
FINASTA OBLIGACIJ� PENSIJA PLIUS PENSIJ� FONDO ATASKAITA 
 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
1. Informacija apie SPF: 

SPF pavadinimas Finasta obligacij� pensija plius 
Pilnas SPF taisykli� pavadinimas Papildomo savanoriško kaupimo pensij� fondas 
VPK suteiktas SPF numeris PF–S02–K005–022 (001) 

 
2. Duomenys apie �mon�: 

Pavadinimas UAB „Finasta investicij� valdymas“ 
Kodas 1262 63073 
Buvein� (adresas) Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius 
Telefono numeriai, 
fakso numeriai, 
el. pašto adresas, 
interneto svetain�s adresas 

+370 5 2732928, +370 5 2786833 
+370 5 2734898, +370 5 2786838 
investicijos@finasta.lt 
www.finasta.lt 

Leidimo verstis valdymo �mon�s 
veikla numeris 

V�K–005 

SPF valdytojas Investicinius sprendimus priima �mon�s Investicinis komitetas. Jo sud�tis: 
Darius Šulnis, Andrius Barštys, Donatas Frejus 
Operatyvinius sprendimus priima Fond� valdytojas Donatas Frejus 

 
3. 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 – 
 
4. Informacija apie depozitorium�: 

Pavadinimas AB „Vilniaus bankas“ 
Kodas 112021238 
Adresas Gedimino pr. 12, LT–01103 Vilnius 
Telefono ir fakso numeriai +370 5 2682688, +370 5 2682686 

 
5. Ši ataskaita yra paruošta už laikotarp� nuo 2005 m. sausio m�n. 01 d. iki 2004 m. kovo m�n. 31 d. 
 

II. GA, APSKAITOS VIENET� SKAI�IAUS IR VERT�S POKY�IAI 
6. Nurodyti GA, apskaitos vienet� skai�iaus ir vert�s poky�ius: 

 Ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (2004.01.01) 

Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (2004.12.31) 

Prieš metus 
(2004.01.01 –2004.03.31) 

Prieš 2 metus 
(2003.01.01 –2003.03.31) 

GAV - 9.448,1719 – – 
Apskaitos vieneto vert� (LTL) - 0,9997 – – 
Apskaitos vienet� skai�ius - 9.450,84 – – 

 
7. Per ataskaitin� laikotarp� konvertuot� apskaitos vienet� skai�ius bei bendra konvertavimo suma: 

 Apskaitos vienet� skai�ius Vert� (LTL) 
Vienet� skai�ius (konvertuojant pinigines l�šas � vienetus) 9.450,8401 9450 LTL 
Vienet� skai�ius (konvertuojant vienetus � pinigines l�šas) - - 

 
III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJ� TURTO 

8. Atskaitymai iš pensij� turto: 
Atskaitymai Taisykl�se numatyti 

maksimal�s dydžiai 
Faktiškai taikomi 
atskaitym� dydžiai 

Per ataskaitin� laikotarp� 
priskai�iuota atskaitym� suma 

Per ataskaitin� laikotarp� 
padaryt� atskaitym� suma 

Nuo �mok�  1 � ( iki 2005.12.31 
taikomas 0 �) 

1 �( iki 2005.12.31 
taikomas 0 �) 

- - 

Nuo turto vert�s 1 � 1 � 1,37 LTL - 
Fondo keitimas 0 � 0 � - - 
PKB keitimas 0 � 0 � - - 
Išstojimas 0 � 0 � - - 
Depozitoriumo 
mokestis 

0,2 � Pagal sutart� 0,09 LTL - 

Mokestis Iki 1 � Pagal sutart� - - 



tarpininkams 
Kitos išlaidos 1 � Pagal sutart� - - 
Iš viso   1,46 LTL - 
BIK 0,02 % 
PAR -157,95 % 

 
9. Mokes�iai tarpininkams: 

Pavadinimas AB FM� „Finasta“ 
Suteiktos paslaugos Tarpininkavimo 
Sumok�ta suma - 
S�saja Tarpininkas n�ra susij�s su SPF �mone 

 
10. �mon� n�ra sudariusi joki� susitarim� d�l mokes�i� pasidalijimo, taip pat n�ra joki� pasl�pt�j� komisini�. 
11. Mokes�i� �takos iliustruojantis pavyzdys galutinei dalyviui tenkan�iai investicij� gr�žai. 
 

Pensij� kaupimo 
bendrov� 

Pensij� fondas �mokos 
mokestis 

Vieneto vert�s 
pokytis 

Padid�jimas (sumaž�jimas) 
palyginus su gautomis l�šomis 

UAB “Finasta investicij� 
valdymas” 

SPF Obligacij� 
pensija plius 

0% 0,03% 0,03% 

 
IV. INFORMACIJA APIE SPF INVESTICIJ� PORTFEL� 

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicij� portfelio sud�tis: 
Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.) Bendra 

nominali vert� 
Bendra 

�sigijimo vert� 
�sigijimo vert�, 

tenkanti vienetui 
Bendra rinkos 

vert� 
Rinka, pagal kurios 
duomenis nustatyta 

rinkos vert� 
(tinklalapio adresas) 

Bals� dalis 
emitente (%) 

