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PENSIJ� FONDO ATASKAITOS TURINYS – VB PENSIJA 1 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pensij� fondo pavadinimas, pilnas pensij� fondo taisykli�, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybini� 
popieri� komisijos pensij� fondo taisykl�ms suteiktas numeris.  

 Valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensij� 
fondas „VB pensija 1“, taisykli� Nr. PF-V01-K001-001(003) 

2. Duomenys apie valdymo �mon�: 
2.1. pavadinimas ir �mon�s kodas: 
 UAB SEB VB investicij� valdymas, �mon�s kodas: 125277981 
2.2. buvein� (adresas); 
 Jogailos g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika 
2.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain�s adresas; 

 Tel.: (8 ~ 5) 268 1594 
 Faksas: (8 ~ 5) 268 1575 
 el. paštas: info.invest@seb.lt 
 interneto adresas: www.seb.lt 

2.4. veiklos licencijos numeris; 
 V�K – 001 

2.5. pensij� fondo valdytojo vardas, pavard�, pareigos: 
 Vitalijus Šostak, Portfeli� valdytojas 
3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt� informacij�: 
3.1. už ataskait� atsakingi �mon�s valdymo organ� nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodomi 

vardai pavard�s, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresai);  
 Jonas Iržikevi�ius, Generalinis direktorius, tel.: (8 ~ 5) 268 2355, faks. (8 ~ 5) 268 1575 
 el. paštas: jonas.irzikevicius@seb.lt 
 Inga Riabovait�, Operacij� skyriaus vadov�, tel. (8 ~ 5) 268 1576, faks. (8 ~ 5) 268 1575 
 el. paštas: inga.riabovaite@seb.lt 
 Dalia Garbuzien�, Vyriausioji buhalter�,  tel. (8 ~ 5) 268 2579, faks. (8 ~ 5) 262 6879 
 el. paštas: dalia.garbuziene@seb.lt 
3.2. jeigu ataskait� rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodomi konsultant� vardai, 

pavard�s, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo 
pavadinimas, telefon� ir faks� numeriai, el. pašto adresas bei konsultanto atstovo (-�) vardas, pavard�); pažymima 
kokias konkre�ias dalis reng� konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant bei nurodomos konsultant� 
atsakomyb�s ribos. 

 - 
4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai. 
 AB SEB Vilniaus bankas 
 Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva 
 �mon�s kodas: 112021238 
5. Ataskaitinis laikotarpis, už kur� pateikta ataskaita. 
 2005 m. I-asis pusmetis 
 
 

II. GRYN�J� AKTYV�, APSKAITOS VIENET� SKAI�IAUS IR VERT�S POKY�IAI 
 

6. Nurodyti gryn�j� aktyv�, apskaitos vienet� skai�iaus ir vert�s poky�ius: 
 

 Ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

(2005 01 01) 

Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

(2005 06 30) 

Prieš metus 
 (2004 06 30) 

Prieš dvejus metus 
(2003 06 30) 

GAV 10 709 840,81 20 470 264,59 3.389.008,48 n/d 
Apskaitos vieneto vert� (Lt) 1,0231 1,0554 1,0003 n/d 
Apskaitos vienet� skai�ius 10.467.892,8233 19.395.416,8273   3.387.894,75 n/d 
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7. Nurodyti per ataskaitin� laikotarp� konvertuot� apskaitos vienet� skai�i� bei bendras konvertavimo sumas: 
 

 Apskaitos vienet�  skai�ius Vert� (Lt) 
Vienet� skai�ius (konvertuojant 
pinigines l�šas � apskaitos vienetus) 

8973808,6207 9345565,37 

Vienet� skai�ius (konvertuojant 
vienetus � pinigines l�šas) 

46284,6167 47912,44 

 
 

III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJ� TURTO  
 
8. Atskaitymai iš pensij� turto (pildoma atitinkama lentel� atsižvelgiant � fondo tip�: 
Atskaitymai iš pensij� turto valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo pensij� fondo pensij� turto 

(jei per ataskaitin� laikotarp� keit�si mokes�io dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvien� dyd�); jei yra 
skai�iuojamas s�lyginis tik�tinas bendrasis išlaid� koeficientas, pateikiama papildoma informacija, nurodyta taisykli� 
35.6 punkte: 

 
Atskaitymai Taisykl�se 

numatyti 
maksimal	s 

dydžiai 

Faktiškai taikomi 
atskaitym� 

dydžiai 

Per ataskaitin� 
laikotarp� 

priskai�iuota 
atskaitym� suma 

Per ataskaitin� laikotarp� 
padaryt� atskaitym� 

suma 

Nuo �mok�  2% 2% 190747,59 190747,59 
Nuo turto vert�s 1% 1% 67209,61 72061,13 
Keitimo 
mokes�iai: 

    

Fondo keitimas toje 
pa�ioje bendrov�je 
daugiau kaip kart� 
per metus 

0.2% - - - 

Pensij� kaupimo 
bendrov�s 
keitimas 

kart� per metus 

0.2% - 
 

- - 

Pensij� kaupimo 
bendrov�s 
keitimas 

daugiau kaip kart� 
per  metus 

4% - - - 

Pensij� kaupimo 
bendrov�s 
keitimas 

daugiau kaip kart� 
per  metus 

    

Iš viso:   257957,20 262808,72 
BIK (bendrasis 
išlaid� 
koeficientas): 

1,88 proc. 

