Valdybos veiklos ataskaita
2012m. Gruodžio 23d. – 2013m. Sausio 21d.

Portfelio sudėtis 2013m. sausio 22d.
Pozicija

Kiekis

Kaina, EUR

APG1L

367

2,31

GRG1L

138

OLF1R

Vertės pokytis**

Dalis portfelyje

847,77

8,96%

15.95%

0,575

79,35

5,31%

1.49%

92

5,45

501,40

4,37%

9.43%

PTR1L

38

1,07

40,66

15,05%

0,76%

TAL1T

550

0,908

499,40

6,20%

9.40%

IVL1L

200

2,17

434,00

11.86%

8.17%

14,4834

33,69

487,95

0,85%

9.18%

FBEOS*

Grynieji pinigai ir ekvivalentai

Vertė, EUR

2424,59

45.62%

Iš viso:
5315.12
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas
** Lyginant su Gruodžio 21 d.

3.52%

100,00%

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Augo visų turimų emitentų akcijos, taip pat
buvo gautos palūkanos už indėlius. Tai pakeitė visų emitentų „svorius“ portfelyje.
2012-12-27 Gautos palūkanos už indėlį.
2013-01-21 Gautos Palūkanos už indėlį.

Portfelio sudėtis 2013m. Sausio 22d.
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Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-23=100%)
110.00
105.00
100.00
95.00
SIF vnt vertė
Benchmark

90.00
85.00
80.00

(Palyginamojo indekso(Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% -EU15TR:IND, 5% - 3mėn VILIBOR.)
SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsiliko nuo nusistatyto palyginamojo indekso
0,25% . Tačiau laikotarpio pabaigoje lenkia palyginamąjį indeksą 0,08%.
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Į portfelį įeinančių pozicijų apžvalga:

Apranga
16% portfelio dalies

Per 2012 metus „Aprangos“ grupė atidarė 18 naujų parduotuvių, 9 rekonstravo ir 5 uždarė. Dabartiniu
metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 134 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 66,3 tūkst. kv.
m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 2,6%.
2012 metais pasiekusi rekordinę metinę apyvartą „Aprangos“ grupė tuo pačiu 4% viršijo ir prieškrizinę
2008 metų apyvartą.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2012 metais Lietuvoje sudarė 337,7 mln. litų (97,8 mln. eurų) arba
23,5% daugiau nei 2011 metais. 2012 metais „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 125,7
mln. litų (36,4 mln. eurų) ir padidėjo 25,1%, apyvarta Estijoje sudarė 66,2 mln. litų (19,2 mln. eurų) ir
padidėjo 19,6%.
UAB Minvista 2013 sausio 4d. Nupirko dalį Aprangos akcijų.
2013 sausio 4d. Taip pat įvyko su emitento vadovu susijusių asmenų akcijų pirkimas: Marija Mockutė,
Pijus Mockus ir Rojus Mockus (pagal ataskaita Dariaus Mockaus vaikai/įvaikiai) nusipirko lygiai 1.622
akcijų už 2,110.
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Grigiškės
1,49% portfelio dalies

2013-01-11 paskelbė 2013metų planus:
Medžio plaušo plokščių ir higieninio popieriaus gamybos "Grigiškių" grupė šiais metais planuoja
pasiekti 330 mln. Lt konsoliduotą apyvartą ir uždirbti 13,4 mln. Lt ikimokestinio pelno, tai yra, 13,8%
daugiau, nei 2012 m. laukiama apyvarta.
Taip pat planuojama, kad pagrindinės grupės bendrovės AB „Grigiškės“ pardavimai šiemet sieks 148
mln. Lt - tai 33,3% arba 37 mln. Lt daugiau, nei prognozuojama 2012 metams.
Bendrovės ikimokestinis pelnas, prognozuojama, mažės 26,3%, iki 7 mln. Lt.

Po šių naujienų akcijos vertė šoktelėjo 3,5%.
Invalda
8,17% portfelio dalies

2013.01.21 Verslo žinios
rašė, kad Invaldos
reorganizacija bus pilnai
paruošta kovo pabaigoje.
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Olainfarm
9,43% portfelio dalies

2013-01-15 „OlainFarm“ paskelbė savo veiklos rezultatus:
OLAINFARM pelnas gruodžio mėnesį išaugo 94% lyginant su praėjusiais metais tuo pačiu metu.
Indijoje pardavimai išaugo 1094%, Ukrainoje 499%.
Nekonsoliduotais duomenimis gautas 2012metų pelnas viršijo lūkesčius 15,8%.
Taip pat jų ataskaitoje buvo atkreiptas dėmesys į pardavimų augimą/mažėjimą kiekvienoje šalyje.
Konsoliduoti rezultatai:
Padidėjo: Rusijoje 31%, Ukrainoje 44%, Latvijoje 40%, Baltarusijoje 10%, Kazakstane 10%, Didžiojoje
Britanijoje 61%, Uzbekistane 22%, Taivanyje 1051%.
Sumažėjo: Lietuvoje 17%, Gruzijoje 15%, Kitose šalyse 10%.
Šių rezultatų paskelbimas padidino akcijos apyvartą, tačiau kaina pakito nežymiai.
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Panevėžio statybos trestas

0,76% portfelio dalies

Pilnas pranešimas apie esminį įvykį.

