKa) UAB,,BFlll G1'' ob|igacijų už 7 38'l 500 EUR.

valdymo imonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

2018.12.31 2017.12.3',1

Valdymo įmonė
Depozitoriumas
lš viso

5. Kitos mokėtinos sumos

Mokėtinos sumos paslaugų tiekėjams
Gautos paskolos
Mokėtinos palūkanos už gautas paskolas
lš viso

201 7 m. gautos paskolos:

Skolintojas
UAB,,SMI Alylus"
UAB PC,,Mandarinas"
lš viso:

249700 244442
16 835 16 397

@

2018.12.3',t 2017.12.31
1 476 1 477

450 000
- 1200

@

Pradžios data Termino data Palūkanų Suma
2017 .11.28 2020.03.20 3.00% 200 000
2017 .11.28 2020.03.20 3.000/0 250 OOO

450 000

201 8 m. gruodžio 3'l d. Fondas neturėjo gautų paskolų. Paskolos buvo sudengtos su gaulinais dividendais iš imonių.
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lll. PAsTABos {Ęsinysl

6. sukauptos sąnaudos

Sėkmės mokestis (žr.7 pastabą)
Audito išlaidos
lš viso

7, Grynųių aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir veĖė

Grynųų aktwų veįė' EUR
lnvesticinio ūenelo vertė, EUR
lnvesticinių ūenetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius

Grynųjų aktyvų vertė (GAV)' EUR
lnvesticinio vieneto (akcijos) vertė' EUR
lnvesticinių vieneių (akcijų)' esančių apyvartoje, skaičius

Per ataskaitinį laikotarpi išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė

lšplatinta (konvertuojani pinigines lėšas į investicinius vieneius)
lšpirkta (konvertuojant invesiicinius vieneįus i pinigines lėšas)
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės

8. Kolektyvinįo investavimo subjeKo išlaidų rodįkliai

Kolektyvinio investavimo subjekįo išlaidų rodikliai 2018 m.:

Atskaitymo dydis
Ataskaitiniu
laikotarpiu

Atskaitymai
Už valdymą
Nekintantis dydis
sėkmės mokestis
Depozitoriumui
Už sandorių sUdarymą
Už auditą
Už apskaitos paslaugas
Už teisines paslaugas
Už gautų paskolų palūkanas
Kitos vėiklos išlaidos
lšlaidų, iskaičiuoiamų i BlK, suma*
BIK% nuo GAv*
visų išlaidų suma

2018.12.31 2017.12.31
2244273

6 758 1 694
ffi

2018.01.01 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
61 025 576

1.8024
33 857 937

65 065 565
2.0876

31 167 265

61 025 576 61 894 000
1.8024 1 .5151

33 857 937 40 850 598

Skirstant Fondo laisvas lešas' iskaitant Fondo likvidavimo metu, Valdymo imonei išmokamas sėkmės mokestis, jeigu Fondo grynoji grąįa Virši.ia minimalų

grąžos barjerą. 2018.12'31 Fondo grynoji grąža buvo 15,02 % ir viršijo minimalų grąžos barjerą. Fondo lešų skirstymo atveju sėkmės mokestis būtų lygus 2

244 272,79 EUR- 2018.12.31 sėkmės mokestis buvo sukauptas Fondo apskaitoje. 2017 m. gruodžio 31 d. sėkmės mokēstis nebuvo sukauptas Fondo

apskaitoje.

2017 '12.31 Fondo grynoji grąža buvo 14j5 % n viršijo minimalų grąŽos barjerą. Fondo lėšų skirstymo atveju sėkmės mokestis būtų lygus 1 174 011 '52
EUR.

lvertinus sėkmės mokesti, pa|yginamoii Fondo grynųių aktyvų vertė pateikta žemiau

2018/t231 2017.12.3'.1

65 065 565
2.0876

31 167 265

59 851 565
1.7677

33 857 937

lnvesticinių vienetų (akcĮų)
skaičius

2018 2017
vėĖė, EUR

20't8 2017

2 690 672
(2 690 672\

22-34
6 992 683 5 400 000 12 400 000

(6 992 661) (5 400 000) (12199!9ą

Per ataskaitini laikotarpi
pr!skaičiuotų atskaitymų

% nuo ataskaitinio laikotarpio
vidutinės grynŲų aktyvų

Maksimalus taik!/tas suma, EUR veĖės
3 190 371 5.13Ųo

2 244 273 3.61%
o.200k 0.10%

1.0OYo O.O1%

63 073 O.1OYo

0.o1Ųo
0.03%
0.03%
0.02%

6 758
16 843
16 840
11 775

5.33%
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lll. PAsTAEos įĘsinysl

8. Kolektyvinio investavimo subjeKo išlaidų rodikliai

Kolekįyvinio investavimo subjeKo išlaidų rodikliai 2017 m.:

Atskaitymai
Už valdymą
Nekintantis dydis
Sėkmės mokestis
Depozitoriumui
Už sandorių sudarymą
Už auditą
Už apskaitos paslaugas
Už teisines paslaugas
Už gautų paskolų palūkanas
Kitos veikĮos išlaidos
lšlaidų, įskaičiuojamų i BlK, suma*
BIK% nuo GAV'
Visų išlaidų suma

Atskaitymo dydis
Ataskaitiniu
laikotarpiu

Per ataskaitini laikotarpi
priskaičiuotų atskaitymų

934743

7o nuo aįaskaitįnio |aikotarpio
vidutinės grynųjų aktyvų

vēĖės

o.20%

1.00%

0.100k

0.00%

62316

1 694
16 843
13 256
13 031

o.10%

0.00%
0.03%
0.02%

9.