PAR (portfelio 
apyvartumo 
rodiklis): 

7,85 proc.  

 
*Bendrasis išlaid� koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin� fondo gryn�j� aktyv� dalis 

skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicij� gr�ž� investuotojui. Pažym�tina, 
kad skai�iuojant BIK � sandori� sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. 

**Portfelio apyvartumo rodiklis – rodiklis, apib�dinantis prekybos pensij� fondo portfel� sudaran�iomis 
priemon�mis aktyvum�. Fondai, kuri� PAR aukštas, patiria didesnes sandori� sudarymo išlaidas. 
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9. Mokes�iai tarpininkams (nurodyti konkre�ius tarpininkus ir jiems sumok�tas mokes�i� sumas, suteiktas 
paslaugas). Pažym�ti, kurie tarpininkai susij� su fondo valdymo �mone. 

 
Vertybini� popieri� 
viešosios apyvartos 

tarpinink� pavadinimas 

Sumok�ti mokes�iai Lt Paslaugos 
pavadinimas 

Ar susij
s su 
valdymo �mone 

AB SEB Vilniaus bankas 241,70  Komisinis mokestis 
už sandorius 

Taip 

Iš viso: 241,70*   

 
*- nurodyti mokes�iai  nemažina pensij� fondo gryn�j� aktyv� vert�s. Valdymo �mon� perveda nurodytus 

mokes�ius � fondo s�skait�. 
 
10. Informacija apie visus egzistuojan�ius susitarimus d�l mokes�i� pasidalijimo, taip pat apie pasl�ptuosius 

komisinius (j� teik�jas, vert�, suteikt� preki� ir (ar) paslaug� pob�dis ir kt.). 
Toki� susitarim� n�ra. 
11. Pateikti konkret� iliustruojant� pavyzd� apie mokes�i� �tak� galutinei dalyviui tenkan�iai investicij� gr�žai 

(teikiamas tik met� ataskaitoje). 
 
 

IV. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO INVESTICIJ� PORTFEL� 
 

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicij� portfelio sud�tis: 
 

Emitento 
pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis 

(vnt.) 

Bendra 
nominali vert� 

valiuta 

Bendra �sigijimo 
vert� litais 

�sigijimo 
vert� 

tenkanti 
vienetui 
(litais) 

Bendra rinkos 
vert� litais 

Pal	kan� 
norma 

Išpirkimo / 
konvertavimo 

data 

Dalis GA 
(%) 

Skolos vertybiniai popieriai, �traukti � Einam�j� prekybos s�raš� 
60508 LT LT0000605081 4388 438800,00 461984,17 105,28 472965,41 2,37% 2008.01.24 2,31% 
60320 LT LT0000603201 13708 1370800,00 1391215,49 101,49 1412022,70 2,16% 2007.02.22 6,90% 
60509 LT LT0000605099 20798 2079800,00 2136361,11 102,72 2263288,28 2,57% 2009.07.16 11,06% 
60704 LT LT0000607046 3769 376900,00 397780,69 105,54 422592,34 2,73% 2010.02.11 2,06% 

Iš viso: 4266300,00 4387341,46   4570868,72     22,33% 
Skolos vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

REPUBLIC 
OF LATVIA LV XS0138888689 266 266000,00 988645,04 3716,71 1036593,78 2,387% 2008.11.27 5,06% 

REPUBLIC 
OF 

ESTONIA 
EE XS0150123312 89 89000,00 322049,56 3618,53 325062,90 2,048% 2007.06.26 1,59% 

SLOVAK 
REPUBLIC SK DE0003525804 121 121000,00 475903,22 3933,08 484788,22 2,213% 2006.09.28 2,37% 

SLOVAK 
7.375 04/2010 

EUR 
SK DE0001074763 95 95000,00 394111,22 4148,54 402871,38 2,601% 2010.04.14 1,97% 

REPUBLIC 
OF 

SLOVENIA 
SI XS0095561683 184 184000,00 676102,44 3674,47 699008,22 2,423% 2009.03.18 3,41% 

SLOVENIA 6 
03/2010 EUR SI XS0109256734 100 100000,00 393895,42 3938,95 402882,89 2,581% 2010.03.24 1,97% 
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HELLENIC 
REPUBLIC GR XS0085654068 196 196000,00 735761,30 3753,88 748531,06 2,280% 2008.03.31 3,66% 

