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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estatę Fund I"

20l 7 m. Jinansįnės ataslenįtos

Informacija apie fondą

Pavadinimas:

ISIN:

Taisyklių pritarimo LB data:

Bendrovė, valdanti investicinį fondą:

Įmonės kodas:

Buveinės adresas:

Telefonas:

El. Pašto adresas:

Tinklapio adresas:

Prosperus Real Estate Fund I

LTIF00000609

20|4 m. gegužės 20 d.

UAB rrlnvesticijų valdymas,rProsperus"

303144788

Konstitucįos pr. 9 -124, Vilnius, Lietuvos Respublika

+370 635 70000

info@prosperus.com

www.prosperus.com

Auditorius:

Įmonės kodas:

Buveinės adresas:

Bankai:

Įmonės kodas:

Buveinės adresas:

,TKPMG Balticstt, UAB

111494971

Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuvos Respublika

,rSwedbanKt, AB

t12029651

Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuvos Respublika



,,KPMG Baltics", UAB
Konstitucijos pr. 29
LT-08105, Vilnius
Lietuva

Tel.:
Faks.:
El. p.:

+370 5 2102600
+370 5 2'102659
vilnius@kpmg.lt
kpmg.com/lt

lnvesticinio fondo .,Prosperus Real Estate Fund l" dalyviams

Mes atlikome UAB ,,lnvesticijų Valdymas ,,Prosperus" (toliau _ Valdymo 1monė) Valdomo

investicinio fondo ,,Prosperus Real Estate Fund l" (toliau _ Fondas) frnansinių ataskaitų aUditą.

Fondo f inansines ataskaitas sudaro:

o 2017 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų ataskaita,
. tą dieną pasibaigusių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita, ir

o finansinių ataskaitų aiškinamasis raŠtas. jskaitant reikŠmingų apSkaitos metodų SantraUką

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą irteisrngą vaizdąapie Fondo 2017 m.

gruodžio 31 d. finansinę būklę irtą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagaI

Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito Standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos

Standartus iŠsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių

ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nUo Valdymo jmonės ir Fondo pagal Tarptautinlų

buhalterių etikos Standartų Valdybos išleistą Buhalterių profesiona|ų etikos kodeksą (toliau -
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 įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagr1sti.

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

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

reikŠmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinUmU ir veiklos tęstinumo apskaitos principo

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

kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Fondo finanslnių ataskaitų rengimo procesą.

NeprtKlaUS0l"i10 aUdltlrlaUS lŠVada

lmonės kodarl 1 149497'I
PVlM mokėtoio kodas: LT'l 14949716

Nuomonė

Pagrindas nuomonei pareikšti

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

@2o18,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės imonė ir
nepriklaUsomų KPMG jmonių narių, priklaUsančių sveicarijos jmonei

,.KPMG lnternational coopelatiVe" {,,KPMG lntērnatįonal"), tinklo narė.
Visos teisės saugomos.



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

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

reikšmingai iŠkralpytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama

mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _taiaUkšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad

reikŠmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal

TAS. lŠkraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima

pagrjstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams

sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

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

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

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

tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrjsti, Reikšmingo iškraipymo dėl apgau|ės

neaptikrmo rizikayra didesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes

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

vidaus kontrolių nepaisymas.

e jgyjame SUpratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume sup|anuoti

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

pareikŠti nUomonę apie Fondo vidaus kontrolės veiksmingumą.

o Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertlnimų

bei su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

o Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęStinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėlto, ar,

remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas

neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėI Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome iŠvadą, kad įoks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmes1 j susijusius atskleidimUs f inansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių

atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrjstos audito
jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačrau būsimijvykiai ar sąlygos
gali lemti, kad Fondas negalės toliaU tęSti savo veiklos.

o Įvertiname bendrą f inansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj, jskaitant atskleidimUS, ir

tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir jvykiai taip, kad atitiktų
teisrngo pateikimo koncepci1ą.

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

ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės

trūkumUs, kuriuos nUstatome audito meįu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

h
T
Atestuota auditorė

Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. birželio 6 d.

o2018,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos riboios atgakomybės įmonė ir
nēpriklaUsomų KPMG įmonių narių, priklausančių sveiērijos įmonei
,,KPMG lntērnational cooperative" (,,KPMG tnternational"), tinklo narė.
visos tēisės saUgomos.

-t



Pavadinimas:
ISIN:
Taisyklių pritarimo LB data:

Valdymo įmonė:
Valdymo įmonės kodas:

Buveinės adresas:

Grynųjų aktyvų ataskaita' EUR
Pagal20|1 m. gruodžio 31 d. duomenis

Direktorius
(valdymo imonės vadovo pareigų pavadinimas)

Prosperus Real Estate Fund I

LTrFOO000609
2014 m. geguŽes 20 d.

UAB,,InvesticĮų valdymas,,Prosperus"
303144788
Konstitucijos pr. 9-l24,Vilnius, Lietuvos Respublika

(parašas, data)
?etg ^ Q6 -aĮ:

(vardas ir pavardė)

Reeina Saiienė
(vardas ir pavardė)

"furl į 8 06

Tpaliotas asmuo
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

//

4

Eil. Nr
Turtas

Pastabos
Nr 2017-t2-31 2016-t2-3t

A. TURTAS ll 495 304 I 425211

I PINIGAI 3,4 130 s93 226 140

II. TERMINĮ]OTIEJI INDĖLIAI
III. PINIGŲ RINKOS PRIEMONES

ilt.l ValsŲbės iždo vekseliai

ITT.2, Kitos pinigų rinkos priemonės

IV PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI 3,4 rt 264 711 8 099 071

IV.l Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 3,4 2149 \',t'.7 2149 8'.77

rv.l.1 Vyriausybių ir centrinių banĘ arbajų garantuoti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

IV.l.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 2149 87'7 2 149 8'77

ĮV.2. Nuosavybės vertybiniai popierrar

IV.3 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos 3,4 I 114 834 5 949 194

GAĮ]TINOS SUMos 100 000 100 000

v.l Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

v.2. Kitos gautinos sumos 100 000 100 000

vl. INVESTICINIS IR KITAS TURTAS

vt.1 Investicinis turtas

vr.2. Išvestinės finansinės priemonės

vr.3. Kitas turtas

B. ĮSIPAREIGOJIMAI 2 058 850 7 170

I. Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai
II. Įsipareigojimai kredito įstaigoms
III. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

IV Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos 785 s 282

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1, l0 2 058 06s l 888

c. GRYNIEJI AKTYVAI I 9 436 454 8 418 041



Pavadinimas:
ISIN:
Taisyklių pritarimo LB data:

Valdymo įmonė:
Valdymo imonės kodas:

Buveinės adresas:

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita' EUR
Pagal2017 m. gruodžio 3l d. duomenis

Direktorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas, data)

Ą2t8 -c26 -e€

Ioaliotas asmrro

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

data)

Prosperus Real Estate Fund I

r.TrF00000609
20|4 m. gegužės 20 d.

