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VALDYMO ĮMONĖS METŲ ATASKAITOS TURINYS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys 

1.1. pavadinimas; 

UAB „Finasta Asset Management“, įm. k. 126263073 

 

1.2. buveinė (adresas) 

Maironio g. 11, 01124 Vilnius 

 

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas 

Telefonas  (8~5) 203 22 33 

Faksas (8~5) 273 48 98 

Elektroninis paštas info@finasta.lt 

Interneto tinklalapis  www.finasta.lt 

 

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris 

VĮK-005 

 

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas 

Įregistravimo data  2003 m. liepos 21 d. 

Registras Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas 

Juridinio asmens kodas 126263073 

 

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita 

2009 metų sausio – gruodžio mėn. 

 

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai  

Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Ernst & Young Baltic“ 

Adresas Subačiaus g. 7, LT- 01127 Vilnius 

Telefonas (8~5) 274 2200 

Faksas (8~5) 274 2333 
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4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga 

2009.01.01 – 2009.12.31 

 

5. Informacija apie ataskaitas  

5.1 nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų 
susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie 
kapitalo pakankamumą. 

UAB „Finasta Asset Management“ interneto svetainės adresas www.finasta.lt 

5.2 informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo 
parengta 

UAB „Finasta Asset Management“ padaliniuose arba internetiniame puslapyje www.finasta.lt 

 

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS 
POPIERIUS IR AKCININKUS 

 

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas 

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų 
įregistravimo Juridinių asmenų registre datos 

 

UAB „Finasta Asset Management“ (buv. UAB „Finasta investicijų valdymas“) Juridinių asmenų registre įregistruota 
2003-07-21, bendrovės įstatinis kapitalas 1 100 000 litų, jis padalintas į 1 100 000 paprastųjų vardinių 1 lito 
nominalios vertės akcijų. 

2006-12-29 Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti UAB „Finasta Asset Management“ įstatai – prie UAB 
„Finasta Asset Management“ reorganizavimo būdu prijungta uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos banko 
investicijų valdymas“. Padidintas UAB „Finasta Asset Management“ įstatinis kapitalas 2 440 000 litų, jis padalintas 
į 2 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. 

2008 m. gegužės 30 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 4 440 000 litų išleidžiant 2 000 000 
paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 

2008 m. lapkričio 14 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 8 440 000 litų išleidžiant 4 000 000 
paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas. 

 

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės 

 

UAB „Finasta Asset Management“ įstatinį kapitalą sudaro 8 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės 
akcijų.  

Bendrovės akcininkams akcijos suteikia šias turtines ir neturtines teises: 

1. Gauti bendrovės pelno dalį (dividendų). 

2. Gauti likviduojamos bendrovės turto dalį. 
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3. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos 
akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. 

4. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis 
akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę 
visiems akcininkams atšaukti. 

5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka parduoti ar kitaip perleisti priklausančias 
akcijas. 

6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei. 

7. Kitas įstatymų numatytas turtines teises. 

8. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.  

9. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena paprastoji vardinė 
akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų 
nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją. 

10. Gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę. 

11. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri kilo dėl bendrovės vadovo pareigų, 
nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, 
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. 

12. Kitas įstatymų ar bendrovės įstatų numatytas neturtines teises. 

 

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, 
mokamų palūkanų dydis 

 

2007-12-31 bendrovė buvo sudariusi indėlio pereikvojimo (angl. overdraft) sutartį su kintama palūkanų norma, t. y. 
nekintama dalis – marža 1 proc. ir kintama dalis – 1 dienos VILIBOR. Kreditavimo suma – 5 000 000 litų. 

2008 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sudariusi su AB SEB banku indėlio pereikvojimo sutartį su kintama 
palūkanų norma, t. y. 1 dienos VILIBOR plius 4 proc. marža. Kreditavimo suma – 3 000 000 litų.  Paskola grąžinta 
2009 m. sausio 13 d. 

2008 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra sudariusi su AB Šiaulių banku indėlio pereikvojimo sutartį su fiksuota 7,8 
proc. palūkanų norma. Kreditavimo suma – 5 000 000 litų. Paskola grąžinta 2009 m. sausio 15 d. 

2009 m. gruodžio 17 d. Bendrovė suteikė UAB „Snoras Asset Management“ trumpalaikę subordinuotą paskolą su 
11 proc. metinių  palūkanų norma. Paskolos susigrąžinimo terminas 2011 m. gruodžio 31 d. 

 

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį 

 

Į diversifikuotą investicijų portfelį investuota 863 200,00 litų bendrovės nuosavo kapitalo. 

