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NeprtKlaUSont0 aU0ltorlaUS lŠVada

Specialiojo investicinio fondo,,Vitality" dalyviams

Mes atlikome UAB ,,Synergy Finance" (toliau - valdymo lmonė) valdomo specialiojo investicinio
fondo ,,Vitality" (toliau - Fondas) finansinių ataskaitų auditą. Fondo finansines ataskaitas sudaro:

o 2018 m. gruodŽio 3'l d. grynųjų aktyvų ataskaita,
o tą dieną pasibaigusių metų grynųjŲ aktyvų pokyčių ataskaita, ir
. finansinių ataskaitų aiškinamasis raŠtas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Fondo 201B m.
gruodžio 31 d. finansinę būklę irtą dieną pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos
Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditą atlikome pagaltarptautinius audito standartus (toliau -TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą". Mes esame nepriklausomi nuo valdymo ]monės ir Fondo pagalTarptautrnių buhalterių etikos
standartų valdybos iŠleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (tolrau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu' Mes tikime, kad mūsų surinkti audito jrodymai
yra pakankami ir tinkamr mūsų nuomonei pagrjsti.

@20']9,,KPMG Baltics", UAB, yrē Lieįuvos ribotos atsakomybēs lmonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių nalių, priklausančiŲ sveicariios imonei
.,KPMG lnternational cooperative" (,,KPMG lnternational"), tinklo narė,
Visos teisės saugomos.

]monės kodas: 1 11 49497 1

PVM mokėtojo kodas: LT1 14949716

Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti
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Pagrindiniai audito dalykai

Pagrindiniai audito dalykai _ tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio f inansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant j

finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų nuomonę, pareikŠtą dėl šių finansinių ataskaitų,
todėl atskrros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame, Kiekvienas audito dalykas ir mūsų
atsakas j jj yra apraŠytas toliau.

@2019 ,,KPMG Baltics", UAB, Yra LietuVos ribotos ats9komybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių narių, priklaUsančiŲ Švēic6rijos imonėi
,,KPMG lnternational cooperatiVe" (,.KPMG lnlernationai"), tinklo narė.
Visos teisės saugomos.

Valdymo mokesčio sąnaudos uŽ metus, pasibaigusius 201B m. gruodžio 31 d., sudaro 19 tūkst.
eurų (2017 m. gruodžio 31 d. _ 14 tūkst. eurų).
Ę '-'Zr. aiŠkinamo1o raŠto pastabos Apskaitos politika dalį Atskaitymų kaupimo bendrovei ir
depozitoriumuitaisyklės dėl mokesčio valdymo lmonei apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų 17
pastabą dėl finansinės informacijos atskleidimų.

Pagrindinis audito dalykas Kaip dalykas buvo sprendžiamas audito metu

Valdymo mokestj Fondas sumoka valdymo
jmonei; valdymo mokesčio sąnaudos yra
apskaičiuojamoS taip:

- Taikant mokesčių normas, nustatytas
Fondo talsyklėse, nuo grynųjų aktyvų
vertės (toliau _ GAV); ir

- Taikant atitinkamą mokesčio normą
Fondo vieneto vertės mėnesiniam
padidėjimui, kaip nustatyta Fondo
taisyklėse.

Pagrindinis GAV e|ementas yra investicijų
tikroji vertė, kuri yra nUstatoma remiantis
aktyviosiose rrnkose kotiruojamomis
finansinių priemonių kainomis.

l šią sritt susitelkėme dėl to, kad reikėjo itin
didelio atidumo siekiant jsitikinti valdymo
mokesčio sąnaudų skaičiavimuose naudotų
duomenų išsamumu ir tikslumu bei Fondo
skaičiavimų tikslumu. Todėl mes manome,
kad ši sritis yra pagrindinis audito dalykas.

Be kitų, mes atlikome tokias procedŪras:

o jvertinome ir patikrinome vidaus kontrolių dėl
kasdienio Fondo GAV perkainojimo diegimą,
jgyvendinimą ir veiksmingUmą;

o uŽ201B m. gruodŽio 31 d. pasibaigusius
metus parengėme nepriklausomą valdymo
mokesčio sąnaudų jvertinimą, atlikdami:

o investicijų tikrosios vertės, kuria
grindžiamos valdymo mokesčio
skaičiavime naudojamos GAV vertės,
jvertinimą, palyginant jas su
kotiruojamomis rinkos kainomis ir su iš
depozitoriumo gaUtame iŠoriniame
patvirtinimo laiške nurodytomis sumomis;

o valdymo mokesčio sąnaudų
skaičiavimuose naudotų mokesčių normų
palyginimą su Fondo taisyklėse
nustatytomis normomis ir valdymo
mokesčio sąnaudų už metus jvertinimą
taikant tas normas GAV bei Fondo
vieneto vertės teigiamam mėnesiniam
padidėjimui.

o lvertinome su sąnaudų pripažinimu susijusių
atskleidimų tikslumą ir iŠsamumą palyginę
juos su atitinkamų finansinės atskaitomybės
standartų rei kalavimais.

Valdymo mokesčio sąnaudos
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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 ataskartoms parengti be reikŠmingų iškraipymų
dėI apgaulės ar klaidos.

Rengdama f inansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskIeisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
iŠskyrus tUos atvejUS, kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo priŽiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą'

MŪsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _ tai aukšto |ygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą
iŠkraipymą, 1eigu jis yra, visada galima nUStatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. lŠkraipymai,
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, jeigu galima pagrjstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie galitureti didelės jtakos Vartoto1ų ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis f inansinėmis ataskaitomis,

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

o Nustatome ir jvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką jtokią rizikąir 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 vtdaus kontrolių
nepaisymas.

r jgy1ame supratimą apie su auditu susi1usias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti
nUomonę apie Fondo vidaus kontrolės veiksmingumą.

o jvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų bei
su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

a Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo rr dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikŠmingų abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesjj susijusius atskleidimUS finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidlmų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito
1rodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi jvykiai ar sąlygos gali
lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.

. ]Vertiname bendrą f inansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimus, ir tai,
ar frnansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj ir
atlikimo laiką bei reikŠmingus audito pastebėjimus, 1skaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatome audito metu.

@2019,,KPl\4G Baltics", UA8, yra Lietuvos ribotos atsakomybės imonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių narių, priklausēnčių Sveicarijos įmonei
,,KPMG lntern8tional coope.atiVe" (,,KPlMG lnternational"), tjnklo narė.
Visos teisės saugomos.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
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Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos
reikalavimų dėl nepriklausomUmo, ir juos informuojame apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie
galėtų būti pagrjstai vertinami, kaip turrntys jtakos mūsų nepriklausomumui ir, jei reikia, apie
susijusias apsaugos priemones.

lŠ dalykų, apie kuriuos informavome uŽ valdymą atsakingUS asmenis, iŠskiriame tuos dalykus, kurie
buvo svarbiausi atliekant einamojo larkotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais
audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname auditoriaus išvadoje, jeigu pagaljstatymą arba teisės
aktą nedraudŽiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nUstatome,
kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų iŠvadoje, nes galima pagrjstai tikėtis, jog neigiamos
tokios pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaUnamą naudą.