UAB,'InvesticĮų valdymas,,Prosperus"
303144788
Konstitucijos pr. 9-124, Vilnius, Lietuvos Respublika

Gędiminas Baltakis
(vardas ir pavardė)

Regina Sajienė
(vardas ir pavardė)

.{arl 06 26
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Eil. Nr
Straipsniai

Pastabos
Nr 2017 2016

I. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PRADZIOJE I

8 418 041 6394782

II. GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs PADIDĖJIMAS
II. I Dalwių įmokos įfondą
11.2. Iš kitų fondų gautos Sumos

II,3. Garantinės įmokos
il.4. Palūkanų pajamos 256 800 405 300

il5. Dividendai

II,6. Pelnas dėl investicŲų vertės pasikeitimo ir pardavimo I 155 641 2 0'72 0s1

il.'7 Pelnas dėl užsienio valiutos kursų poĘčio

II.8. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas

II.9. Kitas grynųių aktwų vertės padidėjimas

PADIDEJO IS VISO: t 412 441 2 477 351

III. GRYNŲJŲ AKTWŲ vERTĖs SUMAŽĖJIMAS
III.1 Išmokos fondo dalyviams 235 381 369 r77

rįt 2 Išmokos kitiems fondams

III.3 Nuostoliai del investicĮų vertės pasikeitimo ir pardavimo

III.4. Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų poĘčio

III.5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai

III.6. Valdymo sąnaudos l8 44 454 84 915

III,6.1 Atlyginimas valdymo įmonei 20284 '75 415

rrr.6.2. Atlyginimas depozitoriumui l8 21't 363

Ilt.6.3. Atlyginimas tarpininkams

rr1.6.4. Audito sąnaudos 18 4 840 4 53'7

III.6.5. Kitos sąnaudos l8 19 113 4 600

III.7 Kitas grynųjų akt1vų vertes sumažėjimas r14 193

ilt.8. Sąnaudų kompensavimas į)
III.9. Pelno paskirstymas

SUMAZEJO ISVISO: 394 028 4s4 092

Iv GRYNŲJŲ AKTWŲ VERTE ATASKAITINIO LAIKOTARPIO
PABAIGOJE I

9 436 4s4 8 4r8 041



Aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

1. Informacija apie fondą:
Pavadinimas

Teisinėforma

LB pritarimo sudarymo
dokumentams data

skaičius
Veiklos trukmė

2. Duomenys apie Valdymo
Pavadinimas

5. Ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinis laikotarpis

Kodas 303144',788

Buveįnė 9-l Lietuvos
TeĮefono numerįai,
eĮ. pašto adresas,
interneto sv etainės ądres as
Leidimo v erstis v aĮdymo Veiklos leidimas Nr. 0l išduotas2014 m. sausio 23 d. Lietuvos banko

veikĮa numerįs Nr.03-14

Įr e gis tr av imo Jur idinių 2013 m. rugsėjo 20 d.; įmonės kodas: 303144788
kodas

Ko Į e ktyv ini o į nv e s t qv įm o

subj ekt o v aĮ dyt oj o v ar das,
pavardė, pareigos

Gediminas Baltakis, administracijos vadovas

3. Informacija apie
Pavadinimas ,,Swedbank", AB
Kodąs 112029651
Adresas OS 03502 V Lietuvos
TeĮefono ir fakso numerįqį +370 5 268 4444

4. Informacija apie auditorius:

Auditoriaus vadinimas Baltics" UAB
Adresas OS 29 Vilnius
T e Į efon o, falrs o num er i ai +3"70 5 210 2600; +370 5 210 2659

Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20l7 m. Jinansįnės ataskaįtos

Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas ,,Prosperus Real
Estate Fund I"
Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas, neturintis
juridinio asmens statuso, įsteigtas pagal informuotiesiems

investavimo
2014 m. gegužės 20 d., sprendimo Nr. 241-79

l5
5 metai (Fondo veiklos terminas gali buti pratęStas papildomam
2 (dvejų) meĘ terminui. Sprendimą dėl Fondo veiklos termino
pratęsimo priims Valdymo įmonės valdyba, gavusi Investuotojų,
kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 % visų
investicinių vienetų, rašytinį pritarimą).

i akcinė bendrovė

+370 653 70000
info@prosperus.com

6

I zoll m. sausio I d. _2017 m. gruodžio 3l d.



Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
2017 m' finansįnės ataskaįtos

II. Apskaitos politika

1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos informuotiesiems
investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, 39-uoju Lietuvos Respublikos verslo
apskaitos standartu bei kitais verslo apskaitos standartais ir kitais tęisės aktais.

Valdyrno įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos
nacionaline valiuta - eurais (EUR).

Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo finansinės ataskaitos turi būti sudaromos
per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos' Valdymo įmonė parengė šias finansines ataskaitas
2018 m. birželio 6 d.

2. Investavimo politika

Fondo investicinės veiklos tikslas yra užikrinti ilgalaikįFondo grąžos Investuotojams augimą, išnaudojant
pozlŲvią Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estįos) situaciją nekilnojamojo turto rinkoje.

Fondo turtas gali būti investuojamas tiesiogiai į komercinės paskinies nekilnojamojo turto objektų
nuosavybės teisę arba netiesiogiai per specialiosios paskirties nekilnojamojo turto bendrovių
perleidžiamuosius nuosavybės vertybinius popierius. Fondas investuos tik į komercinės paskirties
nekilnojamojo turto objektus, kurie generuoja nuomos pajamas ir neinvestuos į gyvenamosios paskirties ar
viešbučių paskirties nekilnojamąjį turtą.

Detalesnė Fondo investavimo strategija nurodyta patvirtintose Fondo investavimo taisyklėse.

3. Finansinės rizikos valdymo politika

Fondas valdomas siekiant sumažinti visas finansines rizikas ir atsižvelgiant Į2013 m.liepos 19 d. Lietuvos
banko valdybos nutarimu Nr.03-122 patvirtintas Pagal informuotiesiems investuotojams skittų
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių kolektyvinio investavimo subjekĘ investavimo
rizikoš išskaidymo taisykles. Tačiau yra finansinių rizikų, nuo kurių nėra įmanoma apsisaugoti ' Žęmiau
aprašytos rizikos gali daryti įtaką investicĮų vertei ir lemti Fondo grynūų aktyvų vertės (toliau - GAV) ir
atitinkamai Fondo investicinio vieneto vertės sumažėjimą.