 

9. Akcininkai 

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus 



2009 MET2009 MET2009 MET2009 METŲŲŲŲ ATASKAITA ATASKAITA ATASKAITA ATASKAITA    

5 / 23 

 

 

Nuo 2003 m. liepos 21 d. iki 2009 m. rugsėjo 15 d. bendrovės vienintelis akcininkas buvo AB „Invalda“ 

Nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. bendrovės vienintelis akcininkas yra AB „Finasta Holding“ 

 

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: 
fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, 
akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – 
atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, 
priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus 

 

Iki 2009 m. rugsėjo 16 d. vienintelis UAB „Finasta Asset Management“ akcininkas, valdantis 8 440 000 paprastųjų 
vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų, buvo akcinė bendrovė 
„Invalda“, kodas 121304349, buveinės adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius. 

2009 m. rugsėjo 16 dieną vieninteliam įmonės akcininkui AB „Invalda“ pardavus savo turėtas akcijas, vieninteliu 
akcininku tapo UAB „Snoras investicijų valdymas“, kuri vėliau pertvarkyta į AB „Finasta Holding“. 

 

Vienintelis UAB „Finasta Asset Management“ akcininkas, valdantis 8 440 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios 
vertės akcijų, t. y. 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų, yra akcinė bendrovė „Finasta Holding“, kodas 
300088576, buveinės adresas A.Vivulskio g. 7, Vilnius. 

 

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami 

 

Už 2007 metus bendrovės akcininkui priskaičiuota ir išmokėta 7 000 000 litų dividendų, vienai akcijai tenkanti dalis 
– 2,87 lito. 

Už 2008 metus bendrovė dividendų nemokėjo. 

 

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima 
įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.) 

 

--- 
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III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ 

 

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų 
susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciumams, asociacijoms ir pan.; 
susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale 
bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo 
teisiniai pagrindai) 

 

Bendrovė yra Investicijų valdymo įmonių asociacijos narė. Asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2003-06-10.  

Asociacijos pagrindiniai tikslai atstovauti ir ginti narių interesus, dalyvauti kuriant ir tobulinant įstatymus 
reguliuojančius investicinę veiklą, teikti visuomenei informaciją apie investavimą ir t. t. 

Bendrovė asociacijos narių kapitale nedalyvauja. Kiti asociacijos nariai bendrovės kapitale taip pat nedalyvauja. 

 

11. Valdymo įmonės klientai 

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai) 

 

Kolektyvinio 
investavimo 
subjekto rūšis 

ir tipas 

Pavadinimas Grynųjų 
aktyvų suma 

Vidutinė 
metinė 

grynųjų aktyvų 
vertė 

Metinė 
grynoji 

investicijų 
grąža 

Dalyvių 
skaičius 

Metinis 
priskaičiuotas 

atlyginimas 
valdymo įmonei 

Metinis 
faktiškai 

sumokėtas 
atlyginimas 
valdymo 
įmonei 

Riboto 
platinimo 
investicinis 
fondas 

„Finasta Centrinės ir 
Rytų Europos 
investavimo į 
perleidžiamuosius 
vertybinius 
popierius“ 
investicinis fondas 

13327496,19 12569525,31 17,70% 6688 547876,41 526228,56 

 

Investicinis 
fondas 

Finasta Obligacijų 
suderintasis 
investicinis fondas 

4355556,07 5686582,37 -2,34% 1178 34505,62 32619,09 

Investicinis 
fondas 

Finasta Naujosios 
Europos 
suderintasis 
investicinis fondas 

25505419,43 23304579,33 16,10% 9446 900079,71 771595,37 

Investicinis 
fondas 

Finasta Rusijos 
suderintasis 
investicinis fondas 

9107901,72 8084456,99 37,60% 4103 583557,62 503001,72 

Investicinis 
fondas 

Finasta 
Infrastruktūros 
suderintasis 
investicinis fondas 

4172592,87 4026801,83 15,34% 2301 156175,45 162646,96 

Investicinis 
fondas 

Finasta Vitality 
investavimo į 
perleidžiamuosius 
vertybinius 
popierius 

4028933,07 3251780,50 63,81% 2 21398,37 19271,27 
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investicinis fondas 

Riboto 
platinimo 
investicinis 
fondas 

Finasta Infinity 
investavimo į 
perleidžiamuosius 
vertybinius 
popierius 
investicinis fondas 

10380392,30 8525167,38 50,59% 6 47700,36 42904,28 

Investicinis 
fondas 

Finasta Ateities 
suderintasis 
investicinis fondas 

2834719,73 2365024,56 28,62% 978 145088,46 128060,14 

Riboto 
platinimo 
investicinis 
fondas 

Finasta Integrity 
investavimo į 
perleidžiamuosius 
vertybinius 
popierius 
investicinis fondas 

5562097,43 6454187,71 31,10% 3 38003,07 35658,35 

Investicinis 
fondas 

Finasta Juodosios 
Jūros suderintasis 
investicinis fondas 

1211660,46 1020500,31 14,11% 48 17745,38 34757,78 

Iš viso 80486769,27 75288606,29 -------- 24753 2492130,45 2256743,52 

 

11.2. pensijų fondai 

 

