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Mes atlikome UAB ,,Lords LB Asset Management" (toliau - lmonė) Valdomo UŽdaro tipo
informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo ,,LORDS LB PRIVATE EOUITY FUND l"
(toliau _ Fondas) finansinių ataskaitų aUditą. Fondo finansines ataskaitas sUdaro:

o 2018 m. gruodŽio 31 d. grynųJų aktyvų ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita,
. finansinių ataSkaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikšmingų apskaitos metodų SantraUką.

Mūsų nuomone, pridėtos f inansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisrngą vaizdą apie Fondo
201Bm.gruodžio31 d'finansinębūklęirtądienąpasibaigusrųmetųgrynųjųaktyvųpokyčiuspagal
Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau _ TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje ,.Auditoriaus atsakomybė už f inansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo jmonės ir Fondo pagalTarptautinių buhalterių
etįkos standartų valdybos išleistą ,,Buhalterių profesionalų etikos kodeksą" (toliau _TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos f inansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, SUSijUSiUs SU

auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikemės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskartų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų SUrinkti
audito jrodymai yra pakankamt ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

NeprtKlaUS0ln0 aUdltonat;s lŠVada
UŽdaro tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo ,,LoRDs LB PR|VATE
EOUIry FUND l" dalyviams

@2o19 ,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir

"'*iįr.rį"-u 
KPMG imonių nērlų, priklausančių Šveicarijos imonei

,.K'PMG lnt".nįtionul coopersįive" (,,KPlMG Inlernational"), tinklo nērė'

lmonės kodas| 111 494971
i]VM mokėtoio kodas: LT1 14949716

lšvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti

Visos tsisės saU9omos. 3



Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai _ tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi
atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą. Šie datykai buvo nagrinėjami
atsižVeIgiant 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.
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lnvesticijų iakcijas apskaitinė vertė 201B m. gruodŽio 31 d. yra 470B tūkst. eurų (201] m.
gruodžio 31 d. - 907 tūkst. eurų).

Žr.ll'5 pastabą dėl susijusios apskaitos politikos ir finansinių ataSkaitų lll.2 pastabą dėI
f inansinių atskleidimų.

Pagrindinis audito dalykas Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu

Be kitų, mes atltkome tokias audito procedūras:

o lvertinome ir patikrinome Fondo vidaus
kontroles dėl investicitų jakcijas tikrosros
vertės Vertinimų, jskaitant, be kitų dalykų,
kontroles, taikomas renkantis išorės
vertintolus ir vertinant bei patvirtinant
vertinimo rezultatus,

o jvertinome Valdymo jmonės pasitelktų
išorės vertintojų patirtj, profesinę
kvalif i kaciją ir objektyvumą,

o padedant mūsų vertinimo specialistui:

- jvertinome Fondo išorės vertintojų
naudotų vertinimo metodų ir modelių
tinkamumą palygindami juos su jprastai
panašaus turto vertinimuose
naudojamomis metodologijomis ir'

susijusių f inansinės atskaitomybės
standartų reikalavima is.

- patikrinomepagrindinesprielaidas,
kurias išorės vertinto1ai taikė
naudodami vertinimo metodus, tokias
kaip:

. srautUS iš veikIos
generuo1ančioms jmonėms, 

1

kurias investuota: pajamų ir
veiklos iŠlaidų augimo norma,
naudota apskaičiuojant
diskontuotus pinigų srautus, ir

Fondo veikla yra vertinama pagal jo grynųjų
aktyvų vertę (GAV), kurios apskaičiavimo
metodologija yra pateikta Fondui taikomuose
jstatymuose, Fondo taisyklėse ir Valdymo
jmonės valdybos patvirtintoje GAV
skaičiavimo metodologijoje.

Be specralios paskirties bendrovių obligaci1ų,
kurios apskaitomos amortizuota savikaina,
pagrindinis GAV elementas yra Fondo
investicijos j akcilas, kurios apskaitomos
tikrąja verte. Akcijų tikroji vertė nUstatoma
pagal Valdymo jmonės pasitelktų išorės
vertinimo ekspertų ataskaitas. Tie vertinimai
apima sudėtingus specialios paskirties
bendrovėms priklausančio verslo ir susijusio
turto tikrosios vertės vertinimus. Šre
vertlnimai yra pagrjsti diskontuotų pini9ų
srautų modeIiais.

Taikant pirmiau minetus vertinimo metodus
reikia priimti reikšmingus sprendimus,
jskaitant, bet neapsiribojant, diskonto
normomis, prielaidomis dėl būsimų pinigų
sraUtų, palyginamųjų grupių ir palyginamųjų
sandorių nUStatymU, kai dėl bet kokių
nedidelių sprendimo klaidų galėtų atsirasti
reikšmingas iškraipymas.

Dėl pirmiau minetų veiksnių atlikdami auditą j

šią sritj turėjome sUtelkti daugiau dėmesio,
todėl mes manome, kad Ši sritis yra
pagrindinrs audito dalykas.

I nvesticijų į akcijas vertinimas

o2o19,,KPMG Baltics", UAB, yra Liotuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
neprikleusomų KPMG jmonių narių, prikIausančių Šveicarūos jmonei

,.KPMG lnternational cooperative" (,,KPMG lntērnational"), tinklo narė.

Visos teisės saugomos.



r nekilnojamojo turto jmonėms, j

kurias investuota: turto vieta,
plotas, nUmatomoS statybų
išlaidos, nUmatoma nuomos
ka i na,

palygindamijas su mūsų žiniomis apte
esamą tam tikros jmonės, j kurią
investuota, veiklą, iŠoriniais rinkos
duomenrmis ir mūsų sektoriaus
Žiniomis;

Be to:

. SraUtUS iš veiklos
generuojančioms jmonėms, j

kurias investuota: jvertinome
vertinime naudotų diskontuotų
pinigų Srautų modelių matematinj
tikslumą ir vientisumą, tr

. nekilnojamojo turto 1monėms, j

kurias investuota: palyginome
pirmiau nurodytuose vertinimuose
naudojamą diskontb normą ir

kapitalizavimo normą su esamais
išoriniais rinkos duomenimts.