Rinkos rizįka

Dėl nuolat besikeičiančios rinkos situacijos ky|arizika, kad investicijos gali prarasti savo vertę' Kadangi
Fondo tikslas yra investuoti į nekilnojamąjį turtą, tai pagrindinė rizika yra nekilnojamojo turto rinkos
svyravimai, dėl kurių galri mažėti Fondo gaunamos nuomos pajamos ir furto likvidumas bei vertė.
Nekilnojamojo turto rinka tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos būklės. Smunkanti ekonomika sąlygoja
mažėjančias nuomos pajamas ir didėjantįneužimtumą. Dėl to Fondui gali būti sunkiau surinkti planuojamas
nuomos pajamas' Nekilnojamojo turto rinka taip pat gali Ųmiai svyruoti dėl išaugusių palūkanų normų ir
sumažėjusių finansavimo galimybių. Dėl to gali sumažėti pirkėjų aktyvumas rinkoje ir suaktyveti pardavejų
aktyvumas rinkoje. Tai lemtų turto kainų maŽėjimąbei likvidumo kritimą. IŠ esmės tapų Sunkiau parduoti
Fondui priklausantį turtą.

Lįkvidumo rįzika

Tairizika patirti nuostolius del mažo rinkos likvidumo, delko pasidarytų neįmanoma įsigyti ar parduoti
investicijų portfelį sudarančio turto norimu laiku už norimą kainą. Ši rizikayra didelė, todėl Fondas sieks
nuolat sekti nekilnojamojo tĮĮrto rinką, bendrauti su galimais pirkėjais, pardavėjais ir taip užsitikrinti būtiną
likvidumą.
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20l7 m' Jinansįnės atasknįtos

Valiutos rįzįka

Fondo pagrindinė investavimo valiuta yra euras. Nuo 201 5 m. Sausio 1 d. nacionalinė valiuta tapo euras ir
tais metais didžioji dalis valiutinių operacijų buvo atliekama ęurais. Todėl Fondo vadovybės nuomone nėra

reikšmingos valiutos kurso rizikos, nes Fondas neturi investicijų, denominuotų kitomis valiutomis.

PaĮūkanų rizika

Tairizikapatirti nuostolius pasikeitus palūkanų normai. Ši rizika yramaŽa' kadangi didžioji dalis Fondo

turto investuojama į fiksuotas palūkanas generuojančius skolos vertybinius popierius.

4. Turto padidėjimo ir sumažėjimo pripažinimo principai

Piniginio mato principas - visas Fondo turtas, jo padidėjimas ir sumažėjimas finansinėse ataskaitose

išreiškiami pinigais.

Kaupimo principas - Fondas turto padidejimą ir sumažėjimą apskaitoje regishuojatada, kai jie atsiranda,

ir pateikia tų laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgdamas į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Turinio svarbos principas - atspindėdamas turto padidėjimą ir sumažėjimą, Fondas daugiausia dėmesio

skiria jų turiniui ir prasmei, o ne tik formaliems pateikimo reikalavimams. Fondas ūkines operacijas ir

įvykius registruoja apskaitoje ir pateikia finansinėse ataskaitose pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net ir
tada,kai pateikimas skiriasi nuo teisinės formos.

Pinigų padidejimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padidejimą banko sąskaitoje ir ketvirčio pabaigoje
perskaičiuojant užsienio valiutą. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumažėjimas. Užsienio valiuta

apskaitoma pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą oficialų valiutų kursą.

Vertybinių popierių padidėjimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius ir padidejus vertybinių
popierių vertei. Atitinkamai vertybinių popierių sumažėjimas pripažįstamas juos pardavus ir sumažėjus

vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra sandorio diena, kai yra

perduodama vertybinių popierių nuosavybės teisė.

Gautinų sumų straipsnio padidėjimas fiksuojamas sumokant avansus ir registruojant gautiną sumą.

Sumažėjimas pripaŽĮstamas gaWS prekes ar paslaugas.

5. Atskaitymų valdymo įmonei taisyklės

Fondas gali patirti tik tokias išlaidas, kurios yra susijusios su Fondo veikla ir yra nustatytos Fondo
investavimo taisyklėse'

Fondo patiriamos ir iš Fondo dengiamos šios išlaidos: atlyginimas Valdymo įmonei (valdymo mokestis),

Turto saugotojo mokestis, atlyginiĖas auditoriams, atlyginimas finansų tarpininkams, Fondo steigimo
išlaidos (veiklos struktūrizavimo), Valdymo įmonės Fondo naudai patirtos išlaidos iki Fondo įsteigimo
(įskaitant išlaidas, patirtas už konsultantų, teisininkų ir kt. suteiktas paslaugas), Investavimo objektų

įsigijimo ir valdymo išlaidos, finansų įstaigų išlaidos, atlyginimas Fondo turto vertintojams, Fondo

apskaitos išlaidos, valiutos keitimo išlaidos' valiutos kurso draudimo išlaidos, bylinėjimosi išlaidos,
vertybinių popierių ir kiĘ sąskaitų tvarkymo mokesčiai, prievolių uŽtikrinimo priemonių įforminimo,
registravimo ir išregistravimo išlaidos, priverstinio išieškojimo išlaidos, valstybiniai ir savivaldos
mokesčiai bei rinkliavos, informacijos apie Fondą parengimo bei pateikimo išlaidos, Taisyklių ir
Memorandumo kęitimo išlaidos, konsultacinės išlaidos, išlaidos notarams, registravimui bei teisinėms
paslaugoms, už Fondo veiklą atsakingų asmenų profesinio draudimo išlaidos, Fondo reprezentacinės ir
reklamos išlaidos.

Valdymo mokestis sudaro 1,5 7o nuo GAV. Jis skaičiuojamas ir mokamas už kalendorinį mėnesį nuo
apskaičiuoto Fondo GAV kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Valdymo mokestis neskaičiuojamas
nuo tos Fondo GAV dalies, kuri yra investuota įkitus Valdymo įmonės valdomus kolektyvinio investavimo
subjektus.