REPUBLIC 
OF POLAND PL XS0183959914 1061 1061000,00 3782968,86 3565,47 3899616,56 2,485% 2009.01.15 19,05% 

REPUBLIC 
OF POLAND PL XS0144238002 467 467000,00 1807887,46 3871,28 1885267,30 2,960% 2012.03.12 9,21% 

HUNGARY 
3,625 

10/2011, EUR 
HU XS0204418791 427 427000,00 1474787,90 3453,84 1570328,09 2,916% 2011.10.28 7,67% 

HUNGARY 
4,375%, 

02/2009 EUR 
HU DE0002918232 500 500000,00 1827567,04 3655,13 1867921,55 2,463% 2009.02.16 9,13% 

HUNGARY 
5,625%, 

06/2011 EUR 
HU XS0131593864 160 160000,00 633005,97 3956,29 635367,06 2,879% 2011.06.27 3,10% 

CYPRUS 
5,375 

07/2008, EUR 
CY XS0089349590 379 379000,00 1408589,10 3716,59 1490294,64 2,346% 2008.07.28 7,28% 

Iš viso: 4045000,00 14921274,53   15448533,65     75,47% 
           

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert� Pal	kan� 
norma 

Dalis portfelyje/ 
grynuose aktyvuose (%) 

Pinigai 
AB SEB Vilniaus bankas LTL 421333,78   2,06% 
AB SEB Vilniaus bankas EUR 46440,16   0,23% 

Iš viso:   467773,94   2,29% 
 

13. Investicij� pasiskirstymas pagal investavimo strategij� atspindin�ius kriterijus (pavyzdžiui, turto r�šis, 
pramon�s šakas, geografin� zon�, valiutas, rinkas, emitent� tipus (vyriausyb�, bendrov�s), emitent� kredito reitingus, 
priemoni� galiojimo trukmes bei kt.).  

 
Investicij� 

pasiskirstymas 
Rinkos vert� Dalis aktyvuose 

(%) 
Rinkos vert� 
ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Dalis aktyvuose 
ataskaitinio 
laikotarpio 

pradžioje (%) 
Pagal kredito reiting�     
AA- 1101891,11 5,38 % 1.389.464,63  13 % 

A- 10568738,80 51,63 % 4.805.063,65  45 % 

A 256388,60 12,52 % 0 0 % 
BBB+ 5784883,86 28,26 % 3.748.784,10  35 % 

A+  - - 765.906,11  7 % 

Nereitinguojami - - 622,32  0 % 

Iš viso: 20019402,37 97,79 % 10.709.840,81 100 % 
Pagal laik� iki išpirkimo     
Iki 3 m�n. 450862,23 2,21 % 622,32  0 % 
Nuo 3 m�n. iki 2 m. 2221873,81 10,85 % 1.160.697,04  11 % 
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Nuo 2m. iki 4m. 10214931,22 49,90 % 4.016.688,36  38 % 
Nuo 4m. iki 7m. 7582597,33 37,04 % 3.661.245,55  34 % 
Nuo 7m. iki 9m. - - 1.870.587,54  17 % 
Iš viso: 20470264,59 100 % 10.709.840,81  100 % 
Pagal valiutas     
LTL 4975290,77 24,30 % 3471437,05 32 % 
EUR 15494973.82 75,70 % 7238403,76  68 % 
Iš viso: 20470264,59 100 % 10.709.840,81 100 % 
Pagal regionus     
Vidurio ir Ryt� Europa 19721733,54 96,34 % 9.943.934,70  93 % 
Vakar� Europa 748531,05 3,66 % 765906,11 7 % 
Iš viso: 20470264,59 100 % 10.709.840,81 100 % 
Pagal kitus kriterijus  - -   
 - - - - 
Iš viso: - - - - 
 

14. Per ataskaitin� laikotarp� �vykdyti sandoriai su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis, išskyrus tuos, kurie 
nurodyti 12 punkte (pagal išvestini� investicini� priemoni� r�šis, nurodyti sandori� vertes, išvestini� investicini� 
priemoni� panaudojimo tikslus (valiut� keitimo, pal�kan� normos, susij� su nuosavybe ir kt.), sandorius 
reguliuojamose rinkose ir šali� tarpusavio sandorius bei kit� svarbi� informacij�). 

Min�ti sandoriai nebuvo vykdomi. 
15. Aprašyti 12 punkte nurodyt� išvestini� priemoni� r�šis, d�l j� kylan�i� rizik�, kiekybines ribas ir metodus, 

kuriais vertinama su išvestini� investicini� priemoni� sandoriais susijusi pensij� fondo rizika, ir nurodyti, kaip 
panaudojama išvestin� investicin� priemon� gali apsaugoti investicin� sandor� (investicin� pozicij�) nuo rizikos. 

Fondas ataskaitiniu laikotarpiu � 12 punkte nurodytas išvestines priemones neinvestavo. 
16. Bendra �sipareigojim�, kylan�i� iš sandori� su išvestin�mis investicin�mis priemon�mis, vert� ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas �sigyt� išvestini� investicini� priemoni� kategorijas).  
Bendra �sipareigojim� vert� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Lt. 
17. Pateikti analiz�, kaip turimas investicij� portfelis atitinka (neatitinka) pensij� fondo investavimo strategij� 

(investicij� kryptis, investicij� specializacij�, geografin� zon� ir pan.). 
Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicij� portfelis atitiko taisykl�se numatyt� investicij� strategij�. 
18. Nurodyti veiksnius, kurie tur�jo didžiausi� �tak� per ataskaitin� laikotarp� investicij� portfelio strukt�ros ir jo 

vert�s poky�iams.  
Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicij� portfelio strukt	ros ir jo vert�s poky�iams didžiausi� �tak� 

tur�jo rinkos pal	kan� normos poky�iai. 
 