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

valdomo turto,

jvertinome atskleidimų dėl minėtos
investicijų tikrosios vertės tikslumą ir

išsamumą.

a

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

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 privalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti
(lei 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 atsakingr aSmenys privalo prižiŪrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą.
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@2o19 ,,KPlv]G Baltics", UAB, yra Liēįuvos ribotos ētsakomybės imonė ir
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Visos teisės saugomos.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

rerkšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠIeisti auditoriaus iŠvadą, kurioje pateikiama

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas - tai aukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

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

lškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgauIės ar klaidos, Iaikomi reikšmingais, jeigu gaIima pagr1stai

numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti dide|ės jtakos Vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagalTAS, viso audito metu prrimame 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 karp atsaką j tokią rizikąi surenkame pakankamų

tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. 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 galėtume suplanuoti

įįnkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikŠti

nUomonę apie Fondo vidaus kontroles veiksmingumą.

o lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais

susijusių atskleidimų pagr1stumą.

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

remiantis surinktais įrodymais, ėgzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks relkšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus iŠvadoje

privalome atkreipti dėmesjj susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių

atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audito

įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimijvykiai ar sąlygos ga|i

lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.

o jvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir

tai, ar f inansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų

teiSingo pateikimo koncepci1ą.

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

ir atlikimo laiką bei reikŠmingus audito pastebėlimUs, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trŪkumus,

kuriuos nustatome audito metu.

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

etikos reika1avimų dėl neprik|ausomumo, ir 1uos informuojame apie visus santykius ir kitus

dalykus, kurie galėtų būti pagrjstai vertinami, kaip turintys jtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei

reikia, apie susilusias apsaugos priemones.

lš dalykų, apie kuriuos informavome už va|dymą 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, jeigu pagal jstatymą

arūa teisės aktą nedraudŽiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis,

nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrĮstai tikėtis, jog

neigiamos tokios pateikimo pasekmės persverS visuomenės gaunamą naudą.

@2o19,.KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos libotos atsakomybės imonė ir

nepriklausomų KPMG imonių nėrių, priklausančių Šveicarijos jmonėi

,,KPMG lnternational cooperativė" (,.KPMG lntėrnational"), tinklo narė.

Visos teisės saUgomos.
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lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

Pagal2016 m. birželio 30 d' pasirašytą audito paslaugų sutartį buvome pirmą kartą paskirti atlikti
Fondo finansinių ataskaitų auditą uŽ2016 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 pateikeme 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 dalyte nurodytų ne audito paslaugų.

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

,,KPMG Balrics", UAB, vardu

Doma
Partn

s auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2019 m. balandžio 30 d.
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o2O']9 ,,KPlMG 86ltics", UAB, yra Liētuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG imonių narių, priklausančiŲ Šveicsrįjos įmonoi
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GRYNŲJŲ AKTWŲ ATASKAITA

5
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
7.2.
7.3.
B.
I

1.1.
1.2.
1.3.
2
3
4

TURTAS
PINIGAI
TERMINUOTIEJI INDELIAI
PlNlGŲ RlNKos PRlEMoNES
Valstybės iŽdo vekseliai
Kitos pinigų rinkos priemonės
PERLElDŽlAMlEJl VERTYBlNlAl PoPlERlAl
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų
garantuoti ne nuosavybes vertybiniai
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Nuosavybės vertybiniai popieriai
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų
investiciniai vienetai ir akcijos

SUMOKETI AVANSAI
GAUTINOS SUMOS
lnvesticijų pardavimo sandorių gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
INVESTICINIS IR KITAS TURTAS
lnvesticinis turtas
lšvestinės finansinės priemonės
Kitas turtas

IStPAREtGOJTMAT
MOKETINOS SUMOS
UŽ finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos
Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos
SUKAUPToS SĄNAUDos
FTNANSTNES SKOLOS KREDTTO ISTA|GOMS
įSlPARElGoJlMAl PAGAL lŠVEsTlNlŲ
FlNANSlNlŲ PRlEMONlŲ SUTARTIS
KITI

ISIPAREIGOJIMAI
GRYNIEJIAKTWAI

Vilma Tvaronavičienė
Va|dymo imonės direktorius

Artūras Šilinis
Fondo valdytojas

Andžela Virbickiene
Apskaitą tvarkančios įmonės

atstovė

23044679 24374600
139 804 222990

22904536 22850749
18 196 993 21 943307

'18 196 993 21 943 307
4 707 543 907 442

338 1 300 861

338 1 300 861

85't29 90 827
82 104 81 712

80 702
I 402 0
3 025 9 '116

22 959 550 24283773

įoĮ9 oh b

hE^o4^9

.)DtgoŲso

Pastabos
2018 m.

gruodžio 31 d
2017 m.

gruodžio 3l d

A.
1

2
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.1.1

4
1, 11

4.1.2
4.2.
4.3.

2,11

3,11

2786
7
8

5
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Lietuvos banko pritarimo steigimo dokumentams data 2012 m. rugpjūčio 30 d.
Valdymo įmonė UAB ',LoRDs LB AssET MANAGEMENT"
301849625
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GRYNŲJŲ AKTWŲ PoKYČlŲ ATASKAITA

Pastabos
2018 m.

gruodžio 3'l d
2017 m.

gruodžio 3l d.

GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTE ATAsKAlTlNlo
LAlKoTARPlo PRADŽloJE
GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs PADlDĖJlMAs
Dalyvių įmokos jfondą
lŠ kitų fondų gautos sumos
Garantinės įmokos
lnvesticinės pajamos
Palūkanų pajamos
Dividendai
Nuomos pajamos
Pelnas dėl investicijų Vertės pasikeitimo ir
pardavimo
Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio
lŠvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas
Kitas grynŲų aktyvų vertės padidėjimas
GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ PAD|DĖJo lŠ vlso
GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs sUMAŽĖJlMAs
lšmokos fondo dalyviams
lšmokos kitiems fondams
Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir
pardavimo
Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio
lŠvestinių finansinių priemonių sandorių
nuostoliai
Valdymo sąnaudos:
Atlyginimas valdymo jmonei
Atlyginimas depozitoriumui
Atlyginimas tarpininkams
Audito sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos sąnaudos
Kitas grynųjų akŲvų vertės sumažė.jimas
Sąnaudų kompensavimas (-)
GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ sUMAŽĖJo lŠ
vrso
Grynųių aktyvŲ vertės pokytis
Pelno paskirstymas
GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTĖ ATAsKAlTlNlo
LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Vilma Tvaronavičienė
Valdymo įmonės direktorius

Artūras Šilinis
Fondo valdytojas

AndŽela Virbickienė

I

I

24283773 22797 962
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.

326 838 948 296
2
2

326 838 948 296

2 906 370
2.6.
2.7.
2.8. 0

326 838 I 854 666
3
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

2

103.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.7.
3.8.

1 278 179

372882
5dį' 5'oĮ
24 417

3 025

44 936

368 855
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Lords LB Private Equity Fund I

Lietuvos banko pritarimo steigimo dokumentams daįa2012 m. rugpjūčio 30 d.
Valdymo įmonė UAB ,,LoRDs LB AssET MANAGEMENT"
301849625
Jogailos g' 4, Vilnius, Lieįuvos Respublika
(visos sumos pateiktos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AlŠKlNAMAsls RAŠTAS

BENDROJI DALIS

lnvesticinis fondas LORDS LB PRIVATE EQU|TY FUND l (toliau - Fondas) buvo įsteigtas 2012 m. rugpjūčio 29 d., Lietuvos
banko PrįeŽiūros tarnybai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektams. Taisyklių pakeitimai patvirtinti 2015 m. liepos 13 d.

Fondas yra uždarojo tipo privataus kapitalo investicinis fondas, kurio vienetų pardavimas ir išpirkimas yra ribojami. Fondo teisinė
forma yra Specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso.

Fondo vienetai pradėti platinti 2012 m. rugpjūčio 24 d.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicijos į augančias imones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms. Fondo tikslas
- uŽdirbti grąŽą Fondo lnvestuotojams iŠ investicijų Į augančias imones' turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikj investicijoms.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo gyvavimo trukmė - 6 metaį. 201 8 m. balandŽio 16 d. Lietuvos
banko prieŽiūros tarnyba patvirtino atnaujintas taisykles, kuriomis Fondo veiklos terminas pratęstas iki 2021 m. rugsėjo 24 d.

lnvesticinj fondą LoRDS LB PRIVATE EQUlTY FUND l valdo UAB ,,LoRDs LB AssET MANAGEMENT" (toliau - Valdymo
imonė)' įsteigta iriregistruota 2008 m. rugsėjo 8 d.' įmonės kodas 301849625, buveinės adresas Jogailos g.4, Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys apie Valdymo įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 2008 m. gruodŽio 23 d. Lietuvos
Respublikos verŲbinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų istatymą' veiklos licencĮa Nr. V|K -016.2012 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos banko valdybos
sprendimu Nr. 03-'1 77 Va|dymo įmonės veiklos licencija Nr. V|K - 016 buvo praplėsta ir jai suteikta teisė valdyti privataus kapitalo
kolektyvinio investavimo subjektus. 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 kolekŲvinio investavimo subjektus, isteigtus pagal
Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjekto įstatymą. 2015 m- birŽelio 23 d.
Valdymo įmonė gavo Valdymo jmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo
subjektų valdymo įmonių jstatymą' licenciją' Nr. 1.

Fondo depozitoriumas yra ,,Swedbank", AB (įm. k' 112029651), kurio buveinė Konstitucijos pr. 2OA, Vilnius.

Fondo auditą atlieka ,,KPMG Baltics", UAB, įmonės kodas 'l 1 149497'1 ' buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, LT_08'105 Vilnius.

lt. APsKAįTos PoLlTlKA

Valdymo imonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos istatymu, Lietuvos RespubĮikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, 39-uoju Lįetuvos Respublikos
verslo apskaitos standartu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartuose, ir

kitais teisės aktais.

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. Fondas laikosi iki 2013 m. liepos 1 d
galiojusio Ko|ektyvinio investavimo subjektų istatymo versijos. Fondas skirtas tik profesionaliesiems investuoto.iams-

Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo 9rynųjų aktyvų vertė (GAŲ' yra Euras.

Sumos Šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos valiuta - eurais (EUr).

Toliau yra išdestyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant Šis finansines ataskaitas

1 Fondo investiciios

Fondo tikslas - uŽdirbti grąŽą Fondo lnvestuotojams iš investicijų Į augančias imones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreiki
investicijoms.

Fondo investįcijų portfeliui netaikomi KlS| nustatyti diversifikavimo reikalavimai' kadangi Fondas skirtas tik profesionaliems
investuotojams. Dėl Šios prieŽasties investavimas j Fondą yra susijęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo jmonė
sieks valdyti Fondo investicinio portfelio riziką laikantis Šių pagrindinių investavimo politikos ir strategijos principų:
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ll. APsKAlTos PoLlTlKA (tęsinys)

1 Fondo investicijos (tęsinys)

lnvestavimo objektai:

. Veikiančįos arba naujai steigiamos įmonės, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės
veĄbiniai popieriai) nėra įtraukti iŽemiau nurodytose prekybą reguliuojamose rinkose, ir kurioms būtinas kapitalas tolesnei
veiklos plėtrai.

