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Informācija par Ieguldījumu sabiedrību 
 
Ieguldījumu sabiedrības nosaukums “SEB Investment Management” Ieguldījumu 

pārvaldes akciju sabiedrība  
 

Ieguldījumu sabiedrības juridiskais statuss Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003525797 
Rīga, 2000. gada 29. decembris  
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā  
2003. gada 11. septembrī 
 

Licences Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu 
sniegšanai izsniegta 2001. gada 20. februārī (Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas licenču reģistra 
Nr.06.03.07.101/243), pēdējā pārreģistrācija veikta 
2016. gada 10. jūnijā (Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas licenču reģistra Nr.06.03.07.101/422). 
Licence Shēmas līdzekļu pārvaldīšanai izsniegta 2002. 
gada 7. jūnijā (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
licenču reģistra Nr.06.03.09.101/244), pēdējā 
pārreģistrācija veikta 2016. gada 10. jūnijā 
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenču reģistra 
Nr.06.03.09.101/421). 
 

Adrese Rīga, Antonijas iela 9-12, LV-1010 

Akcionāra vārds, adrese un apmaksātā 
pamatkapitāla daļa 

AS “SEB banka” - 100% 
Meistaru iela 1, Valdlauči Ķekavas pagasts, Ķekavas 
novads, LV-1076 

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, 
ieņemamie amati 

Ieva Tetere - Padomes priekšsēdētāja pienākumu 
izpildītāja 
Arnolds Čulkstēns - Padomes loceklis  
Arnis Škapars - Padomes loceklis 
Virginijus Doveika – Padomes loceklis līdz 14.02.2019 

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati 

Jānis Rozenfelds - Valdes priekšsēdētājs  
Solvita Egle - Valdes locekle  
 

Pārskata periods 2019. gada 1. janvāris - 2019. gada 31. decembris 

Revidenta vārds un adrese Ernst & Young Baltic SIA 
Komercsabiedrības licence Nr.17 
Muitas iela 1A, Rīga 
Latvija, LV-1010 
 
Atbildīgais zvērināts revidents: 
Diāna Krišjāne 
LR zvērināts revidents 
Sertifikāts Nr. 124 



IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU  SABIEDRĪBAS SEB INVESTMENT MANAGEMENT 
2019. GADA PĀRSKATS 

 

 4 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Vadības ziņojums 
 
Darbība pārskata gadā 
 
2019. gadā ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “SEB Investment Management” (turpmāk tekstā 
Ieguldījumu sabiedrība) strādāja šādos pamatvirzienos – valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu 
pārvaldīšana, privāto pensiju fondu aktīvu pārvaldīšana un institucionālo klientu ieguldījumu portfeļu 
pārvaldīšana. 
 
Ieguldījumu sabiedrības pārvaldīšanā esošie aktīvi pārskata gadā pieauga par 20,89% un 2019. gada 31. 
decembrī tie bija 1,681 miljardi eiro. 
 
Pārskata gada beigās Ieguldījumu sabiedrības pārvaldīto VFP aktīvu apjoms bija 1,093 miljardi eiro jeb 
24,21% no VFP shēmas kopējiem aktīviem. Ieguldījumu sabiedrības operatīvie dati liecina, ka dalībnieku 
skaits Ieguldījumu sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu plānos (SEB Aktīvais plāns, SEB Sabalansētais 
plāns, SEB Eiropas plāns, SEB Latvijas plāns, SEB Konservatīvais plāns, SEB indeksu plāns, SEB 
dinamiskais plāns) bija 295 tūkstoši. 
 
Ieguldījumu sabiedrības pārvaldīto Latvijā lielākā atklātā pensiju fonda “SEB Atklātais pensiju fonds” 
(turpmāk – SEB Pensija) pensiju plānu SEB-Sabalansētais un SEB-Aktīvais līdzekļu kopējais apjoms uz 
2019. gada beigām bija 186 milj. eiro. Ieguldījumu sabiedrība pārvalda arī vienu no diviem AS “Pirmais 
Slēgtais Pensiju Fonds” pensiju plāna “Pirmais Pensiju Plāns” ieguldījumu portfeļiem. 
 
Saimnieciskās darbības rezultāti 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo 2018. gadu, Ieguldījumu sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi no aktīvu 
pārvaldīšanas samazinājās par 14,98%. Ieguldījumu sabiedrības valde 2019. gada 23. janvārī apstiprināja 
VFP prospektu grozījumus, no 2019. gada 1. janvāra būtiski samazinot VFP aktīvu pārvaldīšanas 
atlīdzības pastāvīgo gada likmi trim no pārvaldītajiem VFP (SEB aktīvais plāns, SEB Eiropas plāns un 
SEB sabalansētais plāns) no 0,58% uz 0,38%. Ieguldījumu sabiedrības saimniecisko izdevumu apjoms, 
salīdzinot ar iepriekšējo darbības gadu,  ir samazinājies par 12,85%. Vislielākais bija samazinājums  
izdevumiem par SEB VFP piedāvāšanu.  
 
Ieguldījumu sabiedrība noslēdza 2019. pārskata gadu ar 2 166 917 eiro peļņu. 2019. gada darbības 
rezultāti ir labs pamats veiksmīgai Ieguldījumu sabiedrības darbībai nākotnē. 
 
Nākotnes perspektīva 

 
2020. gadā Ieguldījumu sabiedrība plāno turpināt Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu, AS 
“SEB Atklātais pensiju fonds” privāto pensiju plānu, “SEB Life and Pension Baltic SE”, AS “Pirmais 
Slēgtais Pensiju Fonds” pensiju plāna “Pirmais Pensiju Plāns” un citu institucionālo klientu līdzekļu 
pārvaldīšanu. 
 
Ieguldījumu sabiedrība plāno turpināt esošos darbības virzienus, kā arī atbalstīt produktu piedāvāšanas 
kanālus ar nepieciešamajiem materiāliem un konsultācijām. 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Valdes ieteiktā peļņas sadale 
 
Valde iesaka pārskata gada peļņu nesadalīt un novirzīt turpmākai Ieguldījumu sabiedrības attīstībai. 
 
