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NeprlKlaUS0nt0 aUdltorlatls lŠVada
UAB,,lnvesticijų valdymas,,Prosperus" akcininkui
Nuomonė

Mes at1ikome UAB .,lnvesticijų Va|dymas ,.Prosperus" finansinių ataskaitų auditą. lmonės
f inansines ataskaitas sudaro:

.
r
o
.
.

2017 m' gruodŽio 31 d. f inansines būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų bendrųtų pajamų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų nUoSaVo kapitalo pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų Srautų ataskaita, ir
finansinių ataskartų arškinamasis raŠtas, jskaitant reikŠmin9ų apSkaitos metodų SantraUką.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apre lmonės 2017 m
grUodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
sraUtUS pagal tarptaUtinius finansines atskaitomybėS standartUS, priimtus taikyti EUropos
Sąjungoje.

Pagrindas nuomoneį pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito Standartus (toliau _ TAS). MūSų atsakomybė pagal šiuos
StandartuS iŠsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už f inansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagaI Tarptautinių buhalterių etikos

standartųvaldybosiš|eistąBuhalteriųprofesionalųetlkoskodeksą(to|iau-TBESVkodeksas)ir
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų aUdito jstatymo rerkalavimus, susrjusius 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 tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame praneŠime, tačiaU ji neapima
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus iŠvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
inf ormaci1os patei kimą'

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos užtikrinimo įšvados apie ją, iŠskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant f inansinių ataskaitų auditą, mūSų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai f inansinėse ataskaitose, arba mūsų
žinioms, pagrjstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip reikŠmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi
atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iŠkraipymą, mes turime atskleisti šjfaktą.
Mes neturime sU tuo susijusių pastebėjimų.

02o18 ,.KPMG Baltics", UAB, yra LiėtUvos ribotos €tsakomybės imonė ir
nepriklausomų KPMG jmonių narių, priklausančių Šveicarijos jmonoi
.,KPMG International cooperative" (.,KPMG lnternētional"}, tinklo narė.
Visos teisės saUgomos.

lmones kodas:?t t4e4su t
PVM mokėtojo kodės: LT1 14949716

Mes taip pat privalome jvertinti, ar lmonės metiniame praneŠime pateikta finansinė informaclja
atitinka tų pačių finansinių melų finansines ataskaitas bei ar metiniS pranešimas buvo parengtas
laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrjsta finansinių ataskaitų audito metu
atIi ktu da rbu, visais re ikŠmi nga is atžvi lg ia is
:

.

jmonės metiniame praneŠime pateikti finansinrar duomenys atitinka tų pačių finansrnių
metų finansinių ataskaitų duomenis; ir

o

jmonių
lmonės metinis praneŠimas buvo parengtas laikantrs Lietuvos Respublikos
jstatymo
lavimų.
rei
ka
f įnansinės atska itomybės

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga uŽ šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą
ir teisingą pateikimą pagal tarptaUtiniUS f inansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina f inansinėms
ataskaitoms parengti be reikŠmingų iŠkraipymų dėl apgaulės ar k|aidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė prrvalo jvertinti jmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęStinUmU ir veiklos tęStinUmo apskaitos principo taikymu,
iŠskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti jmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti lmones finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą uŽtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir iš|eisti auditoriaus iŠvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas _taiaukŠto lygio užtikrinimas, o ne garanti1a, 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, 1eigu galima pagrjstai
numatyti, kad aįskirai ar kartu jie gali turėti didelės 1takos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis f inansinėmis ataskaitomis.
AtIikdami auditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendrmus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

jvertiname f inansinių ataskaitų reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaules arba klaidų
rrziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką tr 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, klasto1imas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

o

ga|etume suplanuoti
]gyjame Supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti
nUomonę apie lmonės vidaus kontrolės veiksmlngumą.

o

Nustatome

ir

lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą
su 1ais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

ir

vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei

3
@2018,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos ats€komybės įmonė ir
nepriklaU90mų KPMG jmoniŲ narių, priklausančių Šveicarijos jmonei
,,KPMG lntērnational cooperative" (,,KPMG lnternarion8l"), iinklo narė.
Visos tēisės ŠaUgomos.

o

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomrs susijęs reikŠmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl lmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmes1j susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nuomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito
jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačrau būsimi jvykiai ar sąlygos gali
lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

.

lvertiname bendrą f inansinių ataskaitų pateikimą, StrUktūrą
ar f inansinese ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai
pateiklmo koncepciją.

ir
ir

turinj, jskaitant atskleidrmus, ir tai,
jvykiai taip, kad atitiktų teisingo

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti uŽ va|dymą atsakingus asmenis apie audito apimtj
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, jskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
kuriuos nustatome audito metu.

ir

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

J-l

lv

Atestuota auditorė
Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. birŽelio B d.

@2018,,KPMG Baltics", UAB, yra Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė
nėpriklausomų KPMG imonių nariŲ, p.iklausančių Šveicariios įmonei
,.KPlMG lntornationa| cooperativė" (,,KPMG lnternational"), tinklo nalė.

iį
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UAB,,Investicijų valdymas,,Prosperus66 metinis pranešimas
Ūž 20t7 metus

UAB

,,Investicijų valdymas ,,Prosperus" veikla yra informuotiesiems investuotojams skirtr1
kolektyvinių investavimo subjektų steigimas ir valdymas. Įmonė turi galiojantį veiklos leidimą
Nr. 0l, išduotą 20|4 m' sausio 23 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu Nr. 03-l4.

UAB ,,Investicijų valdymas

,,Prosperus" 2014 m. isteigė uždarojo tipo nekilnojamojo turto
investicinį fondą ,,Prosperus Real Estate Fund I" pagal informuotiesiems investuotojams skirtų
kolekt1vinių investavimo subjektų įstaŲmą. Lietuvos banko Priežiūros tamyba2014 m. gegužės
20 d. sprendimu Nr. 24I-79 patvirtino šio fondo investavimo taisykles. 2016 m' liepos 28 d.
Lietuvos banko Priežiūros tamyba UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" suteikė veiklos
leidimą veikti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių
investavimo subj ektų įstaŲmą.
Taip pat Įmone 2015 m. įsteigė informuotiesiems investuotojams skirtą uždarojo tipo investicinę
bendrovę UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas" (buvusi UTIISIB UAB ,,Prosperus Real

Estate Fund II"), kuri 2017 m. vasario 14 d. gavo veiklos leidimą veikti pagal Lietuvos
Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstaŲmą.
Šios bendrovės valdymas 2017 m. lapkričio 16 d. buvo perduotas UAB ,,Lewben Investment
Management", o 2018 metais UAB ,,InvesticĮų valdymas ,,Prosperus" perleido šios bendrovės
akcijas.
20117

m. gruodžio 31 d.

UAB

,,Investicijų valdymas ,,Prosperus" turėjo vieną dukterinę įmonę:

Salis

Imonė
UTIISIB UAB,,LIM Verslo
Trikampio NT Fondas"
(buvusi UTIISIB UAB
,,Prosperus Real Estate Fund

Ataskaitinių metų

Grupės

Investicijos
savikaina

pelnas (nuostoliai)
(tūkst. EUR)

valdomų

(tūkst. EUR)

akciiu dalis

Lietuva

100

rr.)

J

Iš viso

3

Nuosavas
kapitalas
(tūkst.

EUR)

o/o

J

Investiciniai fondai
201'7 m. gruodžio 3l d. UAB ,,Investicijų valdymas ,,Prosperus" valdė
investavimo subjektus (KIS):

KIS navadinimas
Prosperus Real Estate Fund

UTIISIB UAB,,Prosperus
Stratesic RE Fund"
Iš viso

GAV

I

(E'ĮIR)

2017

454
9 9'71 0s2
t9 407 506
9 436

l23l

Fondo vnt. /
akciiu vnt.
4 468287

l0 590 470
15 058

748

Dalyvių
skaičius

15
5

20

GAV

(EUR)

20161231

041
6 211 643
t4 629 684
8 418

du kolektyvinio

Fondo vnt. /
akciiu vnt.
4 594 ll0
',7

Dalyvių
skaičius
t6

721 900

J

l6

t2 316 010
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Rizikos ir kiti neapibrėžtumai
Kasdienėje veikloje Įmonė susiduria su įvairia riz1ka. Išskirtinos šios pagrindinės patiriamos
rizikos rūšys: kredito tizika,likvidumo rizika, rinkos rizika bei operacinė rizika.
Kredito rįzika

tai rizika, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti savo
prisiimtų įsipareigojimų Įmonei. Valdydama šią riziką, Įmonė siekia sandorio šalimi pasirinkti tik
tokius klientus, kurių patikimumas nekelia abejonių, o sandorio suma neturėtų viršyti kredito
rizikos apribojimų. Įmonės likvidžios lėšos laikomos bankuose ir gali būti investuojamos įaukšto
kredito reitingo skolos vertybinius popierius.
Kredito rizika

-

Likvįdumo rizika

-

tai rizika, kad Įmonė nesugebės laiku vykdyti savo prisiimtų finansinių
įsipareigojimų. Tuo tikslu Įmonė nuolat palaiko pakankamą pinigų rezervą, kad bet kuriuo metu
galėtų užikrinti pilną ir savalaikį savo įsipareigojimų užtikrinimą.

Likvidumo riz1ka

Rįnkos rizįka

Rinkos rizika - tai galimybė patirti nuostolius dėl vertybinių popierių kainos pokyčio, palūkanų
norrnos pokyčio, valiutos kursų pokyčio. Įmonė likvidžių lėšų neinvestuoja į kotiruojamus
nuosavybės veĄbinius popierius išskyrus savo pačios įsteigtus fondus. Valdydama palūkanų
normos riziką Įmonė siekia sudaryti indelių sandorius ar įsigyti skolos veĘbinius popierius kurių
išpirkimas ar sandorio pabaiga nėra ilgesni negu 3 metų trukmės.

operacinė rizįka

operacinė riz1ka

_ tai

rizika del netinkamų ar neįgyvendintų vidaus kontrolės procedūrų,

nepakankamai saugių informacinių technologrjų ar jų sutrikimų, personalo netinkamos veiklos ar
išorinių priežasčiųįatirti tiesioginjai irlar netiesioginiai nuostoliai. Šios rizikos siekiama išvengti
diegiant naujas informacines technologijas, susijusias su duomenų Saugumu, priimti tinkamas
personalo pareigines instrukcijas ir vidaus kontrolės procesus ir jų įgyvendinimo procedūras.

Veiklos rezultatai
Įmonės pajamos iš fondų platinimo ir valdymo veiklos 2017 m. sudarė l80 902 EUR, 20l6 m.
113 369 EUR.

-

UAB

,,Investicijų valdymas ,,Prosperuso' Įmonės uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio
fondo ,,Prosperus Real Estate Fund I" dalyviams taikomas 1,5 %o metinis turto valdymo mokestis,
skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Valdymo mokestis neskaičiuojamas nuo tos

GAV

dalies, kuri yra investuota į kitus Valdymo įmonės valdomus kolektyvinio
investavimo subjektus. Fondo dalyviams taip pat yra taikomas 20 Yo sėkmės mokestis, jeigu
investicinis fondas uždirba daugiau, negu nustatyta minimali metinė grąža.

Fondo

UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" dalyviams taikomas 1,5 %o metinis turto valdymo
mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Fondo dalyviams taip pat yra
taikomas 20 %o sėkmės mokestis, jeigu investicinis fondas tlŽdirba daugiau, negu nustat1rta
minimali metinė grąŽa'
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_
Įmonės intas2017 m. sudarė 1 555 447 EUR,2016 m. Įmonės turtas 493 974 EUR. Įmonės
_
pelnas
434
EUR.
l07
m.
pelnas 2017 m' sudarė |59 2l3 EUR, 20l6
Įmonės
2016m.

2017 m

44r 152
1 ss1 428

43 500
281 939
493 974

180 902

tt3 369

r59 2t3

10'1 434

43 500

Istatinis (pasirašytasis) kapitalas

Nuosavas kapitalas
Turtas

Komisinių, valdymo ir klientų
aptarnavimo veiklos paiamos
Palūkanų ir panašios paiamas
Grynasis pelnas (nuostoliai)
2018 m. Įmonės pagrindiniai tikslai:

Tęsti Prosperus Real Estate Fund I veiklą, bei pradėti turto pardavimo procesą;
Išplatinti naują UTIISIB
turto įsigijimus.

UAB

,,Prosperus Strategic RE Fund" akcijų emisiją bei vykdyti naujus

20|7 m. Įmonė nebuvo supirkusi savo akcijų.

Informacija apie Ęrimų ir plėtros veiklą
Per ataskaitini2017 metų laikotarpių Įmonė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdė.

Informacija apie Įmonės vadovo, valdybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas
Įmonės valdybos narys ir direktorius Gediminas Baltakis:
Teisinė forma
Uždaroji akcinė
bendrovė

Pavadinimas

Kodas

Buveinė

SIA,,Bikernieku

40r03308429

Krisjana Valdemara
Ryea. Latviia
Antano Tumėno g.4,

Valdybos

Vilnius, Lietuva

narys

Ąžuolpo g.7'LT-

Investavimo
komiteto

Lietuva

narys

Ulonų g. 2,LT-08245
Vilnius, Lietuva

Generalinis
direktorius

properties"

Asociacija

Lietuvos investicĮų
valdytojų asociacija

304461 108

Uždarojo tipo
informuotiesiems
investuotojams
skirta investicinė
bendrovė uždaroji
akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė
bendrovė

UTIISIB UAB

303293515

,,Prosperus Strategic

RE Fund"

UAB,,Prosperus
grupė"

304469642

iela2l -

Pareigos
Direktorius

11, LV-1010,

07171 Vilnius,

Pagrindinė darbovietė yra Įmonėje
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Įmonės valdybos narė Lina Pranculė:
Teisinė forma
Uždaroji akcinė
bendrovė
Uždarojo tipo
informuotiesiems
investuotojams
skirta investicinė
bendrovė uždaroji
akcinė bendrovė

Kodas

Pavadinimas

UAB,,JTI Baltic"

l l l 583352

UTIISIB UAB

303293515

,,Prosperus Strategic
RE Fund"

Pagrindinė darbovietė yra

UAB

,,JTI

Baltic

Buveinė
Konstitucijos pr.2lC,
LT-09306 Vilnius,
Lietuva
Ąžuolyno g.7,LT07171 Vilnius, Lietuva

Pareigos
Teisės
skyriaus
vadovė
Investavimo
komiteto
narys

.