Dalis 
portfelyje (%) 

Nuosavyb�s VP, �traukti � Oficial�j� prekybos s�raš� 

Iš viso: - - - - - - - - - - 

Nuosavyb�s VP, �traukti � Einam�j� prekybos s�raš� 

Iš viso: - - - - - - - - - - 

Nuosavyb�s VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Išleidžiami nauji nuosavyb�s VP 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Iš viso nuosavyb�s VP:           

           

Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.) Bendra 
nominali vert� 

Bendra 
�sigijimo vert� 

�sigijimo vert�, 
tenkanti vienetui 

Bendra rinkos 
vert� 

Pal�kan� norma Išpirkimo 
/konvertavi

mo data 

Dalis 
portfelyje (%) 

Skolos VP, �traukti � Oficial�j� prekybos s�raš� 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Skolos VP, �traukti � Einam�j� prekybos s�raš� 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Skolos VP, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Išleidžiami nauji skolos VP 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Iš viso skolos VP: – – – – – – – – – – 

                      

KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis (vnt.) Valdytojas Bendra �sigijimo vert�, Bendra rinkos Šaltinis, pagal kurio KIS aktyv� Dalis 



�sigijimo vert� tenkanti vienetui vert� duomenis nustatyta 
rinkos vert� 

(tinklalapio adresas) 

dalis, 
investuota � 

kitus KIS 
(%) 

portfelyje (%) 

KIS, atitinkan�i� Kolektyvinio investavimo subjekt� �statymo 40 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos) 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Kit� KIS vienetai (akcijos) 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 

Iš viso KIS vienet� (akcij�): – – – – – – – – – – 

 
Emitento pavadinimas Šalis Priemon�s 

pavadinimas 
Kiekis 
(vnt.) 

Valiuta Bendra rinkos 
vert� 

Pal�kan� norma Galiojimo pabaigos 
data 

Dalis portfelyje (%) 

Pinig� rinkos priemon�s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 
– – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – 
Kitos pinig� rinkos priemon�s 

– – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – 
Iš viso priemoni�: – – – – – – – – 

 
Kredito �staigos 

pavadinimas  
Šalis Valiuta Bendra rinkos vert� Pal�kan� norma Ind�lio termino pabaiga Dalis portfelyje (%) 

Ind�liai kredito �staigose 
Iš viso:       

 
Priemon�s 

pavadinimas 
Emitento 

pavadinimas 
Šalis Kt. sandorio 

šalis 
Valiuta Invest. 

sandoris 
(pozicija) 

Invest. 
sandorio 

(pozicijos) 
vert� 

Bendra 
rinkos 
vert� 

Rinkos 
pavadinimas 
(tinklalapio 

adresas) 

Galiojimo 
terminas 

Dalis 
portfe–lyje 

(%) 

Išvestin�s investicin�s priemon�s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 
– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 
Kitos išvestin�s investicin�s priemon�s 

– – – – – – – – – – – 

Iš viso: – – – – – – – – – – 
 

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert� Pal�kan� norma Dalis portfelyje (%) 

                                                                                                                              Pinigai 

AB “Vilniaus bankas” LTL 9.450,00 - 100 

Iš viso: LTL 9.450,00 - 100 

 
Pavadinimas  Trumpas apib�dinimas Bendra vert�  Paskirtis  Dalis portfelyje (%)  

Kitos priemon�s, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjekt� �statymo 36 str. 1 d. 
– – – – – 

Iš viso: – – – 
 
13. Investicij� pasiskirstymas pagal investavimo strategij� atspindin�ius kriterijus: 
Investicij� pasiskirstymas Rinkos vert� Dalis aktyvuose (%) Rinkos vert� ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
Dalis aktyvuose ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (%) 
Pagal investavimo objektus 
Skolos VP - - - - 
Nuosavyb�s VP - - - - 
Iš viso - - - - 
Pagal sektorius 
Sveikatos apsauga - - - - 
Verslo paslaugos - - - - 
Finansin�s paslaugos - - - - 
Vartojimo prek�s - - - - 
Pramonin�s medžiagos - - - - 
Komunalin�s prek�s ir paslaugos - - - - 
Iš viso - - - - 
Pagal geografin� zon� 
Lietuvos Respublika - - - - 
Iš viso - - - - 
Pagal valiutas 

LTL - - - - 



Iš viso - - - - 
Pagal emitent� tipus 
LR �mon�s - - - - 
LR vyriausyb� - - - - 
Iš viso - - - - 

 
14. Per ataskaitin� laikotarp� �vykdyti sandoriai su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis (išskyrus tuos, kurie nurodyti 12 punkte): 

Pagal priemoni� r�šis – 
Sandori� vert� – 
Priemoni� panaudojimo tikslai – 
Sandori� skai�ius reguliuojamose rinkose – 
Šali� tarpusavio sandori� skai�ius – 
Kit� svarbi� informacija – 

 
15. Aprašyti 12 punkte nurodyt� išvestini� priemoni�: 

R�šys – 
D�l j� kylanti rizika – 
Kiekybin�s ribos – 
Metodai, kuriais vertinama su sandoriais susijusi rizika – 
Kaip priemon� gali apsaugoti sandor� nuo rizikos – 

 
16. Bendra �sipareigojim�, kylan�i� iš sandori� su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis, vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi nuliui. 
17. Turimas Investicij� portfelis atitinka SPF investavimo strategij�. 
18. Veiksniai, kurie tur�jo didžiausi� �tak� per ataskaitin� laikotarp� investicij� portfelio strukt�ros ir jo vert�s poky�iams: n�ra. 
 