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi 
ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. Nav šaubu, ka Covid-19 vīrusa 
izplatīšanās un vīrusa apkarošanai pielietotās metodes atstās iespaidu uz Ieguldījumu sabiedrības darbības 
rādītājiem 2020. gadā. Pārskata sagatavošanas brīdī precīzi noteikt ietekmi nav iespējams, jo situācija 
mainās strauji, taču asās svārstības finanšu tirgos turpina ietekmēt gan Valsts fondēto pensiju shēmas 
ieguldījumu plānu,  gan AS “SEB Atklātais pensiju fonds” privāto pensiju plānu un pārējo klientu aktīvu 
vērtības kritumu un investīciju atdevi. Ieguldījumu sabiedrības galveno ienākumu daļu veido komisiju 
ieņēmumi par ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināti no pārvaldīšanā esošo aktīvu 
vērtības. Covid-19 vīrusa ietekmē, ieguldījumu aktīvu vērtība ir būtiski samazinājusies, tādejādi var 
samazināties Ieguldījumu sabiedrības ieņēmumi 2020. gadā. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
 
2020. gada 27. martā 
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Paziņojums par Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “SEB Investment Management” 
vadības atbildību 
 
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “SEB Investment Management” valde ir atbildīga par 
Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, kas nosaka, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrības finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar 
ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 
 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 7. līdz 30. lappusei, sniedz patiesu priekšstatu par Ieguldījumu 
sabiedrības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī, tās 2019. gada darbības rezultātiem un naudas 
plūsmu. 
 
Ieguldījumu sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Ieguldījumu 
sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Ieguldījumu sabiedrībā izdarītu pārkāpumu 
atklāšanu un novēršanu.  
 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 
piesardzīgi un pamatoti. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
 
2020. gada 27. martā 
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Pārskata gada visaptverošais ienākumu pārskats  
 

 Pielikums 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Pamatdarbības ieņēmumi 5 4 934 130 5 803 596 
    
Pārējie ieņēmumi  (9 189) (415) 
    
Komisijas naudas izdevumi 6 (1 948 504) (2 306 519) 
    
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  (571) (579) 
    
Personāla izmaksas 7 (288 589) (260 866) 
    
Biroja izmaksas  (42 238) (42 876) 
    
Profesionālo pakalpojumu izmaksas  (355 955) (442 700) 
    
Transporta un sakaru izmaksas  (73 500) (46 105) 
    
Uzņēmuma produktu reklāmas un attīstības 
izmaksas 

 (15 431) (33 208) 

    
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības 
nolietojums un norakstīšana 

 
8 

 
(11 344) 

 
(4 422) 

    
Pārējās izmaksas  (21 892) (27 372) 
    
Pārskata gada peļņa  2 166 917 2 638 534 
    

Pārskata gada visaptverošo ienākumu 
kopsumma 

  
2 166 917 

 
2 638 534 

 
Pielikumi no 11. līdz 30. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
 
2020. gada 27. martā 
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Pārskats par finanšu stāvokli pārskata gada beigu datumā 
 

 Pielikums   2019 
EUR 

 2018 
EUR 

Aktīvi      
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 9  11 101 760  8 875 450 
Uzkrātie ienākumi 14  599 760  669 507 
Nākamo periodu izmaksas   4 281  3 114 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa 10  390 240  390 240 
Lietošanas tiesību aktīvi   8 818  - 
Pamatlīdzekļi 11  7 114  9 603 
Kopā aktīvi   12 111 973  9 947 914 
      
Saistības 
 

 
 

  
 

  
 

Uzkrātie izdevumi 12  300 269  311 946 
Pārējie kreditori   8 818  - 
Kopā saistības   309 087  311 946 
      
Kapitāls       
Pamatkapitāls 13  3 000 004  3 000 004 
Nesadalītā peļņa   8 802 882  6 635 964 
Kopā kapitāls   11 802 886  9 635 968 
      
Kopā saistības un kapitāls    12 111 973  9 947 914 
      

 
Pielikumi no 11. līdz 30. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
 
2020. gada 27. martā 
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Pārskata gada kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats  
 

 Pamatkapitāls Nesadalītā  
peļņa 

Pašu kapitāls 
kopā 

 EUR EUR EUR 
    
 
Atlikums 2018. gada 1. janvārī 

 
3 000 004 

 
3 997 430 

 
6 997 434 

  
Visaptverošo ienākumu kopsumma -            2 638 534 2 638 534 

Atlikums 2018. gada 31. decembrī 
 

3 000 004 6 635 964 9 635 968 

Visaptverošo ienākumu kopsumma -            2 166 917 2 166 917 

Atlikums 2019. gada 31. decembrī 3 000 004             8 802 881 11 802 885 
 

 
 
Pielikumi no 11. līdz 30. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
 
2020. gada 27. martā 

 



IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU  SABIEDRĪBAS SEB INVESTMENT MANAGEMENT 
2019. GADA PĀRSKATS 

 

 10 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Pārskata gada naudas plūsmas pārskats  
 

 Pielikums 2019
EUR

2018
EUR

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā  
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas 

 
 2 166 917 2 638 534

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu 
amortizācija / nolietojums  

 
11 4 990

  
4 416

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi  572 579 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu 
vērtības norakstīšana 

 
 476 6

Naudas un naudas ekvivalentu palielinājums 
pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām 
aktīvos un pasīvos 

 

2 172 955 2 643 535
 

Kreditoru parādu pieaugums 
 

(2 858) (436 416)
Debitoru parādu pieaugums    68 580 1 268 462

  2 238 677  3 475 581
  
          Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 -   (272 358)
Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas 
pamatdarbības rezultātā 

 
2 238 677

  
3 203 223

  
Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā  

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu 
iegāde 

 
11 (2 977) (988)