2013-01-02 Panevėžio statybos trestas pranešė, kad panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.
2009-05-13 AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo
buvo prašoma iš UAB „Macro investment“ priteisti 11241338,44 lt. skolą, turėtas bylinėjimo
išlaidas bei 15,21 % dydžio palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo
sprendimo visiško įvykdymo.
2012-12-10 AB „Panevėžio statybos trestas“ gavo iš Vilniaus apygardos teismo UAB „Macro
investment“ priešieškinį 12013432 lt. sumai bei UAB „Macro investment“ prašė teismo taikyti
laikinąsias apsaugos priemones.
Teismas 2012-12-06 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios 2012-12-11
atskiruoju skundu yra apskųstos Lietuvos apeliaciniam teismui, prašant panaikinti laikinąsias
apsaugos priemones bei įpareigojant UAB „Macro investment“ įneši į teismo depozitinę sąskaitą
AB „Panevėžio statybos trestas“ galimų nuostolių, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,
atlyginimo užtikrinimą.
Teismas išnagrinėjęs AB „Panevėžio statybos trestas“ pateiktas aplinkybes 2012-12-19 panaikino
2012-12-06 nutartį ir pritaikytas laikinosios apsaugos priemones atšaukė.

Po šių naujienų akcijos kaina pakilo.
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Tallink Grupp
9,40% portfelio dalies

2013-01-04 Tallink Grupp pateikė 2012metine ir 2012 paskutinio ketvirčio statistiką.
2013-01-10 Talino biržoje buvo sudaryti stambūs sandoriai „Tallink Group“ akcijomis, kuriais perleista
beveik 1,8 mln. vnt. bendrovės akcijų. Tai sudaro apie 0,45 proc. bendrovės įstatinio kapitalo.
Šiuose sandoriuose mokėta rinkos kaina, todėl tai padidino ir smulkesnių investuotojų susidomėjimą
šia pozicija. Išaugus TAL1T akcijų paklausai biržoje, jų kaina šoktelėjo 1,56 proc. iki 0,91 EUR. Akcijų
apyvarta siekė 1,8 mln. Eurų.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu
201212-22

2013-0122

OMX Tallinn 725,12

761,07

4,96

OMX Riga

390,51

403,01

3,20

OMX Vilnius 352,23

368,48

4,61

Indeksas

+/-%

Per ataskaitinį laikotarpį tiek
Vilniaus, tiek Rygos, tiek Talino
indeksai kilo.
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„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas
33.75
33.7
33.65
33.6
33.55
33.5
33.45
33.4
33.35
1/22/2013

1/21/2013

1/20/2013

1/19/2013

1/18/2013

1/17/2013

1/16/2013

1/15/2013

1/14/2013

1/13/2013

1/12/2013

1/11/2013

1/10/2013

1/9/2013

1/8/2013

1/7/2013

1/6/2013

1/5/2013

1/4/2013

1/3/2013

1/2/2013

1/1/2013

12/31/2012

12/30/2012

12/29/2012

12/28/2012

12/27/2012

33.3

Ataskaitinio laikotarpio pasaulio įvykiai:
2013 sausio 1 d. Amerikos Atstovų rūmai kaip ir šalies Senatas pritarė susitarimui, kuris padėjo
išvengti Amerikai grėsusio fiskalinio skardžio. Tam pritarė ir prezidentas Barakas Obama. Į šias
naujienas tiek Azijos, tiek Europos akcijų rinkų indeksai sureagavo augimu.
Nuo 2013 sausio 1 d. Lietuvoje keliamas minimalus mėnesinis atlyginimas nuo 850 iki 1000 Lt, kaip ir
buvo girdėta priešrinkiminėje agitacijoje. Dėl to sulaukiama ir prieštaringų ir paremiančių nuomonių.
Manoma, kad padidėtų vartojimas dėl išaugusių gyventojų pajamų. Tačiau tai gali iššaukti kainų
šoktelėjimą. Anot Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), dėl MMA pakėlimo, neigiamą įtaką
pajustų kas trečias (32 proc.) gamintojas, o itin reikšmingai nukentėtų maisto ir tekstilės sektoriai,
kuriuose neigiamą įtaką pajustų kas antras gamintojas.
2013 sausio 16 d. per įkaitų dramą vienoje Alžyro dujų verslovių, kurią buvo užėmę islamistų
kovotojai, žuvo 37 užsieniečiai, aštuonių skirtingų tautybių. Atsakomybę prisiėmė al-Qaeda. DB
premjero D. Cameron‘o teigimu, karas su Islamo ekstremistais Šiaurės Afrikoje ir Sacharoje gali trukti
kelis dešimtmečius.
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Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama
informacija ar jos dalis neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius
popierius.

Pagarbiai
Valdybos pirmininkė
Gabija Zymonaitė
Valdybos nariai
Roberta Petrauskaitė
Kornelija Sabeckaitė
Ričardas Šildiajevas
Modestas Šinkevičius
Ingrida Tubinytė
Paulius Vitkūnas
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