Įmonės valdybos narys Kęstutis Faktorovičius:
Teisinė forma

Pavadinimas

Kodas

UAB ,,Kenova Asset

304'793904

UAB,,Kenova Group"

302480526

UAB,,KenovaNT"

302323902

UAB ,,Kenova LT"

3032234',70

UAB,,Ferma LT"

3047085',76

UAB,,Fondvesta"

304608857

Uždarojo tipo
informuotiesiems
investuotojams
skirta investicinė
bendrovė uždaroji
akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė

UTIISIB UAB

3032935r5

AB,,AUTOŪKIS"

121494966

Akcinė bendrovė

AB,,Autoūkis NT"

304',121883

Uždaroji akcinė
bendrovė

Uždaroji akcinė

Management"

bendrovė

Uždaroji akcinė
bendrovė

Uždaroji akcinė
bendrovė

Uždaroji akcinė
bendrovė

Uždaroji akcinė
bendrovė

,,Prosperus Strategic
RE Fund"

Buveinė
Lvovo g. 105A,
LT-08104
Vilnius, Lietuva
Turniškių g.29-1,
LT-10104
Vilnius, Lietuva
Užupio g' 25-11,
LT-01202
Vilnius, Lietuva
Antano Krutulio
g. 58, Vilnius,
Lietuva
Turniškių g.29-1'
LT-10104
Vilnius, Lietuva
Turniškių g.29-1,
LT-10104
Vilnius, Lietuva
Ąžuolyno g. 7,
LT-07171
Vilnius, Lietuva

Verkių g.39,LT09109 Vilnius,
Lietuva
Verkių g.39,LT09109 Vilnius,
Lietuva

Direktorius

(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas, data)

ą?4

P6 P6

Pareigos

Direktorius

Direktorius

Plėtros vadovas

Direkįorius

Direktorius

Direktorius
Investavimo
komiteto narys

Valdybos narys

Valdybos narys

(vardas ir pavardė)
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aAB,,Investicijų valdymas,,ProsperĮĮs"

MANAGEMENT

2017

m.

finansinės ataskaitos

UAB,,InvesticĮų valdymas,,Prosperus"

Įmonė:
Įmonės kodas:
Buveinės adresas:

303144',788

Konstitucijos pr.

9-

124,

Vilnius, Lietuvos Respublika

Finansinės būklės ataskaita
Pastabos

Nr

2016-12-31

20t'7-12-31

TURTAS
turtas
Nematerialusis turtas

I 811

Materialusis turtas

1

Trumnalaikis turtas

lrekvbos ir kitos gautinos sumos

Išankstiniai apmokėiimai
Kitas trumpalaikis turtas

3 000
7 580

t3'745

629 409
901 417
83

466 093
66

1'.l

422
22 820
I 554 15r
7 557 428

486 394
493 974

4

Pinieai

TURTO

3 277

,į
I

Kitos investiciios

Trum

2 199

2

turto iš viso

2381

466

kio turto iš viso

IŠvlso

4 160

2330

VAS KAPITALAS IR
NUOSAVAS KAPITALAS

Istatinis (oasirašvtasis) kapitalas
Privalomasis ręzervas
NepaskirsMasis pelnas (nuostoliai)
Nuosavo kapitalo iš viso

5

441 152

43 s00
4 350
234 089
281 939

I 000 000

85 306

92996

89 862

996

23 669
r98 837

43 500
4 350
393 302

SUMOS IR
mokėtinos sumos ir
Po vieneriu metu mokėtinos paskolos
Gauti išankstiniai apmokėiimar
Atidetoio oelno mokesčio isipareigoiimas
Po vieneriu metu mokėtinų sumų ir ilsalaikių isipareigoiimų iš viso

Po

6
1
12

1 092

Per ūenerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus mokėtinos paskolos

Į2

Pelno

7

Su darbo sanfukiais susiię isipareigoiimai
paiamos
lr
Sukauptos
ir kitos mokėtinos sumos ir
Per vienerius metus mokėtinų sumu ir trumpalaikių isįpareigojimų iš viso

6't60
2 191

I 559

3 388

23280

1 694
9 945
13 198

t0 941

IR ĮSIPAREIGOJIMAI

IS

vISo

| 116 276

2r2035

NUoSAvo KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

IŠ

vlso

1 557 428

493 974

MoKriTINos SUMos

13-39 puslapiuose pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas Įmonės vardu pasirašė ir patvirtino išleidimui:
Direktorius

(valdymoįmonėsvadovopareigųpavadinimas)

}o:::'ė''}7Į%e

Regina Sa-iienė

Toa'lintas asmrrn

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarky,ti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Gediminas Baltakis
(vardas ir pavarde)

(parašas,

(vardas ir pavardė)

l,0tr o{ 03
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PROSPERUS

UAB rrlnvesticij ų vaĮdymas,,Prosperus "

MANAGEMENT

ASSET

2017

m.

finansinės ataskaįtos

UAB,,InvesticĮų valdymas,,Prosperus"

Įmonė:
Įmonės kodas:
Buveinės adresas:

303144788

Konstitucijos pr. 9 -124, Vilnius, Lietuvos Respublika

am ataskaita

Ben

Pastabos

Straipsniai

Nr

Komisinių, valdymo ir klienĘ aptamavimo veiklos pajamos
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos

2017
180 902

8

(4',79)

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

t80 423

Kitos paiamos

2016
113 369

(335)

il3

034

Bendrosios administracinės sąnaudos

9

(121 247\

I 500
1128132)

59 t76

(13 598)

Finansinės veiklos paiamos
Finansinės veiklos sąnaudos

l0
l0

125 388

142 635

G2261\

VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAT)

F',INANSINĖS

vEIKLos REZULTATAS

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis

12

GRYNASIS PELNAS (NUSTOLIAI)

83 127

3 261\
t39 374

142303

t25 776

l6 910

(18 342)

r59 2r3

107 434

KITOS BENDROSIOS PAJAMOS
IŠ

vlso BENDRŲJŲ PAJAMŲ UŽ FINANSINIUS

METUS

13-39 puslapiuose pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas Įmonės vardu pasirašė ir patvirtino išleidimui:

Direktorius
(v al dym

o įmonė s vad ovo

p-u..
ų u*a
p

ini

**;

4

#?o{?

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

eė a.P

"ffi

-G"di^inu"Bultukis

(parašas,

"*#rfi

Regina Saiienė
(vardas ir pavardė)

/,ur 06 o?
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ASSET

UAB,, Investicij ų valdymas,,Prosperus"
2017 m. finansinės aĮaskaitos

MANAGEMENT

Įmonė:

UAB,,InvesticĮų valdymas,,Prosperus"

Įmonės kodas:
Buveinės adresas

KonstitucUos pr. 9 -124, Vilnius, Lietuvos Respublika

303 I 44788

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (EUR)
Apmokėtas
istatinis
kapitalas

Likutis 2015-12-31

AkcUų

priedai

Rezervai

43 500

Grvnasis pelnas (nuostoliai)
Kitos bęndrosios paiamos
Iš viso

už metus

SudaMas privalomasis rezervas
Iš viso

Likutis 2016-12-31

43 s00

43 500

Iš viso

131 005

174 505

10'7 434

107 434

107 434

t07 434

4 350
4 350

(4 350)
(4 3s0)

4 350

234 089

281939

159 213

159 213

159 213

ts9 2t3

393 302

44t 152

Kitos bendrosios
Įįmos
Iš viso bendrųiu paiamu už metus

Likutis 2017-12-31

NepaskirsŲ_
tasis pelnas
(nuostoliai)

4 350

13-39 puslapiuose pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis
Šias finansines ataskaitas Įmonės vardu pasirašė ir patvirtino išleidimui:

Gediminas Baltakis

Direktorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Ioą'linfac asmtlo

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

(parašas, data)

zg/2 eį e?

4
(parašas,

(vardas ir pavardė)

Regina Sajienė
(vardas ir pavardė)

ta./t ol P 3
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PROSPERUS
ASSET

UAB,,Investicij ų valdymas,, ProsperĮĮS "
2017 m. finansinės ataskaitos

MANAGEMENT

UAB,,Investicijų valdymas,,Prosperus"

Įmonė:
Įmonės kodas:
Buveinės adresas:

srau

303 144788

Konstitucijos pr. 9-124,Vilnius, Lietuvos Respublika

ataskaita
Pastabos Nr

Straipsniai

2016

201',l

PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Komisiniu. valdvmo ir klientų aptarnavimo veiklos paiamos
Sumokėta komisiniu

Už kitas paslaugas gautos sumos

1',78

264

110 529
'7

fllr

Už kitas paslaugas sumokėtos sumos
Pinisu išmokos darbuotoiams

03l)

fl I 588)

Sumokėti mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėi imai

Grvnieii pasrindinės veiklos pinigų srautai

55 b45

INVESTICINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

(r3l

729

588)

(6 297)
(20 801)

ų0

428\

(2 199)

Materialioio turto isieiiimas
Materialioio turto oerleidimas
Vertybinių popierių isieiiimas
Vertybiniu popierių perleidimas

(165 466')
l5l 036
(19 100)
23 000

Sutęiktos paskolos
GraŽinta suteiktu oaskolų
Gauti dividendai
Gautos palūkanos

57 016

562

Grvnieii investicinės veiklos pinigu srautai

(9 968)

FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Akciių išleidimas
Akciių supirkimas
oblieaciių išleidimas

54 817

200

Gautos paskolos
Grąžintos paskolos
Sumokėtos palūkanos
Kitos finansinės veiklos pinigų iplaukos

20 000
(20 000)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

(25187\

(25 387')

27 300
300\
(2 247)
(12)

(4',7

02

259)

GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS

(SUMAZEJIMAS)

20 490

(7 870)

2330

10 200

22820

2330

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO

PRADZIOJE

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ
PINIGŲ LIKUCIUI
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO

PABAIGOJE

13-39 puslapiuose pateikiamas aiškinamasis raštas yra Sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Šias finansines ataskaitas Įmonės vardu pasirašė ir patvirtino išleidimui:
l)irektorius
(valdymo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

Gediminas Baltakis

ą>{P eš'ėy
(narašas_ data)

(vardas ir pavardė)

(paraŠas,

Regina Sajienė
(vardas ir pavardė)

X,au o6 o !
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PROSPERUS
ASSET

UAB,, Investicij ų valdymas,, Prosperus"
2017 m. finansinės atasknįtos

MANAGEMENT

Aiškinamasis raštas

l.

Bendroji dalis

,,Prosperus" (toliau _ Įmone) registruota 2073 m. rugsėjo 20 d.
Registracijos Nr. 303l44788. Buveine - KonstitucĮos pr.9-|24, Vilnius, Lietuvos Respublika.

UAB ,,InvesticĮų valdymas

Įmonė valdo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą nekilnojamojo turto investicinį

Real Estate Fund I" (įsteigtas 20|4 m. gegužės 20 d.) ir uždarojo tipo
fondą
',Prosperus
informuotiesiems investuotojams skirtą investicinę bendrovę UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund"
registracijos Nr. 303293515, buveinė _ Ąžuolyno g.7,LT-0717l Vilnius, Lietuvos Respublika,
kuri gavo veiklos leidimą 20|6 m.liepos 28 d Lietuvos banko sprendimu Nr. 03-l00.
Galiojanti valdymo įmonės licencija Nr. 01 išduota 20|4 m' sausio 23 d. Lietuvos banko valdybos
sprendimu Nr. 03-l4. Pagal šią licencĮą Įmonė gali verstis šia veikla:
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos
informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

-

2017 m' gruodžio
Yo balsų).

ir 100

3l

d. Įmonės vienintelis akcininkas

- UAB

,,Prosperus grupė" (l50 000 akcijų

2077 finansinių metų pabaigoje Įmonėje dirbo 2 darbuotojai. Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Įmonėje dirbo darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2077 m. buvo 2 darbuotojai,
2016m. - I darbuotojas.

l

2015 m. rugsėjo 11 d. Įmonė įsteigė dukterinę įmonę uždarojo tipo informuotiesiems
investuotojams skirta investicinė UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas" (buvusi UTIISIB
UAB,,Prosperus Real Estate Fund II"), registracijos Nr. 304097512, buveinė _ Ulonų g.2,
Vilnius, Lietuvos Respublika, kuri 2017 m. vasario 14 d. gavo veiklos leidimą Lietuvos banko
sprendimu Nr. 03_30 veikti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų
kolektyvinių investavimo subjektų įstaŲmą. Sios bendrovės valdymas 20|'7 m. lapkričio l6 d.
buvo perduotas UAB,'Lewben Investment Management", o 2018 metais UAB,,Investicijų
valdymas ,,Prosperus" perleido šios bendrovės akcijas.
Šiais metais Įmone konsoliduotųių finansinių ataskaitų nerengia, nes dukterinė įmonė buvo
perklasifikuota prie finansinio turto apskaitomo tikrąja verte per pelną nuostolį ir po balansinės
datos įvyko dukterinės įmones perleidimas (žr.3 pastabą).

2'

20117

m. gruodžio 31 d.

UAB ,,Investicijų valdymas ,,Prosperus" turėjo vieną dukterinę imonę:
Grupės

Investicijos
savikaina

Imonė

Salis

valdomų

(tūkst. EUR)

akciiu dalis

UTIISIB UAB,,LIM Verslo
Trikampio NT Fondas" (buvusi
UTlISIb UAB..Prosperus Real Lieįuva
Estate Fund II")
Iš viso

Ataskaitinių metų

Nuosavas
kapitalas

(tūkst. EUR)

EUR)

pelnas (nuostoliai)

(tūkst.

100%
3

J

3

l3

PROSPERUS
ASSET

3.

MANAGEMENT

UAB,, Inv esticij ų valdy mus,, Pro Sp er uS "
2017 m' 'finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Atitikimas nustaĘtiems standartams
Šios finansinės ataskaitos (toliau _ finansinės ataskaitos) yra parengtos pagal 20|6 m. gruodžio 3l
d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstaŲmą, Lietuvos Respublikos įmonių
finansinės atskaitomybės įstaŲmą ir Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau TFAS), priimtus taikyti Europos sąjungoje (toliau - ES).

Įmonės vadovybė parengė šias finansines ataskaitas 2018 m. birželio 8 d. pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus Įmonės vadovybės parengtos finansinės ataskaitos tvirtinamos metiniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas turi teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba
nepatvirtinti jų ir reikalauti parengti naujas finansines ataskaitas.

Įvertinimo pagrindas
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorine savikaina, išskyrus investicĮas, apskaitomas
tikrąja verte per pelną (nuostolius).

Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas
Rengdama finansines ataskaitas pagal TFAS, vadovybė turi remdamasi prielaidomis atlikti
įvertinimus, kurie daro įtaką apskaitos principų parinkimui bei finansinėse ataskaitose pateiktoms
turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų Sumoms. Faktiniai rezu|tataj gali skirtis nuo atliktų
įvertinimų. Įvertinimai bei susijusios prielaidos nuolat peržiūrimi. Įvertinimų pasikeitimo įtaka
pripažįstama tuo laikotarpiu, kuriuo įvertinimas yra peržiūrimas, bei ateinančiais laikotarpiais, jei
įvertinimas daro įtaką ir ateinantiems laikotarpiams.
Informacija apie reikšmingas sritis, kurios susijusios su vertinimų neapibrėžtumais, taikant
apskaitos politiką, ir kurios turi reikšmingos įtakos finansinėse ataskaitose pateiktiems skaičiams,
pateikiama šiose pastabose:

-

3 pastaba

-

išduotų paskolų vertinimas;

7 pastaba _ gautų išankstinių apmokėjimų amortizuota savikaina;
7 pastaba - sėkmės mokesčio pripažinimas;
14 pastaba - finansinių rizikų ir kapitalo valdymas;
17 pastaba _ finansinių instrumentų tikroji vertė.

Funkcinė valiuta
Įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos
iĮespubliĮos naįionaline valiuta - eurais (EUR). Ši valiuta yra Įmonės funkcinė valiuta.

4.

(a)

NepritaiĘti nauji standartai ir išaiškinimai

Apskaitos politikos pakeitimai
Išskyrus toliau nurodytus pakeitimus, Įmonė nuosekliai taike apskaitos politiką' išdėsŲtą 4
pastaboje, visiems šiose finansinėse ataskaitose pateiktiems laikotarpiams.
20]17 m.

sausio

1 d. Įmonė pradėjo

taikyti toliau nurod1tus naujus standartus ir standartų pataisas,

įskaitant atitinkamas kitų standartų pataisas.
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UAB,, Investicij ų vaĮdymas,, Prosperus "
2017 m' finansinės ataskaįtos

MANAGEMENT

1 d. įsigalioję nauji standartai ir standartų pataisos, kurie šioms
nansinėms ataskaitoms įtakos neturėjo:

Toliau pateikiami 201'l m. sausio
fi

(,
(b)

Kąsmetinįaį TFAS patobulinimąį - įvairūs standartaį'

Neįsigalioję standartai, standartų išaiškinimai ir išleistų standartų pataisos
Kelętas naujų standartų, pataisų ir išaiškinimų galioja metiniams laikotarpiams, prasidedantiems
po 2018 m. sausio l d., ir dar nebuvo taikyti rengiant šias finansines ataskaitas. Standaftai,
aiškinimai ir pataisos, kurie gali būti aktualūs Įmonei, bei vadovybės įvertinimai del galimos naujų
ir peržiūrėtų standartų bei išaiškinimų įtakos juos pirmą kartą pritaikius yra nurodyti žemiau'
Įmonė neketina taikyti šių pataisų, standartų ir išaiškinimų anksčiau.

(i)9-asis TFAS ,,Finansinės priemonės" (20Į4m.) (gaĮioja 2018m. sausio ] d' arba vėĮiau

prasidedantiems metįniams ataskaitiniams Įaikotarpiams; taikoma retrospekŲviai su tam tikromis

išįmtimis. NereikaĮaujama taisyti ankstesnių Įaikotarpių informacijos; taisyti ankstesnių
Įaikotarpių informacijq gaĮima, bet tik jei tai įmanoma nesiremįant vėĮiau įgltomi's žiniomis.
Le idži ama pr adet i tailqlt i anks č i au. )

Šiuo standartu pakeičiamas 39-asis TAS ,,Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vettinimas",
tačiau toliau taikoma 39-ojo TAS išimtis del finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų portfelio
palūkanų norTnos pozicijos tikrosios vertės apsidraudimui. Ūkio subjektai galipasirinkti apskaitos
politiką: taikyti 9-ajame TFAS nustatytus apsidraudimo apskaitos reikalavimus ar toliau taikyti
esamus, 39-ajame TAS nustaty,tus, apsidraudimo apskaitos reikalavimus visai apsidraudimo
apskaitai.

Nors leistini finansinio turto vertinimo pagrindai _ amortizuota savikaina, tikroji vertė kitų
bendųjų pajamų ataskaitoje, tikroji vertė pelne (nuostoliuose) _ yra panašūs į 39-ajame TAS
nustatytus vertinimo pagrindus, grupavimo i atitinkamas vertinimo grupes kriterijai labai skiriasi.

Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

.

finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas
siekiant surinkti sutaĄje numatytus pinigų srautus; ir

.

dėl finansinio turto sutarties sąlygų nustaĮrtomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie
yra tik pagrindines Sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.

-

laikyti finansinį turtą

Be to, dėl ne prekybos nuosavybės priemonių bendrovė gali pasirinkti neatšaukiamai teikti

vėlesnius tikrosios veftės pokyčius (įskaitant užsienio valiutos keitimo pelną ir nuostolius) kitų
bendrųjų pajamų ataskaitose. Šie .jokiomis aplinkybėmis nėra perklasifikuojami į pelną ar
nuostolius.

Skolos priemonių, įvertintų tikrąja verte kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, palūkanų pajamos,
tikėtini kredito nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo pelnas ir nuostoliai pripažįstami pelnu arba
nuostoliais taip patkaip ir finansinio turto, apskaityto amortizuota savikaina, atveju. Kitas pelnas
(nuostoliai) pripažįstami kitomis bendrosiomis pajamomis, o nutraukus pripažinimą
perklasifikuojamas į pelną ar nuostolius.
9-ajame TFAS nustatytame vertės sumažėjimo modelyje 39-ojo TAS patirtų nuostolių modelis
pakeičiamas tikėtinų kredito nuostolių modeliu; tai reiškia, kad nebėra būtina, kad nuostolio įvykis
būtų įvykęs prieš pripažįstant vertės sumažėjimo atidėjinius.

9-ajame

TFAS yrr pateikiamas bęndrasis

apsidraudimo apskaitos modelis, paga| kurį

apsidraudimo apskaita yra labiau suderinta su rizikos valdymu. Apsidraudimo sandorių rūšys _
tikrosios vertės apsidraudimo sandoris, pinigų srautų apsidraudimo sandoris ir grynosios
investicĮos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoris - nesikęičia, tačiau Įmonės
vadovybė turės priimti papildomus vertinimo sprendimus.
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Standarte nustatoma naujų reikalavimų siekiant taikyi apsidraudimo apskaitą, ją tęsiant ar
nutraukiant; pagal šį standartą prie apdraustųjų objektų taip pat galima priskirti papildomas

pozicĮas.

Būtina išsamiai atskleisti papildomą informaciją del ūkio subjekto rizikos valdymo ir
apsidraudimo veiklos.

Dėl
Įmonė nemano, kad 9-asis TFAS (2014 m.) turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms.
kad
subjekto
ūkio
ukio subjekto veiklos pobūdžio ir turimų finansinių priemonių rūšių nemanoma,
finansinių priemonių grupavimas ir vertinimas pagal 9-ąiį TFAS keisis. Vis dėlto ukio subjektas
mano, kad turto, kuris patenka į tikėtinų kredito nuostolių vertės sumažejimo modelio taikymo
sritį, vertės sumažejimo nuostoliai gali padidėti ir tapti nepastoviais.

(ii)|S-asis TFAS ,,Pajamos pagaĮ suĮartis su kĮientais" (gaĮioja metįnįams ataskaitiniams

laikotarpiams, prasidedantiems 20]8 m. sausįo

l

d. arbavėĮiau. Leįdžiama tailryti anksčiau.)

Naujajame standarte nustab/ta sistema, kuria pakeičiamos esamos pajamų pripažinimo gairės
pagal TFAS. Ūkio subjektai taikys penkių žingsnių modelį, kad nustat1rtų, kada pajamas pripažinti
ir kokia suma. Naujajame modelyje nustatyta, kad pajamos turėtų būti pripažįstamos, kada (ei)
ūkio subjektas prekės ar paslaugos kontrolę perduoda klientui tokia suma, į kurią ūkio subjektas
tikisi turėti teisę. Priklausomai nuo to, ar yra tenkinami tam tikri reikalavimai, pajamos
pripažįstamos:

.
o

per tam tikrą laikotarpį tokiu būdu, kuriuo parodoma ūkio subjekto veikla, arba

tokiu momentu' kai prekių ir paslaugų kontrolė perduodama klientui.

l5-ajame TFAS taip pat įtvirtinti principai, kuriuos ūkio subjektas turi taikyti atskleisdamas
kokybinę ir kiekybinę informaciją, finansinių ataskaiĘ naudotojams pranešdamas naudingą

informacĮą apie pajamų ir pinigų Srautų, atsirandančių dėl sutarties su klientu, pobūdį, sumą, laiką
ir neapibrėžtumą.

pirmą
Įmone atliko l5-ojo TFAS analizęjos finansinėms ataskaitoms ir vadovybė nemano, kad
Dėl
finansinėms
ataskaitoms.
reikšminga
bus
daroma
kartą taikant naująjį standartą
įtaka Įmonės
pagal
TFAS
15-ąiį
nemanoma,
kad
pajamų
rūšies
ūkio subjekto veiklos pobūdžio ir gaunamų
keisis ūkio subjekto pajamų pripažinimo laikas ir vertinimas.

(iii) 10-ojo TFAS įr 29-ojo TAS pataisos ,,Turto pardavimas ar įnašai tarp investuotojo ir jo
asocijuotosios ar bendrosios įmonės" (TASV koĮ kas nenustatė jsigaĮiojimo datos, tačįau
leįdžiama tailcyti iš anlcsto.)

Pataisose smulkiau paaiškinama, kad sandoriuose su asocĮuotįa ar bendrąja įmone pelno ir
nuostolių pripažinimo dydis priklauso nuo to, ar parduotas turtas ar turto įnašas laikomas verslu,
pvz.i

o

visas pelnas ar nuostoliai yra pripažįstami, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar
bendrosios įmonės sudaromas sandoris apima turto ar kelių turto vieneĘ, kurie sudaro
verslą (nesvarbu, ar jis yra patronuojamojoje įmonėje, ar ne), perleidimą;

o

pelnas ar nuostoliai pripažįstami iš dalies, kai investuotojo ir jo asocijuotosios ar
bendrosios įmonės sandoris apima turtą, kuris verslo nesudaro, net jei šis turtas yra
patronuoj amoj oj e įmonej e.

jas pritaikius, turės reikšmingos įtakos finansinėms
Įmonė nemano, kad pataisos, pirmą kartą
ataskaitoms.
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(iv) l6-asis TFAS ,,Nuoma" (galioja 20Į9 m. sausio ] d. arba vėĮiau prasidedantiems metinįams
ataskaįtįniams Įaikotarpiams. Leidžiama taikyti anlrsčįau, jeigu ūkio subjektas taiko ir 15'qjį
TFAS). Dar nepatvirtįnta ES.

16-uoju TFAS pakeičiamas l7_asis

TAS ,,Nuoma" ir susĮę aiškinimai. Šiuo

standartu

panaikinamas šiuo metu taikomas nuomininkų dvigubos apskaitos modelis; vietoje jo įmonių
reikalaujama didŽiųą dalį nuomos sandorių apskaityti finansinės būklės ataskaitoje pagal vieną
modelį, panaikinant atskirtį tarp veiklos ir finansinės nuomos.
Pagal l6-jį TFAS sutartis yra nuoma arba jąapima, jeigu ji suteikia teisę valdyti identifikuoto turto
naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį. Pagal naująjį modelį reikalaujama, kad tokioms
sutartims nuomininkas pripažintų teisę naudoti turtą ir nuomos įsipareigojimus. Teisė naudoti turtą
yra nudėvima, o įsipareigojimas kaupia palūkanas. Dėl to daugumos nuomos sandorių atvejais
susidarys išankstinių sąnaudų, net tuo atveju, kai nuomininkas moka pastovius metinius nuomos
mokesčius.
Naujuoju standartu nustatoma ribotos apimties išimčių nuomos sandoriams, kurie apima:

.
.

nuomos sandorius, kai nuomos laikotarpis neviršĮa 12 mėnesių, o sandoris nesuteikia
galimybių pirkti; ir
nuomos sandorius, kuriuose pagrindinis turtas yra mažavertis (angl. small-ticket leases)

Nuomotojo apskaita pritaikius naują|į standartą didŽiĄa dalimi liks nepakitusi, o atskittis tarp
veiklos ir finansinės nuomos bus išlaiky'ta.
Manoma, kad naujasis standartas, pirmą kartą ji pritaikius, turės reikšmingos įtakos finansinėms
ataskaitomis, nes pagal jį Įmonė privalės savo finansinės būklės ataskaitoje pripažinti su veiklos
nuoma susijusį turtą ir įsipareigojimus, kai Įmonė yra nuomininkas. Įmonės sudaryta nuomos
sutartis dėl automobilio nuomos patektų į naujojo standarto taikymo sritį ir Įmonės preliminariu
vertinimu 33 tūkst. EUR suma galėtų būti pripažinta kaip ilgalaikis turtas.
(v) 2-ojo TFAS pataisos: mokėjimo akcijomis sandorių kĮasifikavimas ir vertinimas (gaĮioja
20]8 m. sausio ] d. arba vėĮiau prasidedantiems metiniams ataskaįtinįams Įaikotarpiams;
taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau') Dar nepatvirtįnta ES.

Pakeitimais išaiškinama mokėjimo akcijomis apskaita šiose srityse:

o

mokėjimo akcĮomis sandorių, kurie padengiami grynaisiais pinigais, teisių sutęikimo ir
kitų nei teisių suteikimo sąlygų įtaka;

o

mokėjimo akcijos sandoriai su išskaitomų mokesčių įsipareigojimų sudengimo grynąia
verte mechanizmu; ir

o

mokėjimo akcijomis sandorių nuostatų ir sąlygų pakeitimas, pakeičiant sandorių
klasifikavimą iš sandorių, kurie padengiami grynaisiais pinigais, į sandorius, kurie
padengiami nuosavu kapitalu.

Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Įmonė finansinių
ataskaitų pateikimui, nes Įmonė nesudaro mokėjimo akcijomis sandorių.

(vi)7-ojo TAS pataisos (galioja 2017 m. sausio ] d. arba vėĮiau prasidedantiems metiniams
ataskaitiniams Įaikotarpiams; taįkoma perspekųlviai. Leįdžiama taikyti anksčiau.) Dar
nepatvirtinta ES.