Pagal2017 m. spalio 26 d. pasiraŠytą audito paslaugų sUtartj buvome pirmą kartą paskirtiatlikti
Fondo frnansinių ataskaitų auditą uŽ2018 m. Mūsų paskyrrmas atlikti Fondo finansinių ataskaitų
auditą galioja 2 metus.

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
tetsės aktų reikalavimus bei neapima Europos Parlamento irTarybos reglamento (ES) Nr. 53712014
5 straipsnio 1 dalyje nurodytų ne audito paslaugų.

Per audito vykdymo laikotarpj nesuteikėme kitų nei f inansinių ataskaitų auditas paslaugų.

,,KPN/G Baltics", UAB, vardu

k
AtestUota auditorė

Vilnius, Lietuvos Respublika
2019 m. kovo 29 d.

lšvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų

020'19 ,,KPMG B8ltics", UAB, yla LieįUvos ribotos atsakomybės rmonė ir
nepriklaUsomų KPlMG imonių narių, priklausančiŲ Šveicariios imonei
,,KPMG lnternational cooperative" (,,KPlMG lnternational"), tinklo narė.
Visos teisės saugomos.
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Specialusis investicin is fondas .Vitalitv"
(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

UAB .Svnerqv finance", 301439551
(valdymo imonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

P. Lukšio q. 32, Vilnius, Lietuva. duomenvs kaupiami ir sauqomi Juridiniu asmenu reqistre
(buveinės adresas' registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. GRUoDŽlo 31 d. GRYNŲJŲ AKTWŲ ATASKAITA
2019 m. kovo 29 d.

(ataskaitos sudarymo data)

eurars
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eit
Nr

Turtas Pastabos
Nr.

Finansiniai metai
Praeję finansiniai

metai

A. TURTAS 1.951.781 2.073.591
PINIGAI 3,4 379.194 73.836

il TERMINUOTIEJI INDELIAI 0 0
PlNlGŲ RlNKoS PRlEMoNES 0 0

ilt.1 Valstybės iŽdo vekseliai 0 0
|1.2 Kitos pinigų rinkos priemonės 0 0
IV PERLEl DŽ|AMlEJl VERTYBlNlAl PoPl ERlAl 3,4' 5 1.570.723 1.998.172
tv.1 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0

tv.1.1
Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų
garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0

tv.1.2 Kiti ne nuosawbės vertvbiniai popieriai 0 0
tv.2 Nuosavybės vertybiniai popieriai 0 0

rv.3
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų
investiciniai vienetai ir akciios 3,4,5

1.570.723 1.998j72
V SUMoKĖTl AVANSA| 0 0
VI GAUTINOS SUMOS 1.864 1.583
vt.1 lnvesticiiu pardavimo sandoriu qautinos sumos 0 0
vt.2 Kitos gautinos sumos 1.864 1.583
vil INVESTICINIS IR KITAS TURTAS 0 0
vil.1 lnvesticinis turtas 0 0
v|.2. lšvestinės finansinės priemonės 0 0
vil.3. Kitas turtas 0 0
B. ISIPAREIGOJIMAI 4.603 4.319
I Mokėtinos sumos 4.603 4.319

t.1
Už finansini ir investicini turtą mokėtinos
sumos 0 0

t.2
Valdymo imonei ir depozitoriumui mokėtinos
sumos 973 1.415

t.3 Kitos mokėtinos sumos 3.630 2.904
il Sukauptos sąnaudos 0 0

Isipareigojimai pagal išvestinių finansinių
priemonių sutartis 0 0

IV Finansinės skolos kredito istaiqoms 0 0
Kiti isipareigojimai 0 0

c GRYNIEJIAKTWAI 1,2 1.947.178 2.069.272

Direktorius
(valdymo imonės vadovo pareigų pavadinimas)

lnvesticiiu valdvmo skvriaus vadovas
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Čiulada
(vardas ir pavardė)

Artūras Milevskis
(vardas ir pavardė)

Į._,,

(paraŠas, d
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Specialusis investicinis fondas.Vitaįitv"
(investicinio fondo ar pensĮų fondo pavadinimas)

UAB ..Svnerov finance". 301439551
(valdymo imonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

P. Lukšio q. 32, Vilnius. Lietuva. duomenvs kaupiami ir sauqomi Juridiniu asmenu reoistre
(buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2018 M. GRUoDŽlo 31 d' GRYNŲJŲ AKTWŲ PoKYčlŲ ATASKAITA
2019 m. kovo 29 d.

(ataskaitos sudarymo data)
eurars

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Arūnas Čiulada
(vardas ir pavardė)

Direktorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

lnvesticiiu valdvmo skvriaus vadovas
(vyriausiojo buha|terio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kįto asmens pareigų pavadinimas)

(pa

Artūras Milevskis
(vardas ir pavardė)

Eit
Nr Straipsniai

rastabos
Nr.

Finansiniai metai
(2018.12.31)

Praėję finansiniai metai
(2017.12.31)

I. GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTE ATAsKAlTlNlo
LAIKOTARPIO PRADZIOJE 2.069.272 2.081.666

II GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTEs PADIDEJIMAS 18 149.215 410.529
ll.1 Dalyvių įmokos i fondą 10.000 50.000

lš kitų fondų qautos sįJmos|.2. 0 0
il.3. Garantinės imokos 0 0
il.4. lnvesticinės pajamos 34.414 39j23
|.4.1 Palūkanų pajamos 0 0
|.4.2. Dividendai 34.414 39j23
il.4.3. Nuomos pajamos 0 0
il.5. Pelnas dėl investiciiu vertės pasikeitimo ir pardavimo 11.731 321.218
il.6. Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio 93.071 588
|.7 lšvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas 0 0
il.8. Kitas grynŲų aktyvų vertės padidejimas 0 0

PAD|DEJo lŠ VlSo 149.215 410.929
ilt. GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTES sUMAŽĖJlMAs 18 271.310 423.323
ilt.1 lšmokos fondo dalyviams 0 131.876
l|.2 lŠmokos kitiems fondams 0 0

Nuostoliai dėl investicĮų vertės pasikeitimo ir
oardavimo 226.196 9.148

ilt.4. Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio 14.527 259.465
il t.5. lšvestiniu finansiniu nriemoniu sandoriu nuostoliai 0 0
ilt.6. Valdymo sąnaudos: 30.587 22.834
ilt.6.1 Atlyginimas valdymo imonei 11, 17 18.768 13.550
ilt.6.2 Atlyginimas depozitorium ui 17 3.226 3.372
ilt.6.3 Atlyginimas tarpininkams 7, 17 4.932 1.181
ilt.6.4 Audito sąnaudos 17 3.630 3.630
ilr.6.5 Palūkanų sąnaudos 0 0
ilt.6.6 Kitos sąnaudos 17 32 1.101
|t.7 Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas 0 0
ilt.8. Sąnaudų kompensavimas G) 0 0