V. SPF INVESTICIJ� GR�ŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 
19. �mon� n�ra pasirinkusi orientacinio indekso. 
20. – 
21. SPF reklamoje nebuvo naudojamos investicij� gr�žos prognoz�s. 
22. – 
23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicij� portfelio rizik�: n�ra. 
 

VI. SPF FINANSIN� B�KL� 
24. SPF finansin�s ataskaitos: 
 

BALANSAS 

PAGAL 2004 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

Eil. Nr. Turtas 
Pastab� Nr. Ataskaitinis laikotarpis 

I. PINIGAI IR PINIG	 EKVIVALENTAI   9.450,0000 

II. TERMINUOTI IND
LIAI   0,0000 

III. INVESTICIJOS   0,0000 

1 Skolos vertybiniai popieriai   0,0000 

1.1. Vyriausybi� ir centrini� bank� arba j� garantuoti skolos vertybiniai popieriai   0,0000 

1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai   0,0000 

2 Nuosavyb�s vertybiniai popieriai   0,0000 

3 Kolektyvinio investavimo subjekt� investiciniai vienetai ir akcijos   0,0000 

4 Kitos investicijos   0,0000 

IV. GAUTINOS SUMOS   0,0000 

1 Investicij� pardavimo sandori� gautinos sumos   0,0000 

2 Kitos gautinos sumos   0,0000 

  TURTAS, IŠ VISO   9.450,0000 

V. �SIPAREIGOJIMAI   1,8281 

1 Investicij� pirkimo sandoriai   0,0000 

2 Mok�tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui   1,8281 

3 Kitos mok�tinos sumos ir �sipareigojimai   0,0000 

VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)   9.448,1719 



  �SIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI IŠ VISO   9.450,0000 
 

GRYN�J� AKTYV� POKY�I� ATASKAITA 

PAGAL 2004 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
Eil. 
Nr. Straipsniai Pastab� Nr. Ataskaitinis laikotarpis 

I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE   0,0000 

II. PADID
JIMAS, IŠ VISO   9.450,0000 

1 Pensij� �mokos   9.450,0000 

2 Iš kit� pensij� fond� pervestos sumos   0,0000 

3 Kaupimo bendrov�s garantin�s �mokos   0,0000 

4 Pal�kanos ir dividendai   0,0000 

5 Investicij� pardavimo pelnas   0,0000 

6 Investicij� vert�s padid�jimo suma   0,0000 

7 Turto vert�s padid�jimas d�l užsienio valiut� kurs� pasikeitimo   0,0000 

8 Kitos pajamos   0,0000 

III. SUMAŽ
JIMAS IŠ VISO   1,8281 

1 Pensij� išmokos   0,0000 

2 � kitus pensij� fondus pervestos sumos   0,0000 

3 Investicij� pardavimo nuostoliai   0,0000 

4 Investicij� vert�s sumaž�jimo suma   0,0000 

5 Turto vert�s sumaž�jimas d�l užsienio valiut� kurs� pasikeitimo   0,0000 

6 Valdymo s�naudos   1,8281 

7 Kitos s�naudos   0,0000 

IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE   9.448,1719 

V. APSKAITOS VIENETO VERT
   0,9997 

VI. APSKAITOS VIENET	 SKAI�IUS   9.450,8401 

 
Aiškinamasis raštas: 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

1. Informacija apie SPF: 
SPF pavadinimas Finasta obligacij� pensija plius 
Pilnas SPF taisykli� pavadinimas Papildomo savanoriško kaupimo pensij� fondas 
VPK suteiktas SPF numeris PF–S02–K005–022 (001) 
PF �steigimo data 2004m. gruodžio 17  d. 

 
2. Duomenys apie �mon�: 

Pavadinimas UAB „Finasta investicij� valdymas“ 
Kodas 1262 63073 
Buvein� (adresas) Konstitucijos pr. 23, LT–08105 Vilnius 
Telefono numeriai, 
fakso numeriai, 
el. pašto adresas, 
interneto svetain�s adresas 

+370 5 2732928, +370 5 2786833 
+370 5 2734898, +370 5 2786838 
investicijos@finasta.lt 
www.finasta.lt 

Leidimo verstis valdymo �mon�s 
veikla numeris 

V�K–005 

�registravimo Juridini� asmen� 
registre data, vieta, kodas 

�mon� �registruota 2003 m. liepos m�n. 21 d. Vilniaus m. Rejestro tarnyboje 
Juridini� asmen� registro kodas – 1262 63073 

 
3. Informacija apie depozitorium�: 

Pavadinimas AB „ SEB Vilniaus bankas“ 
Kodas 112021238 
Adresas Gedimino pr. 12, LT–01103 Vilnius 
Telefono ir fakso numeriai +370 5 2682688, +370 5 2682686 

 
4. Informacija apie auditorius: 



Auditoriaus pavadinimas UAB „KPMG Lietuva“ 
Adresas Stulginskio g. 4, Vilnius 
Telefono, fakso numeriai +370 5 2102600, +370 5 2102659 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Pateikta finansin� atskaitomyb� yra pirm�j� met� finansin� atskaitomyb�.  