Pataisomis nustatomi nauji atskleidimo reikalavimai; šie nauji atskleidimai turėtų padeti
naudotojams įvertinti finansinės veiklos įsipareigojimų pasikeitimus, įskaitant pinigų srauĘ ir
nepiniginius pokyčius (tokius kaip nuostolių ar pelno iš sandorių užsienio valiuta įtaka, pokyčiai
dėl patronuojamūų įmonių kontrolės įgijimo ar netekimo, tikrosios vertės pokyčiai).
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Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartąjas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Įmonės finansinių
ataskaitų pateikimui.
(vii) 12-ojo TAS pataisos: nereaĮizuoĮų nuostoĮių atidėtojo mokesčio turto pripažinįmas (galioja
20t7 m. sausio ] d. arba vėĮiau prasidedantįems metiniams ataskaitiniams Įaikotarpiams,'
taikoma perspektyviai. Leidžiama taikyti anlesčiau.) Dar nepatvirtinta ES.

Pataisomis išaiškinama, kaip ir kada apskait;rti atidetojo mokesčio turtą tam tikromis situacĮomis
ir kaip nustat5rti būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas atidėtojo mokesčio turto
pripažinimo vertinimo tikslai s.
Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės reikšmingos įtakos Įmonės finansinių
ataskaitų pateikimui, nes Įmonė jau dabar busimą apmokestinamąjį pelną vertina taip, kaip to
reikalauj am a pagal patai sas.

(viii)40-ojo TAS pataisos: investįcįnio turto perkėĮimas (gaĮioja 2018 m' sausįo ] d. arbavėĮiau
prasidedantiems metįniams ataskaitiniams laikotarpiams; taikoma perspektyviai.) Dar
nepatvirtinta ES.
Pataisomis įtvirtinamas }-ajame TAS ,,Investicinis tultas" nustat1rtas perkelimo į investicinįturtą
arba iš jo principas nurodant, kad toks perkėlimas turėtų būti atliekamas tik pasikeitus turto
naudojimo paskirčiai. Remiantis pataisomis, perkėlimas atliekamas tada irtik tada, kai naudojimas
faktiškai pasikeičia, t. y. turtas atitinka investicinio turto apibreki arba nustoja ją atitikti ir yra
naudojimo pasikeitimo įrodymų. Vien vadovybės ketinimų pasikeitimas nesudaro prielaidų
perkėlimui.
Įmonė nemano, kad pataisos turės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nes Įmonė neturi

investicinio turto.

(ix) TFAAK22-asis aįškįnimas ,,Sandoriaį užsienio valiuta ir išanl{Stinis atĮygis" (gaĮioja 2018 m'

sausio 1d. arba vėliau prasidedantiems metinįams ataskaitiniams Įaikotarpiams). Dar
nepatvirtinta ES.
Pagal šį aiškinimą nustatoma, kaip nustatyti sandorio datątam,kad būtų aišku, kokįvaliutos kursą
naudoti su nepiniginio turto ar nepiniginio įsipareigojimo, atsirandančio išmokėjus arba gavus
išankstinį atlygį užsienio valiuta, pripažinimo nutraukimu susĮusio turto, sąnaudų ar pajamų (ar
jų dalies) pirminio pripažinimo metu. Tokiomis aplinkybėmis sandorio data yra diena, kai ūkio
subjektas primą kartąpripaŽįsta dėl išankstinio atlygio išmokėjimo ar gavimo atsiradusinepiniginį
turtą ar nepini ginius įsipareigoj imus.

Įmonė nemano, kad aiškinimas, pirmą kartą jį pritaikius, turės reikšmingos įtakos Įmonės
finansinėms ataskaitoms, nes Įmonė , pirmą kartą pripažindamas dėl išankstinio atlygio
išmokėjimo ar gavimo atsiradusįnepiniginįturtą ar nepiniginius įsipareigojimus, naudoja sandorio
dienos valiutos kursą.
(x)

Kasmetiniai TFAS patobuĮinimai

Kasmetiniai TFAS patobulinimai2014-2016 m. ciklui buvo išleisti2016 m. gruodžio 8 d. Juos
sudaro dviejų standartų dvi pataisos bei atitinkamos kitų standartų ir išaiškinimų pataisos, dėl ko
keičiama apskaitos politika pateikimo, pripažinimo ar vertinimo tikslais. l2-ojo TFAS
,,InformacĮos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas" pataisos galioja 2017 m. sausio
1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, o 28-ojo TAS
,,InvesticĮos įasocijuotąsias įmones ir bendras įmones" pataisos galioja 20l8 m. sausio l d. arba
veliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Pataisos taikomos
retrospektyviaj, leidŽiama taikyti anksčiau.
Tikėtina, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Įmonei finansinėms ataskaitoms.
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Reikšmingi apskaitos principai

Toliau pateikta apskaitos politika buvo nuosekliai taikoma visiems šiose finansinėse ataskaitose
pateiktiems laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės
sumažėjimo nuostolius. Amortizacija apskaičiuojama tiesiniu būdu per numatomą ilgalaikio
nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį ir apskaitoma pelne (nuostoliuose).
Numatomas turto naudingo tarnavimo laikotarpis - l0 metų.

Ilgalaikis materialusis turtas
Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu:

-

jį numatoma naudoti ilgiau kaip vienerius

metus;

tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
nustat5Ąą minimalią turto įsigĮimo savikainą pagal atskiras turto

jis atitinka bendrovėje
grupes.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą
nusidevėjimą ir vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą
(tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius.
Bendrovė taiko šiuos ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius:

Metai

34

Biuro įrengimai, baldai ir įrankiai
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei

J

jo tarnavimo trukmė yra ilgesne nei vieneri metai ir

įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 145 EUR.

Nefinansinio turto vertės sumažėjimas
Finansinių ataskaitų rengimo dieną Įmonė nustato, ar yra požymių, kad turto vertė gali būti
sumažėjusi. Jei tokie požymiai egzistuoja, arba jei yra reikalingakartą metuose tikrinti, ar turto
vertė nėra sumažėjusi, Įmonė apskaičiuoja tokio turto atsiperkamąją vertę. Turto atsiperkamoji
vertė yra grynoji galimo pardavimo kaina ar jo naudojimo vertė, priklausomai nuo to, kuri yra
didesne. Turto atsiperkamoji vertė yra nustatoma individualiam turtui, išskyrus tuos atvejus, kai
turtas negeneruoja pinigų srautų, nepriklausomų nuo kito turto ar turto grupių. Kai apskaitinė
turto vertė viršĮa atsiperkamąją vertę, turto vertė yra sumažėjusi, ji yra sumažinama iki
atsiperkamosios vertės. Nustatant naudojimo vertę planuojami pinigų srautai yra diskontuojami
iki dabartinės vertės, naudojant priešmokestinę diskonto normą, kuri atspindi pinigų laiko vertę
rinkoje galiojančiomis sąlygomis ir specifinę to turto riziką. Nustatant tikrąją veftę atėmus
galimas pardavimo išlaidas yra naudojamas atitinkamas vertinimo modelis. Tęstinės veiklos
vertės sumažėjimas yra pripažįstamas pelne (nuostoliuose) tuose išlaidų straipsniuose, kurie
susiję su nuvertėjusiu turtu.
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Turtui kiekvienos ataskaitos sudarymo metu vertinama, ar buvo požymių, kad anksčiau
pripaŽĮstamas vertės sumažėjimo nuostolis daugiau nebeegzistuoja arba sumažėjo. Jei tokie

poįmiai

egzistuoja, Įmonė įvertina atstatomą sumą. Anksčiau pripažintas vertės sumažėjimas yra
atstatomas tik tuo atveju, kai pasikeite įvertinimai, naudoti nustaĄrti atsiperkamajai vertei, lyginant

su paskutiniu vertės sumažejimo pripažinimo momentu. Šiuo atveju apskaitinė turto vertė yra
padidinama iki atsiperkamosios vertės. Ši padidinta vertė negali būti didesnė už tokią apskaitinę
turto vertę (įvertinus nusidėvėjimą), kuri butų buvusi, jei praeityje niekada nebūtų pripažintas
vertės sumažėjimas. Vertės sumažėjimo atstaŲmas yra pripažįstamas pelne (nuostoliuose).

Investicijos į dukterines įmones
Investicijos į dukterines įmones Įmonės finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitytos įsigijimo
savikaina atėmus vertės sumažej imą.

Įsigijimo savikaina yra lygi sumokėto atlygio tikrajai vertei. InvesticĮos apskaitinės vertės
vertinimas dėl ver1ės sumažėjimo atliekamas, kuomet įvykiai ar aplinkybių pasikeitimas parodo,
kad investicĮos apskaitinė vertė gali viršy,ti atsipirkimo vertę. Esant tokioms aplinkybėms Įmonė
atlieka investicijos atsipirkimo vertės įvertinimą. Jei investicijos apskaitine vertė viršija jos
atsipirkimo vertę, investicija yra nurašoma iki atsipirkimo vertės (didesnė iš tikrosios vertės
atėmus pardavimo išlaidas arba naudojimo vertės). Vertės sumažėjimas apskaitomas pelne
(nuostoliuose), finansinių sąnaudų straipsnyje.

Nusprendus investiciją parduoti, investicija yra perklasifikuojama kaip finansinis turtas,
apskaitytas tikrąja verte per pelną (nuostolį). Investicijų perleidimo pelnas ar nuostolis yra
apskaitomas pelne (nuostoliuose) finansinės veiklos straipsnyj e.
Kitos investicijos
Pagal 39-ųį TAS ,,Finansinės priemonės: pripažinimas ir vęrtinimas" finansinis turtas yra
skirstomas į finansinį turtą, apskaitomą tikrįa verte per pelną (nuostolius), suteiktas paskolas ir
gautinas Sumas, iki išpirkimo termino laikomą finansinįturtą ir finansinįturtą, laikomą galimam
pardavimui. Iš pradžių finansinis turtas 1ra apskaitomas įsigijimo verte, kuri yra lygi sumokėto
atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant (išskyrus finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte per pelną
(nuostolius)) sandorio sudarymo sąnaudas.

Finansinio turto kategorijayra nustatoma turto įsigijimo metu ir, kai leidžiama ir yra būtina,
peržiūrima kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

Fįnansįnis turįas, anskaitvtas įikrqia verte ner pelna (nuostolius)
Finansinis turtas (išskyrus išvestines finansines priemones), įsigytas prekybiniais tikslais arba jei
toks turto klasifikavimas pasirinktas pirminiu jo pripažinimo metu, priskiriamas ,,Finansinio turto,
apskaityto tikrąja verte per pelną (nuostolius)" kategorijai. Finansinis turtas laikomas įsigyti
prekybiniais tikslais, jei jis buvo įsig1.tas siekiant parduoti artimiausiu metu. Finansinis turtas
įsigijimo metu ir vėliau yra apskaitomas tikrąja verte. Pelnas ar nuostoliai, atsiradę dėl finansinio
turto perkainojimo, yra apskaitomi kaip pelnas arba nuostolis. Palūkanų ir dividendų pajamos ar
palūkanų sąnaudos iš finansinio turto apskaitomos atitinkamai palukanų ir dividendų pajamose ar
palūkanų sąnaudose.
Gautinos sumos įr saįeįkįos oaskoįos

Gautinos Sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikes
gautinos Sumos yra apskaitomos įvertinant jų vertės sumažėjimą, o ilgalaikės gautinos sumos ir
suteiktos paskolos _ amortizuota savikaina, atėmus vertės sumažejimo nuostolius. Pelnas arba
nuostoliai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje tada,kaitoks turtas yra nurašomas, sumažėja
jo vertė ar jis yra amortizuojamas.
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Fįnansįnis turįas, laikomas iki išnįrkįmo
Neišvestinis finansinis turtas, kuris turi nustaĄrtus mokėjimus ir nustat5rtą išpirkimo datą, yra
klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo, jeigu Įmonė ketina ir gali laikyti šią investicĮą iki
išpirkimo dienos. Investicijos, kurių laikymo terminas neapibrėŽtas, nepatenka į šią kategoriją.
Kitos ilgalaikes iki išpirkimo dienos laikomos investicĮos, tokios kaip skolos veĄbiniaipopieriai,
y.u u"ūnr.nos amotlizuota savikaina. Ši vertė yra skaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus
pagrindinės Sumos grąžinimus, pridėjus arba atėmus sukauptą amortizaciją, kuri apskaičiuojama
naudojant apskaičiuoĘ palūkanų nonnos metodą kaip skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir
išpirkimo sumos. Šie skaičiavimai apima visus gautus ar sumokėtus komisinius mokesčius tarp
sutarties šalių, kurie yra apskaičiuotų palūkanų sudėtinė dalis, sąnaudas ir visas kitas priemokas ir
nuolaidas. Pelnas ar nuostoliai iš investicijų, apskaitomų amortizuota verte, yra pripažįstami pelno
(nuostolių) ataskaitoje, kai yra nutraukiamas šių investicijų pripažinimas ar jų vertė sumažėja.
Apskaičiuotų palūkanų noffnos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo
amortizuotai savikainai apskaičiuoti ir palūkanų pajamoms ar sąnaudoms paskirs|rti per
atitinkamą laikotarpį. Apskaičiuotų palūkanų norTna yra norTna, kuri leidžia tiksliai diskontuoti
būsimus mokėjimus grynaisiais pinigais per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo
laikotarpį arba, kur galima, per trumpesnį laikotarpį.
Finans įnis t urtas. laįkomas gaĮįmam

n

ardav

imui

Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui - tai finansinis turtas, kuris nėra išvestinė
finansinė priemonė, skirta parduoti, ir kuris nepriskiriamas nė vienai iš trĮų aukščiau paminėtų
grupių. Po pirminio pripažinimo finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui, finansinėse
ataskaitose apskaitomas tikrųa verte, kartu su pelnu ir nuostoliais, kurie buvo pripažinti kitose
bendrosiose pajamose, ir kaupiamas rezerve nuosavybėje.
Per laikotarpį Įmonė investicĮų šioje kategorĮoje neturėjo.

Iš investicijų uždirbtos ar sumokėtos palūkanos yra apskaitomos kaip palūkanų pajamos ar
sąnaudos, naudojant apskaičiuotų palūkanų noffną. Iš investicijų gauti dividendai yra
pripažįstami pelne (nuostoliuose) kaip Dividendų pajamos, kai atsiranda teise gauti išmokas.

Indėliai kredįto istaigose
Indėl iai kredito į stai go se apskaitomi amortizuota savikaina.

Pįnieai įr pinįqa ekvivaĮentaį
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai
likvidžios investicĮos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizikayra labai nežymi.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, indėliai einamosiose
sąskaitose, kitos trumpalaikės labai likvidžios investicijos.

