UAB „FINASTA INVESTICIJ VALDYMAS“
2004 MET ATASKAITA

(Pateikta pagal 2004 m. birželio 23 d. Vertybini popieri komisijos nutarimu Nr. 11 patvirtintas
Valdymo moni ir investicini kintamojo kapitalo bendrovi , kuri turto valdymas neperduotas valdymo
mon ms, informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)

Vilnius, 2005
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I. BENDROJI INFORMACIJA
1. Pagrindiniai duomenys apie mon :
Pavadinimas
UAB „Finasta investicij valdymas“
Buvein (adresas)
Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius
Telefono numeriai,
+370 5 2732928, +370 5 2786833
fakso numeriai
+370 5 2734898, +370 5 2786838
el pašto adresas,
investicijos@finasta.lt
interneto svetain s adresas
www.finasta.lt
Leidimo verstis valdymo mon s
V K–005
veikla numeris
registravimo Juridini asmen
mon registruota 2003 m. liepos m n. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje
registre data, vieta, kodas
Juridini asmen registro kodas – 1262 63073
2. Informacija apie auditorius:
Auditoriaus pavadinimas
Adresas
Telefono, fakso numeriai

UAB „KPMG Lietuva“
Stulginskio g. 4, Vilnius
+370 5 2102600, +370 5 2102659

3. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarp nuo 2004 m. sausio m n. 01 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.
4. mon s finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Su šia ataskaita ir dokumentais, kuri pagrindu buvo sudaryta ši ataskaita, galima susipažinti mon s buvein je adresu Konstitucijos pr. 23,
LT–08105 Vilnius.
6. Asmenys, atsakingi už šioje ataskaitoje pateikt informacij :
mon s vadovas
Direktorius Andrius Barštys
Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833
Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
Darbuotojai
Vyr. buhalteris Mindaugas Lankas
Tel.: +370 5 2732928, +370 5 2786833
Faksas: +370 5 2734898, +370 5 2786838
Konsultantai
–
II. INFORMACIJA APIE
8. mon s statinis kapitalas:
statinio kapitalo dydis
statinio kapitalo strukt ra
statinio kapitalo poky iai per
paskutinius trejus metus
stat patais registravimas
moni rejestre datos
Išleist akcij skai ius
Išleist akcij nominali vert
Išleist akcij suteikiamos teis s

MON S KAPITAL

, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

1 100 000 Lt. (Vienas milijonas vienas šimtas t kstan i lit )
–
–
–
1 100 000 vnt. (Vienas milijonas vienas šimtas t kstan i vienet )
1 Lt. (Vienas litas)
1) gauti mon s pelno dal – dividend ;
2) gauti likviduojamos mon s turto dal ;
3) nemokamai gauti akcij , jei statinis kapitalas didinamas iš mon s l š , išskyrus Lietuvos Respublikos
akcini bendrovi statyme nustatytas išimtis;
4) pirmumo teise sigyti mon s išleidžiam akcij , išskyrus statuose numatytus atvejus;
5) palikti testamentu visas ar dal akcij vienam ar keliems asmenims;
6) parduoti ar kitokiu b du perleisti visas ar dal akcij kit asmen nuosavyb n;
7) Lietuvos Respublikos statym nustatytais b dais skolinti monei;
8) kitas statymuose ar mon s statuose numatytas turtines teises

9. Informacija apie skolint kapital :
Skolinto kapitalo dalis (proc.)
–
Skolinimosi tikslas
–
Skolinimosi laikotarpis
–
Mokam pal kan dydis
–
10. mon 942.554,44 Lt. (devyni šimtai keturiasdešimt du t kstan iai penki šimtai penkiasdešimt keturi litai, 44 ct) savo nuosavo kapitalo
investavo diversifikuot investicij portfel .
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11. Akcininkai:
Bendras akcinink skai ius
Akcinink pokytis per trejus metus
Akcininkai, nuosavyb s teise
turintys ir valdantys daugiau kaip
5 proc. statinio kapitalo

Priskai iuoti dividendai
Išmok ti dividendai
mon s vadov , darbuotoj , kit
susijusi asmen turim akcij
skai ius, statinio kapitalo dalis
(proc.)

1
–
Pavadinimas:
Buvein :
Juridini asmen registro kodas:
Priklausan i akcij skai ius:
Turima statinio kapitalo dalis procentais:
Turima bals dalis procentais:

UAB „Pozityvios investicijos“
Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius
1258 28616
1 100 000 vnt.
100 proc.
100 proc.

–
–
–

III. DUOMENYS APIE VALDYMO MON S VEIKL
12. Priklausymas asocijuotoms strukt roms:
Pavadinimas
Investicij valdymo moni asociacija
Aprašymas
Asociacija atstovauja ir gina savo nari interesus, dalyvauja kuriant ir tobulinant statymus reguliuojan ius
investicin veikl , platina investavimo žinias visuomen je
mon s vieta asociacijoje
Narys
Dalyvavimas asociacijos kapitale
Moka naryst s mokest
Kit asociacijos nari
Moka naryst s mokest
dalyvavimas mon s kapitale
Asociacijos steigimo teisiniai
2003 m. birželio m n. 10 d. steigiamasis susirinkimas
pagrindai
13. mon s klientai:
13.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:
Pavadinimas
Finasta Ryt ir Centrin s Ryt Europos investicinis akcij fondas
Tipas
Riboto platinimo investicinis fondas
GA suma
33.857.691,1930 LTL
Vidutin metin GAV
15.514.069.4592 LTL
Dalyvi skai ius
874
Metinis priskai iuotas atlyginimas monei
1.791.358,48 LTL
Metinis faktiškai sumok tas atlyginimas 772.271,86 LTL
monei
Pavadinimas
Finasta investicinis obligacij fondas
Tipas
Investicinis fondas
GA suma
3.727.804,9731 LTL
Vidutin metin GAV
2.520.931,8529 LTL
Dalyvi skai ius
111
Metinis priskai iuotas atlyginimas monei
11.968,66 LTL
Metinis faktiškai sumok tas atlyginimas 8.018,60 LTL
monei
Bendra GA suma
Bendra vidutin metin GAV
Vis dalyvi
Viso priskai iuota atlyginimo monei
Viso faktiškai sumok ta atlyginimo monei