. AukŠčiau nurodytų jmonių (veikiančių ar naujai steigiamų)' kurių verŲbinių popierių yra įsigijęs Fondas, išleistos pinigų rinkos
priemonės, jeigu jos nėra itrauktos i prekybą Žemiau nurodytose reguliuojamose rinkose.

. Fondas taip pat turi teisę investuoti i kolektyvinio įnvestavimo subjektų' kurių investavimo objektai ir investavimo politika
neprieštarauja Fondo esmei, vertybinius popierius (investicįnius vienetus, akcijas, pajus ir kt.).

lnvesticijų geografĮa

. Lietuva, LatvĮa, EstĮa, Lenkija' Baltarusija (t. y. valstybės, kurios yra fiziŠkai pasiekiamos pertrumpą laiką tam, kad Valdymo
imonė galėtų uŽtikrinti reįkiamą dėmesi investicijoms).

Imonių veiklos sritys:

. Fondas neinvestuos į imones, prekiaujančias ginklais ar veikiančias azartinių Žaidimų srityje.

. Fondas neinvestuos i imones, veikiančias tokiose srityse, kur pagrindinis sėkmės faktorius yra ne infrastruktūra' o atskirų
žmonių kompetencija ar pavieniai sėkmingi kontraktai/projektai.

2 Finansinės rizikos valdymo politika

Fondas vadovaujasi šiais apribojimais taikomais finansinei rizikai, kuri yra priimtina arba nuo kurios nėra imanoma apsisaugoti

Rinkos rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigytų investavimo
objektų pajamos ir padidės investuotojų reikalaujama grąŽa' todėl Fondo investicijų vertė sumaŽės.
Siekdamas išvengti/sumaŽinti Šią riziką' Fondas rinksis investicijas, įgeras perspektyvas ir potencialą turinčias bendroves.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės padidės investuotojų reikalaujama grąŽa,
pablogės bankįnio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas uŽtruks ilgiau nei planuota.
Siekdamas išvengti/sumaŽinti Šią riziką' Fondas savo isigytų investicinių objektų pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo
veiklos pabaigos tam, kad galėtų nevažomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iŠ pirkėjų pasiūlymų.

lsigytų investicijų (bendrovių) vystymo rizika

Egzistuoja rizika, kad Fondo projektai užtruks ilgiau ar kainuos daugiau' nei planuota, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.
Siekdamas iŠvengti/sumažinti šią riziką' Fondas skirs pakankamus išteklius kontroliuoti investicijų biudŽetą bei vykdymo
terminus.

Riboto investicijų diversifikavimo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl riboto investicijų skaičiaus net ir viena nesėkminga investicija reikšmingai neigiamai paveiks bendrą
Fondo rezultatą. Fondas yra skirtas tik profesionaliems lnvestuotojams' todėl Fondo investicijoms netaikomi Kls| nustatyti
diversifikavimo reikalavimai, kurie yra taikomi kitiems privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektams (t. y. tiems fondams,
kurie yra skirti neprofesionaliems investuoŲams).
Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką' Fondas laikysis Prospekto 22 punkte nurodytų investavimo politikos ir strategĮos
principų.

Valiutos rizika

Egzistuoja rizika, kad iki Euro įvedimo valstybių centriniaį bankai pakeis fiksuotus kursus su Euru, pajamų gaunamų vietine
valįuta Vertė sumaŽės, todė| atįtinkamai sumažės Fondo investicijų vertė.
Siekdamas išvengti/sumaŽinti Šią riziką' Fondas sieks, kad investicijų sutartys būtų pasiraŠytos Eurais arba susietos su Euru

Mokesčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei politinei situacUai, padidės Fondo investavimo objektams
taikomi mokesčiai' todėl Fondo investicĮų vertė sumažės.
Siekdamas išvengti/sumaŽinti šią riziką' Fondas seks planuojamus mokesčių politikos pasikeitimus ir iŠ anksto rinksis efektyvias,
įstatymų nepaŽeidŽiančias bendrovių isigijimo struktūras.
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APSKAITOS POLITIKA (tesinys)

3 Turto bei isipareigojimų pripažinimo krįteriiai

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 igyja teisę gauti pinigus ar kitą
finansinį turtą. Planuojami sandoriaį, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripažįstami, ko| jie neatitinka finansinio turto
apibrėŽimo. Isigytas turtas registruoiamas prekybos data.

Vertybinių popierių/nekilnojamo turto padidėjusi vertė dalįs traukiama i apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai popieriai/nekilnojamas
turtas' jei sumokėta iŠ anksto, i 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 i apskaitą juos pardavus, emitentui iŠpirkus verŲbinius 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.

Finansiniai įsipareigojimai 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 finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

4 AtskaiŲmų 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 įŠlaidas dengia valdymo imonė.

Fondo patiriamos valdymo mokesčio, depozitoriumo mokesčio' atlyginimo auditoriams ir turto vertintojams, apskaitos, valiutos
kurso draudimo, bylinėjimosi, finansinių jstaigų, 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 įš Fondo grynųų akŲvų.

Visų šių išlaidų riba neturi virŠyti 7 o/oFondo vidutinės metinės GAV

Atskįroms iŠlaidų rūšims taip pat nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai:

lšlaįdų straipsnįs
Depozitoriumo mokestis
Atlyginimas auditoriams
Atlyginimas finansŲ tarpininkams
Su paskolomis Fondo vardu susijusios išlaidos
Nuolatinės turto išlaikymo išlaidos
Su nekįlnoiamojo turto objekto vystymu susijusios išlaidos

Maksimalus dydis
0.20o/o
1.00%
,t.00%

15.00%
30.00%
10.00%

*Valdymo mokestis iki 2015 m. liepos 1 d. buvo 2,5o/o,nuo 2015 m. liepos 1 d.-1,25o/o.