SUMAZEJO IS VISO 271.310 423.323
IV Grynųių aktyvų vertės pokvtis (122.055\ (12.394\

Pelno paskirstymas 0 0
VI GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTE ATAsKAlTlNlo

LAIKOTARPIO PABAIGOJE r'A 1.947.178 2.069.272

(paraŠas,

data
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AlŠKNAMAsls RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

D uomenys apie ko Iektyvi n io i nvestavi mo subjektą

Duomenys apie valdymo imonę

Duomenys apie depozitoriumą

Duomenys apie audito imonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą

2017 metų Fondo auditą atliko:

Ataskaitinis laikotarpis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki2018m' gruodŽio 31 d

Pavadinimas Vitalitv"

Teisinė forma Specialusis investicinis fondas, investuojantis i kitus
kolektwinio investavimo subiektus

Priežiūros institucijos pritarimo kolektyvinio investavimo
subiekto sudarvmo dokumentams data

2007 m.liepos 26 d

Pavadinimas UAB ,,Synerqy finance"
lmonės kodas 301 439551
Adresas P. LukŠio o. 32. Vilnius. Lietuva
Telefonas +370 61 1 14582
lnterneto svetainė www.svnerov-fi nance. com
Elektroninio pašto adresas info@svnerov-finance. com
Valdymo jmonės licenciios numeris vlK-020

Fondo valdytojai (asmenys, priimantys investicinius
sprendimus)

Artūras Milevskis
lnvesticijų valdymo skyriaus vadovas
Lukas MacĮauskas
Fondų valdvtoias

Pavadinimas .Swedbank". AB
lmonės kodas 112029651
Adresas Konstituciios pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2582700
lnterneto svetainė wrrvrrv.swedbank.lt

Pavadinimas UAB,,KPMG Baltics"
lmonės kodas 111494971
Adresas Konstituciios pr. 29. LT-08105 Vilnius. Lietuva
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II. APSKAITOS POLITIKA

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:
r Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos istatymu;. Lietuvos Respublikos imonių finansinės atskaitomybės įstatymu;. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų istatymu;. Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais.

Fondo turtas nominuotas eurais, tačiau investuojama gali būtiivairia uŽsienio valįuta. Valdymo imonė, siekdama išvengti
nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos itakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones.

lnvesticinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis
mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

Valdymo imonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

Šiose finansinėse ataskaitose pateikiami suminiai skaičiai dėl apvalinimo gali nesutapti su juos sudarančių skaičių suma.

lnvestavimo politika ir investicijų portfelio struktūra

,'Vitality" fondas - tai aktyviai valdomas investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas i finansines priemones,
atspindinčias skirtingas turto klases (akcĮos, obligacijos, nekilnojamas turtas, Žaliavos ir pan.).

Fondo tikslas - generuoti investicĮų grąŽą, kuri ilgalaikeje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau
tą pasiektų su panašiais svyravimais ir maŽesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiektiformuojant Fondo
investicĮų portfeli yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniaifondai (toliau - ETF).

,,Synergy finance" komanda specializuojasi kiekybinės analizės principais paremto statistinio arbitražo srityje. Taigi
priimant Fondo investicinius sprendimus yra naudojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais
duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atnaujinama strategija. Konkrečios turto klasės atrenkamos
vadovaujantis Valdymo imonės sukufia Momentum investavimo strategĮa. Taip pat, siekiant kiek įmanoma labiau
minimizuoti konkrečios investavimo strategĮos riziką, dalis Fondo portfelio investuojama į vertės akcijas (angl' value
sfocks). Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasiŽymi neigiama koreliacija, o šių dviejų
strategijų derinimas padeda pasiekti geresni pelningumo ir rizikos santyki.

Investavimo objektai

Europos Sąungos valstybeje narėje arba Europos ekonominei erdvei priklausančioje valstybėje sudarytų suderintŲų
kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ar akcĮos.

Europos Sąjungos valstybeje nareje ir (arba) kitoje valstybeje sudarytų kolektyvinio investavimo subjektų, neatitinkančių
Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investiciniai vienetai ar akcĮos (iskaitant ETF)' jei tokie subjektai ir (arba) jų
valdymo imonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencĮuojamos ir (arba) prižiūrimos, o Lietuvos bankas ir
užsienio priežiūros institucija yra sudariusios susitarimą, užtikrinanti tinkamą veiklos prieŽiūrą ir informacijos teikimą.

Kitos, Lietuvos Respublikos kolektyvįnio investavimo subjektų istatyme nurodytos investicinės priemonės: ivairūs
perleidŽiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės itraukti arba neitrauktii prekybą į pagal nustatytas taisykles
veikiančią pripažintą prižiūrimą ir visuomenei prieinamą rinką, iskaitant pinigų rinkos priemones, kurios nėra itrauktos į
prekybą reguliuojamoje rinkoje, išleidŽiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, indeliai (ne ilgesniam nei 12
mėnesių terminui). Finansinių priemonių, i kurias Fondas gali investuoti, sąrašas ateityje gali būti praplėstas, kiek tai
leidžia Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų istatymas ir kiti galiojantys teisės aktai.

lnvesticĮų poĖfelio struktūra

lki 50 proc. Fondo GA gali būti investuota ivieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio ne daugiau kaip 10 proc. GA
yra investuota i kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcĮas, investicinius vienetus ar akcijas.

lki20 proc. Fondo GA gali būti investuota įvieno kolektyvinio investavimo subjekto, kurio daugiau kaip 10 proc. GA yra
investuota i kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcĮas, investicinius vienetus ar akcĮas.
Bendra tokių investicijų suma negali viršyti 60 proc. Fondo GA.

I
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Ne daugiau kaip 20 proc. Fondo GA gali būti investuota i Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų
istatymo 75 straipsnyje ir 146 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas finansines priemones, laikantis minėto istatymo 76,
77 ,79 ir 80 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

Fondui draudžiama igyti esmini poveiki emitentui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo
subjektų istatymo 77 straipsniu.

Aukščiau yra nurodyti pagrindiniai Fondui taikomi investicijų diversifikavimo apribojimai. Bet kuriuo atveju Fondui yra
taikomos visos Lietuvos Respublikos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytos investicijų diversifikavimo
nuostatos.

Finansinės rizikos valdymo politika

,,Vitality" fondo investiciniai sprendimai priimami naudojant mokslinių tyrimų išvadas bei Valdymo imonės sukurtus
investicinius modelius, kurie buvo tikrinami ir testuojami su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais
duomenimis.

Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus
diversifikavimo principus. Taktinės turto alokacijos sprendimų priėmimo paramos sistemos tikslas - išnaudojant rinkos
efektyvumo seklumas bei investuotojų iracionalumu aiškinamų rinkos anomalijų principus, generuoti periodinius
investavimo sprendimų signalus, kurie leistų pasiekti aukštesni nei rizikingų turto klasių pajamingumo ir rizikos santyki.

Pagal bendrovės sukurtą investavimo strategĮos bei rizikos valdymo metodiką, kiekvieną mėnesi yra atliekamas
kiekybinis esamos rinkos situacijos vertinimas ir kitam mėnesiui nustatomi kainų lygiai, prie kurių mėnesio pabaigoje
konkrečios pozicĮos būtų parduodamos.

Valdant Fondo rizikąyra naudojamiinvesticijų portfelio diversįfikavimo principai, t. y. kai Fondo lėšos yra investuojamos
ne tik į akcĮas ar obligacĮas, bet ir i alternatyvias, mažiau tarpusavyje koreliuojančias turto klases' kaip pavyzdžiui
nekilnojamo turto sektorius ar Žaliavos.

Siekiant sumaŽinti maksimalių nuostolių reikšmes, Fondo rizikos valdymo algoritme yra pritaikyta inertiškumo
koncepcĮa.

Taip pat' siekiant kiek įmanoma labiau minimizuoti konkrečios investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio
pasyviai investuojama i vertės akcĮas (angl' value sfocks). Vertės akcĮos dažniausiai apibūdinamos kaip aukšto
dividendinio pajamingumo, žemo kainos ir pelno santykio, žemo kainos ir buhalterinės veftės santykio ir pan. Tyrimai
rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi labai menka koreliacĮa, o šių dviejų strategĮų
derinimas padeda pasiekti geresni pelningumo ir rizikos santyki.

Turto ir isipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai

Skaičiuojant 9rynųų aktyvų (GA) vertę' yra apskaičiuojama:
. turto vertė,
r isipareigojimųvertė;. turto ir isipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir atspindi GA vertę.

Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, uŽ kurią labiausiai tikėtina
šiuos aktyvus parduoti.

Skaičiuojant Fondo GAV uŽsienio valiuta, ivertinto turto ir isipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną
apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santyki, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos istatymu ir Valdymo imoneje patvirtinta apskaitos politika.

I pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidejusių pinigų vertė arba isigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai

i apskaitą traukiama ir šios sąskaitos sumaŽėjusi vertė'

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę 9auti pinigus
ar kitą finansini turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantĮos ir |aidavimai Fondo turtu nepripažistami' koljie neatitinka
finansinio turto apibreŽimo. Isigytas turtas registruojamas nuosavybės perėjimo data.

Į!;
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Finansinio turto padidejimas pripaŽistamas isigyjant finansini turtą ir padidejus finansinio turto vertei. Atitinkamai
finansinio turto sumažėjimas pripažįstamas ji pardavus ir sumažėjus finansinio turto vertei' Finansinio turto pripažinimo
momentas yra sandorio diena, kai yra perduodama finansinio turto nuosavybės teise. Sandorio sudarymo dieną pirkejo
apskaitoje registruojamas gautinas finansinis turtas ir isipareigojimas uŽ ji sumokėti. Pardavėjo apskaitoje sandorio
sudarymo dieną nurašomas parduotas finansinis turtas, registruojama gautina suma ir sandorio rezultatas (pelnas arba
nuostolis).

Gautinų sumų straipsnio padidejimas fiksuojamas sumokant avansus ir registruojant gautiną sumą. Sumažėjimas
pripažistamas gavus prekes ar paslaugas.

Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės

Atlyginimas valdymo imonei uŽ Fondo valdymą mokamas iš Fondo lešų.

Atlyginimą valdymo imonei sudaro:
o valdymo mokestis - ne didesnis kaip 0'5 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės;
. sėkmės mokestis - ne didesnis kaip 5'0 proc. nuo Fondo GA vertės augimo.

I atlyginimą Valdymo imonei nėra iskaičiuotas Valdymo įmonės imamas atlyginimas už Fondo vienetų platinimą.
Platinimo mokestį už įsigyjamus Fondo vienetus moka Dalyvis pagal Fondo vienetų pirkimo - pardavimo sutartį.
Platinimo mokestis i GA vertės skaičiavimus nėra įtrauktas.

Fondo investicinio vieneto pardavimo kaina yra lygi Fondo vieneto vertės ir ne didesnio kaip 2'0 proc. užmokesčio
platinimo išlaidoms padengti sumai.

Atlyginimas Valdymo imonei uŽ Fondo valdymą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną' nuo skaičiavimo
dieną esamos Fondo grynųų aktyvų vertės. Valdymo mokestis konkrečią dieną skaičiuojamas tą dieną turimą Fondo
GAV dauginant iš metinio valdymo mokesčio procentinio dydžio ir dalinant iŠ metinio darbo dienų skaičiaus.
Apskaičiuojant atlyginimą taikomas darbo dienų atitinkamuose metuose skaičius. Valdymo mokestis mokamas kas
mėnesi iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuskaičiuojant iš Fondo vieneto vertės dienos prieaugio
sėkmės mokesčio dydi. Sekmes mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl' high water mark _
HWI'i) principą ir yra nuskaičiuojamas iŠ Fondo vįeneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra
didesnė uŽ visas kada nors buvusias Fondo vieneto vertes. Pvz., jei Fondo vieneto vertė pradeda kristi, sėkmės mokestis
taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant ši principą yra užtikrinama, kad svyruojant
investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kaftus. Mokestis yra
taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sekmės mokesčio dydi yra
atsiŽvelgiama i Fondo vieneto vertės prieaugi, o ne kiekvieno Dalyvio investicĮų vertes pokytį.

VaIdymo imonė Fondo valdymą perėmė 2015 m. gegužės 12 dieną. Sėkmės mokesčio skaičiavimas yra
atnaujinamas nuo dienos, kai Lietuvos bankas pritarė Valdymo imonės atnaujintam Fondo prospektui ir
taisyklėms (2015 m. liepos 13 d.). Tai reiškia, kad ikitol buvusi užfiksuota Aukščiausia pasiekta riba nustoja
galioti.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo uŽ valdymą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę
permokėjimai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąžinami Fondui, o susidarę
įsiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos sumokėti Valdymo įmonei.

Valdymo įmonės grąžintų Fondui permokėjimų suma yra didinama Fondo GA vertė.

Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 0'5 proc. nuo Fondo vidutines metinės grynųjų aktyvų vertės. Mokestis
Depozitoriumui už Fondo turto saugojimą skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai
darbo dienai tenkančią metinės mokesčio normos da|i' Depozitoriumas jam priklausanti mokestį nurašo nuo Fondo
sąskaitos kas mėnesiper 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus mėnesiui, už kurimokamas mokestis.

Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo uŽ turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus
susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo finansinių metų pabaigos grąŽinami
Fondui, o susidarę Fondo isiskolinimai turi būti per 30 (trisdešimt) kalendorinių nuo finansinių metų pabaigos dienų
sumokėti Depozitorium ui.