37.588.570,2421 LTL
18.035.001,3121 LTL
985
1.803.327,14 LTL
780.290,46 LTL

13.2. Pensij fondai:
13.2.1. Valstybinio socialinio draudimo dalies mokos kaupimo pensij fondai:
Pavadinimas
Konservatyvaus investavimo pensij fondas
Tipas
Valstybinio socialinio draudimo mokos dalies kaupimo pensij fondas
GA suma
72.917,2815 LTL
Vidutin laikotarpio GAV
39.614,1644 LTL
Dalyvi skai ius
120
Priskai iuotas atlyginimas monei
1.087,08 LTL
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei
661,01 LTL
Pavadinimas

Augan io pajamingumo pensij fondas
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Tipas
GA suma
Vidutin laikotarpio GAV
Dalyvi skai ius
Priskai iuotas atlyginimas monei
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei

Valstybinio socialinio draudimo mokos dalies kaupimo pensij fondas
244.310,9738 LTL
126.166,8181
355
3.914,01 LTL
2.402,41 LTL

Pavadinimas
Tipas
GA suma
Vidutin laikotarpio GAV
Dalyvi skai ius
Priskai iuotas atlyginimas monei
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei

Aktyvaus investavimo pensij fondas
Valstybinio socialinio draudimo mokos dalies kaupimo pensij fondas
1.031.605,6992 LTL
517.939,1822 LTL
1712
15.694,15 LTL
9.328,58 LTL

Pavadinimas
Tipas
GA suma
Vidutin laikotarpio GAV
Dalyvi skai ius
Priskai iuotas atlyginimas monei
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei

Racionalios rizikos pensij fondas
Valstybinio socialinio draudimo mokos dalies kaupimo pensij fondas
1.738.438,5153 LTL
816.021,3178 LTL
2399
23.488,59 LTL
14.040,96 LTL

Bendra GA suma
Bendra vidutin laikotarpio GAV
Vis dalyvi
Viso priskai iuota atlyginimo monei
Viso faktiškai sumok ta atlyginimo monei

3.087.272,4698 LTL
1.499.741,4825 LTL
4586
44.183,83 LTL
26.432,96 LTL

13.2.2. Papildomo savanoriško kaupimo pensij fondai:
Pavadinimas
Finasta akcij pensija plius
Tipas
Papildomo savanoriško kaupimo pensij fondas
GA suma
408.062,8517 LTL
Vidutin laikotarpio GAV
160.504,4394 LTL
Dalyvi skai ius
107
Priskai iuotas atlyginimas monei
40.64 LTL
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei
Pavadinimas
Tipas
GA suma
Vidutin laikotarpio GAV
Dalyvi skai ius
Priskai iuotas atlyginimas monei
Faktiškai sumok tas atlyginimas monei

Finasta obligacij pensija plius
Papildomo savanoriško kaupimo pensij fondas
9.448,1719 LTL
5.982,6409 LTL
4
1,74 LTL
-

Bendra GA suma
Bendra vidutin laikotarpio GAV
Vis dalyvi
Viso priskai iuota atlyginimo monei
Viso faktiškai sumok ta atlyginimo monei

417.511,0236 LTL
166.487,0803 LTL
111
42,38 LTL
-

13.3. mon nevaldo individuali klient portfeli .
13.4. mon nesaugo ir netvarko kolektyvinio investavimo subjekt vienet ar akcij .
14. Informacija apie sudarytas su viešosios apyvartos tarpininkais aptarnavimo sutartis:
Pavadinimas
AB FM „Finasta“
Adresas
Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius
Sutar i pob dis
2004 m. sausio m n. 28 d. investicini vienet platinimo sutartis Nr. IVPS/04–01
2004 m. vasario m n. 18 d. investicini vienet s skait tvarkymo sutartis Nr. IVTS/04–01
2004 m. sausio m n. 16 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo ir
skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 68 (OBL fondui)
2004 m. sausio m n. 16 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo ir
skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 69 (CRE fondui)
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Pavadinimas
Adresas
Sutar i pob dis
Pavadinimas
Adresas
Sutar i pob dis

2004 m. birželio m n. 06 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo
ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 142 (Konservatyvus PF)
2004 m. birželio m n. 06 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo
ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 143 (Augantis PF)
2004 m. birželio m n. 06 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo
ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 144 (Aktyvus PF)
2004 m. birželio m n. 06 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo, saugojimo
ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 145 (Racionalus PF)
2004 m. gruodžio m n. 24 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo,
saugojimo ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 156 (Obligacij SPF)
2004 m. gruodžio m n. 24 d. sutartis d l vertybini popieri ir pinigini l š apskaitymo,
saugojimo ir skolinimo bei pavedim pri mimo ir vykdymo Nr. 157 (Akcij SPF)
AB Sampo bankas
Geležinio vilko g. 18 A, LT–08500 Vilnius
2004 m. geguž s 10 d. investicini vienet platinimo sutartis Nr. IVPS/04–02
AB bankas „Nord/LB Lietuva“
J. Basanavi iaus g. 26, LT–03601 Vilnius
2004 m. birželio 14 d. investicini vienet platinimo sutartis Nr. IVPS/04–036

15. Informacija apie išmok tas viešosios apyvartos tarpininkams sumas:
AB FM „Finasta“
Už vienet platinim : 122.290,06 LTL
Už s skait tvarkym : 500 LTL
Už tarpininkavim : 80.806.06 LTL
AB Sampo bankas
3.824,50 LTL
AB bankas „Nord/LB Lietuva“
1.470,59 LTL
16. Informacija apie funkcij delegavim :
Deleguotos funkcijos
Subjektai, kuriems funkcijos deleguotos
Išmok to atlyginimo sumas
17. mon s paslaug charakteristika:
Pavadinimas
Teikiam paslaug s rašas pagal licencijoje
išvardyt paslaug r šis

Pajamos pagal paslaug r šis

Valdom GA suma
Klient skai ius
Kita reikšminga informacija

Investicini vienet s skait tvarkymas
AB FM „Finasta“
450 LTL
2004 m.
1) investicini fond valdymas;
2) valstybinio soc. draudimo mokos dalies
kaupimo pensij fond valdymas;
3) riboto platinimo KIS valdymas;
4) papildomo savanoriško kaupimo pensij
fond valdymas
1) –
2) –
3) –
4) –
41.004.009,1295 LTL
8
–

2003 m.
1) valstybinio soc. draudimo mokos dalies
kaupimo pensij fond valdymas;
2) konsultavimas
d l
investavimo
investicines priemones
1) – 0 LTL
2) – 103 000 LTL

4
–

18. 2004 m. mon netur jo sigijusi nekilnojamojo turto.
19. Rizikos veiksniai, susij su mon s veikla: ekonominiai, politiniai, teisiniai.
20. 2004 m. nebuvo joki teismo ar tre i j asmen (arbitražo) proces , galin i tur ti ar tur jusi

takos mon s veiklai.