Fondo taisyklėse numatytas sėkmės mokestis valdymo įmonei, kuris priklauso nuo Fondo grynosios investicijų grąŽos visą jo
gyvavimo laikotarpĮ ir kuris mokami tik jo uŽdarymo metu, pripaŽistamas sąnaudomis tuomet, kai Fondas yra uŽdaromas ir
reikalaujamas rodiklis yra pasiektas. Visi kiti atskaiŲmai valdymo įmonei' depozitoriumui bei kitos išlaidos i apskaitą traukiami
kaupimo principu.

Fondo steigimo išlaidos gali būti dengiamos iš Fondo grynŲų aktyvų

5 Turto ir įsipareigojimų ivertinimo metodai ir prielaidos, investįcijų perkainavimo periodiškumas

l grynŲų aktyvų ataskaitą traukiama Fondo turto bei įsipareigojimų 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 vidurkj-

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-
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lt APsKAlTos PoLlTlKA (tęsinys)

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

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:

1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokįa veik|a ir atitinkančio Fondo taisyklėse nustatytus kriterijus,
ivertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po ivertinimo neįvyko ivykių, del kurių dabartinė rinkos
kaina yra reikšmingai maŽesnė ar didesnė nei vertintoio nustatytoii;

2. jei 1 papunktyje numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto papunkčio sąlygos, vertinama atsižvelgiant į
panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcUai (naudojant vidutini svertinį paprastųjų akcijų skaičių,
buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santyki, padaugintą įš 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 visuotinaį taikomas ir
pripaŽintas.

Vertybinių popierių tikrosios vertės nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo pagrindų įstatymo
pakeitimo istatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672;2Q1 1, Nr. 86-4'139) ir Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2012m. balandŽio 27 d. isakymu Nr. 1K-159 (zin.'2012, Nr. 50-2502).

Vertinant fondu| priklausančių įmonių akcĮas yra taikomi pajamų metodas ir turto poŽiūrio metodų derinys.
Pajamų metodo esmė - turto teikiamos naudos - grynųjų būsimŲų pinigų srautų perskaičiavimas į turto Vertę.
Turto poŽiūrio metodų derinio esmė - verslo Vertės nustatymas taikant imonės turto' atėmUs įsipareigojimus rinkos vertę
nustatančius metodus.

Turto poŽiūrio metodų derinys taikomas, kai verslo vertingumą lemia ne tiek vykdoma veikla, kiek turimas turtas.
Pajamų metodu gali būti vertinamas tik tas turtas, kuris duoda ar gali duoti pajamas'

NT rinkos Vertė nustatoma pagal nepriklausomo turto vertintojo, turinčio teisę atlikti vertinimą bei atitinkančįo Subfondo taisyklėse
nustaŲtus kriterįus, pateiktus duomenis. Subfondui nuosavybės teise tiesiogiai priklausantis NT objektas vertinamas ne rečiau
kaip kartą per metus, jei nebuvo esminių ekonominių ar NT rinkos kainų pasikeitimų, reikalaujančių naujo vertinimo. NT vertinimą
atlieka 1 turto vertintojas, išskyrus NT objektus, esančius ne Lietuvos Respublikoje, kuriuos vertina bent 1 tos valsŲbės teisės
aktuose nustatvtus NT vertintoiams taikomus reikalavimus atitinkantis vertintoias.

Finansinis turtas ir įsipareigojimai' jeigu jie negali būti patikimai įvertinami tikrąja verte, vertinamį vadovaujantis Šiomis
nuostatomis:

- lki 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
finansini turtą, įvertinami amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.

- lšimtiniais atvejais' kai investicijos į kitą finansini turtą negali būti patikimai ivertinamos tikrąja verte ar amortizuota savikaina,
jos vertinamos isigĮimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą.

- Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai isipareigojimai vertinami amortizuota savikaina.

Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti
patikimaį ivertinama.

Visos investicįos vertinamos kiekvieno mėnesio pabaigoje. lnvesticijų Vertė yra peržiūrima ir koreguojama siekiant kuo tiksliau
parodyti ios tikrąia vertę.

Grynųjų pinigų ir lėšų kredito jstaigose nurodoma nominaliąja verte.

6 lnvesticinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Fondo vienetai rodo dalyviui prik|ausančią turto dalj Fonde.

Fondo vįeneto (jo dalies) bazinė valiuta yra euras.

UŽ isigyjamus Fondo vienetus mokama Fondo bazine valiuta. Valdymo imonei gali būti mokama ir kitomis valiutomis. Šių imokų
vertė j Fondo bazinę valiutą perskaičiuojama pagal valiutų keitimo kursus, kurių pagrindu tą pačią vertės nustatymo dieną
apskaičiuojama Fondo GA vertė. Valiuta, kuria galima atsiskaityti uŽ įs|gyjamus Fondo vienetus, nurodoma Fondo prospektuose.

Bendra visų apyvartoje esančių Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo srynŲų aktyvų vertei. Fondo vieneto (jo dalių) verte
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.

'13



lt. APsKAlTos PoLlTl KA (tęsinys)

7 Pinigų ekvivalentai

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

8 lnvesticijų portfelio struktūra

Fondo investicijoms netaikomi portfelio diversifikavimo reikalavimai.