Iš Fondo turto dengiamų iŠlaidų suma neturi viršyti 15 % vidutinės metinės Fondo GAV, į šią sumą

neįtraukiant Valdymo įmonei Fondo veiklos pabaigoje mokamo sėkmės mokesčio.
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Su paskolomis Fondo vardu susijusios išlaidos (įskaitant paskolų palūkanas ir kitus finansavimo mokesčius
ir mokėjimus, paskolos sutarties sudarymo (adminishavimo), palūkanų keitimo, paskolos sutarties sąlygų
keitimo, kredito įstaigų leidimų, sutikimų išdavimas ir kitos susijusios išlaidos) bei nuolatinės investicinių
objekĘ išlaikymo ir pagerinimo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant administracinėmis, remonto,
palaikymo, draudimo ir kt. išlaidas) nėra apribotos ir gali viršyti 15 % vidutinės metinės Fondo GAV.

Iš Fondo lešų Valdymo įmonei mokamas 20 %o dydŽio Sėkmės mokestis.

Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant minimalios grąžos barjerą (angl. hurdĮe rate),kuris 1ra lygus 10 %

per metus. Sėkmes mokestis nustatomas naudojant Microsoft Excel formulę XIRR, kuri įvertina, kada

įvyko teigiami ir neigiami Fondo srautai, ir koks buvo srautų dydis. Sėkmės mokestis skaičiuojamas
kiekvienam Investuotojui atsižvelgiant įjo furimų Fondo investicinių vienetų skaičių bei piniginių lėšų, už
kurias buvo įsigyti Fondo investiciniai vienetai, sumos, nuo jos konvertavimo į investicinius vienetus iki
investicinių vieneĘ, kurie buvo įsigyti už tą piniginių lėšų sumą, išpirkimo dienos. Sėkmes mokestis
skaičiuojamas tik jei Fondo investicinių vienetų vertė išpirkimo momentu yra didesnė nei investicinių
vieneĘ įsigĮimo kaina, atėmus minimalios grąžos barjero dydį. Tuo atveju' jeigu Fondo investicinių
vienetų vertės prieaugis yra didesnis nei įsigytų investicinių vieneĘ kaina ir minimalios grąŽos barjeras,

20 YoFondo investicinių vienetų vertės prieaugį viršijusios sumos sumokama Valdymo įmonei, atitinkamai
sumažinant Investuotojams mokėtiną išperkamų Fondo investicinių vienetų kainą, o likusi šios sumos dalis
atitenka Investuotojams. Tuo atveju jeigu Fondo turtas yra investuotas į Valdymo įmonės valdomą kitą
kolekt1vinio investavimo subjektą, iš kurio turto Valdymo įmonei taip pat mokamas sėkmės mokestis, tokiu
atveju apskaičiuotas ir Valdymo įmonei iš Fondo turto mokėtinas Sėkmės mokestis mažinamas tokia suma,

kuri už tą pat! periodą buvo apskaičiuota kaip Valdyno įmonei mokėtinas sėkmės mokestis iš to kito
Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto turto.

Sėkmės mokestis Valdymo įmonei yra išmokamas kaip avansas iki Fondo panaikinimo. Pasibaigus Fondo
veiklos terminui ir padalijant (likviduojant) Fondą Valdymo įmonei išmokėtas Sėkmės mokesčio avansas
yra sudengiamas su faktiškai Valdymo įmonei priklausančia Sėkmės mokesčio suma (už visą Fondo veiklos
laikotarpį). Jeigu avansu išmokėto Sėkmės mokesčio suma yra didesnė už faktiškai Valdymo įmonei
priklausiančią Sėkmės mokesčio sumą, nustatytas skirtumas proporcingai išmokamas Investuotojams.

6. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo metodaį ir periodiškumas

Fondo turtas ir įsipareigojimai vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, LR vertybinių
popierių komisijos patvirtintos Grynūų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nustatyta

tvarka.

Turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arbakai baigiasi
teisių galiojimo laikas, arba kai šios teisės perleidžiamos.

Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nustatyti

įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

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

Investicijos finansinėse ataskaitose atvaizduojamos ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąja verte.

Vertybinių popierių, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal rinkos
viešai paskelbtą vertinimo dieną uždarymo kainą. Jei vertybiniai popieriai nebuvo kotiruojami per
paskutinę prekybos sesiją, naudojama paskutinė žinoma uždarymo kaina'
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Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami tokia tvarka:

(a) pagal nepriklausomo vęrslo vertintojo, furinčio teisę verstis tokia veikla ir atitinkančio
Taisyklėse ir Memorandume nustatytus kriterijus, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne

daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, del kurių dabartinė rinkos
kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji;

(b) jei Taisyklių (a) punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto
punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš

apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastūų akcijų
skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vęrtinamosios
bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;

(c) jei del tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti Taisyklių (a) ir (b) punktuose pateiktais

metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatfią pagalparinktą vertinimo
modelį (nurodytą vertinimo procedūose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir
pripažintas.

Skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama,

vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų noffnos metodą.

Vertybinių popierių, turėtų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje ir tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį

įsigytų vertybinių popierių tikrosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos

skirtumas priskiriamas investicijų vertes padidėjimui arba sumažėjimui.

Sudarant finansines ataskaitas, investicijų pervertinimas atliekamas kiekvieną kalendorinį mėnesį.

Skaičiuojant grynuosius aktyvus investicijų pervertinimas atliekamas kiekvieno kalendorinio mėnesio
paskutinę darbo dieną.

Gautinos sumos yra apskaitomos amoftizuota savikaina, naudojant apskaičiuoĘ palūkanų normos metodą'

atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius.

Apskaičiuotų palūkanų norTnos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo
amortizuotos savikainos apskaičiavimui ir palūkanų pajamų ar sąnaudų paskirstymui per atitinkamą

laikotarpį. ApskaičiuoĘ palūkanų norma yra norma' kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus mokėjimus
grynaisiais pinigais per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kai įmanoma, per

tnrmpesnį laikotarpį.

Grynieji pinigai vertinami nominaliįa verte. Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų
ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai, iki kurių termino pabaigos liko ne daugiau kaip 3

mėnesiai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai užsienio valiuta įvertinami Liętuvos Respublikos nacionaline

valiuta - eurais _ pagalskaičiavimo dieną nustatytą oficialų Lietuvos banko valiutų kursą.

7. Investicįnio vieneto vertės nustaĘmo taisyklės

Fondo GAV įvertinama remiantis Lietuvos banko valdybos patvirtinta Grynūų aktyvų vertės skaičiavimo

metodika ir Valdymo įmonės patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis. Apskaičiuojant Fondo GAV,
atskirai apskaičiuojamos Fondo furto ir įsipareigojimų vertės. Apskaičiuotų Fondo turto ir įsipareigojimų
verčių skirtumas lygus GAV.