Depozitoriumo grąžintų Fondui permokejimų suma yra didinama Fondo GA vertė.
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Atlyginimas audito imonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 0,5 proc. nUo atitinkamo Fondo
vidutines metinės grynųų aktyvų vertės. Atlyginimas audito imonei skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną. Tai dienai
tenkanti mokėtino metinio atlyginimo dalis apskaičiuojama atsiŽvelgiant i audito sutarties sąlygas. Apskaičiuojant
atlyginimą taikomas faktinių darbo dienų metuose skaičius.

Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams mokamas uŽ tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines
priemones. Sis mokestis apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris.
Atlyginimas tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Šios išlaidos negali būti
didesnės negu 1,0 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GAV.

Atlyginimas finansų istaigoms uŽ suteiktas paslaugas (valiutų keitimo, piniginių lešų pervedimo ir kitos išlaidos) bei
teisinės išlaidos, Valdymo imonės patirtos atstovaujant Fondo dalyvių interesus, mokamos pagal sutartyse su paslaugų
teikeju numatytus ikainius ir mokejimo tvarką. Šios išlaidos negali būti didesnės negu 0,5 proc. nuo vidutinės metinės
Fondo grynųų aktyvų vertės.

lnvesticijų ivertinimo metodai, investicĮų pervertinimo periodiškumas

Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, vertinamos tokia tvarka:

r pa$al Valdymo imonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose nurodytą ir viešai paskelbtą
pagrindinės rinkos paskutines prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. closing price);

o jeigu per paskutiniąją prekybos sesĮą priemonė nebuvo kotiruojama, tikroji verte nustatoma pagal paskutinę
Žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusią vidutinę rinkos kainą arba uždarymo kainą,
jei nuo paskutinės prekybos dienos neĮvyko ivykių' del kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai maŽesnė ar
didesnė nei paskutinė žinoma kaina;

. jeigu priemonė nebuvo kotiruojama ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama
rečiau, nei nustatyta GAV skaičiavimo procedūrose, jos tikroji verte nustatoma taip pat kaip priemonių, kuriomis
prekybos vietose neprekiaujama.

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais daugiašalėse sistemose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:

pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, turto vertinimo ataskaitą, atitinkančią
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų istatymo reikalavimus. Turto vertinimo ataskaita galima
remtis, jei nuo vertinimo praejo ne daugiau kaip vieneri metai ir neatsirado išimtinių ar naujų svarbių aplinkybių,
del kurių dabartinė rinkos kaina gali būti reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatytoji vertintojo;
jei del tam tikrų prieŽasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktu metodu, vertinama pagal tikėtiną pardavimo
kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo imonės fondų grynŲų aktyvų vertes
vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas;

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekybos vietose neprekiaujama vertinami pagal
tiketiną pardavimo kainą, numatytą vadovaujantis atitinkamos priemonės vertinimo tvarka, nustatyta Valdymo imonės
patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose; jei neįmanoma įvertinti VP kainos ankstesniais būdais _ ivertinti VP vertę
sukauptų palūkanų metodu (amortizuojant VP vertę).

lšvestinės finansinės priemonės vertinamos pagal taikomų apskaitos standartų reikalavimus ir (arba) pagal tikėtiną
pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modeli, nurodytą Valdymo įmonės valdybos patvirtintose GAV
skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripažintas;

Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcĮos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV
arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą.

Terminuotieji indeliai bankuose vertinami amortizuota savįkaina.

Grynieji pinigai ir lešos kredito istaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte.

Kitas turtas vertinamas paga| labiausiai tiketiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modeli, nurodytą
Valdymo imonės valdybos patvirtintose GAV skaičiavimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra taikomas ir pripaŽintas.

Investicinio vieneto veĖės nustatymo taisyklės

Pradinė Fondo vieneto vertė, kurigaliojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 1O0 (vienas šimtas) litų (28'96 eurai)

a

a

s{

Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos 12.00 valandos
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Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo
vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygito Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama
keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.

Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo 12.00 val. tinklalapyje
ururrw. svnerqv-fi nance. com.

Poataskaitiniai įvykiai

Reikšmingų poataskaitinių įvykių' kurių neatskleidįmas gali turėti reikšmingos itakos finansinių ataskaitų vartotojų
galimybei priimti sprendimus nebuvo.

ĮdĮ
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lll. A!ŠKlNAMAsls RAŠTAS

Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir veĖė

2' Per ataskaitinį laikotarpi išplatintų ir išpirktų vienetų skaičius ir veĖė

*2017 m. ir 2018 m' dalyvių įmokos į Fondą nurodytos be platinimo mokesčio, įmokos su platinimo mokesčiu 2017 m. sudare 50.000
eurų, 2018 m. _ 10.000 eurų'

3. Ataskaitinio Iaikotarpio pabaigos kolekŲvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis

2018 metai

i-:

Ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Q018.12.31\

Prieš metus
(2017.12.31)

Prieš dvejus metus
(2016.12.31)

Grynųjų aktyvų vertė, Eur 1.947.177,94 2.069.272,72 2.081.666,24

lnvesticinio vieneto vertė, Eur 17,4222 18,6101 17,9891

Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius 111.763,8784 111.190,6877 115.718,4624

Ataskaitinis laikotarpis
2018 metai

Praėję finansiniai metai
2017 metai

lnvesticinių
vienetų (akcĮų)

skaičius
Vertė, Eur

lnvesticinių
vienetų (akcijų)

skaičius
Verte, Eur

lšplatinta (konvertuojant pinigines
lešas i investicinius vienetus) 573,1907 10.000 2.750,6919 49.000

lšpirkta (konvertuojant investicinius
vienetus i pinigines lėšas) 0 0 7.278,4666 131 .876

Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų
investicinių vienetų (akcĮų) skaičiaus ir
vertės

573,1907 10.000 -4.527,7747 -82.876

KIS
pavadinimas

Šalis lSlN kodas Kiekis,
vnt.

Valdytojas Bendra
įsigįimo vertė

Bendra
rinkos vertė

Rinkos veįės
nustatymo

šaltinis
(interneto
svetainės
adresas)

KIS
tipas*

Dalis
GA,

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KlS) vienetai

Vanguard
Value ETF JAV us9229087443 4.683

The
Vanguard
Group, lnc.

417.208 400.471 Bloomberg KIS 3 20,57

Vanguard
Small-Cap
Value ETF

JAV us92290861 14 4.060
The

Vanguard
Group, lnc.

453.333 404.299 Bloomberg KIS 3 20,76

SPDR S&P
500 ETF Trust JAV us78462F't03C 1.750 State Street

Corporation 424.030 381.840 Bloomberg KIS 3 19,61

Vanguard
REIT ETF JAV us9229085538 5.900

The
Vanguard
Group, lnc.