Finansin� atskaitomyb� parengta vadovaujantis šiais teis�s aktais:  

Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimas Nr.30, 2004-01-13, „D�l Lietuvos Respublikos pensij� kaupimo �statymo ir Lietuvos Respublikos 
papildomo savanoriško pensij� kaupimo �statymo �gyvendinimo“  

Lietuvos Respublikos buhalterin�s apskaitos �statymas (Žin., 2001, Nr.99-515)  
Lietuvos Respublikos �moni� finansin�s atskaitomyb�s �statymas (Žin., 2001, Nr.99-516; 2003, Nr.123-5587)  
Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjekt� �statymas (Žin., 2003, Nr. 74-425).  

Investicinio fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansin� atskaitomyb� turi b�ti sudaroma per keturis m�nesius pasibaigus 
finansiniams metams. 
 

Fondo investavimo politika grindžiama Fondo siekiamu tikslu – užtikrinti subalansuot� ilgalaik� Fondo augim�. 
100 procent� pensij� turto bus investuota � skolos VP ir (arba) � KIS investicinius vienetus (akcijas), kuri� pagrindin� investavimo kryptis – skolos 
VP. 

Pensij� turt� sudaro: 
- Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s išleisti ar garantuoti VP ir (ar) pinig� rinkos priemon�s, kuriais prekiaujama rinkose, pagal 

Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� rinkos �statym�, laikomose reguliuojamomis ir veikian�iomis Lietuvos Respublikoje ar 
Europos S�jungos valstyb�je, arba kuriais prekiaujama ten esan�ioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, 
veikian�ioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta ši� fondo taisykl�se; 

- Europos S�jungos valstyb�s ar j� savivaldybi�, kitos valstyb�s ar tarptautin�s organizacijos, kuriai priklauso bent viena Europos 
S�jungos valstyb� išleisti ar garantuoti VP ir(ar) pinig� rinkos priemon�s, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos 
vertybini� popieri� rinkos �statym�, laikomose reguliuojamomis ir veikian�iomis Lietuvos Respublikoje ar Europos S�jungos 
valstyb�je, arba kuriais prekiaujama ten esan�ioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikian�ioje pagal 
nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisykl�se; 

- Lietuvos �moni� skolos VP ir (ar) pinig� rinkos priemon�s, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybini� 
popieri� rinkos �statym�, laikomose reguliuojamomis ir veikian�iomis Lietuvos Respublikoje ar Europos S�jungos valstyb�je, arba 
kuriais prekiaujama ten esan�ioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikian�ioje pagal nustatytas 
taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisykl�se; 

- Europos S�jungos valstybi�, kit� valstybi� �moni� skolos VP ir (ar) pinig� rinkos priemon�s, kuriais prekiaujama rinkose, pagal 
Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� rinkos �statym�, laikomose reguliuojamomis ir veikian�iomis Lietuvos Respublikoje ar 
Europos S�jungos valstyb�je, arba kuriais prekiaujama ten esan�ioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, 
veikian�ioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisykl�se; 

- skolos VP ir (ar) pinig� rinkos priemon�s, kurie yra �traukti � valstyb�je ne Europos S�jungos nar�je esan�ios VP biržos oficial�j� 
prekybos s�raš� arba kuriais prekiaujama ten esan�ioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikian�ioje 
pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta fondo taisykl�se; 

- ind�liai ne ilgesniam kaip 12 m�nesi� terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito �staigose, kuri� registruota buvein� yra 
Europos S�jungos valstyb�je arba kitoje valstyb�je, kurioje rizik� ribojanti prieži�ra yra ne blogesn� nei Europos S�jungoje; 

- fondo taisykl�se nurodyti KIS vienetai (akcijos). 
 
Fondo taisykl�se nustatomas toks VP birž� ir rink� s�rašas: 
Europos bendradarbiavimo ir pl�tros organizacijos valstyb�je nar�je esan�i� VP birž� ir rink� s�rašas (prisijungus naujoms nar�ms ar išstojus 
esan�ioms, taip pat pasikeitus VP rink� pavadinimams, atitinkamai gali keistis ir Fondo pensij� turto investavimo regionai ir biržos): 

Albertos VP birža, Kanada; 
Arizonos VP birža, JAV; 
Australijos VP birža, Australija; 
�ikagos VP birža, JAV; 
Filadelfijos VP birža, JAV; 
Kor�jos VP birža, Piet� Kor�ja; 
Meksikos VP birža, Meksika; 
Monrealio VP birža, Kanada; 
NASDAQ VP birža, JAV; 
Naujosios Zelandijos VP birža, Naujoji Zelandija; 
Niujorko VP birža, JAV; 
Oslo VP birža, Norvegija; 
Ramiojo vandenyno regiono VP birža, JAV; 
Reikjaviko VP birža, Islandija; 
Stambulo VP birža, Turkija; 
Šveicarijos VP birža, Šveicarija; 
Tokijo VP birža, Japonija; 
Toronto VP birža, Kanada; 
Vankuverio VP birža, Kanada; 



kit� VP birž� ir rink� s�rašas: 
Bulgarijos VP birža, Bulgarija; 
Bukarešto VP birža, Rumunija; 
Rusijos prekybos sistema, Rusijos Federacija; 
Ukrainos VP birža, Ukraina; 
Zagrebo VP birža, Kroatija. 