Fondo turtas (ar jo dalis) yra nurašomas tik tada, kai įgyvendinamos teisės į šį turtą (ar jo dalį) arba kai

baigiasi teisių galiojimo laikas, arba kai šios teisės perleidžiamos. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo
apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta'

t. y. kai sutartyje nustatfi įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal reguliuojamos
rinkos viešai paskelbtą vertinimo dienos uždaĘlmo kainą, išskyrus atvejus, numatytus Taisyklėse.
Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos Taisyklėse numatyta tvarka.

Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuotąia verte.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąja verte.
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Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė nustatoma kiekvieno kalendorinį mėnesį paskutinei kalendorinio
mėnesio dienai. Fondo GAV ir investicinio vieneto vertė yra apskaičiuojama ir paskelbiama iki kito
mėnesio pirmosios darbo dienos t2 val. Fondo ir Valdymo įmonės interneto svetainėse

www.prospęrus'com. Fondo GAV būtinai nustatoma finansinių metų pabaigos dieną.

Fondo grynieji aktyvai ir investicinio vieneto vertė skaičiuojami eurais.

Pradinė (nominali) Fondo investicinio vieneto vertė yra lygi l EUR (vienam eurui)

Investuotojų piniginių lėšų konvertavimas į Fondo investicinius vienetus yra atliekamas pirmąją

kalendorinio mėnesio dieną pagal prieš tai ėjusio kalendorinio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos

GAV, išskyrus atvejį, kai investuotojai Fondo investicinius vienetus įsigyja Pirmojo platinimo etapo metu

už Fondo investicinio vieneto pradinę vertę, lygią 1 EUR.

8. Investicijų portfelio struktūra

Numatoma Fondo tiesioginių ir netiesioginių investicĮų įnekilnojamąjįturtą, kurios gali sudaryti iki 100 %

Fondo turto, struktįira:

(a) nuomos pajamas uždirbantys komerciniai nekilnojamojo turto objektai (ne mažiau kaip 80 % Fondo

turto);

(b) nuomos pajamų negeneruojantys komercinio nekilnojamojo trrrto objektai (iki 20 % Fondo turto).

Į vieną nekilnojamojo turto objektą tiesio giai lrlar netiesiogiai gali būti investuojama ne daugiau kaip 30 %

Fondo turto. Į vienos specialiosios paskirties nekilnojamojo turto bendrovių perleidžiamuosius nuosavybės
vertybinius popierius galima investuoti daugiau kaip 30 % Fondo turto tik tuo atveju, jeigu minėto
investavimo rizikos išskaidymo reikalavimo yra laikomasi investuojant į galutinį investicijų objektą (t. y.

atitinkamos specialiosios nekilnojamojo turto bendrovės nuosavybės teise valdomų nekilnojamojo turto

objektų atžvilgiu).

Investavimo periodu irlar Investicijų realizavimo periodu gaĮi būti nesilaikoma Taisyklėse nustatytų

investavimo rizikos išskaidymo reikalavimų. Tačiau bet kuriuo atveju Valdymo įmonė sieks diversifikuoti,
kad Fondo turtą sudarytų ne maŽiatl kaip 4 nekilnojamojo turto objektai.

Visą Fondo veiklos terminą, iki l0 % Fondo turto gali sudaryti laisvų lėšų rezervas. Šios lėšos gali būti
investuotos į:

(a) indėlius ne ilgesniam kaip l2 (dvylikos) mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito

įstaigoje, kurios buveinė yra Europos Ekonominės Erdvės valstybeje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką
ribojanti priežiūra yrane maŽiau grieŽ./ra nei Europos Sąjungoje;

(b) į likvidžius, investicinį reitingą (paga| Standard & Poors ir (arba) Moody's) turinčius ne ilgesnės nei

2 (dvejų) metų trukmės Europos Sąiungos valstybių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso.
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III. Pastabos

1. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinįo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje,
prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal
klases (EUR).

Ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

(201 7-01 -01)
Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoie (2017 -12-3 l)

Prieš metus
(20r6-12-31)

Prieš dvejus metus
(201s-t2-3r)

Grynųių aktyvų vertė, EUR 8 418 041 9 436 454 8 418 041 6 394 782

Apskaitos vieneto vertė,
EUR 1,8324 2,1t19 1,8324 1,3293

Apskaitos vienetų skaičius 4 594 110 4 468287 4 594 110 4 8r0 58s

2. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant
vienetus i pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys
pateikiami pagal klases (EUR).

Ataskaitinis laikotarpis
2017 m.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2016m.

Apskaitos
vienetų
skaičius

Vęrtė, EUR
Apskaitos
vienetų
skaičius

Vertė, EUR

Išplatintų apskaitos vienetų skaičius
(konvertuojant pinigus į vienetus)

Išpirktų apskaitos vienetų skaičius
(konvertuojant vienetus į pinigus) 125 823 235 381 216 475 369 1'.77

Skirtumas (12s 823) (235 38r) (216 47s) (369 17',1)

3. Investicijų paskirstymas (EUR)

InvesticĮų pasiskirsŲmas
Ataskaitinio laikotarpio

pabaisoie
Ataskaitinio laikotarpio

pradžioie

Rinkos vertė,
EUR Dalis GA, %

Rinkos vęrtė,
EUR Dalis GA. %

Pagal investavimo objektus

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų
investiciniai vienetai ir akcĮos 9 114 834 79% 5 949 194 7t%

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 2 t49 877 19% 2 149 877 26%

Pinigai 130 593 t% 226 140 2%

Kitos gautinos sumos 100 000 1 o/o I 00 000 IVo

Iš viso: ll 495 304 100 Vo I 425211 100 o/o

Pagal valįutas

EUR 11 49s 304 r00% I 425 211 100%

Iš viso: 11 495 304 100'/o I 425211 100 Vo

Pagal geografinę zoną

Lietuva 11 495 304 100 o/" 8 425 211 100 Yo

Iš viso: I I 495 304 100 o/" I 42s2tl 100 0h
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4. Investicijų portfelio struktūra (EUR)

20t7 m. gruodžio 31 d.:

20|6 m. gruodžio 3l d.:

Rengiant finansines ataskaitas investicijų į nuosavybės vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į prekybos

sąrašus, rinkos vertė buvo nustatyta remiantis įsigytos įmonės finansinėmis ataskaitomis, remiantis tos

įmonės nuosavo kapitalo dydžiu gruodžio 31 d. Pagrindinis įmonės turtas (verslo centras ir prekybos

centras) buvo įvertintas ręmiantis nepriklausomų turto vertintojų UAB ,,Colliers International Advisors",
turinčių tinkamą profesinę kvalifikaciją ir reikiamą turto vertinimo patirtį, susijusią Su vertinamo turto vieta

ir kategorĮa, atliktais vertinimais 201r'1 m. gruodžio 31 d. (,,Miezciems" prekybos centro), 20|'7 m. gruodžio

21 d' (,,North Star" verslo centras) ir 2017 m. liepos 21 d. (,,Ikl'parduotuvė).