 

VI. PENSIJ� FONDO FINANSIN� B�KL� 
 
24. Pateikti šias pensij� fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos �statym� ir 

teis�s akt� reikalavimais: 
24.1. paskutini� 3 finansini� met� balansus, išd�stytus palyginamojoje lentel�je; 
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Balansas (Lt) 
 

2005 m. Birželio 30d. 
 

Eil. 
nr. Turtas Pastab� 

nr. 2005 06 30 2004 06 30 2003 06 30 

I. PINIGAI IR PINIG� EKVIVALENTAI 2 467 774 870 227 - 
II. TERMINUOTIEJI IND�LIAI   - - - 
III. INVESTICIJOS 1, 2 20 019 403 2 520 103 - 
1 Skolos vertybiniai popieriai  20 019 403 2 520 103 - 

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

 
20 019 403 2 520 103 - 

1.2. Kiti skolos vertybiniai popieriai  - - - 
2 Nuosavyb�s vertybiniai popieriai  - - - 

3 Kolektyvinio investavimo subjekt� investiciniai 
vienetai ir akcijos 

 
- - - 

4 Kitos investicijos  - - - 
IV. GAUTINOS SUMOS  - - - 
1 Investicij� pardavimo sandori� gautinos sumos  - - - 

2 Kitos gautinos sumos   - - - 
  IŠ VISO TURTO    20 487 177 3 390 330 - 
     
     

Eil. 
nr. �sipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastab� 

nr. 2005 06 30 2004 06 30 2003 06 30 

V. �SIPAREIGOJIMAI  16 912 1 322 - 
1 Investicij� pirkimo �sipareigojimai  - - - 

2 Mok�tinos sumos kaupimo bendrovei ir 
depozitoriumui  14 724 1 322 - 

3 Kitos mok�tinos sumos ir �sipareigojimai  2 188 - - 
VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)  20 470 265 3 389 008 - 

  IŠ VISO �SIPAREIGOJIM� IR GRYN�J� 
AKTYV�  20 487 177 3 390 330 - 
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24.2. paskutini� 3 finansini� met� gryn�j� aktyv� poky�i� ataskaitas, išd�stytas palyginamojoje lentel�je; 
 

Gryn�j� aktyv� poky�i� ataskaita (Lt) 
 

2005 m. birželio 30 d. 
 

Eil. 
nr. Straipsniai Pastab� nr. 2005 01 01- 

06 30 
2004 01 01- 

06 30 
2003 01 01- 

06 30 

I. 
GRYNIEJI AKTYVAI 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 
PRADŽIOJE 

 10 709 841 - - 

II. PADID�JIMAS, IŠ VISO  10 462 208 3 472 419 - 
1 Pensij� �mokos  9 536 313 3 457 054 - 
2 Iš kit� pensij� fond� pervestos sumos  - - - 
3 Kaupimo bendrov�s garantin�s �mokos  - - - 
4 Pal�kanos ir dividendai  - 15 365 - 
5 Investicij� pardavimo pelnas  - - - 
6 Investicij� vert�s padid�jimo suma  925 895 - - 

7 Turto vert�s padid�jimas d�l užsienio 
valiut� kurs� pasikeitimo  - - - 

8 Kitos pajamos  - - - 
III. SUMAŽ�JIMAS, IŠ VISO  701 784 83 411 - 
1 Pensij� išmokos  4 372 - - 
2 � kitus pensij� fondus pervestos sumos  43 541 - - 
3 Investicij� pardavimo nuostoliai  35 162 - - 
4 Investicij� vert�s sumaž�jimo suma  360 752 12 929 - 

5 Turto vert�s sumaž�jimas d�l užsienio 
valiut� kurs� pasikeitimo  - - - 

6 Valdymo s�naudos 3 257 957 70 482 - 
7 Kitos s�naudos  - - - 

IV. 
GRYNIEJI AKTYVAI 
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO 
PABAIGOJE 

 20 470 265 3 389 008 - 

     
     

    
Ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Prieš metus Prieš dvejus metus 

V. APSKAITOS VIENETO VERT�  1.0554 1.0003 - 
VI. APSKAITOS VIENET� SKAI�IUS 19 395 417 3 387 895 - 
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24.3. aiškinam�j� rašt�. 
 

2005 m. birželio 30 d. finansin�s atskaitomyb�s 
aiškinamasis raštas 

 
Bendroji informacija 
 
Valstybinio socialinio draudimo �mokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensij� fondo VB pensija 1 
(toliau - Fondas) taisykl�s Nr. PF-V01-K001-001(001) patvirtintos Lietuvos Respublikos Vertybini� popieri� 
komisijos 2003 m. rugpj��io 28 d.  
 
Pensij� fond� VB pensija 1 valdo UAB SEB VB investicij� valdymas (toliau – Bendrov�), �steigta ir �registruota 2000 
m. geguž�s m�n.  3 d., �mon�s kodas 125277981. 2003 m. rugpj��io m�n. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybini� 
popieri� komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo �mon�s, veikian�ios pagal LR Kolektyvinio investavimo 
subjekt� �statym�, veiklos licencija Nr. V�K – 001.  
 