Fondo investicijų portfeliui netaikomi KlS| nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas skirtas tik profesionaliems
investuotojams- Dėl šios prieŽasties investavimas į Fondą yra susĮęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo imonė
sieks valdyti Šią riziką'

14



Lords LB Private Equity Fund I

Lietuvos banko pritarimo stoigimo dokumentams data 2012 m. rugpjūčio 30 d.
valdymo imonė UAB ,,LoRDs LB AssET MANAGEMENT'
301849625
Jogaįlos g.4, vilnius, Lietuvos Respublika
(visos sumos pateiktos eurais, jei nenumdyta kitaip)

III. PASTABOS

1 Pinigai

Pinigai banko sąskaitose
lš viso

Pinigų srautų ataskaita

1 Pagrindinės veiklos pinigų srautai
1'1. Ataskaitinio laikotarpio pinigųiplaukos
1 .1'1. UŽ parduotą finansinį ir investicini iurtą 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' Aįaskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
'l.2.1. Išmokos už finansinio ir inVesticinio turto isigijimą if ivykdyti įsipafeigojimai
1 .2.2. |šmokos, susijusios su bendrosiomis ir administracinėmis reikmėmis
1.2.3. lšmokos, susijusios su valdymu
'1.2'4' Kitos išmokos

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų sįautai
2 Finansinės veiklos pinigų srautai

2.1. lšplatinti investiciniai vienetai, inašų gavimas
2.2. lšpirkįi invesliciniai vienetai, jnašų grąŽinimas
2.3. lšmokos iš pelno
2.4. Gauta paskolų
2.5' Grąžinta paskolų
2.6. sumokėta palūkanų
2'7 ' Pinigų srautai, susiję su kltais finansavimo šaltiniais
2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
2.9. Kitas finansinės Veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansįnės veiklos pinigų srautai
3 Užsienio valiutų kursų pokyčio itaka grynųjų pinigų likučiui
4 Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimasl
5 Pinigai laikotarpio pradžioje
6 Pinigai laikotarpio pabaigoje

2 lnvesticijų vertės pokytis

Skolos vertybiniai popieriai
obligacĮos
Nuosavybės vortybiniai popieriai
AkcĮos
lš viso

Parduota
2017 '12.31 lsisyta (išpirkta)

201412.31 2017.12.31
139 804 222990
't39 804 22295O

20',18.12.31 2017.12.31

287 152 717 700
287 152 649 000

68 700

(370 338) (568 007)

(68 718)

(301 620)

(1 072)
(70 395)

(496 540)

(83 186) 149 693

(83 186) 1įį9 693
222990 73 296
l39 80/į 222950

vėĖės
pasikēitimas 20't8.12.31

Skolos verŲbiniai popįeriai
Obligacijos
Nuosavybės veĘbiniai popieriai
Akcijos
lš viso

2'l

2018 m. gruodžio 19 d. ordeta, UAB išpirko iš Fondo obligacilų su sukauptomis palūkanomis uŽ287'152 EUR, likusi suma (3,786,000 EUR) buvo sudengįa su didinamu

įsįatiniu kapitalu (žf. Žemiau). obligacijų vertės pasikellimas susideda iš ordeįa, UAB per 2018 m. sukauptų obligacijų palūkanų lygaus 326,838 EUR.
Akcijų vertės pasikeitimas susideda iš ordeta, UAB Vertės pasikeitimo. Per ataskaitinius finansinius metus buvo atliktas istatinio kapitalo didinimas 5'078'280 EUR suma.
lstatinis kapitalas buvo didinamas sudengianį priėšpriešinius isipareigojimus pagal obligacijų pasirašymo suįartis (3'786'000 EUR), susitarimą dėl sukauptų obligacĮų
palūkanų išmokėjimo (1'292'619 EUR) (žr. 3 pastabą); likusią sumą (338 EUR)' kaip numatyta Akcijų pasirašymo sutartyje, ordeta, UAB pervedė Fondui 2019 m. sausio 2d.

AkcĮų vertei įtakos turi pačių lmonių valdomo tuįo arba verslo Vertinimo ataskaitos, Verįinant imonėmŠ priklausantiturtą pinigų srautą generuojanti imone buvo vertinama
pajamų metodu, pajamų augimo Aollll.ē - 2o/o, diskonto norma - 12,89o/o. Pajamų srauįo negeneruo.ianēios imonės buvo veįinamos turto metodu, pa.iamų augimo norma
svyruoja nuo 0.00% iki 2.42o/o , diskonto norma - 11.50% arba 12.70 %' kapitalizacĮos norma svyruoja nuo 9,08% iki 12.01%.

Parduota vēĖės
2016'12.31 įsisyta (išpirkta) pasikeįtimas 2o'l7.12'3'|

Į717 7001 948 296 21 943 3o7

5

21 7127',t1
21 712 711 (717 700') 948 296 21 943 307

1 1 072 - 906 370 907 442
I 1 072 - 906370 907 442

21 712712 1 072 1717 7001 1 854666 22850749

2018.12.31 2017.12.31
338

2017 m biželio 19 d. fondas isigūo papilomai 37 vnt. UAB ,,ordeta" akcijų už 1'072 EUR iš kito akcininko, tuo |gydamas 87 % valdymo teisių
20'l7 m. kovo 30 d. UAB "ordeta" išpirko iš Fondo obligacijų už 7'17'700 EUR.
obligacijų Vėrtes pasikeitimas Šusideda iš UAB,,ordeta'' (948'296 EUR) sukauptų obligacijų palūkanų.

3 Gautinos sumos

lšpirktų obligacĮų palūkanos*
lšankstiniai apmokejimai tiekėjams
lš viso

I 292 619
242

-2015 m. UAB,,ordeta" išpirko A ir F obligacijų emisijas, kurių vertė 8'383'383 Eur, palūkanos 1'292'619 Eur' bendra suma 9'676'002 Eur, sudengiant 8'383'383 Eur su nauja
2015 m. liepos 24 d. obligacijų pasirašymo sutaįimi. 1'292'619 Eur UAB,,ordeta" isipareigojo sumokėįi Fondui iki 20'l8 m. rugsė.io 24 d. Ši suma 2018 m. buvo sudengta
didinant istalini kapitalą (žr. 2 pastabą).
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lll. PAsTABos(tęsinys)

4 TuĖo struktūra

Turto struktūra 20'l8 m. gruodžio 31 d.