414,930 384.113 Bloomberg KIS 5 19,73

š viso 16.393 1.709.501 1.570.723 80,67

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai

Š viso:

Š viso KlS
lienetų: 16.393 1.709.501 1.570.723 80,67
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KlS'l - KlS, kurių investavimo strategĮoje numatyta iki 100 proc. grynŲų aktyvų investuotiį ne nuosavybės vertybinius
popierius;
KlS 2 - KlS, kurių investavimo strategĮoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
KlS 3 - KlS' kurių investavimo strategĮoje numatyta iki 100 proc. grynŲų aktyvų investuoti i nuosavybės vertybinius
popierius;
KlS 4- KlS' kurių investavimo strategĮoje numatyta iki 100 proc. grynŲų aktyvų investuotiįpinigų rinkos priemones;
KlS 5 - visų kitų rūšių KlS (alternatyvaus investavimo' privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

2017 metai

KlS 1 - KlS, kurių investavimo strategĮoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius
popierius;

t.

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Dalis GA, %

Pinigai

Swedbank, AB EUR 27.266 0,00 1,40

Swedbank, AB USD 351.928 0,00 18,07

lŠ viso pinigų: 379.194 0,00 19,47

Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vertė Paskirtis Dalis GA, %

Kitos priemonės (aiŠkiai įvardyti)' nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 str. 1 d.

Gautinos sumos 1.864 0,10

Mokėtįnos sumos -4.603 -0,24

lŠ viso: -2.739 -Q,14

KIS
pavadinimas

lSlN kodas Kiekis,
vnt

Valdytojas Bendra
įsigijimo vertė

Bendra
rinkos vertė

Rinkos vertės
nustatymo

Šaltinis
(interneto
svetainės
adresas)

Kts
tipas*

Dalis
GA,
%

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. 1 d' reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KlS) vienetai

Vanguard
Value ETF JAV Ųs9229087443 4.683

The
Vanguard
Group, lnc,

4'16.690 417.208 Bloomberg KIS 3 20,16

Vanguard
Small-Cap
Value ETF

JAV us9229086't14 3.592
The

Vanguard
Group lnc.

415.797 399.653 Bloomberg Kts 3 19,31

SPDR S&P
500 ETF Trust JAV JS78462F1 03C 1.645 State Street

Corporation
351.772 367.844 Bloomberg Krs 3 17,78

Vanguard
FTSE

Emerging
Markets ETF

JAV JS9220428588 10.573
The

Vanguard
Group, lnc.

361.908 406.742 Bloomberg KIS 3 19,66

Vanguard
FTSE

Developed
Markets ETF

JAV JS921 943858C 10.820
The

Vanguard
Group, lnc.

383.187 406.725 Bloomberg KIS 3 19,66

lŠ viso: 31.313 1.929.352 1.998j72 96,56

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai

lš viso:

lŠ viso KlS
vienetų:

31.313 1.929.352 1.998.172 96,56
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KlS 2 - KlS, kurių investavimo strategĮoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;
Kls 3- KlS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynŲų aktyvų investuoti i nuosavybės vertybinius
popierius;
KlS 4- KlS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynŲų aktyvų investuotiįpinigų rinkos priemones;
Kls 5 _ visų kitų rūšių KlS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, Žaliavų ir kt.).

4. lnvesticĮų paskirstymas pagal investavimo strategĮą atitinkančius kriterijus

Pagal investavimo objektus

Pagal sektorius

1,t|

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Dalis GA, %

Pinigai

Swedbank, AB EUR 42.637 0,00 2,06

Swedbank, AB USD 31.199 0,00 1,51

lš viso pinigų: 73.836 0,00 3,57

Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vertė Paskirtis Dalis GA, %

Kitos priemones (aiŠkiai įvardyti)' nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 75 str. '1 d.

Gautinos sumos 1.583 0,21

Mokėtinos sUmos -4.319 -0,08

lŠ viso: -2.735 -0,13

lnvesticĮų pasiskirstymas Rinkos vertė
Dalis

aktyvuose
e/")

Rinkos vertė
ataskaitinio
laikotarpio
oradžioie

Dalis aktyvuose
ataskaitinio

laikotarpio pradžioje
(%\

N uosavybės vertybiniai popieriai

Skolos vertvbiniai oooieriai
Piniqai kredito istaiqose 379.194 19,470/o 73.836 3,57Yo
lndeliai
Kolektwinio investavimo subiektai 1.570.723 80,67Vo 1.998.172 96,56%
lšvestinės finansinės priemonės
Kitos priemonės
lš viso 1.949.917 100,140/o 2.072.008 100,13%

l nvesticĮ ų pasiskirstymas Rinkos vertė
Dalis

aktyvuose
(%)

Rinkos vertė
ataskaitinio
laikotarpio
pradŽioie

Dalis aktyvuose
ataskaitinio

laikotarpio pradŽioje
(o/o\

Finansai 283.204 14,540/0 502.366 24,28o/o

Gamvba 155.899 8,01Yo 271.128 13,10o/o

Medžiagos 44.679 2,29o/o 109.724 5,30%
Pasirenkamo vartojimo prekės ir
paslauqos 97.1 68 4,990/o 204.700 9,89%

Kasdienio vartojimo prekės ir
paslaugos 1'16.885 6,00% 196.620 9,50%

Sveikatos apsauqa 141.941 7,29% 179.487 8,67%
Eneroetika 65.088 3.34o/o 124.486 6.02o/o
Telekomunikaciios 58.884 3,020/o 54.284 2,62%
l nformacinės technoloqiios 149.640 7,680/0 262.352 12,680/o

Komunalinės paslauqos 62.149 3,190/o 82.432 3,98%
Nekilnoiamojo turto priemonės 395.1 86 20,30% 10.594 0.51%
Skolos vertvbiniai popieriai
Žaliavos
lš viso 1.570.723 80,670/0 1.998j72 96,56%
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Pagal valiutas

Pagal geografinę zoną

Pagal emitentų tipą

5' InvesticĮų vertės pokytis

2018 metai

l nvesticĮų pasiskirstymas Rinkos vertė
Dalis

aktyvuose
(o/")

Rinkos vertė
ataskaitinio
laikotarpio
oradžioie

Dalis aktyvuose
ataskaitinio

laikotarpio pradžioje
(o/o\

Eurai 27.266 1A0% 42.637 2,060/o

JAV doleriai 1.922.651 98.74o/o 2.029.371 98,07%
lš viso 1.949.917 100,14% 2.072.008 100,130/o

l nvesticijų pasiskirstymas Rinkos vertė
Dalis

aktyvuose
("/")

Rinkos verte
ataskaitinio
laikotarpio
oradŽioie

Dalis aktyvuose
ataskaitinio

laikotarpio pradžioje
(o/o\

Junqtinės Amerikos Valstiios 1.570.723 80.67% 1.184.705 57,25%
Europa, Australija, Azija ir tolimieji
rūai(EAFE) 406.725 19,66%