21. Informacija apie 2004 m. gruodžio 31 d. mon je dirbusius darbuotojus:
Skai ius
6
Išsilavinimas
Aukštasis
Vidutinis darbo užmokestis
225 Lt. (du šimtai dvidešimt penki litai)
Poky iai, palyginti su pra jusiais
50 (penkiasdešimt) procent
metais
22. Konkurentai:
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Vidaus rinkoje

Valdymo mon s
UAB „VB investicij valdymas“
UAB „Hansa investicij valdymas“
UAB „Nord/LB investicij valdymas“
UAB „Medicinos banko investicij valdymas“
UAB „Parex investicij valdymas“
UAB „Investicij portfeli valdymas“
UAB „Investicij perspektyvos“
UAB „J s tarpininko investicij valdymas“
Turto valdymo mon s

Užsienio rinkoje

IV. INVESTICIN VEIKLA

23. Investicij portfelio sud tis:

Emitento
pavadinimas

AB „Vilniaus
baldai“
AB „Vilniaus
Vingis“
AB „Lietuvos
telekomas“
AB „Rokiškio
s ris“
Iš viso:

Šalis

ISIN kodas

Kiekis
(vnt.)

Bendra
nominali
vert

Bendra
sigijimo
vert

LT

LT0000104267

5.900

LT

LT0000103673

14.269

57.076,00

125.748,19

LT

LT0000123911

60.000

60.000,00

LT

LT0000100372

1.044

10.440,00

sigijimo
vert ,
tenkanti
vienetui

Bendra rinkos
vert

Rinka, pagal
kurios duomenis
nustatyta rinkos
vert (tinklalapio
adresas)

Bals
dalis
emitente
(%)

Dalis
portfely
je (%)

218.300,00

www.nse.lt

0,15

9,45

8,81

110.013,99

www.nse.lt

0,16

4,76

96.000,00

1,60

129.000,00

www.nse.lt

0,01

5,59

51.619,85

49,44

79.354,44

www.nse.lt

0,02

3,44

Nuosavyb s VP, traukti Oficial j prekybos s raš
23.600,00
110.048,00
18,65

81.213

APB „Apranga“
AB „Lietuvos
energija“
Iš viso:

LT
LT

LT0000102337
LT0000117681

Iš viso:

-

-

Iš viso:
Iš viso nuosavyb s
VP:

-

-

Emitento
pavadinimas

Šalis

ISIN kodas

Iš viso:

-

-

Iš viso:

-

-

Iš viso:

-

-

Iš viso:
Iš viso skolos VP:

-

-

KIS pavadinimas

Šalis

ISIN kodas

Finasta Centrin s ir
Ryt Europos
investicinis akcij
fondas
Finasta investicinis
obligacij fondas

LT

LT

Iš viso:

–

Iš viso:
Iš viso KIS
vienet (akcij ):

-

Emitento
pavadinimas

Gyvyb s draudimo mon s
UAB „Commercial Union Lietuva gyvyb s
draudimas“
UAB „Sampo gyvyb s draudimas“
UAB „ERGO Lietuva gyvyb s draudimas“
UAB „Lindra – gyvyb s draudimas“
UAB „Seesam gyvyb s draudimas“

Šalis

383.416,04
Nuosavyb s VP, traukti Einam j prekybos s raš
30.000
30.000,00
253.500,00
8,45
24.986
24.986,00
36.479,56
1,46

536.668,43
522.000,00
62.465,00

54.986
289.979,56
584.465,00
Nuosavyb s VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose
Išleidžiami nauji nuosavyb s VP
136.199
673.395,60
1.121.133,43

Bendra rinkos
sigijimo
vert
vert ,
tenkanti
vienetui
Skolos VP, traukti Oficial j prekybos s raš
Skolos VP, traukti Einam j prekybos s raš
Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose
Išleidžiami nauji skolos VP
-

Kiekis
(vnt.)

Kiekis
(vnt.)

Bendra
nominali
vert

Valdytojas

Bendra
sigijimo
vert

Bendra
sigijimo
vert

sigijimo
vert ,
tenkanti
vienetui

Bendra rinkos
vert

23,24
www.nse.lt
www.nse.lt

Kiekis (vnt.)

Valiuta

Bendra rinkos vert

Pal kan norma

22,61
2,71
25,31

-

-

-

-

-

48,56

Pal kan norma

Išpirkimo
/konverta
vimo data

Dalis
portfely
je (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Šaltinis, pagal
kurio duomenis
nustatyta rinkos
vert (tinklalapio
adresas)

KIS
aktyv
dalis,
investuota
kitus KIS
(%)

Dalis
portfely
je (%)

–

8,89

–

18,81

–

27,70

–

27,70

KIS, atitinkan i Kolektyvinio investavimo subjekt statymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)
–
1382,1006
UAB
160.000,00
115,77
205.180,16
www.finasta.lt
„Finasta
investicij
valdymas”
425.000,00
103,01
434.382,61
www.finasta.lt
–
4125,955
UAB
„Finasta
investicij
valdymas”
–
5508,0556
–
585.000,00
–
639.562,77
–
Kit KIS vienetai (akcijos)
5508,0556
585.000,00
–
639.562,77
–
Priemon s
pavadinimas

0,34
0,004

Galiojimo pabaigos
data

Dalis portfelyje (%)

Pinig rinkos priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose
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Iš viso:
Kitos pinig rinkos priemon s
Iš viso:
Iš viso priemoni :
-

Kredito staigos
pavadinimas
AB ŠIAULI
BANKAS
Iš viso:

Šalis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valiuta

Bendra rinkos vert

LT

LTL

200.000,00

LT

LTL

200.000,00

Priemon s
pavadinimas

Emitento
pavadinimas

Šalis

Iš viso:

-

-

Iš viso:

-

-

Kt. sandorio
šalis

Pal kan norma
Ind liai kredito staigose
2,2
2,2

Dalis portfelyje (%)

2005.01.24

8,66

2005.01.24

8,66

Invest.
Bendra
sandorio
rinkos
vert
(pozicijos)
vert
Išvestin s investicin s priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose
Kitos išvestin s investicin s priemon s
-

Banko pavadinimas

Valiuta

Ind lio termino pabaiga

Invest.
sandoris
(pozicija)

Valiuta

Rinkos
pavadinimas
(tinklalapio
adresas)

Galiojimo
terminas

Dalis
portfelyje
(%)

-

-

-

-

-

-

Bendra rinkos vert

Pal kan norma

Dalis portfelyje (%)
14,63

Pinigai
AB FM „Finasta“

LTL

337.768,82

–

AB bankas „NORD/LB Lietuva“

LTL

8.783,87

–

0,38

AB Šiauli bankas

LTL

1.716,89

–

0,07

Iš viso:

LTL

348.269,58

-

15,08

Trumpas apib dinimas

Bendra vert

Paskirtis

Dalis portfelyje (%)

Pavadinimas

Kitos priemon s, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjekt
-

Iš viso:

24. mon s finansin s ataskaitos:

V. FINANSIN PAD

statymo 36 str. 1 d.
-

-

TIS

BALANSAS
Eil. Nr.

TURTAS

I.

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI

II.

GAUTINOS SUMOS, SUSIJUSIOS SU MON S TEIKIAMOMIS
PASLAUGOMIS

III.

KITOS GAUTINOS SUMOS

IV.

IŠANKSTINIAI APMOK JIMAI

V.

PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI

V.1.

Skolos vertybiniai popieriai

V.1.1.

Vyriausybi vertybiniai popieriai

V.1.2.

Kiti skolos vertybiniai popieriai

V.2.

Nuosavyb s vertybiniai popieriai

V.3.

Kiti vertybiniai popieriai

VI.

NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIAI POPIERIAI

VI.1.

Skolos vertybiniai popieriai

VI.1.1.

Vyriausybi vertybiniai popieriai

VI.1.2.

Kiti skolos vertybiniai popieriai

VI.2.

Nuosavyb s vertybiniai popieriai

VI.3.

Investicijos dukterines ir asocijuotas mones

VI.4.

Kiti vertybiniai popieriai

VII.

GARANTIN S MOKOS

VIII.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Kodai

Pra j finansiniai metai

Finansiniai metai
548 270

326 445

1

0

23 000

1

1 040 633

14

265

278

2

0

764 612

0

379 962
379 962

384 650

2

1 761 920

0

0

0

0
1 761 920
3

4

0

78
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VIII.1.

Pl tros darbai

VIII.2.

Prestižas

VIII.3

Patentai, licencijos

VIII.4.

Programin ranga

VIII.5.

Kitas nematerialusis turtas

IX.

MATERIALUSIS TURTAS

IX.1.

Atsargos

IX.2.

Ilgalaikis materialusis turtas

IX.2.1.

Žem

IX.2.2.

Pastatai ir statiniai

IX.2.3.

Mašinos ir rengimai

IX.2.4.

Transporto priemon s

IX.2.5.

Kitas materialusis turtas

78
4

0

0

TURTAS IŠ VISO

3 351 088
NUOSAVAS KAPITALAS IR

Eil. Nr.

0

1 114 427
Pra j finansiniai metai

SIPAREIGOJIMAI

Kodai

I.

MOK TINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI KREDITO IR FINANS

II.

MOK TINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI, SUSIJUSIOS SU

STAIGOMS

Finansiniai metai

5
5

64 912

740

MON S TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS
III.

IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI

IV.

KITOS MOK TINOS SUMOS IR SIPAREIGOJIMAI

339 377

2 150

IV.1.

Mokes i

254 849

2 150

IV.2.

Su darbo santykiais susij sipareigojimai

IV.3.

Atid tojo mokes io sipareigojimas

IV.4.

Gauti išankstiniai apmok jimai

IV.5.

Kitos mok tinos sumos ir sipareigojimai

V.

ATID JIMAI

7

VI.

DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

8

VII.

PASITIK TIN S (SUBORDINUOTOS) PASKOLOS

9

VIII.

KAPITALAS

10

VIII.1.

6

sipareigojimai

75 529
0
9 000

statinis (pasirašytasis)

VIII.2.

Pasirašytasis neapmok tas kapitalas (-)

VIII.3.

Savos akcijos (-)

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

IX.

AKCIJ PRIEDAI

X.

REZERVAI

577

577

X.1.

Privalomasis

577

577

X.2.

Savoms akcijoms sigyti

X.3.

Kiti rezervai
427 995

0

XI.

PERKAINOJIMO REZERVAS

XI.1.

Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

XI.2.

Finansinio turto perkainojimo rezervas

XII.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

1 418 227

10 960

XII.1.

Ataskaitini met pelnas (nuostoliai)

1 407 267

10 960

XII.2.

Ankstesni met pelnas (nuostoliai)

427 995

10 960

NUOSAVO KAPITALO IR SIPAREIGOJIM

3 351 088

1 114 427

IŠ VISO
PELNO (NUOSTOLI ) ATASKAITA
Eil. Nr.

Straipsniai

I.

PAGRINDIN S VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

I.1.

Komisini už tarpininkavim VP prekybai pajamos

I.2.

Komisini už tarpininkavim VP prekybai s naudos

I.3.

Pajamos iš klient aptarnavimo veiklos

Kodai
50-60

Finansiniai metai
1 656 194

Pra j finansiniai metai

103 000

103 000

8

I.4.

Paslaug teikimo klientams s naudos

I.5.

Valdymo pajamos

I.6.

Valdymo s naudos

I.7.

Prekybos knygos pelnas (nuostoliai)

I.7.1.

Realizuotas pelnas (nuostoliai)

52

I.7.2.

Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)

62

I.7.3.

Dividendai

I.7.4.

Pal kanos

53

II.

FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA

63

II.1.

Ne prekybos knygos pelnas (nuostoliai)

II.1.1.

Realizuotas pelnas (nuostoliai)

II.1.2.