F'inansinio turto vertės sumažėjimas

Kiekvieną finansinės bukles ataskaitos sudarymo datą Įmonė vertina, ar yra požymių, kad
finansinis turtas ar finansinio turto grupė yra nuvertėję.
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Amortįzaoįa savikaįna oripažintas t urtas
Jeigu yra požymių, kad paskolų ir gautinų Sumų' apskaitomų amortizuota savikaina, vertė yra
sumažėjusi, turto veftės sumažėjimas yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto apskaitines
vertės ir planuojamų pinigų srautų veftės (neįvertinant ateiŲje tikėtinų nuostolių, kurie dar nėra
patirti), diskontuotos finansinio turto pirmine apskaičiuoĘ palūkanų noffna (t. y. apskaičiuotų
palūkanų norma, įvertinta pirminio pripažinimo metu). Turto apskaitinė vertė yra maŽinama
apskaičiuoto vertės sumažejimo suma. Vertės sumažėjimo suma yra įtraukiama į pelną
(nuostolius).

iš

pradžių nustato, ar egzistuoja objektyvūs individualiai reikšmingo turto vertės
sumažėjimo įrodymai. objektyvių irodymų pavyzdŽiai yra tokie kaip skolininko dideli finansiniai
sunkumai, kada yra tikėtina, jog bus pradėtos išieškojimo procedūros prieš skolininką, dingsta
aktyvi finansinio turto rinka, yra reikšmingų pokyčių technologinėje, ekonominėje ar teisinėje
aplinkoje ir skolininko rinkos aplinkoje, arba kai yra pastovus tikrosios finansinio turto vertės
kęitimas žęmiau jo amortizuotos savikainos. Kai nustatoma, jog finansinio turto neįmanoma
atgauti, toks turtas yra nurašomas. Viso to objektyvūs įrodymai yra ieškinių iškėlimas skolininkui
bei tai, jog skolininkas neturi pakankamai turto sumokėti skolas kreditoriams, arba kai neįmanoma
Įmonė

surasti skolininko.
Jeigu vėlesniu laikotarpiu turto vertės sumažėjimo nuostoliai sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti
siejamas su įvykiu, įvykusiu po vertės sumažėjimo pripažinimo, anksčiau pripažintas vertės
sumažėjimas yra atstatomas. Bet koks ateiŲje įvykstantis vertės sumažejimo atstaŲmas yra
pripažįstamas kaip pelnas (nuostoliai) tokiu dydžiu, kad tufto likutinė vertė neviršytų tos likutinės
vertės, kuri butų nustatyta, jei vertės sumažėjimo nuostoliai nebūtų buvę pripažinti, atskaičius
amortizaciją ar nus idėvėj imą.

F įn

an

s

in is t urį as, laį k o mas g aĮimam p ar dav

imui

Jeigu investicijos yra klasifikuojamos kaip turtas, laikomas galimam pardavimui, ir ilgą laiką
tęsiasi ženklus veĄbinio popieriaus tikrosios vertės kritimas žemiau už įsigijimo savikainą, yra
vertinama, ar turto vertė sumažėjo. Jei finansinio turto, laikomo galimam pardavimui, atveju toks
įrodymas yra, tuomet bendras nuostolis, kuris vertinamas kaip įsigijimo savikainos ir dabartines
tikrosios vertės, atėmus anksčiau į pelną (nuostolius) įtrauktus nuostolius dėl šio finansinio turto
vertės sumažėjimo, skirtumas, yra perkeliamas iš nuosavybės eilutės į pelną (nuostolius). Jeigu
vėlesniu laikotarpiu skolos vertybinių popierių, klasifikuojamų laikomų galimam pardavimui,
tikroji vertė padidėja ir jos padidėjimas gali buti objektyviai susietas su įvykiu, atsitikusiu po to,
kai vertės sumažėjimas buvo įtrauktas į pelną (nuostolius), tuomet vertės sumažėjimas yra
atstatomas pelne (nuostoliuose).

F'inansiniai įsipareigojimai
Paga|39-ųĮ TAS ,,Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas" finansiniai įsipareigojimai
yra atitinkamai klasifikuojami kaip: finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte per pelną
(nuostolius); paskolos; skolos; nekonvertuojamos obligacijos; efektyviems rizikos apsidraudimo
sandoriams naudojami išvestiniai finansiniai instrumentai. Pirmą kartą pripažįstant finansinius
įsipareigojimus, jie yra įvertinami tikrąja verte, skolų, nekonvertuojamų obligacijų ir paskolų
atveju taip pat pridedant tiesiogiai priskiriamas sandorio sąnaudas.
Įmonė finansiniams įsipareigojimams priskiria paskolas gautas iš fizinių ar juridinių asmenų,
išleistas nekonvertuojamas obligacijas, bei finansų įstaigoms mokėtinas Sumas.
Vėlesnė finansinių įsipareigojimų apskaita priklauso nuo jų klasifikavimo, kaip aprašyta Žemiau.
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Finansinįai įsinareieoiimaį, anskaitvįį tikraia verte per nelnq' (nuosįolįus|
Finansiniams įsipareigojimams, apskaitytiems tikrąia verte per pelną (nuostolius), priskiriami
įsipareigojimai, skirti prekybai, arba įsipareigojimai, priskirti šiai grupei pirminio jų pripažinimo
metu. Pelnas arba nuostoliai iš šių įsipareigojimų vertės pasikeitimo pripažįstami pelne
(nuostoliuose).

Fi nan sįniai įsįpareigo iįmai, vertįnami amortizuota savįkaįna
Finansiniai įsipareigojimai (skolos, nekonvertuojamos obligacĮos) iš pradžių pripažįstamos gautų

lešų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau finansiniai įsipareigojimai apskaitomos

amortizuota verte, o skirtumas tarp gautų lėšų ir Sumos' kurią reikės sumokėti per skolos terminą,
yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolį.

Finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas
Fįnansinįs turtas
Finansinio turto (arba, kur reikia, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės)
pripažinimas yra nutraukiamas, kai
baigiasi teisės įfinansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; arba
Įmonė perdavė savo teises į finansinio turto pinigų srautus arba išlaike teisę į pinigų
Srautus, bet prisiėmė įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo sutartį
per trumpą laiką; ir
Įmonė arba (a) perleido iš esmės visą su finansinio turto nuosavybe susijusiąrizikąir
naudą, arba (b) nei perleido, nei išlaikė su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet perleido
:

-

šio turto kontrolę.

Kai Įmone perleido teises į turto pinigų

srautus, bet neperleido su turto nuosavybe susijusios
rizikos, naudos ir turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas tiek, kiek Įmonė yra su juo susijusi.

Kai su Įmone susijusio turto perdavimas tampa garantija, tuomet ryšys su susijusiu turtu yra
įvertinamas mažesniąja iš turto sumos ir maksimalios garantĮos sumos, kurią Įmonė turėtų
sumokėti.

Kai su Įmone susĮęs perduotas turtas tampa parduotu irlarba nupirktu pagal pasirinkimo sandorį
dėl tokio perduoto turto įsigijimo, tuomet toks ryšys įvertinamas suma, kurią ūkio subjektas gali
atpirkti. Tačiau, jeigu yra pasirašytas pasirinkimo parduoti sandoris dėl perduoto turto, kuris
įvertinamas tikrąja vette, tuomet ūkio subjekto ryšys įvertinamas žemesniąia iš perduoto turto
tikrosios vertės ir pasirinkimo sandorio įvykdymo kainos.
F i n an

si

nįai

įs įp ar ei g o i imai

Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengtas, atšauktas ar baigėsi
jo terminas.

Kai esamas finansinis įsipareigojimas tam pačiam kreditoriui yra pakeičiamas kitu įsipareigojimu,

su iš esmės kitomis sąlygomis, arba esamo įsipareigojimo sąlygos yra iš esmės pakeičiamos, tokie
pakeitimai yra pripažįstami esamų įsipareigojimų pripažinimo nutraukimu ir naujų įsipareigojimų
pripažinimu, skirtumą tarp jų pripažįstant pelne (nuostoliuose).

Tarpusavio užskaįįos
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi
tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras TFAS reikalauja ar |ęidžia butent tokį užskaiŲmą.
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Tikrosios vertės nustaŲmas
Daugelis Įmonės apskaitos principų ir atskleidimų reikalauja, kad būtų nustatyta tiek finansinio,
tiek nefinansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė. Tikroji vertė yrakaina, už kurią vertinimo
dieną butų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį, sudaromą tarp
rinkos dalyvių pagrindinėje rinkoje, o jei jos nėra - palankiausioje rinkoje, į kurią Įmone gali
patekti vertinimo dieną. Įsipareigojimo tikroji vertė parodo jo prievolių neįvykdymo rizikos
poveikį. Tikrosios vertės yra nustatomos pagal kotiruojamas rinkos kainas, diskontuotų pinigų
srautų analizes ir opciono kainų modelius, kaip tinka.
NustaŲdama tufto ar įsipareigojimų tikrąią vertę, Įmonė remiasi prieinamais rinkos duomenimis,

kiek įmanoma. Tikrosios vertės yra pateikiamos žemiau nurodytais trimis tikrosios

vertės

hierarchĮos lygiais, remiantis vertinimo metoduose taikomais kintamaisiais:

l

lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos

(nepakoreguotos).

2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus į l lygį įtrauktas kotiruojamas turto arba įsipareigojimų kainas,
kurie stebimi tiesiogiai (t. y. kaip kainos) arba netiesiogiai (t. y. išvesti iš kainų).
3 lygis: turto arba įsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi
kintamieji).

Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar įsipareigojimo tikrąją vertę, gali būti priskiriami
skirtingiems tikrosios vertės hierarchĮos lygiams, tikrosios veftės hierarchĮos lygis, kuriam
priskiriama visa nustatyta tikroji vertė, turi būti nustatomas remiantis žemiausio lygio kintamuoju,
reikšmingu nustatant visą tikrąją vertę.

Įmonė pripažįsta tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių perkeliamas Sumas to ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, kada pokytis įvyko.

Atidėjiniai
Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, jeigu Įmonė turi teisinį įsipareigojim4 arba neatšaukiamą
pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai; tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar
neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą; įsipareigojimų suma gali būti
patikimai įvertinta.

Akcinis kapitalas ir rezervai

Akcinis kapitalas apskaitomas pagal Įmonės įstatus. Sumokėta suma' kuria išleistų akcijų
pardavimo kaina viršija nominalią jų vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai.

Rezervai sudaromi paskirstant ataskaitinių metų pelną visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu, laikantis LR įstatymų, poįstatyminių aktų bei Įmonės įstatų.
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstaŲmu, Įmonės kasmet privalo pervesti į
privalomą|į rezervą 5 % grynojo pelno, kol šis rezeryas ir akcijų priedai pasiekia 10 % Įmonės
įstatinio kapitalo. Įstatymo numaĄrti rezęrvai yra nepaskirst1rtini ir gali būti panaudojami tik
nuostoliams padengti.

Dividendų paskirsŲmas Įmonės akcininkams yra pripažįstamas kaip įsipareigojimas ir
atvaizduojamas Įmonės finansinėse ataskaitose per laikotarpį, kai dividendai buvo patvirtinti.

Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įmonė gaus Su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai
galima patikimai įvertinti pajamų sumą.
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Komįsinįu, valdvmo įr klientu aoįarnavimo veiklos naiamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Komisinių, valdymo ir klientų
aptarnavimo veiklos pajamos, kurias sudaro pajamos už fondų ir klientų veĄbinių popierių

portfelių valdymą bei konsultav imą, pripaŽistamos

sute

ikus paslaugas.

UAB

,,Investicijų valdymas ,,Prosperus" Įmonės uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio
fondo ,,Prosperus Real Estate Fund I" dalyviams taikomas 1,5 o/o metinis turto valdymo mokestis,
skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Valdymo mokestis neskaičiuojamas nuo tos

Fondo GAV dalies, kuri yra investuota į kitus Valdymo įmonės valdomus kolektyvinio
investavimo subjektus. Fondo dal1viams taip pat yra taikomas 20 o/o sėkmės mokestis, jeigu
investicinis fondas uždirba daugiau, negu nustatyta minimali metinė grąža.

UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" dalyviams taikomas I,5 %o metinis turto valdymo
mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Fondo dalyviams taip pat yra
taikomas 20 Yo sėkmės mokestis, jeigu investicinis fondas uždirba daugiau, negu nustaĄrta
minimali metinė grąŽa.
Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant minimalios grąŽos barjerą (angl. hurdle rate), kuris yra
lygus 10 Yo per metus. Sėkmės mokestis skaičiuojamas kiekvienam Investuotojui atsižvelgiant į
jo turimų Fondo investicinių vienetų skaičių bei piniginių lešų, už kurias buvo įsigyti Fondo
investiciniai vienetai, Sumos, nuo jos konvertavimo į investicinius vienetus iki investicinių
vienetų, kurie buvo įsigyti už tą piniginių lėšų sumą, išpirkimo dienos. Sėkmės mokestis
skaičiuojamas tik jei Fondo investicinių vienetų verte išpirkimo momentu yra didesnė nei
investicinių vieneĘ įsigijimo kaina, atėmus minimalios grąžos barjero dydį.
Tuo atveju, jeigu Fondo investicinių vienetų vertės prieaugis yra didesnis nei įsigytų investicinių
vienetų kaina ir minimalios grąžos barjeras, 20 Yo Fondo investicinių vieneĘ vertės prieaugį
viršĮusios sumos sumokama Valdymo įmonei, atitinkamai sumažinant Investuotojams moketiną
išperkamų Fondo investicinių vienetų kainą, o likusi šios sumos dalis atitenka Investuotojams.
Sėkmės mokesčio pajamos pripažįstamos, tik esant mokėjimo faktui, t. y. fondų uždarymo metu
arba kai investuotojams yra išmokėta jų investuota suma ir minimali metinė grąŽa.

Dįvidendu įr nalūkana naiamos
Paj amos

yra pripaŽistamos tada, kuomet igyjama teisė j as gauti.

Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susĮusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpįpadarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios
išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaiŲmo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis
įvertinamas diskontuojant atsiskaiŲmo sumą rinkos palūkanų norTna.

Tarpininkams sumokėti komisiniai yra laikomi įsigijimo sąnaudomis ir yrapripaŽįstami bendrųių
pajamų ataskaitoje.