 
Fondas investuos l�šas ne tik litais ar bazine valiuta – eurais, bet ir kitomis pasaulio valiutomis. Investicijos kitomis valiutomis nuo valiut� 
svyravimo rizikos gal�s b�ti apdraustos išvestin�mis priemon�mis  (ateities sandoris, apsikeitimo sandoris, pasirinkimo sandoris ir pan.). 
Fondo investicij� portfelis privalo b�ti diversifikuotas LR �statym� ir šio fondo taisykli� nustatyta tvarka. 
Investiciniai sprendimai �gyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo �mon�s pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, 
brokerius, bankus). 
Strateginius sprendimus d�l Fondo investicij� portfelio sud�ties priima Valdymo �mon�s investicinis komitetas, kurio sud�t� nustato Valdymo �mon�s 
valdyba savo sprendimu. 
Operatyvius sprendimus d�l VP pirkimo–pardavimo sandori� sudarymo priima atsakingas Valdymo �mon�s darbuotojas, atsižvelgdamas � 
investicinio komiteto priimtus sprendimus. 
Fondas gali nesilaikyti fondo taisykl�se nustatyt� investavimo apribojim�, kai investavimo taisykli� reikalavimai pažeidžiami d�l priežas�i�, 
nepriklausan�i� nuo Valdymo �mon�s, neatitikimas turi b�ti pašalintas kuo grei�iau, bet ne v�liau kaip per 6 m�nesius. 
Fondo investicij� portfelis 6 m�nesius nuo pirmosios �mokos � Fond� gavimo dienos gali neatitikti Taisykl�se numatyto diversifikuoto investicinio 
portfelio reikalavim�. 

Fondo finansin� rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicij� portfel� pagal fondo taisykl�se numatytus diversifikavimo 
principus. 
Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus d�l Fondo investicij� portfelio sud�ties, privalo atsižvelgti � esam� portfelio rizikingum�, taip pat � 
priimam� investicini� sprendim� poveik� bendram portfelio rizikingumui. 
Fondo portfelio rizika �vertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto pos�džiui ne re�iau kaip vien� kart� per kalendorini� met� ketvirt�. 
Fondo investicij� portfelio rizika �vertinama atsižvelgiant � portfel� sudaran�i� VP: 

- emitento kredito reiting�; 
- kainos jautrum� pal�kan� norm� poky�iams; 
- nominalo valiutos rizik�; 
- trukm�; 
- pajamingum�; 
- VP svor� investicij� portfelyje. 

Valdymo �mon� ne re�iau kaip vien� kart� per 3 metus perži�ri investavimo strategij�, o prireikus j� kei�ia. 
Valdymo �mon�s turimos kurio nors emitento akcijos kartu su valdom� fond� turimomis to emitento akcijomis negali suteikti daugiau kaip 1/10 vis� 
balsavimo teisi� emitento visuotiniame akcinink� susirinkime. 
Valdomo fondo l�šomis gali b�ti �sigyjama ne daugiau kaip: 

10 procent� vis� balso teisi� nesuteikian�i� emitento akcij�; 
10 procent� vis� emitento skolos VP; 

10 procent� vieno emitento išleist� pinig� rinkos priemoni�. 
 

1. Skai�iuojant GA vert�, yra apskai�iuojama: 
1.1. turto vert�; 

1.2. �sipareigojim� vert�; 

1.3. pagal  1.1 papunkt� apskai�iuoto turto ir pagal  1.2 papunkt� apskai�iuot� �sipareigojim� ver�i� skirtumas, kuris ir atspindi GA vert�. 

2.Fondo GA vert� skai�iuojama keturi� skai�i� po kablelio tikslumu ir apvalinami pagal matematines apvalinimo taisykles. 
3. Turto ir �sipareigojim� skai�iavimas yra grindžiamas j� tikr�ja verte, kuri atspindi GA vert�, už kuri� labiausiai tik�tina šiuos aktyvus parduoti. 
4. Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai: 
4.1. �gyvendinamos teis�s � š� turt� (ar jo dal�); 
4.2. kai baigiasi teisi� galiojimo laikas arba kai šios teis�s perduodamos. 
5. �sipareigojimai skai�iuojami pagal Verslo apskaitos standart� reikalavimus. �sipareigojimai (ar j� dalis) turi b�ti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, 
t. y. kai sutartyje nurodyti �sipareigojimai �vykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. 