Pensijų fondo 
tipas 

Pavadinimas Grynųjų 
aktyvų suma 

Vidutinė 
metinė 

grynųjų aktyvų 
vertė 

Metinė 
grynoji 

investicijų 
grąža 

Dalyvių 
skaičius 

Metinis 
priskaičiuotas 

atlyginimas 
valdymo įmonei 

Metinis 
faktiškai 

sumokėtas 
atlyginimas 
valdymo 
įmonei 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
Konservatyvaus 
investavimo 
pensijų fondas 

7953098,44 7216572,87 9,55% 1171 88130,53 86112,31 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
Augančio 
pajamingumo 
pensijų fondas 

5166124,82 4265524,85 23,70% 915 54837,37 52729,63 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta Aktyvaus 
investavimo 
pensijų fondas 

22100810,48 18228236,86 26,71% 5726 250141,39 248283,18 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
Racionalios 
rizikos pensijų 
fondas 

36611486,46 36611486,46 33,04% 12187 435540,22 433007,40 

Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
Nuosaikus 
pensijų fondas 

9593006,97 8857302,22 5,65% 4417 159143,17 187415,17 
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Valstybinio 
socialinio 
draudimo įmokos 
dalies kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
subalansuotas 
pensijų fondas 

28367009,08 24019264,42 15,35% 20460 525424,84 639251,02 

Papildomo 
savanoriško 
pensijų kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta Akcijų 
pensija plius 
pensijų fondas 

4702936,14 3773606,51 22,97% 1608 226778,74 204965,69 

Papildomo 
savanoriško 
pensijų kaupimo 
pensijų fondas 

Finasta 
Obligacijų 
pensija plius 
pensijų fondas 

1597665,01 1211285,09 11,78% 552 23865,33 18404,14 

Iš viso 116092137,40 104183279,28 -------- 47036 1763861,59 1870168,54 

 

11.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, 
individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, 
profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus) 

    

2009-12-31 UAB „Finasta Asset Management“ valdė 88 individualių klientų portfelius, iš jų 17 – juridinių asmenų, 
71– fizinių asmenų,  t.t. profesionalūs investuotojai - 2. Bendras valdomų portfelių dydis – 36 690 126,25 Lt. 

 

UAB „Finasta Asset Management“ individualus investicinis portfelis – tai asmeniškai, atsižvelgiant į kliento 
poreikius, lūkesčius, tikslus, formuojamas finansinių priemonių portfelis, valdomas patikėjimo pagrindu.  

Portfelis formuojamas siekiant efektyviausio investicinio sprendimo klientui, todėl atsižvelgiama į tikėtiną turto 
vertės prieaugį, mokesčių optimizavimą bei rizikos išskaidymą. 

 

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą 

Bendrovės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „Finasta Asset Management“. 

 

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų 
naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis) 

 

Bendrovė yra sudariusi sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais: 

- Akcine bendrove finansų maklerio įmone „Finasta“ buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius. 
Sutarčių pobūdis – dėl vertybinių popierių ir piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos, pavedimų priėmimo ir vykdymo. 

-  AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.  

Sutarčių pobūdis – dėl finansinių paslaugų teikimo „trading station“ sistema. 

 

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo 
suma (pagal tarpininkus) 
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Vertybinių popierių viešosios apyvartos 
tarpininkas 

Paslaugos 
Išmokėta atlyginimo 
suma, Lt 

AB FMĮ „Finasta“ Tarpininkavimas 254 258 

Finansinių paslaugų teikimo „trading 
station“ sistema paslaugos 

76 065 AB SEB Vilniaus bankas 

Depozitoriumo paslaugos 29 634 

 

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos 
pavestos, išmokėto atlyginimo sumas) 

 

Bendrovės valdomų investicinių fondų vienetų platintojai 

 

Bendrovės valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų 
platintojai 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai 

 

Bendrovės valdomų portfelių tarpininkai 

Platintojas 
Už paslaugą sumokėtas atlygis 

(suma litais) 

Akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė ,,Finasta“ 452 589 

Akcinė bendrovė bankas Finasta 476 234 

Platintojas 
Už paslaugą sumokėtas atlygis 

(suma litais) 

Akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė ,,Finasta“ 22 940 

Akcinės bendrovė Šiaulių bankas 459 

Akcinė bendrovė Ūkio bankas 980 

Brokeriai ir priklausomi tarpininkai 9 995 

Platintojas 
Už paslaugą sumokėtas atlygis 

(suma litais) 

Akcinės bendrovė finansų maklerio įmonė ,,Finasta“ 72 843 

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas  55 

Tarpininkas 
Už paslaugą sumokėtas atlygis 

(suma litais) 

Akcinė bendrovė bankas Finasta 43 641 
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15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir jų pokyčius per paskutinius 3 finansinius 
metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų 
rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas 

 

Pajamos 2007–2009 m., tūkst. Lt 

Paslaugos 2009 m. 2008 m. 2007 m. 