Besiformuoiančios rinkos 406.742 19,66%
Kita
lš viso 1.570.723 80.670/o 1.998j72 96.56%

l nvesticijų pasiskirstymas Rinkos vertė
Dalis

aktyvuose
(Y")

Rinkos vertė
ataskaitinio
laikotarpio
oradžioie

Dalis aktyvuose
ataskaitinio

laikotarpio pradŽioje
(o/o\

Lietuvos Respublikos Vvriausvbė
Kitu šaliu vvriausvbė
Lietuvos Respublikoje
reoistruotos imonės
Ne Lietuvos Respublikoje
reoistruotos imonės
Lietuvos Respublikoje registruoti
kolektwinio investavimo subiektai
Ne Lietuvos Respublikoje
registruoti kolektyvinio
investavimo subiektai

1.570.723 80,67Yo 1.998.172 96,56%

lš viso 1.570.723 80,67To 1.998.172 96,56%

Balanso
straipsniai

Pokvtis
Praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio
pabaiqoie

lsigyta
Parduota
(išpirkta)

Vertės
padidejimas

Vertės
sumaŽėjimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Kolektyvinio
investavimo
subjektų (KlS)
vienetai

1.998.172 1.750.112 2.041.640 104.802 240.723 1.570.723

lš viso 1.998j72 1.750.112 2.043.344 104.802 240.723 1.570.723
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2017 metai

6. !švestinės finansinės priemonės

Per ataskaitini laikotarpi sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių ivykdyta nebuvo.

7. Atlyginimastarpininkams

8. Išmokos dalyviams

Dalyviams nebuvo apskaičiuoti ir (ar) iŠmoketi dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.
Fondo taisyk|ėse tokių išmokų mokėjimai nera numatyti.

9. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos

Fondas per ataskaitinį laikotarpi lėšų nesiskolino bei niekam lėšų nepaskolino.

10. GarantĮos Fondo pajamingumu

TrečiŲų šalių isipareigojimai nebuvo ir nėra garantuoti fondo pajamingumu.

11' Sandoriai su susĮusiais asmenimis

Susijusiejiasmenys per 2018 metus isigĮo Fondo vienetų:

Per ataskaitini laikotarpi (2018 metai)
Per praėjusi ataskaitinį laikotarpį (2017

metai)
Fondo investicinių vienetų isigtjimas

Vienetai Verte, Eur Vienetai Verte, Eur
Valdvmo imonės akcininkai
Valdvmo jmonė 573,1 907 10.000

Viso: 573J907 10.000

Susijusiems asmenims priklausančių Fondo vienetų likučiai ir jų rinkos vertė ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpių pabaigoje:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(2018.12.31\

Prieš metus (2017 '12.31)

Vienetai Vertė, Eur Vienetai Verte, Eur
Valdvmo imonės akcininkai
Valdymo jmone 1.784,8922 31.097 1.211,7015 21.797

Viso: 1.784,8922 31.097 1.211,7015 21.797

Balanso straipsniai

Pokūis
Praėjusio

ataskaitinio
laikotarpio
oabaiooie

įsigyta
Parduota
(išpirkta)

Vertės
padidejimas

Vertės
sumažėjimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Kolektyvinio
investavimo
subjektų (KlS)
vienetai

2.022.203 413.644 490.868 321.806 268.613 1.998j72

lš viso 2.022.203 413.644 490.868 321.806 268.613 1.998.172

Tarpininkas Suteiktų paslaugų pobūdis Per ataskaitini
laikotarpi

Per praėjusi
laikotarpi

Ryšys su subjekto
valdvmo imone

AB SEB
bankas

Komisinis mokestis už tarpininkavimą
sudarant vertvbiniu popieriu sandorius

1.044
Paslaugų teikimo

sutartis
,,Swedbank"
AB

Komisinis mokestis už tarpininkavimą
sudarant vertvbiniu popieriu sandorius

4.932 137
Paslaugų teikimo

sutartis

t,Į,i
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Priskaičiuota Mokėtina metų pabaigoje

2018 metai 18.768 723

2017 metai 13.550 1.165
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Per 2018lr 2017 metus Valdymo imonei priskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai bei moketinų mokesčių likučiai laikotarpių
pabaigoje:

12. Apskaitinių ivertinimų ir apskaitos politikos pakeitimai

Dėlvaldymo įmones 2018 metais pasikeitusių grynųų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrų, keitėsiapskaitos politikos
dalis ',lnvesticijų ivertinimo metodai, investicĮų pervertinimo periodiškumas".

13. Poataskaitiniai ivykiai

Reikšmingų poataskaitinių įvykių' kurių neatskleidimas galiturėti reikšmingos įtakos imonės finansinių ataskaitų vartotojų
galimybei priimti sprendimus nebuvo. Po grynŲų aktyvų skaičiavimo datos neivyko reikšmingų turto ar isipareigojimų
pokyčių' neitrauktų į grynųjų aktyvų vertę.

14. To paties laikotarpio investicinio vįeneto veĖės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės
investicĮų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso fiei pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti
rodikliai per paskutinius dešimt Fondo veiklos metų

Ataskaitinio
laikotaroio

PrieŠ metus Prieš 2 metus Prieš 10
metu

lnvesticinio vieneto (akcĮos) vertės pokytis -6,38 3,45 10,89 -74,03

Metinė bendroji investicĮų grąža -5,36 4,47 12,24 -71,02

Metinė grynoji investicĮų grąŽa -6,29 3,80 11,25 -72,65

lnvesticinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio
standartinis nuokrvois

14,47 9,74 13,32 40,55

Investicinio Vieneto (akcijos) vertės pokytis - tai investicinio vieneto vertės procentinis pasikeitimas per nurodytą laikotarpį.
Metinė bendroji investicĮų grąža _ investicinių priemonių portfelio investicįų grąŽa, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į fondo patirtas
prekybos iŠlaidas.
Metinė grynoji investicĮų grąža _ investicinių priemonių portfelio investicijų grąŽa, kurią apskaičiuojant atsiŽvelgiama į prekybos ir
valdymo iŠlaidas.
lnvesticinio vieneto vertės pokyčio standartinįs nuokrypis _ statistinis rizikos rodįklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto
vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

15. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso
(jeijis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius tŲus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų
grąŽa, vidutinis investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip
geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicĮų grąžos, metinių investicinio vieneto vertės pokyčių ir
lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis)

Vidutinis investicinio vieneto (akcĮos) vertės pokytis - tai geometrinis dieninių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.
Vidutinė bendroji investicijų grąŽa- tai geometrinis dieninių bendrosios investicĮų grąŽos pokyčių vidurkis.
Vidutinė grynoji investicųųgrąža - tai geometrinis dieninių grynosios investicijų grąžos pokyčių vidurkis.
Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis nuokrypis - tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis
nuokrypis uŽ nurodytą laikotarpį.