Nerealizuotas pelnas (nuostoliai)

54

II.1.3.

Dividendai

64

II.1.4.

Pal kanos

69

II.2.

Operacij užsienio valiuta pelnas (nuostoliai)

II.2.1.

Pajamos iš operacij užsienio valiuta

65

II.2.2.

Operacij užsienio valiuta s naudos

69

II.3.

Pal kanos

4 934

4 176

II.3.1.

Pajamos

5 084

4 241

150

65

1 774 788

108 626

119 065

95 053

12 659

3 973

50-60

1 847 553
191 359

53-63
118 594

5 626

113 660

1 450

90 305

1 450

23 355

II.3.2.

S naudos

II.4.

Pajamos iš dukterini ir asocijuot

III.

BENDRAS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

IV.

KITOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

IV.1.

Kitos veiklos pajamos

53

IV.2.

Kitos veiklos s naudos

63

V.

BENDROSIOS IR ADMINISTRACIN S S NAUDOS

V.1.

Darbo užmokestis

V.2.

Socialinis draudimas

54

3 924

1 231

V.3.

Kitos bendrosios ir administracin s s naudos

64

102 404

89 849

V.4.

Nusid v jimas ir amortizacija

69

78

VI.

ATID JIMAI

VII.

PAGAUT

65

VIII.

NETEKIMAI

69

IX.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIM

X.

PELNO MOKESTIS

XI.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

moni

52
62
53-63

98
1 655 625

69

2 036

1 407 266

11 537

PINIG SRAUT ATASKAITA
Eil. Nr.

NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

I.

PAGRINDIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI

I.1.

Gauti iš klient komisiniai

I.2.

Sumok ta klient tarpininkams

I.3.

Gautos sumos už suteiktas paslaugas klientams

I.4.

Sumok ta tre iosioms šalims teikiant paslaugas klientams

I.5.

Gautos sumos už valdym

I.6.

Sumok ta tre iosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu

I.7.

Iš prekybos knygos

I.7.1.

Vertybini popieri perleidimo plaukos

I.7.2.

Vertybini popieri

I.7.3.

Išvestini finansini priemoni perleidimo plaukos

I.7.4.

Išvestini finansini priemoni

I.7.5.

Gauti dividendai

I.7.6.

Gautos pal kanos

13 573

248 359

Pra j finansiniai metai

Finansiniai metai
606 449

-9 438

23 000

80 000

-14 785

-6 460

806 921
-141 434
0

0

sigijimo išmokos

sigijimo išmokos
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I.7.7.

Sumok tos pal kanos

I.8.

Gautos paskol pal kanos

I.9.

Sumok tos paskol pal kanos

I.10.

Suteiktos paskolos

I.11.

Susigr žintos paskolos

I.12.

Sumok tas darbo užmokestis

I.13.

Sumok tos socialinio draudimo mokos

I.14.

Sumok ta už kitas paslaugas

I.15.

Sumok ta mokes i

I.16.

Kitos pinig

I.17.

Kitos pinig išmokos

II.

INVESTICIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI

plaukos

II.1.

Iš ne prekybos knygos

II.1.1.

Vertybini popieri perleidimo plaukos

II.1.2.

Vertybini popieri

II.1.3.

Išvestini finansini priemoni perleidimo plaukos

II.1.4.

Išvestini finansini priemoni

II.1.5.

Gauti dividendai

II.1.6.

Gautos pal kanos

II.1.7.

Sumok tos pal kanos

II.2.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo plaukos

II.3.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sigijimo išmokos

II.4.

Kitos pinig

II.5.

Kitos pinig išmokos

sigijimo išmokos

5 084

4 241

-320 200

-1 798 000

320 200

1 798 000

-8 102

-2 542

-4 304

-1 351

-98

-65

-19 616

-5 179

-40 217

-78 082

-384 624

-764 117

-380 124

-763 162

1 419 662

19 900

1 823 140

783 062

sigijimo išmokos
23 355

plaukos
4 500

955

Pinig sraut ataskaita
Eil. Nr.

NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

III.

FINANSIN S VEIKLOS PINIG SRAUTAI

III.1.

Išleista akcij (apmok ta dalis)

III.2.

Akcinink

III.3.

Pra j finansiniai metai

Finansiniai metai
0

1 100 000
1 100 000

našai nuostoliams padengti

sigyta sav akcij

III.4.

Išleista obligacij

III.5.

Supirkta obligacij

III.6.

Sumok ta lizingo (finansin s nuomos) sipareigojim

III.7.

Gautos paskolos

III.8.

Gr žintos paskolos

III.9.

Išmok ti dividendai

III.10.

Sumok tos pal kanos

III.11.

Gautos pasitik tin s (subordinuotos) paskolos

III.12.

Gr žintos pasitik tin s (subordinuotos) paskolos

III.13.

Kitos pinig

III.14.

Kitos pinig išmokos

IV.

YPATING J STRAIPSNI PINIG SRAUTAI

IV.1.

Ypating j straipsni pinig sraut padid jimas

plaukos

IV.2.

Ypating j straipsni pinig sraut sumaž jimas

V.
VI.

VALIUT KURS PASIKEITIMO TAKA GRYN J PINIG IR PINIG
EKVIVALENT LIKU IUI
GRYNASIS PINIG SRAUT PADID JIMAS (SUMAŽ JIMAS)

VII.

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

VIII.

PINIGAI IR PINIG EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE
NUOSAVO KAPITALO POKY I ATASKAITA
Kapitalas
Rezervai

0

0

221 825

326 445

326 445

0

548 270

326 445

Perkainojimo rezervai

Nepaskirs- tytasis

Iš viso
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Apmok tas
statinis
kapitalas
1.

Savos
akcijos

Akcij
priedai

Savoms
Privalo akcijom
masis s sigyti

Kiti
rezervai

Ilgalaikio
materialioj
o turto

Finansinio turto

pelnas
(nuostoliai)

Likutis pra jusi met pabaigoje

2.

Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

3.

Esmini klaid taisymo rezultatas

4.

Perskai iuotas likutis pra jusi

5.

Ilgalaikio materialiojo turto vert s

6.

Finansinio turto vert s padid jimas /

7.

Sav akcij

8.

Pelno (nuostoli ) ataskaitoje

9.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis

10.

Dividendai

11.