Investicinių fondų valdymas 1 819 1 162 14 307 

Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas  - - 

Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) 
portfelių valdymas 

146 80 1570 

Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų 
valdymas 

237 102 329 

Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo 
pensijų fondų valdymas 

1 513 1 893 613 

Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų 
valdymas 

548 484 5 156 

Konsultavimas dėl investavimo į investicines 
priemones klausimais 

- - - 

Investicinių fondų investicinių vienetų ar 
investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų 
saugojimas ir tvarkymas 

- - - 

 

Valdomi grynieji aktyvai 2007–2009 m., tūkst. Lt 

Paslaugos 2009 m. 2008 m. 2007 m. 

Investicinių fondų valdymas 47 188 50 567 447 727 

Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas -  - 

Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) 
portfelių valdymas 

36 690 24 533 66 974 

Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų 
valdymas 

6 301 4 451 10 567 

Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo 
pensijų fondų valdymas 

109 792 69 639 66 025 

Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų 
valdymas 

33 299 30 242 149 234 

Konsultavimas dėl investavimo į investicines 
priemones klausimais 

- - - 

Investicinių fondų investicinių vienetų ar 
investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų 
saugojimas ir tvarkymas 

- - - 
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Klientų skaičius 2007–2009 m.  

Paslaugos 2009m. 2008 m. 2007 m. 

Investicinių fondų valdymas 18 054 18 340 22 714 

Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas -  - 

Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) 
portfelių valdymas 

88 81 89 

Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų 
valdymas 

2 160 2 050 1 907 

Valstybinio soc. draudimo įmokos dalies kaupimo 
pensijų fondų valdymas 

44 876 47 266 37 404 

Riboto platinimo kolektyvinio investavimo subjektų 
valdymas 

6 699 6 799 6 603 

Konsultavimas dėl investavimo į investicines 
priemones klausimais 

- - - 

Investicinių fondų investicinių vienetų ar 
investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijų 
saugojimas ir tvarkymas 

- - - 

 

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos 
vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas) 

 

2009 m. bendrovė nekilnojamojo turto neturėjo.  

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti) 

 

Pagrindiniai bendrovės veiklą veikiantys rizikos veiksniai: 

- pasaulinė finansų krizė; 

- ekonominio augimo sulėtėjimas; 

- teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika; 

- finansinių priemonių rinkos likvidumas, svyravimai; 

- stipri konkurencija finansų rinkoje.  

 

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir 
arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai) 

 

Per 2009 m. UAB „Finasta Asset Management“ nedalyvavo teisminiuose ir/ar arbitražo procesuose, galinčiuose 
turėti ar turėjusius įtakos bendrovės veiklai. 
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19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su 
praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas 

 

2009 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo (įskaitant Latviją) – 31 darbuotojas. Palyginti 2008 m. gruodžio 31 d. įmonėje 
dirbo 41 darbuotojai.  

94 proc. grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Likusieji darbuotojai studijuoja ir greitu laiku taip 
pat įgis aukštojo mokslo diplomus. 

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 29 m. Vyrų ir moterų santykis yra apylygis (45 proc. vyrų ir 55 proc. moterų). 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2009 m. gruodžio 31 d. – 4618 litų. Palyginti, vidutinis mėnesinis atlyginimas 
2008 m. – 4762 litai. Darbuotojų atlyginimas buvo nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo asmeninės veiklos 
efektyvumą, pareigybės vertę, rinkos atlyginimus bei įmonės rezultatus ir galimybes. Per metus už ypatingą ar 
papildomą darbą kai kuriems darbuotojams buvo mokami priedai. Priedų  dydis priklausė nuo bendrųjų įmonės 
rezultatų ir asmeninių darbuotojo pasiekimų pagal darbo plėtros planą. 2009 m., siekdama išlaikyti geriausius 
darbuotojus, įmonė savo iniciatyva suteikė darbuotojams papildomų naudų (mokymus, renginius, išmokas netekus 
artimojo, skiepus ir pan.).  

 

IV. INVESTICINĖ VEIKLA 

 

20. Investicinių priemonių portfelio sudėtis (nurodyti finansinių metų pabaigoje turimų investicinių priemonių 
portfelį)  

 

Emitento 
pavadinimas 

Šalis ISIN 
kodas 

Kiekis 
(vnt.) 

Bendra 
nominali 
vertė  

Bendra 
įsigijimo vertė  

Bendra rinkos 
vertė  

Rinka, pagal 
kurios duomenis 
nustatyta rinkos 
vertė (tinklalapio 

adresas) 

Balsų 
dalis 

emitente 
(%) 

Dalis port-
felyje (%) 

Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą  

          

Iš viso:          

          

Iš viso:          

Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą 

          

Iš viso:          

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

SIMPO AD RS RSSM
POE35
631 

847  17499 19419 www.belex.rs  2,20 

XXI Century 
Investmens 
Public 

GB CY000
97310
15 

4430  2791 2543 www.londonstoc
kexchange.com 

 0,29 
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Jadran 
capital 

HR HRJA
KTRA0
007 

100  1157 1796 www.zse.hr  0,20 

Iš viso:   5377  21447 23758   2,69 

Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai 

          

Iš viso:          

Iš viso 
nuosavybės 
vertybinių 
popierių: 

         

 

Emitento 
pavadinimas 

Šalis ISIN 
kodas 

Kiekis 
(vnt.) 