6. Skai�iuojant GA vert�, denominuot� užsienio valiuta turto ir �sipareigojim�, vert� nustatoma pagal Lietuvos banko nustatyt� oficial� tos valiutos ir 
lito kurs�, galiojant� vertinimo dien�. 
7. Priemoni�, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert� nustatoma pagal rinkos viešai paskelbt� vertinimo dien� vidutin� rinkos 
kain�, išskyrus atvejus, kai: 
7.1. reguliuojamoje rinkoje vidutin� rinkos kaina nenustatoma (ar neskelbiama); tuo atveju naudojama prekybos sesijos pabaigoje skelbiama 
uždarymo kaina; 
7.2. priemon�s yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju j� tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje 
prekyba šiomis priemon�mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys; 
7.3. pagal  7.2 papunktyje pateikt� kriterij� ne�manoma pagr�stai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi b�ti nustatoma priemon�s tikroji 
vert�; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemon�s emitento buvein�, duomenys; 
7.4. per paskutini�j� prekybos sesij� priemon� nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vert�s nustatymui naudojama paskutin� žinoma, ta�iau ne 
daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� buvusi vidutin� rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutin�s prekybos dienos ne�vyko 
�vyki�, d�l kuri� dabartin� rinkos kaina yra reikšmingai mažesn� ar didesn� nei paskutin� žinoma; 
7.5. priemon� nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama re�iau nei nustatyta 
skai�iavimo proced�rose; tuo atveju jos vert� nustatoma taip, kaip priemoni�, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vert�. 
8. Priemon�s, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka: 
8.1. nuosavyb�s VP: 
8.1.1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turin�io teis� verstis tokia veikla, �vertinim�, jei nuo vertinimo pra�jo ne daugiau kaip vieneri metai ir 
jei po �vertinimo ne�vyko �vyki�, d�l kuri� dabartin� rinkos kaina yra reikšmingai mažesn� ar didesn� nei nustatyta vertintojo; 
8.1.2. jei n�ra atlikta  8.1.1 papunktyje numatyto vertinimo ar netenkinamos min�to punkto s�lygos, vertinama atsižvelgiant � panašios bendrov�s 
pelno (prieš apmokestinim�), tenkan�io vienai akcijai (naudojant vidutin� svertin� paprast�j� akcij� skai�i�, buvus� apyvartoje tam tikr� period�), 
santyk�, padaugint� iš vertinamos bendrov�s pelno, tenkan�io vienai akcijai; 
8.1.3. jei d�l tam tikr� priežas�i� negalima pasinaudoti  8.1.1 ir 8.1.2 papunk�iuose pateiktais metodais, vertinama pagal tik�tin� pardavimo kain�, 
nustatyt� pagal parinkt� vertinimo model�, nurodyt� Valdymo �mon�s vertinimo proced�rose, kuris finans� rinkoje yra visuotinai taikomas ir 
pripažintas; 

8.2. skolos VP ir pinig� rinkos priemon�s: 
8.2.1. priemon�s, turin�ios ilgesn� kaip vieneri� met� išpirkimo termin�, vertinamos pagal VPK patvirtint� GA vert�s skai�iavimo metodik�; 
8.2.2. priemon�s, turin�ios ne ilgesn� kaip vieneri� met� išpirkimo termin�, vertinamos pagal VPK patvirtint� GA vert�s skai�iavimo 
metodik�; 
8.2.3. kitais atvejais, jei taip gaunamas tikslesnis ši� priemoni� vertinimas nei pagal  8.2.1 ir 8.2.2 punktus, skolos VP vertinami: 

8.2.3.1. Lietuvos Respublikos VP pelningumas nustatomas pagal ne mažiau kaip trij� pirmini� dileri� (pvz., AB „Vilniaus Bankas“, AB „Nord/LB 
Lietuva“, AB „Hansabankas“) si�lom� konkre�ios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausia BID) ir pardavimo (didžiausia ASK) 
pelningum� vidurk�; 
8.2.3.2. naudojantis Lietuvos banko patvirtintomis formul�mis; 
8.2.3.3. užsienio VP bei nelistinguojam� VP tikroji vert� nustatoma vienu iš keleto b�d�: 

8.2.3.3.1. naudojantis Bloomberg, Reuters ar kit� tarptautini� naujien� agent�r�, informacijos šaltini� teikiamais pelningumais ir (arba) 
kainomis; 
8.2.3.3.2. atsižvelgiant � analogiškos trukm�s, reitingo ir panaši� išleidimo s�lyg� VP vert�; 

8.2.3.4. pagal tik�tin� pardavimo kain�, numatyt� atitinkamos priemon�s vertinimo proced�rose; 
8.2.3.5. jei ne�manoma �vertinti VP kainos ankstesniais b�dais - �vertinti VP vert� sukauptu pal�kan� metodu (amortizuojant VP vert�); 
8.3. išvestin�s investicin�s priemon�s vert� nustatoma pagal paskutin� analogiško anks�iau sudaryto sandorio rinkos vert�, jei per laikotarp� nuo 
sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonomini� aplinkybi� pasikeitimo. Jei min�ta s�lyga netenkinama – vertinama pagal 
tik�tin� pardavimo kain�, nustatyt� pagal parinkt� vertinimo model� (nurodyt� Valdymo �mon�s proced�rose), kuris finans� rinkoje yra visuotinai 
taikomas ir pripažintas; 
8.4. kolektyvinio investavimo subjekt� vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutin� viešai paskelbt� išpirkimo kain�; 
8.5. terminuoti ind�liai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vert�; 
8.6. grynieji pinigai ir l�šos kredito �staigose vertinami pagal nominali� vert�; 

8.7. kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tik�tin� pardavimo kain�, nustatyt� pagal parinkt� vertinimo model� (nurodyt� Valdymo �mon�s 
proced�rose), kuris finans� rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. 