Pensij� fondo VB pensija 1 depozitoriumas yra AB SEB Vilniaus bankas, �mon�s kodas 112021238, esantis adresu 
Gedimino pr. 12, LT-03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduot� licencij� Nr. 2. 
 
Fondo audit� atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, �mon�s kodas 1147331, buvein�s adresas T. Šev�enkos 21, LT-
03111 Vilnius, veikiantis pagal 2003 m. vasario 27 d. Lietuvos auditori� r�m� pažym�jim� Nr.000170 

Apskaitos principai 
 
Finansin� atskaitomyb� parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos �statym� ir teis�s akt�  reikalavimais.  
 
Pateikiama finansin� atskaitomyb� yra antr�j� veiklos met� pirmojo pusme�io finansin� atskaitomyb�. Fondas 
pirm�sias �mokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d. 
 
Finansin� atskaitomyb� parengta remiantis veiklos t�stinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje 
gal�s t�sti savo veikl�. 
 
Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov�s bei kit� jos valdom� pensij� fond� apskaitos pagal patvirtint� 
s�skait� plan�. 
 
Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Sumos šioje finansin�je atskaitomyb�je pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). 
 
Žemiau yra išd�styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant ši� finansin� atskaitomyb�:  
 
(a) Investavimo politika 
 
Fondo turtas investuojamas � Lietuvos Respublikos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl�tros organizacijos (EBPO) 
valstybi� nari�, Europos S�jungos valstybi� vyriausybi�, centrini� bank� ir Europos centrinio banko išleistus arba � j� 
garantuotus skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos vertybini� popieri� 
rinkos �statym� laikomose reguliuojamomis ir veikian�iose Lietuvos Respublikoje, Europos S�jungos valstyb�je nar�je 
arba kurie yra �traukti � Ekonominio bendradarbiavimo ir pl�tros organizacijos valstyb�je nar�je esan�ios vertybini� 
popieri� biržos oficial�j� ar j� atitinkant� prekybos s�raš�. 
 
Iki 10 procent� Fondo turto gali b�ti saugoma pinigais banko s�skaitoje. 
 
Fondo investicijos gali b�ti �vairiomis užsienio valiutomis. 
 
(b) Finansin�s rizikos valdymo politika 
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Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: 
1. pal	kan� norm� rizika - siekiant sumažinti ši� rizik�, ribojama Fondo investicij� vidutin� trukm� iki 

išpirkimo iki 8 met�; 
2. rink� ir kredito rizika – laikomasi nustatyto mažiausio VP emitento (valstyb�s) kredito reitingo 

reikalavim�;  
3. VP pasirinkimo rizika – vertybini� popieri� pasirinkimo rizika valdoma laikantis fondo investicij� portfelio 

diversifikavimo reikalavim�. 
 
Ind�li� draudimo fondas ar kitos valstybin�s garantij� ar draudimo agent�ros negarantuoja Fondo investicij� ir/ar 
konkre�ios j� gr�žos, tod�l dalyviams išlieka laikino pensij� s�skaitose kaupiamo pensij� turto dalinio sumaž�jimo 
rizika. 
 
(c) Turto padid�jimo ir sumaž�jimo pripažinimo principai 
 
Pinig� ir pinig� ekvivalent� padid�jimas pripaž�stamas fiksuojant pinig� padid�jim� banko s�skaitoje bei pinig� 
ekvivalent� �sigijim�. Atitinkamai pripaž�stamas šios s�skaitos sumaž�jimas. 
 
Vertybini� popieri� padid�jimas pripaž�stamas �sigyjant vertybinius popierius, jei sumok�ta iš anksto – sumok�to 
avanso dalimi, padid�jus vertybini� popieri� vertei. Atitinkamai vertybini� popieri� sumaž�jimas pripaž�stamas juos 
pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumaž�jus vertybini� popieri� vertei. Vertybini� popieri� 
pripažinimo momentas yra atsiskaitymo diena. 
 
Gautin� sum� padid�jimas fiksuojamas fiksuojant sumok�tus avansus. Šio straipsnio padid�jimas ar sumaž�jimas 
fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d�l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos 
santykio pasikeitimo. Sumaž�jimas pripaž�stamas gavus min�tas sumas arba nebesitikint j� atgauti.  
 
(d) Atskaitym� valdymo �monei ir depozitoriumui taisykl�s 
 
Iš pensij� turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susij� su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo 
taisykl�se. Visos kitos taisykl�se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijan�ios išlaidos dengiamos iš valdymo 
�mon�s turto. 
 
Atskaitymai iš pensij� turto pagal kiekvien� pensij� kaupimo sutart� su Bendrove per metus yra: 

1.  turto valdymo mokestis - iki 1(vieno) procento per metus nuo dalyvio pensij� s�skaitoje 
apskai�iuot� l�š� vidutin�s metin�s vert�s;  

2.  �mokos mokestis - iki 2 (dviej�) procent� dalyvio vardu �mok�t� �mok�.  
 

2005 m. taikomi atitinkamai 1 ir 2 procent� dydžio mokes�iai. 
 
Turto valdymo mokestis apskai�iuojamas kiekvien� dien� nuo grynosios Fondo pensij� turto vert�s. 
 