Bendra 
nominali 
vertė  

Bendra 
įsigijimo vertė  

Bendra rinkos 
vertė  

Palūkanų norma Išpirkimo 
/ konver-
tavimo 
data 

Dalis port-
felyje (%) 

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą  

          

Iš viso:          

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą 

          

Iš viso:          

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 

          

Iš viso:          

Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai 

          

Iš viso:          

Iš viso ne 
nuosavybės 
vertybinių 
popierių: 

         

 

KIS 
pavadinimas 

Šalis ISIN 
kodas 

Kiekis (vnt.) Valdyto-
jas 

Bendra 
įsigijimo vertė 

Bendra rinkos 
vertė 

Rinkos vertės 
nustatymo 
šaltinis 

(tinklalapio 
adresas) 

KIS 
tipas* 

Dalis port-
felyje (%) 

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) 

“Finasta” 
obligacijų 
fondas 

LT  769,9542 UAB 
„Finasta 
Asset 
Manage
ment“ 

82691 87 702 www.finasta.lt KIS1 9,91 
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“Finasta” 
Juodosios 
jūros fondas 

LT  1000,0000 UAB 
„Finasta 
Asset 
Manage
ment“ 

100000 92 141 www.finasta.lt KIS3 10,42 

“Finasta” 
Rusijos 
fondas 

LT  0,7342 UAB 
„Finasta 
Asset 
Manage
ment“ 

43 44 www.finasta.lt KIS3 0,00 

“Finasta” 
ateities 
fondas 

LT  0,815 UAB 
„Finasta 
Asset 
Manage
ment“ 

60 62 www.finasta.lt KIS3 0,01 

Iš viso:   1771,5034  182 794 179 949   20,34 

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) 

          

Iš viso:          

Iš viso KIS 
vienetų 
(akcijų): 

         

* Nurodyti KIS tipą: 

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės 
vertybinius popierius; 

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;  

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės 
vertybinius popierius; 

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos 
priemones; 

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). 

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. 

 

Emitento 
pavadinimas 

Šalis Priemonės pavadinimas Kiekis 
(vnt.) 

Valiuta Bendr
a 

rinkos 
vertė 

Palūkanų norma Galiojimo 
pabaigos 
data 

Dalis 
port-
felyje 
(%) 

Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 

         

Iš viso:         

Kitos pinigų rinkos priemonės 

         

Iš viso:         

Iš viso pinigų 
rinkos 
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priemonių: 

 

Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra 
rinkos vertė 

Palūkanų 
norma 

Indėlio 
termino 
pabaiga 

Dalis 
port-
felyje 
(%) 

Indėliai kredito įstaigose 

AB Bankas „Finasta“ LT LTL 1170 000 5,8 2010 03 24 19,22 

AB Danske bankas LT LTL 170 846,10 1,25 2010 01 04 19,31 

AB DnB Nord bankas LT LTL 170 000 0,75 2010 01 04 19,22 

AB SEB bankas LT LTL 170 000 3,2 2010 03 23 19,22 

Iš viso:   680 846,10   76,97 

 

Priemonės 
pavadinimas 

Emi-
tento 
pava-
dini-
mas 

Šalis Kita 
sandorio 
šalis 

Valiuta Investici-
nis 

sandoris 
(pozicija) 

Investi-
cinio 

sandorio 
(pozici-
jos) vertė 

Bendra 
rinkos 
vertė 

Rinkos 
pavadinimas 
(tinklalapio 
adresas) 

Galioji-
mo 

terminas 

Dalis 
port-
felyje 
(%) 

Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose 

           

Iš viso:           

Kitos išvestinės finansinės priemonės 

           

Iš viso:           

Iš viso 
išvestinių 
finansinių 
priemonių 

          

 

Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Dalis port-
felyje (%) 

Pinigai 

     

Iš viso pinigų:     

 

Pavadinimas  Trumpas apibūdinimas Bendra 
vertė  

Paskirtis  Dalis portfelyje (%) 

Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d 

     

Iš viso:     
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V. BENDROVĖS VALDYMAS 

 

21. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, 
vyriausiasis finansininkas) 

21.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir 
balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje 

 

Organas/pareigos Vardas, pavardė Dalyvavimo valdymo  

įmonės įstatiniame 

kapitale duomenys 

Pareigos valdymo įmonėje 

Darius Šulnis - Valdybos pirmininkas, įgaliojimų 
pasibaigimo data nuo 2009-10-01 

Andrius Barštys - Valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius, valdybos 
narys 