Lietošanas tiesību aktīvi  (8 818)   -
Naudas un tās ekvivalentu samazinājums 
ieguldījumu darbības rezultātā 

 
(11 795) (988)

  
Naudas un naudas ekvivalentu neto 
palielinājums pārskata gadā 

 
2 226 882 3 202 235

  
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada 
sākumā 

 
9 8 875 450 5 673 794

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas zaudējumi  (572) (579)

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada 
beigās 

 
9 11 101 760 8 875 450 

 
 
 
Pielikumi no 11. līdz 30. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 
 
2020. gada 27. martā 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 
1. Informācija par Ieguldījumu sabiedrību 
 
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “SEB Investment Management” (turpmāk tekstā - Ieguldījumu 
sabiedrība) ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā 2000. gada 29. 
decembrī un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ieguldījumu sabiedrības 
darbības pamatvirziens ir aktīvu pārvaldīšana. Ieguldījumu sabiedrība pārvalda AS "SEB Atklātais 
pensiju fonds" pensiju plānu ieguldījumu portfeļus, kā arī Valsts fondēto pensiju shēmas septiņus 
ieguldījumu plānus – SEB Aktīvais plāns, SEB Eiropas plāns, SEB Sabalansētais plāns, SEB Latvijas 
plāns un SEB Konservatīvais plāns, SEB indeksu plāns un SEB dinamiskais plāns. Ieguldījumu sabiedrība 
pārvalda vienu no diviem AS ”Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds” pensiju plāna “Pirmais Pensiju Plāns” 
ieguldījumu portfeļiem,  “SEB Life and Pension Baltic SE” ieguldījumu portfeli, kā arī citu institucionālo 
klientu ieguldījumu portfeļus. 

IPAS „SEB Investment Management” juridiskā adrese ir Antonijas iela 9-12, Rīga, LV – 1010, Latvija. 
IPAS „SEB Investment Management” akcijas nav izlaistas publiskajā apgrozībā. 

Finanšu pārskatus 2020. gada 27. martā ir apstiprinājusi Ieguldījumu sabiedrības Valde. Bankas 
akcionāram un vadībai ir tiesības koriģēt finanšu pārskatus pēc to publicēšanas. 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi  
 
Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie uzskaites principi, kas izmantoti šo finanšu pārskatu 
sagatavošanā. Minētie principi tika konsekventi izmantoti visos uzrādītajos gados, ja vien nav norādīts 
citādi. 

2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums 

Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā Eiropas Savienības apstiprināšanas 
procedūru, šajā pielikumā ir atspoguļoti arī standarti un interpretācijas, kas nav apstiprināti piemērošanai 
Eiropas Savienībā, jo šiem standartiem un interpretācijām var būt ietekme uz Ieguldījumu sabiedrības 
finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja tie tiek apstiprināti. 

Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti Latvijas nacionālajā valūtā (EUR), ja nav norādīts citādi. 

Finanšu pārskati ir sastādīti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu. 

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izmantot noteiktas būtiskas aplēses un 
pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot finanšu pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, 
piemērojot izvēlēto uzskaites politiku (skatīt 4. pielikumu). 

Izmaiņas SFPS 

 Sekojoši SFPS grozījumi un interpretācijas, kuri stājušies spēkā 2019. gadā, attiecas uz 
Ieguldījumu sabiedrību: 

 16. SFPS “Noma” 
16. SFPS nosaka nomas atzīšanas, novērtēšanas, uzrādīšanas un attiecīgās informācijas atklāšanas 
principus, ka jāievēro abām nomas līguma pusēm, proti, klientam (“nomniekam”) un piegādātājam 
(“iznomātājam”). Saskaņā ar jauno standartu nomniekiem savos finanšu pārskatos jāatzīst lielākā daļa 
nomas līgumu. Nomniekiem būs jāizmanto vienāds uzskaites modelis attiecībā uz visiem nomas līgumiem 
ar atsevišķiem izņēmumiem. Iznomātāja veiktā uzskaite būtiski nemainās. 

16. SFPS “Noma” aizstāj 17. SGS “Noma” un ar to saistītās interpretācijas. Standarts ir spēkā no 2019. 
gada 1. janvāra, un tas ir apstiprināts Eiropas Savienībā. Jaunais standarts būtiski maina Ieguldījumu 
sabiedrības kā nomnieka nomas uzskaiti, ieviešot vienotu modeli nomas uzskaitei bilancē, kas nosaka 
nomas aktīvu (lietošanas tiesību aktīvu) un tiem atbilstošo nomas saistību atzīšanu. Peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā lineārās operatīvās nomas izmaksas aizstāj ar nomas aktīvu nolietojumu un procentu 
izdevumiem par nomas saistībām. Iznomātājiem grāmatvedības uzskaites prasības praktiski nav 
mainījušās. Ieguldījumu sabiedrības vadība ir veikusi nomas aktīvu analīzi un novērtējumu, un tā ietekme 
atspoguļota pielikumā “2.4. Noma”. 
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2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 Sekojoši SFPS grozījumi un interpretācijas, kuri stājušies spēkā 2019. gadā, attiecas uz 
Ieguldījumu sabiedrību, bet tiem nav būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem: 

 9. SFPS “Finanšu instrumenti”: Priekšlaicīgas atmaksas elementi ar negatīvu kompensāciju 
(grozījumi) 

Grozījumi paredz, ka finanšu aktīvus, kas ļauj vai pieprasa līgumslēdzējai pusei samaksāt vai saņemt 
samērīgu kompensāciju par priekšlaicīgu līguma izbeigšanu (tādējādi no aktīva turētāja perspektīvas 
varētu rasties “negatīva kompensācija”), var novērtēt amortizētajā iegādes vērtībā vai patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanas atzīšanu citos visaptverošos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 

 SFPIK 23. interpretācija: Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem  
Interpretācija aplūko ienākuma nodokļu uzskaiti, ja nodokļu piemērošana saistīta ar nenoteiktību, kas 
ietekmē 12. SGS piemērošanu. Interpretācija sniedz norādījumus par to, vai neskaidros nodokļu 
piemērošanas gadījumus aplūkot atsevišķi vai kopā, pamatnostādnes attiecībā uz nodokļu administrācijas 
veiktajām pārbaudēm un atbilstošas metodes izvēli attiecīgās neskaidrības atspoguļošanai un faktu un 
apstākļu izmaiņu uzskaitei. 