Banko / Emitento pavadinimas Salis Valiuta
Pabaiga /
Išpirkimas

Palu-
kanos

Bendra
nominali

vertė' EUR

Bendra
įsigijimo

vertė' EUR

Bendra rinkos
vertė' EUR

Dalis
GA,o/o

Pinigai

,,Swedbank", AB LT EUR I 30 593 IYo

Iš viso: 130 593 lVo

Kitų kolektyvinio investavimo subjeL1ų investiciniai vienetai ir .Lniinc.

UTIISIB UAB,,Prosperus
Strategįc RE Fund" (buvusi
UAB,,BCU2") akcUos

LT EUR 2 80',7 502 s 6'14 4'.70 I 114 834 80%

Iš viso: 2807 502 5 614 410 9 r14 834 97 "/o

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai:

UTIISIB UAB,,Prosperus
Strategic RE Fund" (buvusi
UAB,,BCU2') obligacijos

LT EUR 2020-06-17 12% 2 r40 000 2 r40 000 2 149 877 19 o/o

Iš viso: 2 140 000 2 140 000 2 149 877 23'/o

Banko / Emitento pavadinimas Salis Valiuta Pabaiga /
Išpirkimas

Palo-
kanos

Bendra
nominali

vertė, EUR

Bendra
įsigijimo

vertė, EUR

Bendra rinkos
vertė' EUR

Dalis
GA'Vo

Pinigai:

,,Swedbank", AB LT EĮ-IR 226 140 2%

Iš viso: 226 140 204

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcĮos

UTĮISIB UAB,,Prosperus
Strategic RE Fund" (buvusi
UAB,,BCU2") akciios

LT EUR 2 14r 331 3 664 4"tr 5 949 194 71%

lš viso: 2 14r 331 3 664 411 5 949 194 71 0h

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai:

UTIISIB UAB,,Prosperus
Strategic RE Fund" (buvusi
UAB',BCU2') obligacįios

LT EĮJR 2020-06-17 12% 2 140 000 2 140 000 2149 8',7'7 26%

lš viso: 2 r40 000 2 r40 000 2 149 877 26 o/"
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20I7 m. finansįnės ataskaįtos

Vertinimai buvo atlikti taikant diskontuotų pinigų srautų metodą. 2017 m. vertinimo ataskaitose

naudojamos šios žemiau išvardintos prielaidos:

Toliau pateikiami netiesioginės investicijos į nekilnojamojo turto portfelį jautrumo analizės rezultatai
2017 m. gruodžio 3l d. Lentelėje parodyta tikroji vertė, esanti pardavimo kapitalizacĮos normos ir diskonto

nofinos pokyčiams.

Lentelėje parodya GAV skirta vienam fondo vienetui, esanti pardavimo kapitalizacijos normos ir diskonto
normos pokyčiams.

2017 m.,2016 m'2015 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo nesilaikoma Fondo prospekto 20-2l punktuose

numatytų investavimo rizikos išskaidymo reikalavimų. Tačiau, kaip numatyta Fondo prospekto 22punY'te,
tokia situacija yra galima investavimo ir investicĮų realizavimo periodo metu, ir Valdymo įmonė bet kuriuo

atveju sieks diversifikuoti investicįų portfelį, kad Fondo turtą sudarytų ne mažiau kaip 4 nekilnojamojo
turto objektai.

Turtas
Pagrindinės prielaidos Intervalas

Tikroji vertė
(tūkst. EUR)

,,North Star" (verslo
centras)

Ulonų g. 2, Vilnius

-Diskonto nonna

-Pardavimo kapitalizacij os
norna

-InfliacĮa

-Neužimtumas

'7,90 Vo (2016 -'7,35 %o)

7,50 Yo (2016 - 7,50 Vo)

2,40/02,6Yo

2,5 Yo-12,5 o

19',7'.70

IKI parduotuvė

Geležinio Vilko g.

9A, Vilnius

-Diskonto norma

-Pardavimo kapitalizacĮos
norma

-Infliacija

-Neužimtumas

'7,20 o/o

6,75 yo

2,2voĄ,0Yo

2%

2 960

,,Miezciems"
prekybos centras

Bikęrnieku iela
14lll43,Ptyga

-Diskonto norrna

-Pardavimo kapitalizacij os
norna

-InfliacĮa

-Neužimtumas

8,00 %

'7,70 yo

1,8 Yo-2,9 Yo

3Yo

I 433

EUR'OOO Pardavimo kapitalizacijos norma

6 -0,50% -0,2s % 0,00% +0,25 % +0,50 o/o

-0,s0 % 33 480 32 840 32240 31 690 31 lr0
-0,25% 32 910 32290 31 700 31 130 30 590

0,00% 32 360 31 "t50 31 163 30 620 30 090

+0,25 %;o 31 830 31 230 30 650 30 120 29 630

+0,50 o/o 31 310 30 730 30 160 29 650 29 140

EUR Pardavimo kapitalizacijos norma

-0,50% -0,25% 0,00% +0,25 %i +0,50%

-0,50% 2,6304 2,4872 ) 15)q 2,2298 2,1 000

-0,25% 2,5029 2,3641 2,2321 2,1045 1,9836

0,00% 2,3798 2,2432 2,1119 1,9903 1,87r'1

+0,25 yo 2,2611 2,t269 1,9971 r,8785 I "7688

+0,50% 2,1448 2,0150 1,8874 1,7733 1,6s91
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20l7 m' finansįnės ataskaįtos

5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų isigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir
tikrosios vertės pasikeitimo (EUR)

*20] 6 m. Įiepos 28 d, įmonė, į kuriq fondas bullo investavęS, gavo veikĮos Įeidimq veikti' kaip koĮektyvinio įnvestavįmo

subjektas, tad 20Į6 m. pasikeitė akcijų kĮasifikayimas įš nuosavybės vertybinių popierių į kitų koĮektyvinių investalimo
subjektų akcijas.