Per paskutinius
3 metus

Per paskutinius
5 metus

Per paskutinius
10 metu

Nuo veiklos
pradžios

Vidutinis investicinio vieneto (akcijos)
vertės pokūis 2,41 -0,83 9,04 -4,35

Metinė bendroji investicĮų grąŽa 3,53 0,26 10,08 -2,60

Metine grynoji investicĮų grąža 2,67 -0,53 9,43 -3,61

Vidutinis investicinio vieneto (akcĮos)
vertės pokvčio standartinis nuokrvpis

12,66 11,98 17,13 20,19

20Į24



16. Mažiausia ir didžiausia vieneto veĖė

17. Atskaitymai iš koIektyvinio investavimo subjekto turto

2018 metai

Atskaitymai

Atskaitvmu dvdis Per ataskaitini
laikotarpi

priskaičiuotų
atskaitymų suma,

Eur

% dalis nuo
ataskaitinio
laikotarpio

vidutinės grynųjų
aktwu vertės

Maksimalus, nustatytas
sudarymo dokumentuose

Ataskaitiniu
laikotarpiu taikytas

UŽ valdymą

Nekintamas dydis
Ne didesnis kaip 0,5 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

0,5 % nuo vidutįnės
metinės GA vertės

'10.535 0,50

Sekmes rnokesįls
Ne didesnis kaip 5,0 %
nuo GA vertės augimo

5,0 % nuo GA vertės
augimo

8.233 0,39

Depozitoriumui
Ne didesnis kaip 0,15 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

0,15 o/o nuo vidutinės
metinės GA veftės

(ne mažiau 250 eurų
per mėnesi)

3.226 0,15

UŽ sandorių
sudarymą

Ne didesnis kaip 1,0 o/o

nuo vidutinės metinės GA
vertės

1,0 % nuo vidutinės
metinės GA vertės

4.932 0,23

UŽ auditą
Ne didesnis kaip 1,0 ozo

nuo vidutinės metinės GA
vertės

3.630 0,17

Kitos veiklos
išIaidos (nurodyti

išlaidų rūšis)
32 0 00

lšlaidų,

įskaičiuojamų i BlK'
SUMA

25.655

BIK % nuo GAV * 1,21

Sąlyginis BlKo/o
nuo GAV

1,39

Visų išlaidų suma 30.587
PAR fiei
skaičiuojamas) ** 179,57

* Bendrasis iŠlaidų koeficientas (BlK) _ procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynųų aktyvų dalis skiriama jo
valdymo iŠlaidoms padengti. Šios iŠlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą' Pažymėtina, kad skaičiuojant BlK į
sandorių sudarymo iŠlaidas neatsižvelgiama.
** Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) - rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis
priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukŠtas, patiria daugiau sandorių sudarymo iŠlaidų.

Per ataskaitini laikotarpi
(2018 metai)

Per praėjusi ataskaitinį laikotarpi
(2017 metai)

Vertės
nustatvmo data

Vertė
Vertės

nustatvmo data
Vertė

MaŽiausia nustatyta investicinio
vieneto (akciios) vertė (Eur) 2018.12.21 17,0942 2017.08.30 17,0694

DidŽiausia nustatyta investicinio
vieneto (akciios) vertė (Eur) 2018.10.03 20,1322 2017.12.18 18,7256

t\
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2017 melai

18. Fondo ataskaitinįo laikotarpio pinigų srautai

Atskaitymai

Atskaitvmu dvdis Per ataskaitinį
laikotarpį

priskaičiuotų
atskaitymų suma,

Eur

o/o dalis nuo
ataskaitinio
laikotarpio

vidutines grynųjų
aktwu vertės

Maksimalus, nustatytas
sudarymo dokumentuose

Ataskaitiniu
laikotarpiu taikytas

UŽ valdymą

Nekintamas dydis
Ne didesnis kaip 0,5 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

0,5% nuo vidutinės
metinės GA vertės

10.133 0,50

Sekmes mokesįis
Ne didesnis kaip 5,07o

nuo GA vertės augimo
5,0 % nuo GA vertės

augimo
3.417 0,17

Depozitoriumui
Ne didesnis kaip 0,15 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

0'15 % nuo vidutinės
metinės GA vertės

(ne mažiau 250 eurų
per mėnesį)

3.372 0,17

UŽ sandorių
sudarymą

Ne didesnis kaip 1,0 %
nuo vidutinės metinės GA

vertės

'l,0 % nuo vidutinės
metinės GA vertės

1.181 0,06

UŽ auditą
Ne didesnis kaip 1,0 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

3.630 0,18

Už platinimą
Ne didesnis kaip 2,0 %

nuo vidutinės metinės GA
vertės

2,0 o/o nuo vidutinės
metinės GA vertės

1.000 0,05

Kitos veiklos
išlaidos (nurodyti

išlaidų rūšis)
102 0,01

lšlaidų'

iskaičiuojamų į BlK'
suma

20.654

BIK % nuo GAV * 1,02
Sąlyginis BlK %

nuo GAV 1,12

Visų išlaidų suma 22.835
PAR (ei
skaičiuojamas) ** 35,90

Eil. nr Pinigų srautų pavadinimas Finansiniai
metai

Praeję
finansiniai metai

I Paorindinės veiklos piniou srautai (l.1_l.2) 296.618 151.952
1.1 Ataskaitinio laikotarpio piniqu iplaukos 2.073.027 593.086
t.1.1 Gauti piniqai už parduota finansini ir investicini turta 2.038.923 554.021
t.1.2 Gauįos palūkanos
t.1.3 Gautidividendai 34.104 39.064
1.2 Ataskaitinio laikotarpio piniou išmokos -1.776.408 -441j33
t.2.1 Pinigų tšmokos už finansinio ir investicinio tutto įsigijimą ir įvykdyti

isinareiqoiimai
-1.746.117 -414.183

1.2.2 Su valdvmu susiiusios išmokos -30.259 -26.849
t.2.3. Kitos išmokos -32 -102

į. -:,
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Eil. nr Pinigų srautų pavadinimas Finansiniai
metai

Praeję
finansiniai metai

il. Finansinės veiklos oiniou srautai (ll.1-ll.2-ll.3) 10.000 -81.876
il.1 lnvesticin iu vienetu oardavimas 10.000 50.000
|.2 lnvesticiniu vienetu išpirkimas 0 -131 .876
1t.3. Dividendu išmokėiimas 0 0

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų
likučiui (+ arba -)

-1.260 -3.681

IV Grynasis piniqu srautu padidėiimas (sumažėiimas) (+ arba -) 305.358 66.396
Piniqu laikotarpio pradŽioie 73.836 7.440

VI Piniqu laikotarpio pabaiqoie 379.194 73.836

19. Atsakingiasmenys

Vardas ir pavardė Arūnas Čiulada Artūras Milevskis
Pareioos Direktorius lnvesticiiu valdvmo skvriaus vadovas
Telefono numeris +370 61 1 14582 +370 610 04134
El. pašto adresas arunas(osvnerov-f inance. com artu ras(Osvnerov-fi nance.com
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