 19. SGS “Darbinieku pabalsti”: Pabalstu plānu grozījumi, samazinājumi un norēķini 
(grozījumi) 

Grozījumi nosaka, ka uzņēmumiem jāizmanto atjaunināti aktuāra pieņēmumi, lai noteiktu pašreizējās 
pakalpojumu izmaksas un neto procentus par atlikušo pārskata periodu pēc plāna grozījumiem vai 
samazināšanas vai attiecīgo norēķinu veikšanas. Grozījumi arī paskaidro, kā plāna grozījumu, 
samazināšanas vai norēķinu uzskaite ietekmē prasību piemērošanu attiecībā uz aktīva maksimālo summu. 
 
 SGSP izdevusi ikgadējos SFPS uzlabojumus 2015. – 2017. gada ciklam, kas ietver SFPS grozījumu 

apkopojumu.  

 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” un 11. SFPS “Kopīgas struktūras”: 3. SFPS 
grozījumi paskaidro, ka brīdī, kad sabiedrība iegūst kontroli pār uzņēmumu, kas ir kopīgas 
darbība forma, tā pārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību šajā uzņēmumā. 11. SFPS grozījumi 
paskaidro, ka brīdī, kad sabiedrība iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu, kas ir kopīgas darbība 
forma, tā nepārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību šajā uzņēmumā. 

 12. SGS “Ienākuma nodokļi”: Grozījumi paskaidro, ka ienākuma nodoklis par maksājumiem 
par finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā pašu kapitāla instrumenti, jāatzīst atbilstoši tam, kur 
atzīti darījumi vai notikumi, kas radījuši sadalāmu peļņu. 

 23. SGS “Aizņēmumu izmaksas”: Grozījumi paskaidro standarta 14. punktu, proti, kad 
kritērijiem atbilstošs aktīvs ir gatavs tā paredzētajai izmantošanai vai pārdošanai un dažas no ar 
šo kritērijiem atbilstošo aktīvu saistīto aizņēmumu summām šajā brīdī vēl nav atmaksātas, šāds 
aizņēmums jāiekļauj līdzekļos, kurus sabiedrība aizņemas vispārējā kārtībā.  

 Sekojoši SFPS grozījumi un interpretācijas, kuri stājušies spēkā 2019. gadā, bet neattiecas uz 
Ieguldījumu sabiedrību: 

 28 SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos”: Ilgtermiņa ieguldījumi 
asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos (grozījumi) 

Grozījumi aplūko jautājumu, vai ilgtermiņa ieguldījumu asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos, kas 
pēc būtības veido “neto līdzdalību” asociētajā sabiedrībā vai kopuzņēmumā, novērtēšana, jo īpaši saistībā 
ar to vērtības samazināšanās uzskaiti, jāveic saskaņā ar 9. SFPS, 28. SGS vai abiem šiem standartiem. 
Grozījumi paskaidro, ka tādiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuru uzskaitē netiek izmantota pašu kapitāla 
metode, sabiedrība piemēro 9. SFPS “Finanšu instrumenti”, pirms tā piemērojusi 28. SGS. Piemērojot 
9. SFPS, sabiedrība neņem vērā nekādas ilgtermiņa ieguldījumu uzskaties vērtības korekcijas, kas rodas, 
piemērojot 28. SGS. 
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2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 Standarti, interpretācijas un standartu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 
un kuri attieksies uz Ieguldījumu sabiedrības darbību, ja tie būs apstiprināti ES: 

 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas 
grāmatvedības aplēsēs un kļūdas: Jēdziena “būtisks” definīcija (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un to agrāka 
piemērošana ir atļauta. Grozījumi precizē jēdziena “būtisks” definīciju un tā lietojumu. Jaunajā definīcijā 
teikts, ka “informācija ir būtiska, ja pamatoti var sagaidīt, ka tās nesniegšana, sagrozīšana vai slēpšana 
var ietekmēt lēmumus, ko vispārēja rakstura finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz 
finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrēto pārskatu sniedzošo uzņēmumu”. 
Precizēti arī šīs definīcijas paskaidrojumi. Grozījumi arī nodrošina, ka jēdziena “būtisks” definīcija tiek 
konsekventi ievērota visos SFPS. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Ieguldījumu sabiedrības 
vadība ir izvērtējusi, ka šī standarta ieviešanai nebūs būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem. 

 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana”: Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir 
pieļaujama to agrāka piemērošana. Grozījumu mērķis ir veicināt konsekventu prasību piemērošanu, 
palīdzot uzņēmumiem noteikt, vai finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītās parādsaistības un citi kreditoru 
parādi ar nenoteiktu norēķinu datumu būtu jāklasificē kā īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. Grozījumi 
ietekmē saistību uzrādīšanu finanšu stāvokļa pārskatā un neietekmē esošās prasības attiecībā uz aktīvu, 
saistību, ieņēmumu vai izmaksu novērtēšanu vai atzīšanas laiku. Minētie grozījumi neietekmē arī par šiem 
posteņiem atklātās informācijas apjomu. Grozījumi paskaidro klasifikācijas prasības attiecībā uz tām 
parādsaistībām, kuras iespējams nokārtot, emitējot pašu kapitāla instrumentus. Šos grozījumus ES vēl nav 
apstiprinājusi. Ieguldījumu sabiedrības vadība ir izvērtējusi, ka šī standarta ieviešanai nebūs būtiskas 
ietekmes uz finanšu pārskatiem. 