9. Fondo vieneto vert� skai�iuojama keturi� skai�i� po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. 
10. Pradin� Fondo vieneto vert� – 1 Lt. (vienas litas). Fondo vieneto vert� yra skai�iuojama kiekvien� darbo dien� iki 16.30 valandos. 

11. Fondo vieneto vert� nustatoma padalijus Fondo GA vert�, nustatyt� skai�iavimo dien�, iš bendro Fondo vienet� skai�iaus. Bendra vis� Fondo 
vienet� vert� visada yra lygi Fondo GA vertei. 
12. Fondo vieneto vert� yra paskelbiama ne v�liau kaip iki einamosios dienos 17 val. tinklapyje www.finasta.lt. 

13. Kart� per m�nes� yra apskai�iuojamos vidutin�s pra�jusio m�nesio vienet� vert�s, kurios yra skelbiamos tinklapyje www.finasta.lt. 
14. Maksimal�s atskaitym� iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdym� yra pateikti šioje lentel�je*: 
Nr. Pavadinimas PROC. IŠRAIŠKA 
1. Atskaitymas iš kiekvienos �mok�tos �mokos 1,00 % 
2. Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensij� s�skaitoje esan�i� l�š� vidutin�s 

metin�s vert�s 
1,00 % 

3. Atskaitymai už Dalyvio per�jim� � kit� Valdymo �mon�s fond� 

(iš Dalyvio vardu pervedam� pinig�) 

0,00 % 

4.  Atskaitymai už Dalyvio per�jim� � kitos valdymo �mon�s fond� 
(iš Dalyvio vardu pervedam� pinig�) 

0,00 % 

5. Atskaitymai už Dalyvio išstojim� iš Fondo 0,00 % 



* Lentel�je pateikti maksimal�s atskaitym� dydžiai, kurie negali b�ti viršijami, ta�iau šie dydžiai gali b�ti ir mažesni. 
Konkret�s atskaitym� dydžiai nustatomi UAB „Finasta investicij� valdymas“ valdybos sprendimu ir skelbiami Taisykl�se 
nurodytame dienraštyje ir tinklapyje kiekvien� kart� kai buvo pakeisti. Nauji atskaitym� dydžiai taikomi visiems Dalyviams. 
15. Atlyginimas Valdymo �monei mokamas iš Fondo l�š�. 
16. Valdymo �mon� privalo kaupti dokumentus, �rodan�ius, kad atskaitymai Valdymo �monei skai�iuojami teisingai. 
17. Atskaitymas iš Dalyvio vardu �mok�tos �mokos Valdymo �monei sumokamas t� pa�i� darbo dien�, kai �moka �mokama � Dalyvio s�skait�. 
18. Atlyginimas Valdymo �monei skai�iuojamas kiekvien� darbo dien�, skai�iuojant nuo Fondo turto vert�s. Tai dienai tenkanti Valdymo �mon�s 

atlyginimo metin�s normos dalis apskai�iuojama pagal tos dienos Fondo turto vert�. Apskai�iuojant atlyginim� laikoma, kad metuose yra 365 dienos, 
o m�nesyje yra kalendorinis dien� skai�ius. Atlyginimas Valdymo �monei mokamas už kiekvien� kalendorini� met� ketvirt� iki kito ketvir�io 
7 (septynias) kalendorin�s dienos. 

19. Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitym� dydis iš Dalyvio pensij� s�skaitoje esan�i� l�š� metin�s vidutin�s vert�s yra tikslinamas. Per 
kalendorinius metus susidar� atlyginimo už turto valdym� permok�jimai per 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� gr�žinami Fondui, o susidar�s Fondo 
�siskolinimas turi b�ti per 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� sumok�tas Valdymo �monei. Valdymo �mon�s gr�žint� Fondui permok�jim� suma yra 
didinama Fondo GA vert�. 

20. Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo suteiktas paslaugas bei už jud�jimus VP s�skaitose mokamos iš Fondo l�š�. 
21. Atlyginimas Depozitoriumui skai�iuojamas kiekvien� darbo dien�, apskai�iuojant tai dienai tenkan�i� metin�s atlyginimo normos dal�. Tai 

dienai atlyginimo metin�s normos dalis apskai�iuojama pagal tos dienos Fondo GA vert�. Apskai�iuojant atlyginim� laikoma, kad metuose yra 
365 dienos, o m�nuo turi kalendorin� dien� skai�i�. 

22. Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvien� pra�jus� kalendorini� met� ketvirt� iki kito ketvir�io 7 (septynias) 
kalendorin�s dienos. 

23. Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas Valdymo �mon� moka ne daugiau kaip 0,2 (dvi dešimtosios) procento nuo metin�s Fondo GA vert�s. 
24. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojim� dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidar� permok�jimai už 

turto saugojim� per 30 (trisdešimt) kalendorini� dien� gr�žinami Valdymo �monei, o susidar� Valdymo �mon�s �siskolinimai turi b�ti per 
30 (trisdešimt) kalendorini� dien� sumok�ti Depozitoriumui. 

25. Depozitoriumo gr�žint� Fondui permok�jim� suma yra didinama Fondo GA vert�  
26. Depozitoriumas privalo Valdymo �monei pateikti ataskaitas ir dokumentus, �rodan�ius, kad apskaitos mokestis yra apskai�iuotas teisingai. 

Pokytis 

Balanso straipsniai 
Pra�jusio ataskaitinio  
laikotarpio pabaigoje �sigyta Parduota (išpirkta) Vert�s 

padid�jimas Vert�s sumaž�jimas 
Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Skolos vertybiniai popieriai                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Vyriausybi� ir centrini� bank� arba j� garantuoti 
skolos vertybiniai popieriai 

                -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Kiti skolos vertybiniai popieriai                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Nuosavyb�s vertybiniai popieriai                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Kolektyvinio investavimo subjekt� investiciniai 
vienetai ir akcijos                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Kitos investicijos                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

Iš viso                 -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt                  -   Lt 

 

TURTO STRUKT�RA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 

Turto arba emitento 
pavadinimas 

Valstyb�s, 	 kurios 
vertybinius popierius 

investuota, pavadinimas 

Valiutos, kuria 
denomi-nuotas turtas, 

pavadinimas 

Nominali 
vert� (jeigu ji 

yra) 

Metin� 
pal
kan� 

norma (jeigu 
ji yra) 

Ind�lio, investicijos 
pabaigos terminas 

(jeigu ji terminuota) 
Tikroji vert� 

Turto, 
investicijos 

lyginamoji dalis 
(procentais) 

AB “Vilniaus bankas” Lietuvos Respublika Litai - - - 9.450,00 100,00% 

Iš viso:           9.450,00 100,00% 

 
 

VII. INFORMACIJA APIE SPF DALYVIUS 
25. Bendri duomenys apie SPF dalyvius: 

Dalyvi� skai�ius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0 
Dalyviai, pasinaudoj� teise nukelti pensij� išmokos mok�jim� 0 
Dalyviai, gaunantys periodines pensij� išmokas 0 

Dalyvi� skai�ius ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje 

Iš viso 4 
Dalyvi� skai�iaus pokytis 4 

 
26. Per ataskaitin� laikotarp� prisijungusi� dalyvi� skai�ius: 

Bendras prisijungusi� dalyvi� skai�ius 4 
Dalyviai, pensij� kaupimo sutartis sudar� pirm� kart� 4 

Iš tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 0 Iš kit� pensij� fond� at�j� dalyviai 
Iš kitos pensij� kaupimo bendrov�s 0 



 
27. Per ataskaitin� laikotarp� pasitraukusi� dalyvi� skai�ius: 

Bendras pasitraukusi� dalyvi� skai�ius 0 
Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 0 � kitus pensij� fondus iš�jusi� dalyvi� 

skai�ius Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s 0 
Sulaukusi� nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusi� teise � 
pensij� išmok� 

0 Baigusi� dalyvavim� dalyvi� skai�ius 

Mirusi� dalyvi� 0 
 
28. SPF dalyvi� strukt�ra pagal amži� ir lyt� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  
 

< 30 m. Nuo 30 m. iki 45 m. nuo 45 m. iki 60 m. > 60 m. 
vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys 

Bendras 
skai�ius 

Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 
4 1 25,00 0 0,00 0 0,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
 

VIII. PINIG� SRAUTAI 
29. Per ataskaitin� laikotarp� faktiškai gautos l�šos: 

Bendra gaut� l�š� suma 9450 
Iš tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s - Iš kit� SPF pervestos l�šos 
Iš kitos pensij� kaupimo bendrov�s - 

Kitos gautos l�šos (nurodyti šaltin� ir gaut� l�š� sum�) - 
 
30. Išmok�tos l�šos: 

Bendra išmok�t� l�š� suma - 
Vienkartin�s išmokos dalyviams - 
Periodin�s išmokos dalyviams - 

Pensij� išmokos 
 

Išmokos anuiteto �sigijimui - 
Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s - � kitus SPF pervestos l�šos 
Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s - 

Paveld�tojams išmok�tos l�šos  - 
Kitais pagrindais išmok�tos l�šos  - 

 
IX. INFORMACIJA APIE GARANTIN� REZERV� 

31. Finasta obligacij� pensija plius SPF taisykl�se n�ra numatytas �sipareigojimas garantuoti tam tikr� pajamingum�. 
 

X. INFORMACIJA APIE SPF REIKM�MS PASISKOLINTAS L�ŠAS 
32. SPF reikm�ms pasiskolintos l�šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Eil. Nr. Suma  Valiuta Pa�mimo 
data 

Gr�žinimo 
terminas 

Pal�kan� 
dydis 

Skolinimosi 
tikslas 

Kreditorius Skolint� l�š� dalis, lyginant 
su SPF GA (%) 

– – – – – – – – – 
Iš viso – – – – – – – – 

 