Andrej Cyba - Direktorius, valdybos narys 

Vytautas Bučas - Valdybos narys, įgaliojimų 
pasibaigimo data nuo 2009-10-01 

Tomas Bučas - Finansų makleris, valdybos narys, 
įgaliojimų pasibaigimo data nuo 
2009-10-01 

Vitalijus Šostak  Valdybos narys 

Valdyba 

Aurimas Martišauskas - Valdybos narys 

Bendrovės vadovas Andrius Barštys - Generalinis direktorius 

Vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė - Vyr. finansininkas 

 

21.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: 
išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose 

  

Pareigos, vardas, pavardė Išsilavinimas Darbovietės per 10 pastarųjų  

metų ir pareigos jose 

Valdybos pirmininkas, 
generalinis direktorius Andrius 
Barštys 

Aukštasis, Kauno technologijos 
universitetas, Vadybos fakultetas, 
vadybos studijos (kvalifikacinis 
vadybos mokslo magistro laipsnis) 

UAB „Medicinos banko 
investicijų valdymas“ direktorius 

UAB „Invalda turto valdymas“ 
generalinis direktorius ir 
valdybos narys 

UAB „Finansų spektras“ 
direktorius 
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UAB „ICI Capital“  likvidatorius 

AB FMĮ „Finasta“  finansų 
makleris 

UAB „TOP GAMES“ direktorius 

UAB FMĮ „ICI Capital” 
direktorius 

UAB FMĮ „Fiksas“ generalinis 
direktorius 

Vyriausioji finansininkė Audronė 
Minkevičienė 

Aukštasis, Vilniaus universitetas, 
Finansų ir kibernetikos fakultetas, 
buhalterinė apskaita ir analizė 

UAB „Invalda turto valdymas“ 
vyriausioji finansininkė 

AB FMĮ „Finasta“ finansininkė, 
nuo 2000-03-01 – vyriausioji 
buhalterė 

UAB FMĮ „Apyvarta“ vyr. 
finansininkė 

 

21.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos 
pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, 
procentais) 

 

Nr. Vardas, 
Pavardė 

Įmonės, įstaigos arba 
organizacijos pavadinimas 

Pareigos Turima akcijų (balsų) dalis 
>5% 

 

 

IPAS „Invalda Asset 
Management“ (Latvija) 

 

Valdybos narys, 
stebėtojų tarybos 
narys 

 

AB FMĮ „Finasta“ Valdybos pirmininkas  

1. Andrius 
Barštys 

 

UAB „Finasta Corporate 
Finance“ 

Valdybos pirmininkas  

IPAS „Invalda Asset 
Management“ (Latvija) 

 

Stebėtojų tarybos 
narys 

 

UAB „Piola“ Direktorius  

AB Vilkyškių pieninė Valdybos narys  

2. Andrej Cyba 

UAB „Fastum Fresh“ - 20 proc. akcijų 

 

3. Aurimas AB bankas „Finasta“ Generalinio 
direktoriaus 
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 pavaduotojas, 
valdybos narys 

AB FMĮ „Finasta“ Direktorius, valdybos 
narys 

 

   

Martišauskas 

   

4. Vitalijus 
Šostak 

IPAS „Invalda Asset 
Management“ (Latvija) 

 

Stebėtojų tarybos 
narys 

 

 

21.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys 

 

Valdybos narys Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga 

Darius Šulnis, valdybos 
pirmininkas 

2008-05-09 2009-10-01 

Andrius Barštys 2008-04-28 2012-04-27 

Andrej Cyba 2008-04-28 2012-04-27 

Vytautas Bučas 2008-04-28 2009-10-01 

Tomas Bučas 2008-04-28 2009-10-01 

Aurimas Martišauskas 2009-10-01 2013-09-30 

Vitalijus Šostak 2009-10-01 2013-09-30 

 

22. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir 
darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato 
pavadinimas ir numeris 

 

Vadovas / 
darbuotojas, 
asmens kodas  

Gimimo data Adresas Telefonas Išsilavinimas Kvalifikacinio 
sertifikato 
pavadinimas ir 
numeris 

Valdybos narys, 
generalinis 
direktorius 
Andrius Barštys 

 

1975-03-08 Šaulio g. 97, 
Bajorai, Avižienių 
sen., Vilniaus r. 