 SFPS konceptuālās pamatnostādnes 
2018. gada 29. martā SGSP izdevusi pārskatītās Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
vadlīnijas. Konceptuālās pamatnostādnes ietver visaptverošu informāciju par finanšu pārskatu 
sagatavošanu, standartu izstrādi, norādījumus finanšu pārskatu sagatavotājiem, kas jāievēro konsekventu 
grāmatvedības uzskaites politiku izstrādē, un kas palīdzētu citiem izprast un interpretēt šos standartus. 
SGSP izdevusi arī atsevišķu pavaddokumentu, proti, Grozījumus SFPS sniegtajās atsaucēs uz 
konceptuālajām pamatnostādnēm, kurā izklāstīti attiecīgo standartu grozījumi, lai atjauninātu atsauces uz 
pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm. Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt pāriet uz pārskatītajām 
konceptuālajām pamatnostādnēm uzņēmumiem, kuri izstrādā savas grāmatvedības uzskaites politikas, 
pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, ja konkrētajam darījumam nav piemērojams neviens 
SFPS. Tiem finanšu pārskatu sagatavotājiem, kuri savas grāmatvedības politikas izstrādā, pamatojoties 
uz konceptuālajām pamatnostādnēm, pārskatītās pamatnostādnes jāsāk piemērot pārskata periodā, kas 
sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk.  

 Standarti, interpretācijas un standartu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 
un kuri neattieksies uz Ieguldījumu sabiedrības darbību, ja tie būs apstiprināti ES: 

 Procentu likmju etalona reforma - 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS (grozījumi) 
Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi 
jāpiemēro retrospektīvi. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. 2019. gada septembrī SGSP izdeva 9. SFPS, 
39. SGS un 7. SFPS grozījumus, ar ko noslēdzās padomes pirmais darba posms, lai ņemtu vērā IBOR 
(Interbank Offered Rates) reformas sekas finanšu pārskatos. Otrajā darba posmā galvenā uzmanība tiks 
veltīta tiem aspektiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatus pēc tam, kad esošais procentu likmju etalons 
tiks aizstāts ar bezriska procentu likmi. Publicētie grozījumi aplūko jautājumus, kas ietekmē finanšu 
pārskatus periodā pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar alternatīvu atsauces likmi, kā arī 
paskaidro ietekmi uz 9. SFPS “Finanšu instrumenti” un 39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un 
novērtēšana” noteiktajām riska ierobežošanas uzskaites prasībām veikt uz nākotni vērstu analīzi.  
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 Standarti, interpretācijas un standartu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 
un kuri neattieksies uz Ieguldījumu sabiedrības darbību, ja tie būs apstiprināti ES: (turpinājums) 

 Procentu likmju etalona reforma - 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS (grozījumi) (turpinājums) 
Grozījumi paredz pagaidu izņēmumus attiecībā uz visām riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši 
ietekmē procentu likmju etalonu reforma, tādējādi ļaujot turpināt risku ierobežošanas uzskaiti periodā 
pirms esošā procentu likmju etalona aizstāšanas ar gandrīz bezriska procentu likmi. Grozījumi veikti arī 
7. SFPS “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”, paredzot papildu informācijas atklāšanu par 
nenoteiktībām, ko rada procentu likmju etalonu reforma. Ieguldījumu sabiedrības vadība ir izvērtējusi, ka 
šī standarta ieviešanai nebūs būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem. 

 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” 
Standarts ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, un tā agrāka 
piemērošana ir atļauta, ja tiek piemērots gan 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, gan 9 SFPS 
“Finanšu instrumenti”. 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” nosaka noslēgto apdrošināšanas līgumu 
atzīšanas, novērtēšanas, uzrādīšanas un attiecīgās informācijas atklāšanas principus. Standarts arī nosaka, 
ka noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem un investīciju līgumiem ar pastāvīgas dalības iezīmēm 
jāpiemēro līdzīgi principi. Standarta mērķis ir nodrošināt, ka sabiedrības sniedz atbilstošu informāciju, 
patiesi atspoguļojot šos līgumus. Šāda informācija ļauj finanšu pārskatu lietotājiem izvērtēt 17. SFPS 
aplūkoto līgumu ietekmi uz sabiedrības finanšu stāvokli, darbības finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām. Šo standartu ES vēl nav apstiprinājusi. 

 Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajās 
sabiedrībās un kopuzņēmumos”: Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp ieguldītāju 
un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu 
Grozījumi novērš atzīto pretrunu starp 10. SFPS un 28. SGS prasībām attiecībā uz aktīvu pārdošanu vai 
ieguldīšanu darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu. Šo grozījumu 
galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar uzņēmējdarbību (neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota 
meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti pilnā apmērā. Peļņa vai zaudējumi daļējā apmērā 
tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas neveido uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi atrodas 
meitas sabiedrībā. 2015. gada decembrī SGSP atlika šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu 
laiku. Tas būs atkarīgs no uzskaitē izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem. Šos 
grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. 

 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana (grozījumi) 
SGSP pieņēmusi grozījumus uzņēmējdarbības definīcijā (3. SFPS grozījumi), lai novērstu grūtības, kas 
rodas, ja uzņēmumam jānosaka, vai tas ir iegādājies uzņēmējdarbību vai aktīvu grupu. Grozījumi ir spēkā 
attiecībā uz uzņēmējdarbības apvienošanu, kuras ietvaros uzņēmums iegādāts pirmajā pārskata perioda, 
kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un uz aktīvu iegādi, kas veikta šī perioda sākumā vai vēlāk. Šo 
grozījumu agrāka piemērošana ir atļauta. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. 
 
2.2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro  

 
(a) Darījumos izmantotā un uzskaites valūta 

Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā 
Ieguldījumu sabiedrība darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas 
Republikas esošajā valsts valūtā (EUR), kas ir Ieguldījumu sabiedrības uzskaites un pārskatu valūta. 