Kitos išmokos

12.

Sudaryti rezervai

13.

Panaudoti rezervai

finansini met pabaigoje
padid jimas / sumaž jimas
sumaž jimas
sigijimas / pardavimas

nepripažintas pelnas / nuostoliai
pelnas / nuostoliai

14.

statinio kapitalo didinimas /

11 537

1 100 000

11 537

1 100 000

mažinimas
15.

Likutis finansini met pradžioje

16.

Ilgalaikio materialiojo turto vert s

17.

Finansinio turto vert s padid jimas /

1 100 000

11 537

1 111 537

padid jimas / sumaž jimas
427 995

427 995

sumaž jimas
18.

Sav akcij

19.

Pelno (nuostoli ) ataskaitoje

sigijimas / pardavimas

20.

Ataskaitinio laikotarpio grynasis

21.

Dividendai

22.

Kitos išmokos

23.

Sudaryti rezervai

24.

Panaudoti rezervai

nepripažintas pelnas / nuostoliai
pelnas / nuostoliai

25.

577

1 407 267

1 407 267

-577

0

1 418 227

2 946 799

statinio kapitalo didinimas /
mažinimas

26.

Likutis finansini met pabaigoje

1 100 000

577

427 995

Aiškinamasis raštas:
UAB „Finasta investicij valdymas“ statuose numatyta veikla:
7 punktas – Bendrov gali užsiimti veikla, kuri n ra draudžiama Lietuvos Respublikoje.
8 punktas – Bendrov gali verstis ir licencijuojama veikla tik prieš tai gavusi reikiamas licencijas ir leidimus licencijuojamai veiklai
vykdyti.
2004 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos vertybini popieri komisija suteik UAB „Finasta investicij valdymas“ licencija (Nr. V K–005)
pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjekt statym . Pagal ši licencij UAB „Finasta investicij valdymas“ gali verstis šia
veikla:
1. valdyti investicinius fondus;
2. valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
3. valdyti kit asmen investicini priemoni (investicij ) portfelius;
4. valdyti pensij fond investicini priemoni portfelius;
5. valdyti riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektus;
6. konsultuoti investavimo investicines priemones klausimais;
7. saugoti ir tvarkyti investicini fond investicinius vienetus ar investicini kintamojo kapitalo bendrovi akcijas.
2004 m. rugs jo 2 d. Vertybini popieri komisija panaikino UAB „Finasta investicij valdymas“ valdymo mon s, veikian ios pagal
Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensij kaupimo statym , veiklos licencij Nr. V P–001 (pagal 2004 m. rugpj io 9 d. UAB
„Finasta investicij valdymas“ prašym ).
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UAB „Finasta investicij valdymas“ valdo keturis valstybinio socialinio draudimo mokos dalies pensij fondus:
1. Konservatyvaus investavimo;
2. Augan io pajamingumo;
3. Aktyvaus investavimo;
4. Racionalios rizikos.
2004 m. sausio 15 d. Vertybini popieri komisija pritar UAB „Finasta investicij
dokumentams ir prospektams:
1. Finasta Centrin s ir Ryt Europos investicinis akcij fondas;
2. Finasta investicinis obligacij fondas.

valdymas“ dviej

investicini

fond

steigimo

2004 m. gruodžio 17 d. Vertybini popieri komisija patvirtino UAB „Finasta investicij valdymas“ dviej papildomo savanoriško pensij
kaupimo fond taisykles:
1. Finasta akcij pensija plius;
2. Finasta obligacij pensija plius.
UAB „Finasta investicij valdymas“ apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterin s apskaitos statym , Lietuvos Respublikos
Vyriausyb s nutarimus ir kitus teis s aktus.
Finansiniai bendrov s metai sutampa su kalendoriniais.
Bendrov s statinis kapitalas yra 1 100 000 Lt. (vienas milijonas vienas šimtas t kstan i lit ). Bendrov s statinis kapitalas padalintas
1 100 000 (vienas milijonas vienas šimtas t kstan i ) paprast j vardini akcij . Vienos akcijos nominali vert 1 Lt. (vienas litas). Vienintelis
bendrov s akcininkas yra UAB „Pozityvios investicijos“ ( mon s kodas: 1258 28616, buvein : Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius).
2004 m. gruodžio 31 d. UAB „Finasta investicij valdymas“ tur jo 6 darbuotojus.
Bendrov neturi teisi ir sipareigojim , kurie b t neatspind ti balanse.
TURTO STRUKT RA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE
UAB "Finasta investicij valdymas" investicinis portfelis

Turto arba emitento
pavadinimas

Valstyb s, kurios
Valiutos, kuria
vertybinius popierius
Nominali vert
denomi-nuotas
investuota,
(jeigu ji yra)
turtas, pavadinimas
pavadinimas

Metin
Ind lio, investicijos
pal kan
pabaigos terminas
norma (jeigu ji
(jeigu ji terminuota)
yra)

Tikroji vert

Turto, investicijos
lyginamoji dalis
(procentais)

AB „Vilniaus baldai“

Lietuvos Respublika

Litai

23.600,00

-

-

218.300,00

9,85%

AB „Vilniaus Vingis“

Lietuvos Respublika

Litai

57.076,00

-

-

110.013,99

4,96%

AB „Lietuvos telekomas“

Lietuvos Respublika

Litai

60.000,00

-

-

129.000,00

5,82%

AB „Rokiškio s ris“

Lietuvos Respublika

Litai

10.440,00

-

-

79.354,44

3,58%

APB „Apranga“

Lietuvos Respublika

Litai

30.000,00

-

-

522.000,00

23,55%

AB „Lietuvos energija“

Lietuvos Respublika

Litai

24.986,00

-

-

62.465,00

2,82%

Finasta Centrin s ir Ryt
Europos investicinis akcij
fondas

Lietuvos Respublika

Litai

-

-

-

112.862,98

5,09%

Finasta investicinis
obligacij fondas

Lietuvos Respublika

Litai

-

-

-

434.382,61

19,60%

Depozitas AB ŠIAULI
BANKAS

Lietuvos Respublika

Litai

-

2,2

2005.01.24

200.000,00

9,02%

AB FM „Finasta“

Lietuvos Respublika

Litai

-

-

-

337.768,82

15,24%

AB bankas „NORD/LB
Lietuva“

Lietuvos Respublika

Litai

-

-

-

8.783,87

0,40%

AB Šiauli bankas

Lietuvos Respublika

Litai

-

-

-

1.716,89

0,08%
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Iš viso:

-

-

-

-

-

2.216.648,60

100,00%

25. Kitos informacijos, kuri b tina siekiant teisingai parodyti mon s finansin b kl , n ra.
26. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:
AUDITORIAUS IŠVADA UAB "FINASTA INVESTICIJ VALDYMAS" AKCININKAMS
Apimtis
Mes atlikome ia pridedam UAB "Finasta investicij valdymas" 2004 m. gruodžio 31 d. balanso ir susijusi 2004 m. pelno (nuostoli )
ataskaitos ir pinig sraut ataskaitos audit .
Vadovyb s ir auditori atsakomyb
Už ši finansin atskaitomyb yra atsakinga mon s vadovyb . M s pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti savo nuomon apie ši
finansin atskaitomyb .
Nuomon s pagrindas
Audit atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume audit , kad gautume
pakankam pagrind tvirtinti, jog finansin je atskaitomyb je n ra reikšming informacijos netikslum . Audito metu testais buvo ištirti
rodymai, patvirtinantys finansin s atskaitomyb s sumas ir j atskleidimus. Audito metu buvo vertinti taikyti apskaitos principai bei vadovyb s
atlikti reikšmingi vertinimai, taip pat bendras finansin s atskaitomyb s pateikimas pagal nustatyt tvark . Mes tikime, kad atliktas auditas
suteikia pakankam pagrind m s nuomonei.
Nuomon
M s nuomone, finansin atskaitomyb visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi bendrov s 2004 m. gruodžio 31 d. finansin b kl ir jos
2004 met veiklos rezultatus bei pinig srautus pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus.
Vilnius, 2005 m. kovo 17 d.
KPMG Lietuva

Leif Rene Hansen
Danijos valstyb s
galiotas apskaitininkas

27. mon s organ strukt ros schema
Visuotinis akcinink susirinkimas

Domantas Dabulis
Atestuotas auditorius

VI.

MON S ORGANAI

Valdyba

28. mon s organ teis s ir pareigos numatytos Lietuvos Respublikos akcini bendrovi
29. mon s organ nariai:
Valdybos pirmininkas (vardas, pavard )
Dalyvavimas mon s statiniame kapitale
Išsilavinimas
Pareigos mon je
Darboviet s ir pareigos per 10 paskutini
met

Direktorius
statyme ir mon s statuose.

Darius Šulnis
–
Buhalterin s apskaitos ir kin s veiklos magistras
Valdybos pirmininkas
1994 m. sausio m n. 21 d.–2002 m. spalio m n. 2 d. – AB FM „Finasta” direktorius
2002 m. spalio m n. 3 d. – iki šiol UAB „Invalda Real Estate” direktorius
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Duomenys apie dalyvavim kit
moni ,
staig ir organizacij veikloje bei kapitale

Kadencijos pradžia ir pabaiga
Valdybos narys (vardas, pavard )
Dalyvavimas mon s statiniame kapitale
Pareigos mon je
Duomenys apie dalyvavim kit
moni ,
staig ir organizacij veikloje bei kapitale

Kadencijos pradžia ir pabaiga
Valdybos narys (vardas, pavard )
Dalyvavimas mon s statiniame kapitale
Pareigos mon je
Duomenys apie dalyvavim kit
moni ,
staig ir organizacij veikloje bei kapitale

Kadencijos pradžia ir pabaiga
Valdybos narys (vardas, pavard )
Dalyvavimas mon s statiniame kapitale
Pareigos mon je
Išsilavinimas
Darboviet s ir pareigos per 10 paskutini
met

Duomenys apie dalyvavim kit
moni ,
staig ir organizacij veikloje bei kapitale

Duomenys apie dalyvavim veikloje:
UAB „V sta“ valdybos pirmininkas
UAB „Kelio ženklai“ valdybos pirmininkas
UAB „Hidroprojektas“ valdybos pirmininkas
AB FM „Finasta“ valdybos pirmininkas (25 proc. akcij )
UAB „Finasta investicij valdymas“ valdybos pirmininkas
AB „Sanitas“ steb toj tarybos pirmininkas
AB „Endokrininiai preparatai“ valdybos narys
UAB „Agrovaldymo grup “ valdybos narys
UAB „Broner“ valdybos narys
UAB „PVP“ (36,67 proc. akcij )
UAB „Invalda Real Estate“ direktorius (25 proc. akcij )
UAB „Pozityvios investicijos“ (25 proc. akcij )
UAB „Golfas“ (31 proc. akcij )
Lietuvos nekilnojamojo turto pl tros asociacijos valdybos narys
UAB „Wembley-Neringa“ valdybos narys (2005.03.31)
AB „Wembley-Neringa“ steb toj tarybos narys (2004.12.31)
Kiti turimi VP nesudaro moni kapitale žymios dalies
2003 m. liepos m n. 29 d.–2007 m. liepos m n. 29 d.
Algimantas Variakojis
–
Valdybos narys
Duomenys apie dalyvavim veikloje:
AB FM „Finasta“ valdybos narys, stambi projekt vadovas
APB „Apranga“ valdybos narys
UAB „Finasta investicij valdymas“ valdybos narys
UAB „Panev žio melioracija“ valdybos narys
AB „Verpstas“ valdybos narys
UAB „Vilniaus senamies io restauravimo direkcija“ valdybos pirmininkas
UAB „Gateka“ valdybos narys
UAB „Pozityvios investicijos“ direktorius
AB „Invetex“ valdybos narys
AB „Progresas“ (K dainiai) valdybos narys
Konsultacin s firmos „Verslo praktika“ savininkas
Turimi VP nesudaro moni kapitale žymios dalies
2003 m. rugs jo m n. 8 d.–2007 m. rugs jo m n. 8 d.
Donatas Frejus
–
Fond valdytojas
Duomenys apie dalyvavim veikloje:
UAB „Finasta investicij valdymas“ fond valdytojas
AB FM „Finasta“ finans makleris
Turimi VP nesudaro moni kapitale žymios dalies
2003 m. liepos m n. 29 d.–2007 m. liepos m n. 29 d.
Andrius Barštys
–
Direktorius
Vadybos moksl magistras
1997 m. geguž –1998 m. vasaris – UAB FM „Fiksas” generalinis direktorius
1998 m. vasaris–2002 m. balandis – UAB FM „ICI Capital” direktorius
nuo 2001 m. rugs jo- 2004m. – UAB „TOP GAMES” direktorius
nuo 2002 m. sausio – AB FM „Finasta” finans makleris
nuo 2002 m. gruodžio – UAB „ICI Capital” likvidatorius
2003 m. balandis–2003 m. birželis – UAB „Finans spektras” direktorius
nuo 2003 m. liepos 21 d. – UAB „Finasta investicij valdymas” direktorius, valdybos narys
Duomenys apie dalyvavim veikloje:
UAB „Finasta investicij valdymas“ direktorius, valdybos narys
LUAB „ICI Capital“ likvidatorius
AB FM „Finasta“ finans makleris
UAB “Finans spektras” valdybos narys