Nuomos įmokos

Veiklos nuomos įmokos tiesiniu metodu paskirstomos per nuomos laikotarpį ir pripažįstamos

pelne (nuostoliuose). Gautos nuomos paskatos pripažįstamos kaip sudėtine visų nuomos sąnaudų
dalis per nuomos laikotarpį.
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Minimalios finansinės nuomos įmokos paskirstomos finansinės veiklos sąnaudoms ir neapmokėto
įsipareigojimo mažinimui. Finansinės veiklos sąnaudos paskirstomos kiekvienam laikotarpiui per
nuomos laikotarpį, kad būtų galima nustatyti pastovią palūkanų nofiną kiekvieno laikotarpio
įsipareigojimų likutinei vertei padengti.
Neapibrėžtosios nuomos įmokos apskaitomos peržiūrėjus minimalias nuomos įmokas per likusį
nuomos laikotarpį, kai patvirtinamas nuomos koregavimas.
NustaŲmas, ar susitarimas apima nuomq
Susitarimo pradžioje Įmonė nustato, ar toks susitarimas yra nuoma (arba ją apima). Konkretus

turtas yra nuomos objektas, kai susitarimo įvykdymas priklauso nuo to turto naudojimo.
Susitarimas suteikia teisę naudoti turtą, jei susitarimu Įmonei perduodama teisė kontroliuoti
valdomo turto naudojimą. Susitarimo vykdymo pradžioje arba jį peržiūrint, Įmone įmokas ir kitas
aplinkybes, kurios apibrežtos susitarime, suskirsto į įmokas už nuomą ir už kitus elementus,
remiantis jų sanŲkine tikųja verte. Jei Įmonė nusprendžia, kad neįmanoma patikimai atskirti
finansinės nuomos įmokų, turtas ir įsipareigojimai pripaŽįstami verte, kuri lygi valdomo turto
tikrajai vertei. Vėliau isipareigojimai sumažinami tada, kai atliekami mokėjimai, ir pripažintam
finansiniam įsipareigojimui finansinės išlaidos priskiriamos taikant Įmonės skolinimosi palukanų
norTną.

Fįnansinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Finansines pajamas sudaro investuotų lėšų palūkanos (įskaitant finansinį turtą, laikomą galimam
pardavimui), dividendų pajamos, finansinio turto, laikomo galimam pardavimui, perleidimo
pelnas, finansinio turto, vertinamo tikrąia verte per pelną (nuostolius), tikrosios vertės pokyčiai, ir
perklasifikuotas grynasis pelnas, anksčiau pripažintas kitose bendrosiose pajamose. Palukanų
pajamos pripažįstamos, taikant apskaičiuotų palukanų nonnos metodą. Dividendų pajamos
pripažįstamos pelne (nuostoliuose) tada, kai nustatoma teisė juos gauti; kotiruojamų vertybinių
popierių atveju paprastai tai yraeks-dividentinė diena.

lŽ įsiskolinimus, atidėjinių ir atidėtojo atlygio
diskontavimo padengimas, finansinio turto, laikomo galimam pardavimui, perleidimo nuostoliai,
finansinio turto, vertinamo tikrąja verte per pelną (nuostolius), tikrosios vertės nuostoliai ir
neapibrėžlasis atlygis, pripažinti finansinio tur'to (išskyrus prekybos gautinų sumų) vertės
sumažėjimo nuostoliai ir perklasifikuoti grynieji nuotoliai, anksčiau pripaŽinti kitose bendrosiose
Finansines sąnaudas sudaro palūkanos

pajamose.

Užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų
pateikiami grynųa verte kaip finansinės veiklos pajamos arba sąnaudos, priklausomai nuo to, ar
užsienio valiutos pokyčiai yra grynojo pelno, ar grynųjų nuostolių pozicĮoje.
Išmokos darbuotojams

Socialinio draudįmo

įmo ko s

Įmonė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į ValsŲbinį socialinio draudimo
fondą pagal nustatytų įmokų tarifus, vadovaujantis teisiniais reikalavimais. Socialinio draudimo
įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo

užmokesčio sąnaudoms.

Išmokos, mokamos nutraukus darbo sanįvkias su darbuotoiu
Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos Įmonei nutraukus darbo santykius su darbuotoju iki jo
įprasto išėjimo į pensĮą dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą Savo noru išeiti iš darbo
mainais įtokias išmokas. Įmonė pripažįsta išeitines išmokas tada, kai ji yraakivaizdžiailpareigota
mokėti išeitines išmokas. Jei išeitines išmokos tampa mokėtinos vėliau nei per 12 mėnesių po
finansinės būklėS ataskaitos datos, jos turi būti diskontuojamos iki dabartinės vertės.
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Mokesčiai
2017 m. buvo priskaičiuojami ir mokami šie mokesčiai:

-

socialinio draudimo įmokos nuo pajamų, susijusių su darbo sanŲkiais -30,98
garantinio fondo mokestis -0,2o/o;
pelno mokestis - 15 %.

o/o;

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno
mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstaŲmų reikalavimus. Pagal Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatymą' pelnas nuo 2010 m. sausio 1 d. apmokestinamas l5 proc.
pelno mokesčio tarifu.

Mokestiniai nuostoliai gali būti keliami į kitus metus, išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl
vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Nuostoliai dėl veĘbinių
popierių arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo perkeliami į kitus mokestinius metus,
tačiau dengiami tik veĄbinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos
pajamomis. Nuo 20l4 m. sausio 1 d. keliamais mokestiniais nuostoliais galima mažintine daugiau
kaip 70 % einamųjų metų apmokestinamojo pelno.

Atidėtasis mokestis atspindi grynųą mokestinę įtaką del laikinųjų skirtumų tarp turto ir
įsipareigojimų vertės finansinės ir mokestinės atskaitomybės tikslais. Atidetųjų mokesčių turtas ir
įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui,
kuriuo bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, remiantis mokesčių tarifais, kurie
buvo priimti ar iš esmės priimti finansinės būklės ataskaitos datą.

Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek Įmonės
vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje remiantis apmokestinamojo pelno
prognozėmis. Jei tiketina, kad dalis atidėtojo mokęsčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio
dalis nera pripažįstama finansinėse ataskaitose.

Pobalansiniai įvykiai

Visi po finansinės buklės

ataskaitos dienos įvykę įvykiai (koreguojantys įvykiai) yra apskaitomi
finansinėse ataskaitose, jei jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu ir turi reikšmingos įtakos
finansinėms ataskaitoms. Visi įvykiai, kurie yra reikšmingi, tačiau nėra koreguojantys įvykiai, yra
atskleidžiami šių finansinių ataskaitų pastabose

Neapibrėžtumai
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse
ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybe, kad ekonominę naudą duodanŲs ištekliai bus
prarasti,

yra

|abai maža.

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra prtpaŽįstamas, tačiau jis yra aprašomas
finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

Sandoriai užsienio valiuta
operacĮos užsienio valiuta registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, eurais pagal operacijos
atlikimo dieną buvusį oficialų euro kursą ir Lietuvos banko skelbiamą ęuro ir užsienio valiutos
sanŲkį.
Skolos ir įsiskolinimai užsienio valiuta įvertinami eurais finansinės būklės ataskaitos sudarymo
dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš užsienio
valiutos keitimo yra apskaitomi bendųjų pajamų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos
pajamų ir sąnaudų straipsniuose.
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Pinigų srautų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita atspindi Įmonės įplaukas ir pinigų panaudojimą metų eigoje, taip pat
finansinę padėtį metų pabaigoje. Pinigų srautai, susĮę su trimis pagrindinėmis sritimis: pagrindine
veikla, investicine veikla ir finansavimu.
Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.
Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus bankuose bei trumpalaikes
(iki trijų mėnesių) likvidžias investicijas, kurios gali buti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių
vertės pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius ir
veĘbinius popierius priskiriamos prie investicinės veiklos pinigų srautų. Pinigų srautai iš
vertybinių popierių parodomi investicinės veiklos straipsnyje.
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Aiškinamojo rašto pastabos

1 pastaba. PreĘbos ir kitos gautinos sumos
2016-t2-31

2017-12-31

Straipsnis

Gautinos Sumos, susijusios su įmonės teikiamomis

paslausomis

Kitos gautinos sumos
Abeiotinų gautinų sumų vertės sumažė.iimas
Iš viso

15 674
613 73s

t3 745

629 409

t3 745

2017 m. balandžio 20 d. su kontroliuojančiu asmeniu Įmonė sudarė kredito limito sutar1į,paga|

000 000 EUR kredito limitą su fiksuotomis 5

palūkanomis. Kaip
pinigais
19 tūkst. EUR
paskolomis
buvo
išmokėta
atskleista pinigų srautų ataskaitoje, suteiktomis
Suma, o sugrąžinta suma siekė 23 tūkst. EUR suma, dalis kredito limito sumos, 597 tūkst. EUR
buvo išmokėta išleidžiant obligacijas. Likusi kredito limito suma 2017 m. gruodžio 31 d. buvo

kurią Įmonė suteikė

1

o%

nepanaudota.
Panaudotas
kredito limitas
2017-12-31

2

Kredito limitas

Sukauptos palūkanos

593 100
20 63s

Iš viso

613 735

Kredito
grąžinimo

Palūkanų

norna

terminas

5%

2020-04-20

pastaba. Investicijos į dukterines įmones
2016-12-31

2017-12-31

Turimų akcijų

Nuosavybės
dalis

skaičius (vnt.)

Turimų akcĮų
skaičius

(tūkst. vnt.)

UTIISIB UAB,,LIM Verslo
Trikampio NT Fondas" (buvusi
UTIISIB UAB,,Prosperus Real

Nuosavybės
dalis

3 000

100%

3 000

100

Estate Fund II")

Iš viso

2017 mętais UTIISIB

UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas"

o/o

(buvusi UTIISIB UAB

,,Prosperus Real Estate Fund II") įmonės akcĮos perklasifikuotos įkitas investicijas ir šios akcĮos
buvo perleistos 2018 metais.
3

pastaba. Kitos investicijos
Straipsnis

2016-12-31

201',7-12-31

Turimų
akcĮų /

Turimų
akcĮų /
vienetų
skaičius
(vnt.)
..Prosperus Real Estate Fund I"
UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic

RE Fund"
UTIISIB UAB ,,LIM Verslo
Trikampio NT Fondas" (buvusi
UTIISIB UAII ,,Prosperus Real
Estatę Fund II")
Iš viso

421 477

l2 000

3 000

Nuosavybės
dalis

Vertė,

EUR

890 117

tt

9-43 Yr

299

0"ll

Y"

I

700

o/o

901 417

vienetų
skaičius

Vertė,

(vnt.)

EUR

254 362

466 093

Nuosavybės
dalis

5,54%

466 093
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Investicijos į ,,Prosperus Real Estate Fund I" investicinius fondo vienetus, UTIISIB UAB
,,Prosperus Strategic RE Fund" akcĮas ir UTIISIB UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas"
(buvusi UTIISIB UAB ,,Prosperus Real Estate Fund II") akcijas yra priskiriamos finansiniam
turtui ir klasifikuojamos kaip finansinis turtas tikrąja verte per pelno (nuostolio) ataskaitą.

UTIISIB UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas" (buvusi UTIISIB UAB ,,Prosperus Real
Estate Fund II") akcijos 2016 metais buvo apskaitomos prie investicĮų į dukterinės įmones, o
20|7 m. perkvalifikuotos į kitas investicijas, tad informacĮa apie 2016 m. šioje lentelėje
nepateikiama. Kaip atskleista l9 pastaboje, po balanso dienos Įmonė perleido visus 3 000 UTIISIB
UAB LIM Verslo Trikampio NT Fondas (buvusi UTIISIB UAB,,Prosperus Real Estate Fund II")
akcĮų už bendrą l EUR sumą.

Kitų investicĮų vertė nustatoma pagal grynųą aktyvų vertę, kuri yra artima tikrajai vertei.
Informacija apie Įmonės kredito
atskleista l4 ir 18 pastabose.
4

vertę, susijusi su investicĮomis,

pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2017-12-31

Straipsnis

22 820
22 820

Pinigai banke
Iš viso

20|7 m. ir 2016 m. gruodžio
5

ir rinkos riziką bei tikrąją

3l

2016-12-31

2 330
2 330

d. pinigai nebuvo įkeisti ir disponavimas jais nebuvo apribotas

pastaba. Kapitalas

Įstatinis kapitaĮas
Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 150 000 paprastųių akcĮų, kurių kiekvienos nominali verte 0,29 EUR. Įmonės įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas. Paprastųjų akcijų savininkai turi
vieno balso už vieną akciją teisę Įmonės akcininkų susirinkime bei teisę gauti dividendus, kai jie
paskelbiami, ar lėšas įstatinio kapitalo mažinimo atveju. 20l5 m. sausio mėn. l6 d. Įmonės įstatinis
kapitalas buvo padidintas išleidžiant 50 000 naujų paprasŲų akcĮų, bei konvertuota vienos
akcijos nominali vertė į 0,29 EUR.
Įmonės vadovybė, valdydama kapitalą, nuolat seka, kad nuosavo kapitalo dydis netaptų mažesnis
kaip % Įmonės įstatinio kapitalo dydŽio, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių

įstaŲmas.

Privalomasis rezervas

Pagal Lietuvos Respublikos įstaŲmus Įmonė privalo suformuoti įstaŲmų numaį{ą rezervą. Į ji
Įmonė privalo kasmet pervesti 5 %o grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikoje
finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kol rezervas pasieks l0 % įstatinio
kapitalo. ĮstaŲmų numaĄrtas rezervas negali buti paskirsĄrtas dividendams ir yra sudaromas tik
būsimiems nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti l0 % įstatinio kapitalo,
skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti perskirsĮrta.
2017 m. gruodžio 31 d. Įmonėje įstatymo numa|rtu atveju yra suformuotas privalomasis rezervas,
lygus 4 350 EUR.
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6 pastaba. Po vienerių metų mokėtinos paskolos
2017-12-31

* 2 metus mokėtinos paskolos
- 5 metus mokėtinos paskolos
>5 metus mokėtinos paskolos
Iš viso

2016-12-31

1

2

1 000 000

8s 306

I 000 000

85 306

20l'7 m' gruodžio 31 d. pagal išleistas obligacijas yra9 217 EUR sukauptų mokėtinų palūkanų,

kurios apskaitytos trumpalaikiuose įsipareigojimuose, prekybos

ir kitų

mokėtinų sumų ir

įsipareigojimų eilutėje. Kaip atskleista pinigų srautų ataskaitoje, išleidus obligacĮas pinigais buvo

galta 200 EUR, likusi beveik 1 000 tūkst. EUR suma buvo sudengta: išmokant kreditą
kontroliuojančiam asmeniui (597 tūkst. EUR), atsiskaitant už perkamus ,,Prosperus Real Estate
Fund I" fondo vienetus (316,7 tūkst. EUR), sudengiant mokėtinas paskolas bei sukauptas
palūkanas (86,1 tūkst. EUR).
bl

AS:

Paskolos
Paskolos likutis
2017-12-31

I 000 000
9 217

Išleistos obligaciios
Sukauptos palūkanos už obligaciias

grąžinimo
tęrminas

2020-04-24

Palūkanų
nofma

5%

| 009 2t7

Iš viso

Paskolos
Paskolos likutis
2016-12-31
I

3s 000

Paskola 2
Paskola 3
Paskola 4
Paskola 5
Paskola 6

20 000

Paskola

15 000

4 000
4 000
2 000
5 306

Sukauptos paskolų palūkanos
Iš viso

grąŽinimo
terminas

2019-12-16
2019-12-16
2021-04-05
2021-0'7-13

2021-05-04
2021-0'7-12

Palūkanų
norma

4%
4Yo

4%
4%
4%
4%

8s 306

Paskolos per finansinius metus buvo grąžintos. Kaip atskleista pinigų srauĘ ataskaitoje, pinigais
grąžinta20 tūkst. EUR, kita Suma 60 tūkst. EUR buvo sudengta su išleistomis obligacĮomis.
Pobalansiniai įvykiai, Susiję
7

Su

aukščiau minėtomis paskolomis, yra atskleisti 19 pastaboje.