(b) Darījumi un atlikumi 
Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka 
pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš 
tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. 
Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas 
publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. 
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2.3. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi 
 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 
Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa 
iegādi.  
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes 
vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas 
vadības noteiktas likmes: 
 

Pamatlīdzekļu veids Gada likme 
  
Elektroniskās datu apstrādes iekārtas 20% 
Programmnodrošinājums 20 % 
Mēbeles 20% 
Pārējais biroja aprīkojums 20%-33,33% 
Mobilie telefoni 33,33% 

Nemateriālie aktīvi tiek pilnībā amortizēti to lietderīgās izmantošanas laikā. 

Aktīvu atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā 
koriģēti katra pārskata gada beigās. 

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā 
atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties 
norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma 
vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas vai lietošanas vērtības. 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv 
liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Ieguldījumu sabiedrībā 
un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa 
atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. 

Tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda visaptverošajā ienākumu pārskatā, kurā 
tās ir radušās. Peļņa vai zaudējumi no aktīva izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances 
vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un, iekļauti tā perioda visaptverošajā ienākumu 
pārskatā, kurā tie radušies. 

Nomas bez izpirkuma tiesībām nomātie aktīvi un uz tiem attiecināmās nomas saistības izriet no 
Ieguldījumu sabiedrības 2013. gada 1. oktobrī noslēgtā telpu nomas līguma ar “SEB Life and Pension 
Baltic SE”. Atbilstoši 2018. gada 20. jūnijā veiktajiem grozījumiem iepriekš noslēgtajā nomas līgumā, 
minētais nomas līgums ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam. Līdzēji drīkst izbeigt šo līgumu, ja par to ir 
rakstveidā paziņots otrai pusei vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 

Lietošanas tiesību aktīvi  31.12.2019. 
 

31.12.2018. 

  EUR 
 

EUR 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins        
Procentu izdevumi par nomas 
saistībām  2 

 
- 

Lietošanas tiesību aktīvu 
nolietojums  5 879 

 
- 

Bilance     
 

  
Tiesības izmantot nomas aktīvu – 
atlikusī vērtība  8 816 

 
- 

Pārējie kreditori  8 818  - 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.4. Noma  
 
16. SFPS „Noma” ir aizstājis 17. SGS „Noma” un ar to saistītās interpretācijas. Standarts ir spēkā no 
2019. gada 1. janvāra, un to ir apstiprinājusi ES.  

Atbilstoši 16. SFPS prasībām Ieguldījumu sabiedrībai kā nomniekam ir jāiegrāmato nomas savā 
grāmatvedības uzskaitē, t.i., standarts ievieš vienotu nomas uzskaites modeli, kas paredz nomas aktīvu 
(lietošanas tiesību aktīvu) un atbilstošu nomas saistību atzīšanu bilancē. Nomas bez izpirkuma tiesībām 
izdevumi, kurus iepriekš atspoguļoja peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, ir aizstāti 
ar nomas aktīvu nolietojumu un procentu izdevumiem par nomas saistībām.  

Pārejot uz 16. SFPS piemērošanu, Ieguldījumu sabiedrība nolēma piemērot modificētu retrospektīvo 
pieeju, sākot ar 2019. gada 1. janvāri. Saskaņā ar šo metodi, standarts tiek piemērots retrospektīvi, 
standarta sākotnējās piemērošanas kumulatīvo ietekmi atzīstot nesadalītajā peļņā, kamēr salīdzinošā 
informācija netiek koriģēta.  

Ieguldījumu sabiedrība ir izvēlējies izmantot pārejas praktisko paņēmienu un 2019.gada 1.janvārī no 
jauna neizvērtēt, vai līgums ir noma vai ietver nomu. Tā vietā sākotnējās piemērošanas datumā šo 
standartu Sabiedrība piemēroja tikai tiem līgumiem, kas jau iepriekš identificēti kā noma saskaņā ar 17. 
SGS un SFPIK4.interpretāciju. 

Galvenā ietekme uz Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskatiem rodas pamatlīdzekļu nomas 
grāmatvedības uzskaites rezultātā. Ieguldījumu sabiedrība ir atzinusi šādu ietekmi sakarā ar pāreju uz 16. 
SFPS 2019. gada 1. janvārī: 
 

EUR Bilance 31.12.2018 SFPS 16 ietekme Bilance 01.01.2019 

Pamatlīdzekļi       
Lietošanas tiesību aktīvi - 14 696 14 696 
KOPĀ AKTĪVI (neto 
ietekme)  14 696  
        
Kreditori       
Pārējie kreditori - 14 696 14 696 
        
Pašu kapitāls 9 635 968 - 9 635 968 
KOPĀ PASĪVI (neto 
ietekme)  14 696  

 

Ieguldījumu sabiedrība ir noslēgusi nomas līgumu par telpu nomu, kas līdz 16. SFPS pieņemšanai tika 
klasificēts kā operatīvā noma. Informācija par grāmatvedības uzskaites principiem pirms 2019. gada 1. 
janvāra sniegta pielikuma piezīmē “Noma bez izpirkuma tiesībām – Ieguldījumu sabiedrība kā 
nomnieks”. 

Pieņemot 16.SFPS, Ieguldījumu sabiedrība piemērojusi vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visiem 
nomas līgumiem, izņemot īstermiņa nomu un zemas vērtības aktīvu nomu. Informācija par grāmatvedības 
uzskaites principiem pēc 2019. gada 1. janvāra sniegta pielikuma piezīmē “Noma bez izpirkuma tiesībām 
– Ieguldījumu sabiedrība kā nomnieks”. Standartā ir noteiktas speciālas pārejas prasības un praktiski 
paņēmieni, kurus Ieguldījumu sabiedrība ir izmantojusi. 

Nomas saistības novērtētas atlikušo nomas maksājumu pašreizējā vērtībā, kas diskontēta, izmantojot 
Ieguldījumu sabiedrības salīdzināmā aizņēmuma procentu likmi sākotnējās piemērošanas datumā, proti 
2019. gada 1. janvārī.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.4. Noma (turpinājums) 

Ieguldījumu sabiedrība izvēlējās novērtēt tiesības izmantot aktīvus apmērā, kas atbilst attiecīgo nomas 
saistību apmēram.  