Valdymo, �mokos mokestis bei taisykl�se numatytos su asmens pritraukimu bei dalyvio per�jimu � kit� fond� 
susijusios išlaidos mokami iš pensij� turto.  
 
Dalyviui pereinant � kit� Bendrov�s valdom� fond� dažniau nei vien� kart� per kalendorinius metus, Bendrov� iš 
pervedam� l�š� gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 
0,2 proc. pervedam� l�š�.  
 
Dalyviui pereinant � kitos pensij� kaupimo bendrov�s valdom� fond� vien� kart� per kalendorinius metus, Bendrov� iš 
pervedam� l�š� gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 
0,2 proc. pervedam� l�š�. Kei�iant fond� dažniau nei vien� kart� per kalendorinius metus Bendrov� iš pervedam� l�š� 
išskaito išlaidas, susijusias su dalyvio pritraukimu, pensij� s�skaitos uždarymu bei l�š� pervedimu, bet ne daugiau nei 
4 proc. pervedam� l�š�.  
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Visi atskaitymai valdymo �monei vykdomi kaupimo principu. 
 
(e) Investicij� �vertinimo metodai, investicij� pervertinimo periodiškumas 
 
Investicijos � balans� �traukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikr�j� vert�. 
 
Priemoni�, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert� nustatoma pagal rinkos viešai paskelbt� 
vertinimo dien� vidutin� rinkos kain�. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin� rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama, 
naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei priemon�s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, 
j� tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemon�mis pasižymi 
didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein�, duomenys.  Jei 
priemon� nebuvo kotiruojama per paskutin� prekybos sesij�, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin� žinoma, bet 
ne v�lesn� nei 30 dien�, vidutin� rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon� nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 
dien� ar kotiruojama re�iau nei numatyta apskai�iavimo proced�rose, jos vert� nustatoma kaip priemoni�, kuriomis 
reguliuojamose rinkose neprekiaujama. 
 
Jei gali b�ti gaunamas tikslesnis �vertinimas, tikroji vert� nustatoma remiantis pirmini� dileri� (AB SEB Vilniaus 
banko, AB NORD/LB Lietuva ir AB Hansabankas) skelbiamais pelningum� vidurkiais, atsižvelgiant � analogiškos 
trukm�s, reitingo ir panaši� išleidimo s�lyg� vertybini� popieri� vert�, pagal tik�tin� pardavimo kain�, naudojantis 
tarptautini� naujien� agent�r�, informacijos šaltini� teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. 
 
Skolos vertybini� popieri� tikroji vert� apima ir pal�kan� pajamas. 
 
Grynieji pinigai ir l�šos kredito �staigose vertinami nominali�ja verte. 
 
Vertybini� popieri� ir kit� investicij�, tur�t� ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje ir tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitin� laikotarp� �sigyt� 
vertybini� popieri� ir kit� investicij� tikrosios vert�s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir j� �sigijimo savikainos 
skirtumas priskiriamas investicij� vert�s padid�jimui arba sumaž�jimui.  
 
Investicijos pervertinamos kiekvien� dien�. 
 
(f) Apskaitos vieneto vert�s nustatymo taisykl�s 
 
Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausan�i� pensij� turto dal�.  
 
Fondo apskaitos vienetai (j� dalys) neturi nominaliosios vert�s. 
 
Apskaitos vieneto (jo dalies) vert� išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta – litais. Pradin� apskaitos vieneto vert� 
lygi 1 litui. 
 
Kiekvieno apskaitos vieneto vert� nustatoma padalijus Fondo gryn�j� aktyv� vert� iš bendro Fondo apskaitos vienet� 
skai�iaus jos skai�iavimo dien�. Bendra vis� Fondo apskaitos vienet� vert� visada yra lygi Fondo gryn�j� aktyv� 
vertei. Apskaitos vieneto (jo dali�) vert� nustatoma keturi� skai�i� po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal 
matematines apvalinimo taisykles. 
 
Fondo gryn�j� aktyv� ir apskaitos vienet� vert� nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo aktyv� rinkos kain� 
duomenis.  
 
(g) Pinig� ekvivalentai 
 
Pinig� ekvivalentams priskiriamos trumpalaik�s (iki trij� m�nesi�) likvidžios investicijos, kurios gali b�ti greitai 
iškei�iamos � pinig� sumas ir kuri� vert�s pasikeitimo rizika yra nereikšminga.  
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(h) Investicij� portfelio strukt	ra 
 
� vieno emitento (EBPO valstyb�s nar�s vyriausyb�s ir centrinio banko bei Europos centrinio banko) vertybinius 
popierius investuojama ne daugiau kaip 5 procentai pensij� turt� sudaran�i� gryn�j� aktyv�. � vieno emitento 
vertybinius popierius gali b�ti investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 10 procent� gryn�j� aktyv�, 
su s�lyga, kad toki� investicij� bendra suma nebus didesn� kaip 40 procent� Fondo gryn�j� aktyv�. 
 