**Vertės padidėjimas apima investicijų pardavimo pelnq (l45 664 EUR) ir teigiamq investicijų vertėS polEtį
(1 926 387 EUR).

lnvesticijos

Pokytis (20 1 7-0 t -01 - 2017 -12-3 1)

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

20t6-12-31 Įsigyta

Parduota
(įšpirkta)

Vertės
padidėjimas

Vertes
sumažėjimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2017-12-31

Pinigai 226 140 (9s s47) I 30 593

Pinigų rinkos priemonės

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 2 149 877 2s6 800 (256 800) 2 t49 8'.77

Vyriausybių ir centrinių bankų
arbajų garanįuoti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Kiti ne nuosavybės veĄbiniar
popieriai 2 t49 877 256 800 (2s6 800) 2 149 877

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Kitų kolektyvinio investavimo
subjekų investiciniai vieneįai ir
akcijos 5 949 r94 2 009 999 l 155 641 9 tl4 834

Išvestinės finansinės priemonės

Nekilnojamojo turto objektai

Kitos investicijos

Iš viso: 832s2tt 2009 999 (9s s47) | 412 441 (2s6 800) It 395 304

Investicijos

Pokytis (20 l 6-0 1 -0Į _ 2016-12-31)

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2015-12-31 Įsigyta

Parduota
(išpirkta)

Vertės
padidėiimas**

Vertės
sumažėjimas

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2016-12-3r

Pinigai 59 888 166 252 226 r40

Pinigų rinkos priemonės

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai 4 1 18 820 (1 960 000) 40s 300 (414 243) 2 149 877

Vyriausybių ir centrinių bankų
arbajų garantuoti ne nuosavybės
vertybiniai popieriai

Kiti ne nuosavybės veĄbiniat
popieriai 4118820 (1 960 000) 405 300 (414243) 2149 87'7

Nuosavybės vertybiniai popieriai*

Kitų kolekfyvinio investavimo
subjekĘ investiciniai vienetai ir
akcijos* 2 127 262 2 000 001 (2s0 r20) 2 0'72 }sl 5 949 194

Išvestinės finansinės priemonės

Nekilnoj amojo turto objektai

Kitos investicĮos

Iš viso: 6 30s 970 2166253 (2 2t0 120) 2 477 351 (414243') 8325 2ll
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20I7 m. finansįnės ataskaįtos

6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai) (EUR)

Investicijos
Ataskaitinis laikotamis Praėię finansiniai metai

Pelnas Nuostoliai Pelnas Nuostoliai

Vyriausybių ir centrinių bankų arbajų
garantuoti ne nuosavybės vertybiniai
popieriai

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės veĄbiniai popieriat

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų
investiciniai vienetai ir akcįos r45 664

Išvestinės finansinės priemonės

Iš viso: t4s 664

Pęr 20l'7 m. investicįų pardavimų nebuvo.

7. Išvestinės finansinės priemonės arjų grupės paga,l26-ąjįverslo apskaitos standartą oolšvestinės
finansinės priemonėsoo.

Nebuvo.

8. Atlyginimotarpininkamssąnaudos.

Nebuvo.

9. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų
skaičius nesikeičia.

Nebuvo.

10. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

Gautos paskolos:

Paskolos likutis
201',1-12-31

Paskolos
grąžinimo
terminas

Palukanų
norįna

Paskola I 1 000 000 2019-0',7-09 t2%
Paskola 2 I 000 000 2019-07-09 12Yo

Iš viso 2 000 000

Suteiktų paskolų nebuvo.

11. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

Nebuvo.
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20 l 7 m. Jinansįnės ataskaįtos

12. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo imonės subjektais ir
pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio sumos' suskirstytos i grupes, kita
reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą ,,Susiję asmenys'6 ir 6-ąjį verslo
apskaitos standartą,,Aiškinamasis raštas". (EUR)

Ataskaitinio
laikotarpio

Prieš metus

Gautinos ir mokėtinos sumos

]sipareigojimas valdymo įmonei (už perstaĄltas sąnaudų sąskaitas) 4 657 7 r'70

Įsipareigojimas valdymo įmonei už gautą išankstinį apmokėjimą už įsigytus Fondo
investicinius vienetus

Kitos gautinos sumos (sėkmės mokesčio avansas valdymo įmonei) 100 000 I 00 000

Sandoriai per periodą

Priskaičiuotas valdymo mokestis 20 284 75 4ls
Išmoketa lėšų išperkant fondo vienetus 43 960 44 200

20|7 m. gruodžio 31 d. susįę asmenys kartu valdo 46,01 yo visų fondo išleistų ir neišpirktų fondo

vieneĘ.

Kitos gautinos Sumos' avansu valdymo įmonei Sumokėtas sėkmės mokestis apskaičiuotas pagal Fondo
investavimo taisyklių 85 p. Sėkmes mokestis Valdymo įmonei yra išmokamas kaip avansas iki Fondo
panaikinimo' Pasibaigus Fondo veiklos terminui ir padalįant (likviduojant) Fondą Valdyrno įmonei
išmokėtas Sękmės mokesčio avansas yra Sudengiamas su faktiškai Valdymo įmonei priklausančia
Sėkmės mokesčio suma (už visą Fondo veiklos laikotarpį). Jeigu avansu išmokėto Sėkmes mokesčio
suma yra didesnė už faktiškai Valdymo įmonei priklausiančią Sėkmes mokesčio sumą, nustatytas

skirtumas proporcingai išmokamas Investuotojams.

201"t m. gruodžio 31 d. galimas sėkmės mokestis, apskaitomas kaip neapibrėŽtasis įsipareigojimas:

Kaip atskleista apskaitos politikos dalyje sėkmės mokestis apskaitoje pripažįstamas ir yra išmokamas
tik pasibaigus fondo vęiklos terminui ir padalijant (likviduojant) fondą, todęl atitinkamai šis

įsipareigojimas2077 m. gruodžio 31 d. yra laikomas neapibreŽtuoju įsipareigojimu.

13. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos
lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keįtimo ar dėl klaidų taisymo
pagal1-ąji verslo apskaitos standartą ,,Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir
klaidų taisymas".

Nebuvo.

14. Trumpas reikšmingų poataskaitinių ivykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos
įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimuso apibudinimas pagal 19-ąji
verslo apskaitos standartą ,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji isipareigojimai ir turtas bei
poataskatiniai įvykiai'o.

20l8 m. birželio 4 d. įvykęs UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" akcininkų susirinkimas
patvirtino dividendus, atitinkamai ,,Prosperus Real Estate Fund I" paskirta 242 ūkst. EUR dividendų.
Kitų poataskaitinių įvykių nebuvo.

201s-01-02 201s-07-02 20r5-12-1,7 2016-08-3 1 20t7-01-02 2017-12-14 2017-12-31

Faktinis IRR 28,90 % (s 112 7s0) t92 342 t99 219 369 176 1 89 005 46 376 9 436 428

Minimalios grąžos baįeras 10'00oA (s 112 750) 192 342 199 219 369 176 I 89 005 46 3'.76 5 643 s49

Grąža virš minimalios grąžos
bariero

3 792 879

Sėkmės mokestis 758 576
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20l7 m. finansįnės ataskaįtos

15. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai,
neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę.