Pastaba. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Gauti išankstiniai apmokėjimai, tai avansu Įmonei sumokėtas sekmės mokestis apskaičiuotas
pagal ,,Prosperus Real Estate Fund I" fondo investavimo taisykles. Sėkmės mokestis Įmonei yra
išmokamas kaip avansas iki Fondo panaikinimo, todėl sumokėtas avansas 2017 m. gruodžio 31 d.
apskait1rtas amortizuota savikaina taikant 4 Yo apskaičiuotų palūkanų normą. 2016 m. avansu
gautas sėkmės mokestis buvo perklasifikuotas į ilgalaikius įsipareigojimus, nes Įmonės vadovybė
iemiantis fondo taisyklėmis nusprendė, kad sekmės mokestis bus sudengtas Su faktiškai
priskaičiuotu sėkmės mokesčiu Fondo veiklos termino pabaigoje. Pasibaigus Fondo veiklos
tęrminui ir padalijant (likviduojant) Fondą Įmonei išmoketas Sėkmes mokesčio avansas yra
sudengiamas su faktiškai Įmonei priklausančia Sėkmės mokesčio suma (už visą Fondo veiklos
laikotarpį). Jeigu avansu išmokėto Sėkmės mokesčio Suma yra didesnė už faktiškai Įmonei
priklausiančią Sekmės mokesčio sumą, nusta|rtas skirtumas proporcingai išmokamas Fondo
Investuotojams.
3l
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2017 m' gruodžio

3l

d. sukauptas sėkmės mokestis, apskaitomas kaip neapibrėžtasis turtas:

Prosperus Real Estate Fund I
Faktinis IRR 28,90 %
Minimalios grąžos baįeras 10,00

o/o

20t'7-12-31

201s-01-02

2015-07-02

2015-12-17

20 l 6-08-3 I

(s 112 750)

192 342

199 219

369 l'16

I

89 005

46 3'76

I

(s 112 750)

192 342

199

2r9

369 t76

l 89 00s

46 376

5 643 549

2017-01-02

2017-12-14

Grąža virš minimalios grąžos
bariero

3'.792 8'.79

758 576

Sėkmės mokestis

Prosperus Strategic RE Fund
Faktinis ĮRF.22,77 %
Minimalios grąžos barjeras 10,00

o/o

2016-07-28

20l6-08-18

2017-07-12

201'.7-12-3r

(3 713 6s7)

(2 000 001)

(2 s09 999)

9 739 550

(3 713 6s7)

(2 000 001)

(2 s09 999)

9 159 r02

Grąža virš minimalios grąžos barjero

580 448

Sėkmės mokestis

116 090

Kaip atskleista apskaitos politikos dalyje sėkmės mokestis apskaitoje pripažįstamas ir yra
išmokamas tik pasibaigus fondo veiklos terminui ir padalijant (likviduojant) fondą, todel
atitinkamai šis turtas 2077 m' gruodžio 3l d. yra apskaitomas kaip neapibrėžasis turtas.
8 pastaba. Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos
Straipsniai

2016

201'7

Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos

180 902

113 369

Iš viso

180 902

113 369

Visos Įmonės pagrindinės veiklos pajamos yra uždirbamos Lietuvos Respublikoje.
9 pastaba. Bendrosios

436 428

ir administracinės sąnaudos

Nusidevėiimas ir amortizacija

11 588

6 297

4 23s
40 848
2 178
1 065

4 23s
31 906

19 9s9

'77

t2t

607

247

237
571

5

101

128 132

ir sąnaudos

Straipsniai

Investiciių perleidimo pajamos
Investiciių perkainoi imo pai amos
Gautų išankstinių apmokėiimų amortizavimo įtaka
Palūkanų pajamos

Finansinės veiklos paiamos iš viso

Palūkanų sąnaudos
Invęsticiių perkainoi imo sąnaudos
Gautų iŠankstinių apmokėjimų amortizavimo įtaka
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso

Finansinės veiklos rezultatas

2 178

570

40 804

Kitos sąnaudos
Iš viso
10 pastaba. Finansinės veiklos pajamos

2016

2017

Straipsniai

Darbuotoių darbo užmokestis ir soc. draudimas
Audito sąnaudos
Automobili ų eksploatavimo sąnaudos
Apskaitos paslaugų sąnaudos
Ryšių sąnaudos
Konsultacinės sąnaudos

2016

2017

6 039
98 153

2t 196
125 388
(36 068)
(2 999)

(3 134)
(42

10 642

l2l

l0

855
138

t42 635
(3 24e)

(61)

/r2\

26tl

(3 26r\

83 127

t39 374
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InvesticĮų perleidimo pajamos yra susijusios Su ,'Prosperus Real Estate Fund I" fondo vienetų
perleidimais.
InvesticĮų perkainojimo pajamos yra susijusios Su ,,Prosperus Real Estate Fund I" įsigytais ir
neperleistais fondo vienetais, UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" įsigytomis ir
neperleistomis akcijomis.
Investicijų perkainojimo sąnaudos yra susijusios UTIISIB UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT
Fondas" (buvusi UTIISIB UAB ,,Prosperus Real Estate Fund II") įsigytomis ir neperleistomis
akcĮomis.
11 pastaba. Vadovybės darbo užmokestis

ir kitos išmokos

Vadovybės darbo užmokestis apima tik trumpalaikes išmokas. Įmonės vadovybei priskiriamas
Įmonės direktorius. Įmonės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 6 297 EUR
per 2017 m. (2016 m. - 6 297 EUR).
12 pastaba. Pelno mokestis

ir atidėtasis pelno mokestis
20t'7

Straipsniai

2016

(6',ls9)

Ataskaitinių metų pelno mokestis
Atidėtoio pelno mokesčio pokytis

(r7 371)

23 669

Pelno mokesčio praė.iusio laikotarpio tikslinimas
Pelno mokesčio sąnaudų iš viso:

(96s)
(18 342)

16 910

Bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio sąnaudų Suma' priskirtina metų veiklos
rezultatui, gali buti sutikrinta su pelno mokesčio sąnaudomis, apskaičiuotomis taikant įstatyme
numat5rtą pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:
Straipsniai

142 303

anmokestinima

Pelno mokesčio sąnaudos, apskaičiuotos
taikant 15 %o tarifą
Neleidžiami atskaitymai
Neapmokestinamos paiamos
Panaudoti mokestiniai nuostoliai
Laikinieii skirtumai
Atidetoio pelno mokesčio turto pokytis
Pelno mokesčio praėjusio laikotarpio

tikslinimas
Pelno mokesčio sąnaudos (nauda)

Atidėtasis

2016

201'.7

Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) prieš

125 176

21 345

ls%

r8 866

0,02%

31

%\

I 848
(1s 533)

(0,6%)

(e01)

ls%
3,33 %

0.3

0%

(16.63 %)

(1,2%)
(23 669)

0%
18,33 Vo

(16 9r0)

96s

14,58 0h

t8 342

20t6-12-31
6 00"t

2017-12-31

Perkeliami mokestiniai nuostoliai
Ataskaitinių metų nerealizuoti nuostoliai (pelnas) iš vertybinių

(121 85s)

DOplenu

Praėjusių laikotarpių nerealizuoti nuostoliai (pelnas) iš vertybinių

(41 946)

poplerlų

Iš viso

Pelno mokesčio tarifas

Atidėtoio pelno mokesčio turtas (lsipareigojim as)
Nepripažinta atidetoio pelno mokesčio furto dalrs
Pripažintas atidėtoio pelno mokesčio turtas (įsipareigojimas)

s21)

0.77 %

mokestis
Straipsniai

(l

0%

l5

(ts7 794)
o/"

15 Vo

(23 6691
(23 669\
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Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateiŲje Įmone turės
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokestinę naudą. Atidėtojo mokesčio turtas yra
mažinamas iki tiek, kai nebesitikima, kad susijusi mokestinė nauda bus realizuota. Nuo 2018
sausio mėnesio pagal naująjį pelno mokesčio įstatymą pelnas iš fondo vieneĘ ar investicinių
bendrovių neapmokestinamos pelno mokesčiu, todėl atidetojo pelno mokesčio įsipareigojimo
nebeliko.
14 pastaba. Finansinių rizikų

ir kapitalo valdymas

Kasdieneje veikloje Įmonė susiduria su įvairia rizika. Išskirlinos šios pagrindinės patiriamos
rizikos rūšys: kredito rizika,likvidumo rizika, rinkos rizika bei operacinė rizika'
Šioje pastaboje pateikiama informacija apie šių rizikų įtaką Įmonei, tikslus, politiką ir procesus,
susĮusius su šių rizikų vertinimu ir valdymu, taip pat informacija apie kapitalo valdymą.
Kiekybiniai atskleidimai pateikiami kitose finansinių ataskaitų pastabose.

Valdyba yra atsakinga uŽ rizikos valdymo struktūros sukūrimą ir priežiūrą. Įmonės rizikos
valdymo politika yra skirta rizikų, su kuriomis susiduria Įmonė, nustatymui ir analizeį atitinkamų
limitų ir kontrolių įdiegimui bei priežiūrai. Rizikos valdymo politika ir rizikos valdymo sistemos
yra reguliariai peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų ir Įmonės veiklos pokyčius. Įmonė siekia
sukurti drausmingą ir konstruktyvią rizikos valdymo aplinką, kurioje visi darbuotojai žino savo
funkcij as ir įsipareigoj imus.

Kredįto rįzika

Kredito rizika

-

tai riz1ka, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti savo

prisiimtų įsipareigojimų Įmonei. Valdydama šią riziką, Įmonė siekia sandorio šalimi pasirinkti tik
tokius klientus, kurių patikimumas nekelia abejonių, o sandorio suma neturėtų viršy'ti kredito
rizikos apribojimų. Įmonės likvidžios lėšos laikomos bankuose ir gali būti investuojamos įaukšto
kredito reitingo skolos vertybinius popierius.
Įmonės gautinų sumų senaties analizė:
Gautinos

sumos, kurių

Gautinos Sumos' kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs, tačiau kurioms
nėra apskaitytas vertės sumažėiimas

apmokėjimo
tęrminas nėra
suėjęs, bei

kurioms
neapskaitytas
vertės

2017-12-31

sumažėiimas
629 409

2016-12-3r

13 745

MaŽiau nei
90 dienų

1

91-180 dienų

80-270
dienų

Daugiau nei
271 dtena

Iš viso

629 409
13 745

Įmonės gautinos sumos daugiausia susidaro iš išduotų paskolų kontroliuojančiam asmeniui ir
gautinų sumų iš Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir kontroliuojančio juridinio
asmens, todėl šių gautinų sumų kredito kokybė yra aukšta.
Toliau pateiktoje lentelėje yra atskleista maksimali kredito rizika' Maksimali rizikayra atskleista
bendrąja verte, prieš specialiųjų atidėjinių, įkeitimų ir pan. įtaką.
Straipsnis

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Gautinos sumos
Suteiktos paskolos

Kitos sautinos sumos
Kitos Investiciios
Bendra kredito rizika

2017-12-31

22 820
t5 6',74
613 735
422

9014t'7

I 554 068

2016-12-3r

2 330
13 74s

4 160
466 093
486 328
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Lįkvidumo rizika

-

tai rizika' kad Įmonė nesugebės laiku vykdyti savo prisiimtų finansinių
įsipareigojimų. Tuo tikslu Įmonė nuolat palaiko pakankamą pinigų rezervą, kad bet kuriuo metu
galetų užtikrinti pilną ir savalaikį savo įsipareigojimų užikrinimą.

Likvidumo rtzika

Įmonė nuolatos seka likvidumo rodiklį. Siekiant tinkamai valdyti likvidumo riziką ir veiklos
tęstinumą, įmonė vertina teikiamų paslaugų priimtinumą ir kainodarą, bei trumpalaikio turto ar
įsipareigojimų struktūrą.

Žemialpateiktoje lentelėje apibendrinami Įmonės turto ir įsipareigojimų grąžinimo terminai2017
m. gruodžio 3l d. ir 2016m. gruodžio 31 d.:
2017-12-31

Iki

Turtas

1 mėn.

l-3

mėn.

3-12 mėn.

l-5

metai

Gautinos sumos
Suteiktos paskolos

90t

38 916

10 941

Iš viso

2016-12-31

Pinieai

Gautinos sumos

Kitos gautinos sumos
Kitos investiciios
Iš viso

Iki

1 mėn.

l_3 mėn.