Investicijos � Lietuvos Respublikos, EBPO valstybi� nari�, Europos S�jungos valstybi� vyriausybi�, centrini� bank� ir 
Europos centrinio banko išleistus ar j� garantuotus vieno emitento vertybinius popierius gali sudaryti iki 100 procent� 
pensij� turt� sudaran�i� gryn�j� aktyv�, su s�lyga, kad dalyvi� interesai bus pakankamai apsaugoti, ir: 

1. Fondo turtas investuojamas � ne mažiau kaip 6 emisij� vertybinius popierius;  
2. � vienos emisijos vertybinius popierius investuoja ne daugiau kaip 30 procent� fondo gryn�j� aktyv�. 

 
Pastarieji vertybiniai popieriai n�ra �skaitomi skai�iuojant investicijas, kurioms taikoma didžiausia leistina 40 procent� 
riba.  
 
1 PASTABA  INVESTICIJ� VERT�S POKYTIS 

(Lt) 

Pokytis 

Balanso straipsniai 
pra�jusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

�sigyta parduota 
(išpirkta) 

vert�s 
padid�jimas 

vert�s 
sumaž�jimas 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Skolos vertybiniai popieriai:       

Vyriausybi� ir centrini� bank� arba j� 
garantuoti skolos vertybiniai popieriai 10 709 218 9 812 151 (691 194)   925 895   (736 667) 20 019 403

Iš viso    10 709 218   9 812 151 (691 194)         925 895   (736 667) 20 019 403
 
� vert�s sumaž�jim� �traukta 375 915 Lt suma gaut� kupono mok�jim�.  
 
2 PASTABA TURTO STRUKT�RA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE 

(Lt) 

Turto arba 
emitento 

pavadinimas 

Valstyb�s, � 
kurios 

vertybinius 
popierius 

investuota, 
pavadinimas 

Valiutos, 
kuria 

denominuotas 
turtas, 

pavadinimas 

Nominali 
vert� (jeigu 

ji yra) 

Metin� 
pal	kan� 

norma 
(jeigu ji yra) 

Ind�lio, 
investicijos 
pabaigos 
terminas 
(jeigu ji 

terminuota) 

Tikroji vert� 

Turto, 
investicijos 
lyginamoji 

dalis 
(procentais) 

Pinigai          467 774 2.29 
S�skaita litais  - LTL 421 334 - - 421 334 2.06 
S�skaita eurais  - EUR 13 450 - - 46 440 0.23 
Investicijos          20 019 403 97.71 

LT0000603201 Lietuva LTL 1 370 800 3.30 % 2007.02.22 1 412 023 6.89 
LT0000605081 Lietuva LTL 438 800 4.70 % 2008.01.24 472 965 2.31 

LT0000605099 Lietuva LTL 2 079 800 3.90 % 2009.07.16 2 263 288 11.05 

LT0000607046 Lietuva LTL 376 900 5.10 % 2010.02.11 422 592 2.06 

XS0089349590 Kipras EUR 1 308 611 5.375 %  2008.07.28 1 490 295 7.27 

XS0204418791 Vengrija EUR 1 474 346 3.625 % 2011.10.28 1 570 328 7.66 

XS0131593864 Vengrija EUR 552 448 5.625 % 2011.06.27 635 367 3.10 

DE0002918232 Vengrija EUR 1 726 400 4.375 % 2009.02.16 1 867 922 9.12 
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DE0003525804 Slovakija EUR 417 789 9.50 % 2006.09.28 484 788 2.37 

DE0001074763 Slovakija EUR 328 016 7.375 % 2010.04.14 402 872 1.97 
XS0085654068 Graikija EUR 676 749 5.75 % 2008.03.31 748 531 3.65 
XS0109256734 Slov�nija EUR 345 280 6.00 % 2010.03.24 402 883 1.97 
XS0095561683 Slov�nija EUR 635 315 4.875 % 2009.03.18 699 008 3.41 
XS0138888689 Latvija EUR 918 445 5.375 %  2008.11.27 1 036 594 5.06 
XS0144238002 Lenkija EUR 1 612 458 5.50 % 2012.03.12 1 885 267 9.20 
XS0150123312 Estija EUR 307 299 5.00 % 2007.06.26 325 063 1.59 
XS0183959914 Lenkija EUR 3 663 421 3.875 % 2009.01.15 3 899 617 19.03 

Iš viso - - - - - 20 487 177 100 
 

3 PASTABA VALDYMO BEI KITOS SNAUDOS 
(Lt) 

Straipsnis Valdymo s�naudos 

�mokos mokestis 190 747 
Turto valdymo mokestis 67 210 
Iš viso 257 957 

 
 

VII. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO DALYVIUS 
 

25. Bendri duomenys apie pensij� fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoj� teise nukelti 
pensij� išmokos mok�jim�, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensij� išmokas): 

 
Dalyvi� skai�ius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 40870 

Dalyviai, pasinaudoj� teise nukelti pensij� išmokos 
mok�jim� 

61 

Dalyviai, gaunantys periodines pensij� išmokas - 
Dalyviai 45393 

Dalyvi� skai�ius ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
 
 

Iš viso: 45454 
Dalyvi� skai�iaus pokytis 4584 

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

Bendras prisijungusi� dalyvi� skai�ius 4689 
Dalyviai, pensij� kaupimo sutartis sudar
 pirm� kart�  4689 