Turklāt Ieguldījumu sabiedrība nolēma izmantot praktisko pieeju - novērtējot nomas termiņu, izmantot 
iepriekšējo pieredzi, nevis atzīt aktīva tiesību izmantošanu vai nomas saistību tādām nomām, kuru termiņš 
beidzas 12 mēnešu laikā no sākotnējās piemērošas datuma, kā arī neiekļaut zemas vērtības aktīvus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2019. gada 1. janvārī: 

 atzītas un atsevišķi bilancē uzrādītas tiesības lietot nomas aktīvu 14 696 EUR vērtībā; 

 atzītas papildus nomas saistības 14 696 EUR apmērā (pārējo kreditoru sastāvā). 
 

Nomas saistību 2019.gada 1.janvārī saskaņošana ar operatīvās nomas saistībām 2018.gada 31.decembrī: 
 

Nākotnes neatceļamās nomas maksas 2018.gada 31.decembrī 14 700 
Diskonta ietekme (4) 

Diskontētās nomas saistības 2019.gada 1.janvārī  14 696 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, citas Ieguldījumu sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas 
metodes nav mainītas. 
 
Noma bez izpirkuma tiesībām – Ieguldījumu sabiedrība kā nomnieks 

Līdz 2018.gada 31.decembrim piemērojamie grāmatvedības uzskaites principi 

Aktīvu, kas tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi tiek atzīti 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas perioda laikā pēc lineārās metodes.  
 
No 2019.gada 1.janvāra piemērojamie grāmatvedības uzskaites principi 

Ieguldījumu sabiedrība līguma sākumā izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu, proti, vai līgums 
piešķir tiesības kontrolēt indetificētā aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu apmaiņā pret atlīdzību. 
Sabiedrība atzīs lietošanas tiesību aktīvus nomas sākuma datumā. Tiesības izmantot nomas aktīvu tiek 
uzskaitītas to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās 
un veicot korekcijas atbilstoši nomas saistību atkārtotam novērtējumam. Lietošanas tiesību aktīva 
izmaksas ietver nomas saistību sākotnējā novērtējuma summu, jebkuras sākotnējās tiešās izmaksas, kas 
radušās nomniekam, un jebkurus nomas maksājumus, kas izdarīti nomas sākuma datumā vai pirms tā, 
atskaitot saņemtos nomas veicināšanas maksājumus. Tiesības lietot nomas aktīvu nolietojumu aprēķina 
nomas termiņā vai aktīva aplēstajā lietderīgās lietošanas laikā atkarībā no tā, kurš no tiem ir īsāks, 
izmantojot lineāro metodi. 

Nomas sākuma datumā Ieguldījumu sabiedrība atzīst nomas saistības nomas termiņa laikā veicamo nomas 
maksājumu pašreizējā vērtībā. Nomas maksājumi ietver fiksētos nomas maksājumus, atskaitot jebkādus 
nomas veicināšanas maksājumus, mainīgos nomas maksājumus, kas ir atkarīgi no indeksa vai likmes, 
summas, kas nomniekam būtu jāmaksā kā atlikušās vērtības garantijas. Mainīgie nomas maksājumi, kas 
nav atkarīgi no indeksa vai likmes, tiek atzīti par izmaksām periodā, kurā bijis notikums vai radušies 
apstākļi, kas izraisījuši attiecīgo maksājumu. 

Aprēķinot nomas maksājumu pašreizējo vērtību, Ieguldījumu sabiedrība izmanto sava salīdzināmā 
aizņēmuma procentu likmi nomas sākuma datumā. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.5. Finanšu aktīvi 

Ieguldījumu sabiedrības finanšu aktīvi tiek klasificēti Amortizētajās iegādes izmaksās. Klasifikācija ir 
atkarīga no Ieguldījumu sabiedrības finanšu aktīvu vadības ieviestā biznesa modeļa, kā arī no tā vai 
līgumiskās naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un procentu maksājumiem (TPPM). Ja parāda 
instrumentu tur, lai iekasētu naudas plūsmas, to var uzskaitīt amortizētajā iegādes vērtībā, ja tas atbilst 
TPPM prasībām. Vadība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī. 

(a) Atzīšana/izslēgšana no aktīviem 
Finanšu aktīvu iegāde un pārdošana tiek atzīta norēķinu veikšanas dienā. Finanšu aktīvus beidz atzīt, kad 
tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīviem beidzas, vai, kad Ieguldījumu sabiedrība ir nodevusi 
visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi. Finanšu aktīvi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā 
(iekļaujot iegādes izmaksas). Vismaz katra pārskata perioda beigās Ieguldījumu sabiedrība novērtē vai 
pastāv objektīvi iemesli, ka finanšu aktīvu vai finanšu aktīvu grupu bilances vērtības varētu būt 
samazinājušās. 
 

(b) Finanšu aktīvi amortizētajās iegādes izmaksās 
Parāda instrumentus iedala šajā kategorijā, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie kritēriji: 
(a) saskaņā ar biznesa modeli aktīvus tur, lai no tiem iekasētu līgumiskās naudas plūsmas; un  
(b) līgumiskās naudas plūsmas ir tikai pamatsummas un procentu maksājumi.  

Šo aktīvu bruto uzskaites vērtību nosaka, izmantojot efektīvo procentu metodi, un samazina par 
paredzamo kredītzaudējumu apmēru. Pārskatā par finanšu stāvokli prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm un uzkrātie ienākumi atbilst šai kategorijai. 
 