PAGAL TURTo KLASĘ
Pinigai
lndėliai
Pinigų rinkos priemonės
Ne nuosavybės verlybįniai popieriai
Nuosawbės Verlybiniai popieriai
Kilos priemonės
PAGALVALIUTAS
EUR

'l0. Ko|ektyvinio investavimo subjeKo investicĮų grąža ir rizikos rodikliai

lnvesticinio Meneto Vertės pokytis, EUR
Metinė bendroji investiciių grąža*

Metinė grynoii inveslicijų grąža*

lnvesticinio vieneto veįės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR
* nuo Fondo veiklos pradžios

Vidutinis investicinio vieneto Vertės pokytis
Vidutinė bendroii investiciių grąža
Vidutinė grynoii investiciių qrąža
lnvesticinio ūeneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis

Mažiausia nustatyla inVesįicinio vieneto Vertė
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BlK) - procentinis dydis, kuris rodo' kokia vidutinė fondo grynŲų aktyvų dalis skiriama jo valdymo iš|aidoms padengti. Šios
išlaidos tiesiogiai sumažina investuotoio investici.ių grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BlK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

lnformacija apie kolektyvinio investavimo sUbjelito invēsticinių priemonių portfelio pasiskirstymą

2018.12.31 20'.17.',12.31

Rinkos veĖė, GA dalis, % Rįnkos veĖė, GA dalis, %

EUR EUR
67 584607 103.87o/o 61740786 101'16o/.

1 062647 1.630/0 1 461 742 239o/o

27 532345
38 989 615

Šis

42.32o/o
59.92Yo

29 805 561
30 473 483

48.84%
49.93%

Ataskaitinis laikotarpis
Prieš 1 metus Pįi6š 2 metus Prieš 10 metų

0.2852
16.06%
14.45%
o.0822

0.2873
15.28%
14.15%
0.0846

0.2266
13.99%
12.76%
0.0496

3 metus

Per paskutinius
Nuo veiklos

5 metus 10 metų pradžįos
17 '45Ųo
15.11Yo
13'78Ųo
0.0718

14.86Yo
14.35o/o

13.00%
0.0593

13.05%
16.06%
14.45%
0.0556

Pėr ši laikotarpi Per praėjusį laikota]pi
Data Vertė Data Vertė

2018.04.30
2018.1 1 .30

1.7926 2017.10.31
2.1630 2017.11.30

1.5127
1.8052

Melinė grynoii investictjų grąža - investiciių grąža' kurią apskaičiuojant atsižVe|giama i prekybos ir valdymo išlaidas.

Metinė bendroji investicijų grąža - investiciių grąža, kurią apskaičiuojant aisižvelgiama i prekybos išlaidas.

lnvesticinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis - statistinis rizikos rodikIis, parodantis, kaip stipriai svyruoja Vieneto Vertės pokyčiai, palyginus su jų

VidUtiniu pokyčiu.

Vidutinis apskaitos (investicinio) viēneto vertės pokytis - geometrinis metinių apskaitos Vieneto santykinių vertės pokyčių vidurkis per aįitinkamą laikotarpi'
išreikštas metinėmis palūkanomis.

Vidutinė bendroji investiciių grąža - bendroii atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, išreikšta metinėmis palūkanomis.

Vidutinė qrynoii investicūų grąža - grynoji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, išreikšta metinėmis palūkanomis.
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lll. PAsTABos(tęsinysl

11. KolekŲvinio investavimo subjekto grynŲų aktyvų, investicinių vienetų {akcijų) vertės ir lyginamojo indekso reikšmės

Fondas netaiko lyginamojo indēkso.

12' Atlyginimotarpininkamssąnaudos

Atlyginimų tarpininkams nebuvo.

13. susijusių šalių sandoriai

Fondo valdymo mokesčio sąnaudos bei likutis 2018 m. gruodžio 31 d. pateikti 4' 8 pastabose.

Fondo investicijų į susįusių šalių nuosawbės ir skolos Vertybinius popierius vertės bei paiamų ir sąnaudų sumos pateikiamos 2 ir 3 pastabose.

Sandorių su kitais Valdymo įmonės valdomais fondais per 2018 m. nebuvo.

lnvēsticinių vienetų pirkimo ir pardavimo sandoriai su susijusiomis šalimis (EUR):

2014.12.31

lšplatinti vienetai
lšpirkti vienetai
Įš viso

Krislina Maiauskaitė - Adomavičienė
Apskaitą tvarkančios imonės alslovė

2017.12.31

2018 m. gruodžio 3'l d. susijusioms šalims priklausė 5 838 754,4432 Fondo invesiicinių vieneįų, kurių verįė sudarė 'l8,73 % nuo 2018 m. gruodžio 31 d.

GAV.
2017 m' gruodŽio 3'l d. susijusioms šalims priklausė 6 342 814,5077 Fondo investicinių vienetų, kurių vertė sudarė 18'73 o/o nuo 2o17 m. gruodžio 31 d.

GAV,

14. Poataskaitiniaiivykiai

AtsižVelgianį į Fondo taisyklėse nUstatyįą veįklos terminą, 2019 metais Fondas pradėjo ahyvų pasirengimą investicijų pardavimui.

Vilma 2019.O3.29

Valdymo imonės direktorė

Rasa 2019.03.29

Fondo valdytoias

504 060 2037 782
ffi
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