Pinigai
,,Swedbank", AB
Ne nuosavybės veĖybiniai popieriai
UAB,,Ordeta"

Nuosavybės veĖybiniai popieriai
UAB,,Ordeta"

Gautinos sumos

Nominalioii, Metųpalūkanų
įsigĮimo norma,nuosavybės

valslybė Valiuta vertė dalis
lšpirkimo
terminas GAdalis, %

338 0.000/.

Tik.oji vertė'
EUR

338 0.00%
lš viso 23 044 679 100.37%

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo ivertinti amortizuota savikaina, kuri gauta taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.
Akciių vertė nustatyta remiantis 2018-09-30 vertinimo ataskaita, kuri buvo pakoreguota ataskaitos datai sukauptų palūkanų verte (vertinimo ataskaitų data - 2019-01-31).
20'l8 m. gruodžio 27 d. ordeta, UAB buvo padidintas isįatinis kapitalas (+5'837'104 EUR). Kadangi Fondas turi 87 % valdymo teisių, nominalio.ii nuosavybės vertybinių
popierių vertė padidėjo iki 5'080'800 EUR.

Turto struktūra 2017 m. gruodžio 31 d.

Nominalioji, Metųpalūkanų
įsigĮimo norma,nuosavybės
vertė dalis

lšpirkimo Tikroji veĖė'
v.lstvbė Valiuta leminas EUR GA dalis. oA

Pinigai
,,Swedbank", AB
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
UAB,,Ordeta" LT EUR 19 316 000 1.50% 2019.06.01 21 943307 90.36%

s07 412 3.74%Nuosavybės vertybiniai popioriai
UAB,,Ordeta" LT EUR 2 520 87% 907 442 3.74%

Gautinos sumos 't 300 861 5.36%
1 300 861 5.36%

lš viso 21371600 100.370,/"

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo iverlinli amortizuota savikaina, kuri gauta taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus Vertės sumažėjimą.
AkcĮų vertės pasikeitimas susideda iš jų pervertinimo tikrąja verte pagal nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą (vertės nustalymo data - 2017.09 30) (+745'387 EUR) ir
sukauptų obligacijų palūkanų itakos (+'l60'983 EUR). Sukauptų obligacijų palūkanų itaka yra teigiama dėl to, kad 2018 m. sauso 2 d. tarp Fondo ir UAB,,ordeta" pasirašytu
susiiarimu, pradedant2017 m. liepos 1'1 d., buvosumažintos Fondoisigytų obligacljų palūkanos(perlaikotarpį nuo2017 m. rugsėjo 30 d. iki 2017 m. pabaigos prieš
pasirašant aptariamą susitarimą akcijų vertė dėl obligacĮų palūkanų iŠ viso buVo sumaŽinta 348'840 EUR, po aptarto susitarimo pasirašymo - padidinta per 5o9'823 EUR).

5 UŽ finansinį ir investicani tu.tą mokėtinos sumos

Už finansinį ir investicinįturtą mokėtinų sumų nėra.

6 Valdymo imonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

Valdymo imone
Depozitoriumas
lš viso

7 Kitos mokėtinos sumos

Audito paslaugos
Apskaitos paslaugos
Kitos mokėtinos sumos
lš viso

8 sukauptos sąnaudos

Audito išlaidos
Apskaitos paslaugos
lš viso

9 Grynųjų aktyvų, investicinių viēnetų skaičius ir veĖė

Grynųjų aktyvų vertė, EUR
lnvesticinio vieneto vertė, EUR
lnvesticinių vienetų (akcįų), esančių apyvartoje, skaičius

Per ataskaitini laikotarpi išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė

lšplatinta (konvertuojant pinigines lėšas i investicinius vieneįus)
lšpirkta (konvertuojant investicinius Vieneįus i pinigines lėšas)
skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcĮų) skaičiaus ir vertės

2018.01.0't 2018.12.31 2017.12.31

20't8.12.31 2017.12.31
74 577
6 125

75 592
6 120

2018.12.31 2017.12.31

1 402

1 402

20't8.12.31 2017.12.31
3 025 7 714

1 402
3 025 9 116

2016.12.31

lnvesticinių viēnetų (akcijųl skaičius

2018 20'.t7

24 283 773
1.1730

20 70'l 529

22 959 550
1 .1091

20 701 529

24 283 773
1.1 730

20 701 529

22797 962
1.1013

20 701 529

't6

2018
vertė, EUR

2017



lll. PAsTABos(įęsinys)

10 Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų rodikliaį

lŠlaidų rodikliai 2018 m. gruodŽio 31 d.

Atskaitymai
Už valdymą
Nekintantis dydis
sėkmės mokestis
Depozitoriumui
UŽ sandorių 5udarymą
Už auditą
Už apskaitos paslaugas
Už teisines paslaugas
Už 9autų paskolų palūkanas
Kitos veįklos išlaidos
lšlaidų' iskaičiuojamų į BlK, suma"
BIK % nuo GAV*
Visų išlaidų suma

Už valdymą
Nekintantis dydis
sėkmės mokestis
Depozitoriumui
Už sandofių sudarymą
Už auditą
Už apskaitos paslaugas
Už teisines paslaugas
Už 9autų paskolų palūkanas
Kitos veiklos išlaidos
lšlaidų, iskaičiuojamų i BlK, suma*
BIK % nuo GAV*
visų išlaidų 5uma

Vidutine grynūų aktyvų vertė ataskaiįini laikotarpi sudarė 24 017 862 EUR.

lšlaidų rodikliai 2017 m. gfuodžio 3'l d.