14

Kadencijos pradžia ir pabaiga
Vyriausias buhalteris
Dalyvavimas mon s statiniame kapitale
Pareigos mon je
Išsilavinimas
Darboviet s ir pareigos per 10 paskutini
met

Duomenys apie dalyvavim kit
moni ,
staig ir organizacij veikloje bei kapitale

Turimi VP nesudaro moni kapitale žymios dalies
2003 m. liepos m n. 29 d.–2007 m. liepos m n. 29 d.
Mindaugas Lankas
–
Vyr. buhalteris
Ekonomikos magistras
2000 m.–2001 m. vasaris – I. Zoko studijos „Spinter” vadybininkas
nuo 2001 m. vasario – AB FM „Finasta” apskaitininkas
2003 m. birželis – 2004 m. spalis UAB „Galuv ” vyr. buhalteris
nuo 2003 m. liepos – UAB „Finans spektras” direktorius
nuo 2003 m. liepos – UAB „Finasta investicij valdymas” vyr. buhalteris
Duomenys apie dalyvavim veikloje:
UAB „Finans spektras“ direktorius
AB FM „Finasta“ apskaitininkas
Turimi VP nesudaro moni kapitale žymios dalies

30. Duomenys:
Vardas, pavard
Gimimo metai
Telefonas
Išsilavinimas
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir
numeris

Darius Šulnis
1971 m. sausio 21 d.
+370 5 2734876
Buhalterin s apskaitos ir kin s veiklos magistras
Generalin licencija, licencijos Nr. A 109

Vardas, pavard
Gimimo metai
Telefonas
Išsilavinimas
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir
numeris

Algimantas Variakojis
1966 m. kovo 28 d.
+370 5 2786845
Aukštasis ekonominis
Generalin licencija, licencijos Nr. G 026

Vardas, pavard
Gimimo metai
Telefonas
Išsilavinimas
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir
numeris

Donatas Frejus
1975 m. birželio 16 d.
+370 5 2786830
Investicin s bankininkyst s magistras
Generalin licencija, licencijos Nr. A 283

Vardas, pavard
Gimimo metai
Telefonas
Išsilavinimas
Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir
numeris

Andrius Barštys
1975 m. kovo 8 d.
+370 5 2732928
Vadybos moksl magistras
Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 018

31. Informacija apie išmokas ar paskolas mon s organ nariams:
Per ataskaitin laikotarp išmok ti atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno
Per ataskaitin laikotarp išmok ti atlyginimai, tantjemos ir kitos išmokos iš pelno sumos, gautos iš
moni , kuriose mon s dalis statiniame kapitale sudar daugiau kaip 20 proc.
Per ataskaitin laikotarp skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir j prievoli laidavimai
32. Nurodyti asmenis, susijusius su mone:
mon s kontroliuojami asmenys
mon kontroliuojantys asmenys
Jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo,
nurodyti šio juridinio asmens vadovus

–
–
–

UAB „Pozityvios investicijos“
Direktorius Algimantas Variakojis

33. mon s darbuotojai ar asmenys, susij su mone, 2004m. nesudar sandori su investicine bendrove.
VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI VYKIAI MON S VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS
34. Naujausi vykiai mon s veikloje
2004 m. gruodžio m n. 17 d. Vertybini popieri komisijos pos dyje buvo patvirtintos papildomo savanoriško kaupimo dviej pensij fond
taisykles: Finasta akcij pensija plius ir Finasta obligacij pensija plius.

15

35. Esminiai vykiai mon s veikloje
2004 m. sausio m n. 15 d. mon gavo valdymo mon s licencij (Nr. V K–005) pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo
subjekt statym . T pa i dien Vertybini popieri komisija patvirtino dviej mon s investicini fond sudarymo dokumentus: Finasta
Centrin s ir Ryt Europos investicinio akcij fondo ir Finasta investicinio obligacij fondo.
2004 m. balandžio m n. 9 d. vyko mon s visuotinis akcinink susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta mon s veiklos ataskaita, finansin
atskaitomyb , paskirstytas pelnas, paskirta audito mon .
2004 m. rugpj io m n. 19 d.Vertybini popieri komisija patvirtino naujas mon s valdom pensij fond taisykles (jos buvo koreguojamos
d l pasikeitusi pensij kaupimo veikl reglamentuojan i statym nuostat bei tvirtinant jose gryn j aktyv vert s skai iavimo metodik ).
To paties Vertybini popieri komisijos pos džio metu buvo leista mon s valdom Konservatyvaus investavimo, Augan io pajamingumo ir
Aktyvaus investavimo pensij fond turt iki 100 proc. investuoti Lietuvos Respublikos Vyriausyb s vertybinius popierius.
2004 m. rugs jo m n. 2 d. Vertybini popieri komisijos pos dyje buvo panaikinta mon s licencij , gaut 2003 m. rugpj io m n. 28 d.
pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensij kaupimo statymo nuostatas (licencijos Nr. V P–001).
2004 m. gruodžio m n. 17 d. Vertybini popieri komisijos pos dyje buvo patvirtintos papildomo savanoriško kaupimo dviej pensij fond
taisykles: Finasta akcij pensija plius ir Finasta obligacij pensija plius.
36. mon s veiklos strategija per artimiausius finansinius metus yra išd styta mon s verslo plane, pateiktame Vertybini popieri komisijai.
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