3-l2

mėn

Iš viso

41',7

92 996
1 000 000

92 996
I 000 000
10 941

1 000 000

92 996 1 103 937

1-5 metai

Be termino

Iš

viso

2 330
t3'745

2 330

t3'145
4 160

4 160

20 235

466 093
466 093

466 093

89 862

89 862

89 862

85 306
9 945
l8s 113

85 306
9 945
9 94s

901

r ss4 068

lsipareisoiimai

Gauti išankstiniai apmokėiimai
Finansinės skolos
Kitos mokėtinos Sumos

417

901 417

613 735

Jsipareisoiimai

10 941

613'.735

422

422

Gauti išankstiniai apmokeiimai
Finansinės skolos
Kitos mokėtinos Sumos

viso

t5 674
613 735

Kitos gautinos sumos
Kitos investiciios
Iš viso

Iš

22 820

22 820
t5 674

Pinieai

Turtas

Be termino

8s 306

486 328

Taip pat 20|"1 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonė turi suteikusi laidavimus už paskolas susijusios
šalims kurių bendra Suma sudaro 280 tūkst. EUR (žr. 16 pastabą).
Rįnkos rizika

Rinkos rizika- tai galimybė patirti nuostolius dėl vertybinių popierių kainos pokyčio, palūkanų
norTnos pokyčio' valiutos kursų pokyčio. Siekiant išvengti pastarŲų rizikų Įmonė sandorius sudaro
tik vietos valiuta, kadangi didžioji dalis Įmonės pajamų yra eurais. Įmonė likvidžių lėšų
neinvestuoja į kotiruojamus nuosavybės veĄbinius popierius išskyrus savo pačios įsteigĮus
fondus. Valdydama palukanų normos riziką Įmonė siekia sudaryti indėlių sandorius ar įsigyti
skolos vertybinius popierius kurių išpirkimas ar sandorio pabaiga nėra ilgesni negu 3 metų
trukmės.
Užs

ienio vaĮiutų rizika

Įmone su valiutų rizika nesusiduria, kadangi visos operacijos atliekamos eurais ir atvirų užsienio
valiutų pozicĮų 201'7 ir 20l6 metais neturėjo.
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PaĮūkanų normos rizika
Įmonė nepatiria palukanų norTnos rizikos, nes visų finansinių paskolų palūkanos yra fiksuotos'

oneracine rizįka

operacinė rizika

- tai rizika

del netinkamų ar neįgyvendintų vidaus kontrolės

procedūrų,

nepakankamai saugių informacinių technologrjų ar jų sutrikimų, personalo netinkamos veiklos ar
išorinių priežasčių patirti tiesioginiai irlar netiesioginiai nuostoliai. Šios rizikos siekiama išvengti
diegiant naujas informacines technologijas, susijusias su duomenų saugumu, priimti tinkamas
personalo pareigines instrukcijas ir vidaus kontrolės procesus ir jų įgvendinimo procedūras.
Vidaus kontroĮė

Vadovybė turi užtikrinti, kad butų įgyvendintos tinkamos organizacinės priemonės, procedūros ir
verslo procesus palaikančios informacinės sistemos, kurių visuma turi užtikrinti pakankamos

vidaus kontrolės sistemos įdiegimą. Paminėtini šie pagrindiniai vidaus kontrolės elementai:
duomenų apie atliktas operacijas pirminėse sistemose sutikrinimas su operacijų duomenimis
apskaitos sistemoje, funkcijų atskyrimas, kasdieninė apskaita, rinkos vertinimas, limitai ir jų
kontrolė, kitos kontrolės priemonės.
15 pastaba. Valdomų fondų informacija
Žemiau pateikiama Įmonės valdomų fondų pagrindinė informacĮa:
Kolekt)ryinio

Grynųjų

investavimo
subjekto
tipas

aktyvų

IISKIS

suma

Pavadinimas

,,Prosperus Real Estate Fund I"

(EUR)

2017-12-31

Grynųjų
Dalyvių

aktyvų suma

skaičius
2017-12-31

9 436 4s4

15

(EUR)

2016-12-31
8 418 041

Dalyvių
skaičius
2016-12-31

t6

Netiesiogiai valdomos investicinės bendrovės informacija:
aktyvų

investavimo

suma

subjekto

tipas

IISKIS
16 pastaba.

Grynųjų

Grynųių

Kolektyvinio
Pavadinimas

UTIISIB,,Prosperus Strategic
RE Fund"

(EUR)

2017-12-31

Dalyvių
skaičius

aktyvų suma

Dalyvių

201',7-12-31

2016-12-31

2016-t2-3t

9 9',t1 052

(EUR)

5

6

2tt

643

skaičius

J

Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Įmonė yra laidavusi už dvi susijusių šalių paskolas: ',laidavimas1" 140 000 EUR paskola,
grąžinimas 2020 m. gegužės 10 d.; ,,laidavimas2o' 140 000 EUR paskola, grąžinimas 2020 m.
gegužės l0 d. Atsižvelgiant į šių įmonių finansinę būklę manome, kad šios laidavimo sutaĄs
nėra rizikingos.
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17 pastaba. Įvykiai tarp susijusių šalių
Įmonės paskolos/obligacijos iš/į akcininko/ui
Gautos paskolos iš akcininko

Straipsniai

Grąžintos paskolos akcininkui
Iš vįso naskolų įš akcįnįnko
Suteiktos paskolos akcininkui
Grąžintos suteiktos paskolos akcininkui
Iš vįso puskoĮų įš akcįnįnko
Sumokėtos palūkanos akcininkui
Sukauptos palūkanos akcininkui
Vįsos pulūkanų sgnaudos akcįnįn kuį
Gautos palūkanos iš akcininko
Sukauptos palūkanos iš akcininko
Vįsos pglūkunų puiumos įš akcįnįnko

2017-12-31

2016-12-31

609 800

23 300

609 800

(32 300)
(9 000)

616 100
(23 000)
s93 100

t5 24s
5 696
20 941

1

464

I 603
3 067

562

20 635
21 197

Įmonės paskolos/obligacijos iš/į kitų susijusių asmenų
Straipsniai

Gautos paskolos iš kitų susijusių šalių
Grąžintos paskolos susi|usioms šalims
Iš vįso naskolų įš sasįiusįų šaĮįų
Sukauptos palūkanos kitoms susiiusioms šalims
Sumokėtos palūkanos kitoms susijusioms Šalims
Visos palūkanų sqnaados

Kiti Įmonės sandoriai

2017-12-31

20 000
(100 000)

60

000)

2 975
14 450
17 425

2016-t2-31
4 000
(1s 000)
(11 000)
1 646

783
2 429

su akcininku bei kitais susĮusiais asmenimis
Straipsniaį

Materialioio turto isieiiimas iš akcininko

Gautina suma iš ,,Prosperus Real Estate Fund I"
Gautina suma iš UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund"
Mokėtina suma,.Prosperus Real Estatę Fund I"
Finansinio turto perleidimas susĮusioms Šalims
Finansinio turto isigiiimas iŠ susijusios šalies
Paslaugų pirkimas iš susiiusių šalių
Kiti pardavimai susijusioms šalims

2016

2017

2 199
785

12 s88

92 996
5 551
336 836
19 200

5 282
7 754

89 862
26 600
76 800
1

s00

Kaip atskleista 16 pastaboje, Įmonė taip pat yra suteikusi laidavimus susĮusioms šalims už
paskolas bendra suma 280 tūkst. EUR.
18 Pastaba.

a)

Finansinių instrumentų tikroji vertė

Finansiniai instrumentai, vertinami tikrąja verte

Tikroji vertė yra suma, už kurią gali buti apsikeista tuftu ar kuria gali būti užskait5rti nesusijusių
šalių, ketinančių pirkti ar parduoti turtą, tarpusavio įsipareigojimai. Tikrosios veftės nustatomos
pagal kotiruojamas kainas, remiantis diskontuotų pinigų srautų modeliu ir kitais atitinkamais
modeliais.

Finansiniai instrumentai, įvertinti tikrąja verte, pateikiami trimis tikrosios vęrtės lygiais:
Lygis 1: identiško turto ar įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos aktyviose rinkose;

Lygis 2: vertinimo metodais apskaičiuota tikroji vertė; visi kintamieji, turinŲs reikšmingą įtaką
užfiksuotai tikrajai vertei, yra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai prieinami rinkose;

Lygis 3: tikroji vertė apskaičiuota tokiais vertinimo metodais, kurių kintamieji, turintys reikšmingą
įtaką užfiksuotai tikrajai vertei, neparemti prieinamais rinkos duomenimis.
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2017 m. gruodžio 3l d. Įmonės finansiniai instrumentai vertinami tikrąja verte yra ,,Prosperus Real
Estate Fund I" fondo investiciniai vienetai, UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund" akcĮos
ir UTIISIB UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas" (buvusi UTIISIB UAB ,,Prosperus Real
Estate Fund II") akcijos.

Minetos investicĮos, susijusios su fondo investiciniais vienetais ir akcijomis, yra priskiriamos
lygiui.

3

Šių investicijų ver'tė apskaičiuojama kaip turimas fondo investicinių vienetų ar akcĮų skaičius
padaugintas iš fondo vieneto vertės ar akcijų vertės. ,,Prosperus Real Estate Fund I" (Fondas)
fondo investicinių vienetų vertė nustatoma pagal grynųą aktyvų vertę (GAV), UTIISIB UAB
,,Prosperus Strategic RE Fund" (Investicinė bendrovė) akcĮos vertė nustatoma pagal erynųą
akt}Ą/ų vertę (GAV). Fondo GAV ir Investicinės bendrovės GAV įvertinama remiantis Lietuvos
banko valdybos patvirtinta Grynūų akt}Ą/ų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės
patvirtintomis GAV skaičiavimo procedūromis. Apskaičiuojant Fondo GAV ir Investicinės
bendrovės GAV, atskirai apskaičiuojamos Fondo turto ir įsipareigojimų vertės ir Investicinės
bendrovės turto ir įsipareigojimų vertės. Apskaičiuotų Fondo turto ir įsipareigojimų verčių
skirtumas lygus Fondo GAV, o apskaičiuotų Investicinės bendrovės turto ir įsipareigojimų verčių
skiftumas lygus Investicinės bendroves GAV.
Fondo ar Investicinės bendrovės 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 sutarŲje nustaty'ti
įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti.

Priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal
reguliuojamos rinkos viešai paskelbtą vertinimo dienos uždarymo kainą, išskyrus atvejus,
numaĄrtus Taisyklėse. Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos
Taisyklėse numatyta tvarka.
Terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuotąia verte.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami nominaliąia verte.

Kadangi ,,Prosperus Ręal Fund I" valdo UTIISIB UAB ,,Prosperus Strategic RE Fund, o ši
tiesiogiai ir netiesiogiai valdo nekilnojamojo turto objektus, įvertinti tikrąją turto vertę buvo
pasitelktas nepriklausomas turto vertintojas ,,Colliers Intemational Advisors".
Vertinimas buvo atliktas taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.
naudojamos šios žemiau išvardintos prielaidos:
Turtas

Ulonų g.2, Vilnius

Pagrindinės prielaidos
-Diskonto norna
-Pardavimo kapitalizacij os
norlna

IKI parduotuvė
Geležinio Vilko g. 9A,

-Neužimtumas
-Diskonto noffna
-Pardavimo kapitalizacijos

North Star (verslo
centras)

-Infliacija

7,90 o/o Q016 -7,35 oA)
7,50 o/o Q016 -'7,50 Yo)
2,4 Yo -2,6 %o
2,5 Yo - 12,5 Yo

EUR

19',7',70

6,',75 Yo

-Infliacija

2%

Miezcięms prekybos
centras

-Neužimtumas
-Diskonto nonna
-Pardavimo kapitalizacĮos

7,-10 Yo

Bikernieku iela

norTna

_Neužimtumas

vertė tūkst.

2 960

7,20 Yo

nor1na

l4l/l43,Ryga

m. vertinimo ataskaitoje
Turto tikroji

Intervalas

Vilnius

-Infliacija

20117

2,2 Yo

-

3,0 Yo

8 433

8,00 Yo
I

,8

3%

o/o

-

2,9 Yo
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Toliau pateikiami netiesioginės investicijos į nekilnojamojo turto portfelį jautrumo analizės
rezultatai2017 m. gruodžio 3l d. Lenteleje parodyta tikroji vertė, esanti pardavimo kapitalizacijos
nofinos ir diskonto nornos pokyčiams.

-0,50%

33 480

Pardavimo kapitalizacijos norma
+0,25 Vo
0,00%
31 690
32 840
32240

0/o

32 910

32290

31 700

3t

32360

31 750

31 163

30 620

30 090

+0,25 Yo

31 830

31 230

30 6s0

30 120

29 630

+0,50 %

3l

30 730

30 160

29 6s0

29 140

EUR'OOO

-0,50%

c!

-0,25

0,00

!

o/o

310

-0,2s%

130

+0,50 %

31 110
30 590

Lentelėje parodyta GAV skirta vienam ,,Prosperus Real Estatę Fund I" fondo vienetui, esanti
pardavimo kapita|izacijos normos ir diskonto normos pokyčiams.
Pardavimo kapitalizacijos norma

EUR
-0,25%

0,00

-0,50%

2,6304

2,4872

2,3529

2,2298

2, I

-0,25%

2,s029

2,3641

2,2321

2,t04s

1,9836

0,00 %

2,3798

2,2432

2,1119

1,9903

1,8717

+0,25 yo

2,2611

2,1269

1,9971

1,8785

1,7688

+0,50

2,1448

2,0150

1,8874

1,7733

1,6591

qį

L

ž

+0,50%

0/o

-0,50

%:o

o/o

+0,25

o/o

000

2077 m',2016 m.,20l5 m. ir 2014 m' gruodžio 3 1 d. buvo nesilaikoma Fondo prospekto 202I
punktuose numatytų investavimo rizikos išskaidymo reikalavimų. Tačiau, kaip numatyta Fondo
prospekto 22 punkte, tokia situacĮa yra galima investavimo ir investicijų realizavimo periodo
metu, ir Valdymo įmonė bet kuriuo atveju sieks diversifikuoti investicĮų portfeli, kad Fondo turtą
sudarytų ne maŽiaukaip 4 nekilnojamojo tutto objektai.

b)

x'inansiniai instrumentai, nevertinami tikrąja verte

Pagrindinės Įmonės finansinės priemonės, kurios nėra pateiktos tikrąja verte, yra mokėtinos
paskolos, prekybos ir kitos gautinos Sumos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos. Mokėtinos
paskolos ir gautas išankstinis apmokėjimas yra priskiriamas2lygiui. Įmonės vadovybės nuomone,
mokėtinų paskolų, prekybos ir kitų gautinų Sumų, prekybos ir kitų moketinų Sumų, bei gautų
išankstinių apmokėjimų apskaitinės vertės yra artimos jų tikrosioms vertėms.

l9 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai
Po finansinių metų pabaigos ir iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo datos Įmonė perleido

76 38l,,Prosperus Real Estate Fund'o I investicinių fondo vienetų fiziniam asmeniui už bendrą
l50 000 EUR sumą ir 246 000 ,,Prosperus Real Estate Fund" I investicinių fondo vienetų
juridiniam asmeniui už bendrą 500 l39 EUR sumą.
Įmonė perleido visas 3 000 UTIISIB UAB ,,LIM Verslo Trikampio NT Fondas" (buvusi UTIISIB
UAB ,'Prosperus Real Estate Fund II") akcijas už bendrą l EUR sumą.
Po finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienos iki finansinių ataskaitų pavirtinimo neįvyko jokių
kitų reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms arba turėtų buti atskleisti.
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