Atskaitvmai

o.o1%
o.o7%
0.00%
0.00%

10.00% 1.55% 3l2 įa2 'r.55%

AtskaiŲmo dydis
Ataskaitiniu
laikotarpiu Per ataskaitini laikotarpi priskaičiuotų % nuo ataskaitinio laikotarpįo

293 475 1.25%

Atskaitymo dydįs
Ataskaitiniu

Maksimalus taikvtas atŠkaitvmu EUR
laikotarpiu Per ataskaitini laikotarpi priskaičiuotų % nuo ataskaitinio laikotarpio

vidutinės qrYnuiU aktwu vertės

o.2oŲo

1.OOo/"

0.10%

o.o1%

24 417 0.10%

3 025
16 821

0.20Yo

1.00%

0.10o/o

0.03%

23 478 0.'10%

0.03%
0'o7Ųo
0.00%
0.00%

7 714
16 821

Vidutinė grynųjų aktyvų vertė ataskaitini laikotarpi sudarė 23 448 566 EUR.

sumažina invesluotojo inveslicijų grąžą. PaŽymeiina, kad skaičiuojant BlK i sandorių sudarymo išlaida9 neatsiŽVelgiama.

11 lnformacĮa apie kolektyvinio investavimo subjekto invēsticįnių priemonių portfėlio pasiskįrstymą

2018.12.31

Rinkos veĖė' EUR GAdalis, %

2017.12.31
Rįnkos vertė,

EUR GAdalis, %
PAGAL TURTo KLASĘ
Pinigai
lndėliai
Pinigų rinkos priemonės
Ne nuosavybės Vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybiniai popieriai
Kitos priemonės
NEKlLNoJAMAsls TURTAS PAGAL RŪŠ|
Aukštos kokybės turtas
Vystymo projektai
Probleminis turtas
NEKILNOJAMASIS TURTAS PAGAL SEKTORIUS
Biurų centrai
Prekybos centrai
Logistikos centrai
NEKlLNoJAMAsls TURTAS PAGAL GEoGRAFIJĄ
Lietuva
Latvija
Estija
PAGAL VALIUTAS
EUR

Kitos priemonės yra gautinos sumos, aprašytos 3 pastaboje.

12 Kolektyvinio invēstavimo subjekto investicįų grąža ir rizikos rodįkliai

lnvesticinio vieneto vertės pokytis, EUR
Metinė bendroji investicĮų grąžat
Meįinė gryno.ii investicijų grąža-
lnvesticinio vieneto Vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR
'nuo Fondo veiklos pradžios

Vidutinis investicinio Vieneto vertės pokytis
Vidutinė bendroji investicĮų grąža
Vidutinė 9rynoji investiciių grąža
lnvesticinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis

23 011 679 100.37"/" 24374600 ',t00.370/"
139 804

'18 196 993
4 707 543

338

0.61%

79.26%
20.50ē/o

0.00%

222990

21 943 307
907 442

1 300 861

o.92%

90.36%
3.740k
5.36%

23041679 10o.37o/į 24374600 10o.37o/o
23 044 679 100.370/0 24 374 600 100.370/0

Šis
Ataskaitinis laikotarpis

Prieš 1 metus Priėš 2 mētus Prieš 10 metų
0.0639
3.96%
2.49%
0.0138

-0.0717
6.52%
5.07%
0.0046

Per paskutinius

-0.0540
6.08%
4.43%
0.0004

3 metus 5 metus
Nuo veiklos

pradžios
1.93Yo

5.51%
3.99%
o.0114

1.32V"
5.97o/o

3.97V.
0.o112

1.49Vo

3.96%
2.49%
0.0091

17

10 mgtų



lll. PAsTABos(tęsinys)

12 Kolektyvinio investavimo subjekto invēsticijų grąža ir rizikos rodikliai (Ęsinysl

Mažiausia nustaįyta investicinio vienelo Vertė
Didžiausia nustatyta investicinio vieneįo vertė

Per ši laikotarpi
Data veĖė

Per praėjusi laikotarpį
Data Vertė

2018.12.31
2018.01 .01

1.1091
1j730

2017.01.01
2017.12.3'l

1.1013
1.1730

Melinė grynoji investicijų grąža - investiciių grąža, kurią apskaičiuojant atsižvēlgiama i prekybos ir valdymo išlaidas.
Metinė bendroji inveslicUų gĘža - investicuų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos išlaidas.

palūkanomis.
Vidutinė bendroji inVesticūų grąža - bendroji atitinkamo laikotarpio inVesticijų grąŽa' išreikšta metinėmis palūkanomis.
Vidutinė grynojį investicijų grąža _ 9rynoji atitinkamo laikotarpio investicĮų 9Ęža, išreikšįa metinėmis palūkanomis.

l3 Kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų, investicinių vienetų {akcijų) vortės ir |yginamojo indekso reikšmės

Fondas netaiko lyginamojo indekso.

'l4 Atlyginimo tarpininkams sąnaudos

Atlyginimų tarpininkams nebuvo.

15 susįjusių šalių sandoriai

Fondo valdymo mokesčio sąnaudos bei likutis 2018 m. gruodžio 31 d. paleikti 6, l0 pastabosė.

Fondo investicijų į susijusių šalių nuosavybės ir skolos vertybinius popierius vertės bei pajamų ir sąnaudų sumos pateikiamos 2 ir 4 pastabose.

sandorių su kitais Valdymo imonės valdomais fondais per 2018 m. nėbuvo.

lnvēsticinių vienetų pirkimo ir pardavimo sandoriaį su susĮusiomis šalimis (EURl
čia rodomi tiek tįesioginiai, tiek ir uŽfondiniai sandoriai.
Užondiniai sandoriai yra sandoriai, kuriuos vykdo invesįuotojai tarpusavyje.

2018 2017
lšplatinta investicinių vienetų
lšpirkta investicinių vienetų
Likutis laikotarpio pabaigai
Dalis nuo visų fondo investicinių vienetų

16 Poataskaitiniai ivykiai

Poataskaitinių ivykių nebuvo.

ViIma Tvaronavičienė ,2oĮ9 aį b
Valdymo imonės direktorius

Artūras Šilinis
Fondo valdytojas

Andžēla Virbickiėnė

Zst9^oĘ -\a

Apskaitą tvarkančios imonės atstovė
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