(8~5) 236 1864 Vadybos mokslų 
magistras 

Finansų maklerio 
Konsultanto 
licencija, licencijos 
Nr. S018 

Direktorius, 
valdybos narys  
Andrej Cyba 

1983-05-25 Vokiečių g. 10-
14, Vilnius 

(8~5) 236 1856 Vadybos ir verslo 
administravimo 
bakalauras 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr. G089 
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Fondų 
valdytojas 
Justas 
Vaičiulionis 
 

1983-05-04 S. Neries g.  51 - 
97, Vilnius  

(8~5) 236 1851 Statistikos 
bakalauras 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr. G104 

Finansinių 
priemonių 
portfelio 
valdytojas 
Rolandas 
Bernotas 
 

1981-10-18 S. Stanevičiaus 
g. 14-31, Vilnius 

(8~5) 205 9388 Centrinės 
bankininkystės ir 
finansų magistras 

Finansų maklerio 
Konsultanto 
licencija, licencijos 
Nr. S154 

Finansinių 
priemonių 
portfelio 
valdytoja Milda 
Petrulienė 

1982-10-25 Didlaukio g. 94-
14, Vilnius 

(8~5) 205 9366 Mokesčių 
administravimo 
magistras 

Finansų maklerio 
Konsultanto 
licencija, licencijos 
Nr.S161 

Fondų valdymo 
departamento 
vadovas Vitalijus 
Šostak 

1980-02-27 

 

Naujoji g. 10-5, 
Šalčininkai 

(8~5) 203 2237 Ekonomikos 
bakalauras 

Finansų maklerio 
Konsultanto 
licencija, licencijos 
Nr. S038, FRM 
(Financial Risk 
Manager), CFA 
(Chartered Financial 
Analyst) 

Fondų 
valdytojas  
Petras Kudaras  

1982-08-09 Minties g. 8A-41, 
Vilnius 

(8~5) 203 2201 

 

Ekonomikos 
magistras 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr. G070 

Fondų 
valdytojas 
Vaidotas Rūkas 

1986-07-03 Lazdynų 2A-7, 
Vilnius  

(8~5) 205 9362 --- Finansų maklerio 
prekybininko 
licencija, 

licencijos Nr. P093  

Fondų 
valdytojas 
Tomas 
Varenbergas 

1985-11-07 K. Kalinausko g.  
16-7, Vilnius 

(8~5) 203 2200 Vadybos ir verslo 
administravimo 
bakalauras 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr. G197 

Portfelių 
valdymo 
departamento 
vadovas Tomas 
Krakauskas 

1986-02-24 Šeškinės g. 31-
22, Vilnius 

(8~5) 203 2220 Vadybos ir verslo 
administravimas 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr. G190 

Finansų 
makleris, 
valdybos narys 

1975-12-14 A. 
Juozapavičiaus 
g. 3-100, Vilnius 

--- Komercinės 
teisės bakalauras 

Finansų maklerio 
Konsultanto 
licencija, licencijos 
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Tomas Bučas Nr. S014 

Kotryna 
Davidovičienė 

1983-08-01 Žolyno g. 4 - 55 2032238 VU ekonomikos 
bakalauras 

Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr.G110 

Šarūnas Hincas   Žirmūnų g. 116 – 
22, Vilnius 

(8~5) 246 2460   Finansų maklerio 
Generalinė licencija, 
licencijos Nr.G228 

 

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos 
nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui) 

 

23.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš 
pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas) 

 

Bendrovės valdybos nariams (ne bendrovės darbuotojams) atlyginimai nebuvo mokami. Bendrovės vadovams ir 
vyriausiajam finansininkui (2 asmenim) per metus priskaičiuota 214 627 litai atlyginimo. 

Tantjemos ar kitos išmokos iš pelno mokamos nebuvo. 

 

23.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų 
atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose 
valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo 

--- 

 

23.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių 
laidavimai 

--- 

 

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone 

24.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas) 

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – akcinė bendrovė „Finasta Holding“, įmonės kodas 300088576. 

 

24.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – 
jų vardus, pavardes 

 

Akcinės bendrovės „Finasta Holding” generalinis direktorius Naglis Stancikas. 

 

25. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo 
subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose 



2009 MET2009 MET2009 MET2009 METŲŲŲŲ ATASKAITA ATASKAITA ATASKAITA ATASKAITA    

21 / 23 

 

 

Asmenys, susiję su bendrove, nėra sudarę sandorių dėl bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar 
pensijų fondų turto. 

 

VI. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 

 

26. Naujausi ir esminiai  įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių 
apibūdinimas, jų data (laikotarpis)) 

 

2009 m.  kovo  17  d. Juridinių asmenų registre įregistruoti naujos redakcijos bendrovės įstatai, pagal kuriuos 
tuometinės UAB „Invalda turto valdymas“ buveinė iš Konstitucijos pr. 23, Vilniuje, buvo perkelta į Maironio g. 11, 
Vilniuje.  

2009 m. rugsėjo 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas pasikeitęs tuometinės UAB „Invalda turto valdymas“ 
vienintelis akcininkas - uždaroji akcinė bendrovė „Snoro investicijų valdymas“. 

2009 m. spalio 1 d. tuometinės UAB „Invalda turto valdymas“ vienintelis akcininkas uždaroji akcinė bendrovė 
„Snoro investicijų valdymas“ išrinko naujos sudėties UAB „Finasta Asset Management“ valdybą.  