Nebuvo.

l6. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę
būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar isipareigojimams pagal 18-ąji
verslo apskaitos standartą ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" ir kitus verslo
apskaitos standartus.

Nebuvo.

|7. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija

* Metinė gqža tdį procentįnįS investįcįjų vertėS poĮ.yįįS per meĮus, kuris apima tįek įnyeslįcįjos kapitaĮo polq)tį, tiek peĮnq ir
divįdendus bei paĮūkanas. Metinė fondo grqža gaĮi SvyruoĮį. Aukštesnės grqžosfondai įaįp paį pasižymi didesne įnvestayįmo
rizįka;
* Standartinis nuoktypis _ StatįSįįnis rįzikos rodįklįs, apibūdinantis įnvestįcįjų portfeĮio grqžos kintamumq. Jeį įnvesticijų

SįandarįįnįS įurį

Per paskutinius
3 metus

Per
paskutinius

5 metus

Per
paskutinius

10 metų

Nuo
veiklos
pradžios

Vidutinis investicinio vieneto (akcįos) vertės poĘltis* 0,306 0,0293

Vidutinė bendroji investicĮų grąža* 2',7,89vo 27,89%

Vidutine grynoji investicįų grūa* 28,2504 28,25 o/o

Vidutinis investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio standartinis
nuokrypis*

0,2263 0,2263

Ataskaitinio
laikotarpio

Prieš
metus

Prieš 2
metus

Prieš l0
metų

Investicinio vieneto (akcĮos) vertės poĘltis* 0,279s 0,503 I 0,3293

Metinė bendroji investicijų grąža* 13,72% 35,11 % 34,85%

Metine grynoii investiciių grąža* 13,98% 37,84% 32,93%

Investicinio vieneto (akcĮos) vertes pokyčio standartinis nuokrypis' 0,0189 0,t775 0,1 504
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Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estate Fund I"
20l7 m. /Įnansįnės ataskaįtos

18. Atskaitymai

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė fondo gryųų aktyvų daĮis skiriama jo
valdymo išĮaidoms padenglį. Šįos įštąidos tiesiogįaį sumąžina įnvesįuoįojo įnvestįcįjų grqžq' Pr1mėįįna, kad, skaičiuojant
BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižveĮgiama.

Atskaitymai

AtskaiĘmų dydis,
taiĘltas

ataskaitiniu
laikotarpiu

Per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuoĘ atskaitymų

suma (EUR)

Procentinė dalis nuo
ataskaitinio laikotarpio

vidutinės grynūų aktyvų
vertės

201'l m.

Už valdymą:

nekintamas dydis 1,50% 20284 0,23%

sėhnės mokestis 20%
Turto saugotoiui Maksimalus l5 % 217 0,00 %

Už sandorių sudarymą

Užauditą 4 840 0,05%

Kitos veiklos išlaidos: t9 113 0,22"h

Apskaitos mokestis 4 528 0,05%

Išlaidos teisiniams konsultantams 8 386 0,09%

Reklamos išlaidos

Žyminiai mokesčiai

Banko komisiniai 6 199 0,07 %

Priskaičiuotos palūkanos

Išlaidų, iskaičiuojamų įBIK, suma 44 4s4 0,50%

BIK % nuo vidutinės GAV* 0,50 Y.

Visų išlaidų suma 44 4s4 0,50vo

AtskaiŲmai

Atskaitymų dydis,
taikytas

ataskaitiniu
laikotarpiu

Per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuoĘ atskaitymų

suma (EUR)

Procentinė dalis nuo
ataskaitinio laikotarpio

vidutinės grynūų aktyvų
vęrtės

20t6m.

Už valdymą:

nekintamas dydis t,50% 75 415 1,01 %

SėkmėS mokestįS 20%
Turto saugotoiui Maksimalus 15 7o 363 0,01 %

Už sandorių sudarymą

Už auditą 4 537 0,06%

Kitos veiklos išlaidos: 4 600 0,06Vo

Apskaitos mokestis 4 554 0,06%

Išlaidos teisiniams konsultantams

Reklamos išlaidos

Žyminiai mokesčiai

Banko komisiniai 46 0,00 0/o

Priskaičiuotos palūkanos

Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma 84 915 1,14 o/.

BIK % nuo vidutinės GAV* l,r4 0/o

Visų išlaidų suma 84 915 r,t4%
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l9. Pinigų srautai (EUR)

Direktorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (paraŠas, data)zĮ}{P ga ēe

Tpaliotas asmuo
data)

%zt 26 06

Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas

,,Prosperus Real Estatę Fund I"
20l7 m. finansįnėS ataskaįtos

Gędiminas Baltakis
(vardas ir pavardė)

t Regina Sajienė
(vardas ir pavarde)(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr 2017 2016

I. Pagrindinės veikIos pinigų srautai

I.1 Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos 256 800 2 624362

I. l.l Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai 2210 120

r.1.2. Gautos palūkanos 256 800 414 242

I.1.3. Gauti dividendai

r.1.4. Kitos veiklos įplaukos
r.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (2 0s6 966) (2 088 933)

t.2.t lšmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir
įvykdyti įsipareigojimai (2 009 999) (2 000 00r)

t.2.2. Išmokos. susĮusios su valdymu (24 78r) (79 916)

1.2.3. Išmokos, susĮusios su administracinėmis ir
bendrosiomis reįkmėmis (22 186) (e 016)

r.2.5. Kitos išmokos (sėkmės mokesčio avansas valdymo

įmonei)
Grvnieii pagrindinės veiklos oinigų srautai (r 800 166) 535 429

II. Finansinės veiklos pinigų srautai

II.1 Išplatinti Fondo investiciniai vienetai

T1.2. Išpirkti Fondo investiciniai vienetai (235 381) (369 t71)

II.3, |šmokos iŠ pelno

II.4. Gauta paskolų 2 000 000

II.5 Grąžinta paskolų

II.6 Sumoketa palūkanų (60 000)

I.7 Pinigų srautai, susĮę su kitais finansavimo šaltiniais

II.8 Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai I 704 619 (369 177)

ilL Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųių pinigų likučiui

ry Grvnasis ninigu srautu padidėiimas (sumažėiimas) (9s s47) 166252

v Pinigų laikotarpio pradžioje 226 140 59 888

vI. Pinigų laikotarpio pabaigoje 130 593 226140
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