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

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

Bendras pasitraukusi� dalyvi� skai�ius 105 
Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 68 � kitus pensij� fondus iš�jusi� 

dalyvi� skai�ius Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s - 
Išstojusi� (pildoma tik papildomo savanoriško pensij� 
kaupimo pensij� fondo atveju) 

- 

Sulaukusi� nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusi� 
teise � pensij� išmok� (vienkartin� išmok�, anuitet� ir j� 
derin�) 

5 

Nutraukusi� sutartis �statyme numatytu b�du 17 

Baigusi� dalyvavim� dalyvi� 
skai�ius 

Mirusi� dalyvi� 15 
 

28. Pensij� fondo dalyvi� strukt�ra pagal amži� ir lyt� ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  
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Dalyviai iki 30 m. Dalyviai nuo 30 m. iki 45 m Dalyviai nuo 45 m. iki 60 m. Dalyviai, vyresni� kaip 60 m. 

vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys vyrai moterys 
Bendras 
dalyvi� 
skai�ius skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % Skai�ius % skai�ius % skai�ius % skai�ius % 

3785 8,3 3450 7,6 8274 18,2 10493 23,1 8531 18,8 10686 23,5 227 0,5 8 0,02 
                

45454 

                
 
 

VIII. PINIG� SRAUTAI 
 

29. Per ataskaitin� laikotarp� faktiškai gautos l�šos: 
 
Bendra gaut� l�š� suma 9536312,96 

Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo 9536312,96 
Pa�io dalyvio �mok�tos l�šos (pildoma tik papildomo 
savanoriško pensij� kaupimo pensij� fondo atveju) 

- 
Periodin�s �mokos � pensij� fond� 

Darbdavi� ir kit� tre�i�j� asmen� �mok�tos l�šos (pildoma tik 
papildomo savanoriško pensij� kaupimo pensij� fondo atveju) 

- 

Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok�ti delspinigiai - 
Iš garantij� rezervo sumok�tos l�šos - 

Iš tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s - Iš kit� pensij� fond� pervestos 
l�šos Iš kitos pensij� kaupimo bendrov�s - 
Kitos gautos l�šos (nurodyti šaltin� ir gaut� l�š� sum�) - 
 

30. Išmok�tos l�šos: 
 

Bendra išmok�t� l�š� suma 47912,44 
Vienkartin�s išmokos dalyviams 830,89 
Periodin�s išmokos dalyviams - 

Pensij� išmokos 
 

Išmokos anuiteto �sigijimui - 
Valdomus tos pa�ios pensij� kaupimo bendrov�s 43540,53 � kitus pensij� fondus pervestos l�šos 
Valdomus kitos pensij� kaupimo bendrov�s - 

Išstojusiems dalyviams išmok�tos l�šos 
(pildoma tik papildomo savanoriško 
kaupimo pensij� fond� atveju) 

 - 

Paveld�tojams išmok�tos l�šos  3541,02 
Kitais pagrindais išmok�tos l�šos  - 
 
 

IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJ� REZERV 
 

31. Jei pensij� fondo taisykl�se numatytas �sipareigojimas garantuoti tam tikr� pajamingum�, nurodyti 
garantuojamo pajamingumo dyd�, per ataskaitin� laikotarp� � garantin� rezerv� �mok�t� �mok� sum�, pateikti jo 
investicij� portfel�, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudot� sum�, rezervo dyd� ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje ir kit� svarbi� informacij�.  

- 
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X. INFORMACIJA APIE PENSIJ� FONDO REIKM�MS PASISKOLINTAS L�ŠAS 
 
32. Pensij� fondo reikm�ms pasiskolintos l�šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 
 

Eil. Nr. Paskolos 
suma  

Paskolos 
valiuta 

Paskolos 
pa�mimo 

data 

Paskolos 
gr�žinimo 
terminas 

Pal	kan� 
dydis 

Skolinimosi 
tikslas 

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

- - - - - - - - - 
Iš viso: - - - - - - - - 

 
 

XI. KITOS NUOSTATOS 
 

33. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin� medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensij� fondo 
veikl�, kad b�t� galima tinkamai �vertinti fondo veiklos poky�ius ir rezultatus. 

Fondo vieneto vert�s kitimo grafikas: 

VB Pensija 1
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34. Konsultant�, kuri� paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskait� (FM�, auditoriai, kt.), vardai, pavard�s 

(juridini� asmen� pavadinimai), adresai, leidim� verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. 
-  
35. Ataskait� parengusi� asmen� vardai, pavard�s, pareigos, darboviet� (jeigu ataskait� reng� asmenys n�ra 

bendrov�s darbuotojai).  
- 
36. Valdymo �mon�s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskait� rengusi� asmen� ir konsultant� 

patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n�ra nutyl�t� fakt�, galin�i� daryti esmin� �tak� pensij� fondo 
veiklos rezultat� vertinimui:  

 
Patvirtinu _____________________ Jonas Iržikevi�ius, Generalinis direktorius 
 
Patvirtinu _____________________Inga Riabovait�, Operacij� skyriaus vadov� 

 
Patvirtinu _____________________Dalia Garbuzien�, Vyr. buhalter� 