2009 m. spalio 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti naujos redakcijos bendrovės įstatai, kuriais pakeistas 
bendrovės pavadinimas iš UAB „Invalda turto valdymas“ į UAB „Finasta Asset Management“. Pakeitus fondų 
valdytojo pavadinimą, taip pat vėliau buvo pakeisti ir UAB „Finasta Asset Management“ valdomų investicinių ir 
pensijų fondų pavadinimai. 

2009 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-324 pritarė Vitalij Šostak 
ir Aurimo Martišausko, kaip UAB „Finasta Asset Management“ valdybos narių, kandidatūroms. 

2009 m. spalio 16 d. UAB „Finasta Asset Management“ vienintelio akcininko uždarosios akcinės bendrovės „Snoro 
investicijų valdymas“ išrinkta naujos sudėties UAB „Finasta Asset Management“ valdyba, kurią sudaro Andrius 
Barštys, Andrej Cyba, Aurimas Martišauskas ir Vitalijus Šostak, įgauna pilnus įgaliojimus. 

2009 m. spalio 19 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdybos pirmininku išrinktas Andrius Barštys. 

2009 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija patvirtino 

įmonės valdomų investicinių ir pensijų fondų taisyklių pakeitimus. Taisyklės atnaujintos dėl įmonės ir fondų 
pavadinimų keitimo.  

2009 m. lapkričio 12 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „Finasta Asset Management“ vienintelio 
akcininko naujos redakcijos įstatai, taip užbaigiant uždarosios akcinės bendrovės „Snoro investicijų valdymas“ 
pertvarkymą į akcinę bendrovę, taip pat pakeičiant ir bendrovės pavadinimą. Naujas UAB „Finasta Asset 
Management“ vienintelio akcininko pavadinimas – akcinė bendrovė „Finasta Holding“. 

2009 m. gruodžio 4 d. UAB „Finasta Asset Management“ valdyba pritarė 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės 
„SNORAS Asset Management“ akcijų paketo įsigijimui. 

2009 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija sprendimu Nr. 2K-388 priėmė sprendimą 
neprieštarauti UAB „Finasta Asset Management“ siūlomam 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „SNORAS 
Asset Management“ akcijų paketo įsigijimui. 

2009 m. gruodžio 31 d. užbaigtas uždarosios akcinės bendrovės „SNORAS Asset Management“ 100 proc. akcijų 
paketo įsigijimas. 

2009 m. gruodžio 31 d. išrinktas naujas UAB „Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba. 
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27. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus 

 

2010 metų kovo mėnesį užbaigus reorganizavimo procesą ir prie įmonės prijungus UAB „Snoras Asset 
Management“, įmonės valdomas turtas padidės 15 mln. litų. Be to, siekiant dar labiau sustiprinti įmonės 
kompetencijas, į komandą bus pakviesta prisijungiamos įmonės specialistų. Įmonės komandą sustiprins patyrę 
fondų valdytojai. 

Įmonė šiuo metu nevaldo alternatyvių turto rūšių fondų, tačiau ateityje planuoja steigti tiek privataus kapitalo 
fondus, tiek nekilnojamojo turto fondus. Konkretūs sprendimai dėl steigiamų fondų tipų, skaičiaus, priklausys nuo 
investuotojų bazės, situacijos finansų rinkose bei kitų veiksnių.   

2010 m. įmonė sieks sėkmingai valdyti ir didinti klientų patikėtą turtą. Bus siekiama plėsti klientų bazę, gerinti jų 
aptarnavimo kokybę, profesionaliai ir efektyviai teikti paslaugas.  

Ekspertų išvados, kad sunkiausias periodas Lietuvos ekonomikai praėjo, nusistovėjusios pasaulio finansų rinkos, 
Vyriausybės sprendimas nuo 2011 metų grąžinti į privačius pensijų fondus nukreipiamą apskaičiuoto darbo 
užmokesčio dalį nuo dabartinių 2 proc. iki pradinių 5,5 proc. bei kiti veiksniai leidžia planuoti, kad 2010 metais 
įmonės valdomas turtas išaugs iki 345 mln. litų, o metinės valdymo pajamos viršys 5 mln. litų. 

 

VIII. ATSAKINGI ASMENYS 

 

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją 

28.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, 
pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius); 

 

 

Generalinis direktorius Andrej Cyba 

 

Telefonas (8~5) 206 8392 

Faksas (8~5) 273 4898 

 

Vyr. finansininkė Audronė  Minkevičienė Telefonas (8~5) 203 2236 

Faksas (8~5) 273 48 98 

 

28.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi 
būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, 
nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias 
konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir 
nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).  

 

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nesinaudota. 
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29. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės 
vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų 
faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų 
fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai 

 

Aš, UAB ,,Finasta Asset Management“ generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta 
informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo 
subjektų (pensijų fondų) veiklai. 

 

____________________ 

 (parašas) 

 

Aš, UAB ,,Finasta Asset Management“ vyr. finansininkė Audronė Minkevičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta 
informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo 
subjektų (pensijų fondų) veiklai. 

 

____________________ 

(parašas) 

 