2.6. Nodokļi  

(a) Pievienotās vērtības nodoklis 
Ieguldījumu sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

(b) Uzņēmuma ienākuma nodoklis 
Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, uzņēmumu ienākuma nodokli 
aprēķina par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu (20%/80% no neto izmaksu summas). Tādējādi 
tekošā un atliktā nodokļa aktīvi un saistības tiek novērtēti, izmantojot nodokļu likmi, kas piemērojama 
nesadalītajai peļņai. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā kā izmaksas tajā pārskata periodā, kad Ieguldījumu sabiedrības akcionārs pieņem 
lēmumu par peļņas sadali. Savukārt pārējiem nosacītās peļņas sadales objektiem – tajā brīdī, kad izmaksas 
radušās.  

Ņemot vērā to, ka nepastāv pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību bilances vērtībām finanšu uzskaitē 
un to nodokļu bāzi, Ieguldījumu sabiedrība neatzīst atliktā nodokļa saistības vai aktīvus. 
 
2.7.  Nauda un naudas ekvivalenti 
 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no tekošo bankas kontu 
atlikumiem un norēķinu kartēm, un pārskatā par finanšu stāvokli atspoguļoti kā „Prasības uz pieprasījumu 
pret kredītiestādēm”.  
 
2.8.  Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 
 
Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas 
atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 
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2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.9. Darbinieku materiālie labumi 
 

(a)    Īstermiņa materiālie labumi 
Saistības par darba samaksu un algām, tostarp nemonetārajiem labumiem, ikgadējo atvaļinājumu un 
uzkrātajām slimības naudām, kuru izpilde sagaidāma 12 mēnešu laikā pēc tā perioda beigām, kurā 
darbinieki bijuši nodarbināti, atzīst attiecībā uz darbinieku darba tiesiskajām attiecībām līdz attiecīgā 
pārskata perioda beigām, tādā apmērā, kuru paredzams maksāt, izpildot attiecīgās saistības.  
 

(b) Ilgtermiņa materiālie labumi 
Ieguldījumu sabiedrība veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pensiju 
apdrošināšanai valsts fondēto pensiju shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju 
shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, saskaņā, ar kuru Ieguldījumu sabiedrībai jāveic likumā noteikta 
apjoma maksājumi. Ieguldījumu sabiedrība veic iemaksas arī fiksēto iemaksu privāto pensiju plānā. 
Ieguldījumu sabiedrībai nerodas papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus 
maksājumus, ja valsts fondēto pensiju shēma vai privātais pensiju plāns nevar nokārtot savas saistības 
pret darbiniekiem. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pensiju plāna iemaksas tiek 
atzītas kā izmaksas, izmantojot uzkrājumu principu, un ir iekļautas darbinieku izmaksās. 
 
2.10. Saistītās puses 
 
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Ieguldījumu sabiedrības dalībnieks, Valdes locekļi, Padomes locekļi, 
viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 
 
2.11. Ieņēmumi 
 

(a) Ieņēmumi no pakalpojumiem 
Komisijas ienākumi, ko Ieguldījumu sabiedrība saņem par līdzekļu pārvaldīšanu, tiek atzīti pēc 
uzkrājumu principa, kad pakalpojums tiek sniegts. Komisijas ienākumu likme pamatā ir izteikta procentos 
no attiecīgā pārvaldāmā pensiju plāna neto aktīvu vai ieguldījumu portfeļa aktīvu vērtības pārskata 
periodā. VFP līdzekļu pārvaldītājs par ieguldījuma plānu pārvaldi aprēķina plānu Prospektos noteikto 
fiksēto komisiju, ko pārvaldnieks aprēķina katru dienu un saņem katru mēnesi, pārvaldot VFP plānus. 
VFP līdzekļu pārvaldītājs reizi gadā ir tiesīgs ieturēt papildus fiksētajai komisijai arī mainīgo komisiju, ja 
tas ir uzrādījis labus pārvaldīšanas rezultātus, t.i., piemērojot noteiktu komisijas likmi plānu ieguldījumu 
ienesīguma pārsniegumam pār normatīvajos aktos noteikto atskaites indeksu. Komisiju maksimālās 
likmes un aprēķinu metodiku nosaka Ministru Kabineta noteikumi “Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju 
shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek 
veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana”, citi Latvijas normatīvie akti un VFP ieguldījumu plānu 
prospekti. 
 

(b) Procentu ieņēmumi 
Procentu ieņēmumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā par visiem procentus pelnošajiem finanšu 
instrumentiem, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi. Procentu ieņēmumi ietver procentus, kas 
saņemti no termiņnoguldījumiem un naudas bankā. 
Efektīvā procentu likmes metode ir finanšu aktīva vai finanšu saistības amortizētās iegādes vērtības 
aprēķina metode, kas balstīta uz procentu ieņēmumu un izdevumu atzīšanu attiecīgajā periodā. Efektīvā 
procentu likme paredz, ka nākotnē paredzētie maksājumi vai saņemamā nauda tiek precīzi diskontēti 
finanšu instrumenta sagaidāmajā dzīves laikā, vai, kur nepieciešams, īsākā laika periodā līdz finanšu 
aktīva vai finanšu saistības neto bilances vērtībai. Aprēķinot efektīvo procentu likmi, Ieguldījumu 
sabiedrība aplēš naudas plūsmas, balstoties uz finanšu instrumenta līgumā paredzētajiem nosacījumiem, 
bet neņem vērā nākotnes zaudējumus. Aprēķins ietver visus maksājumus, kas veikti vai saņemti starp 
līgumslēdzēju pusēm un ir efektīvās procentu likmes neatņemama sastāvdaļa, darījuma veikšanas 
izmaksas un citas prēmijas vai diskontus. 
  



IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU  SABIEDRĪBAS SEB INVESTMENT MANAGEMENT 
2019. GADA PĀRSKATS 

 

 20 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.12. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības 
 
Patiesā vērtība ir cena, kuru var saņemt par aktīva pārdošanu vai samaksāt par saistības nodošanu parasta 
darījuma ietvaros starp tirgus dalībniekiem, patiesās vērtības noteikšanas datumā. Par labāko patiesās 
vērtības pierādījumu kalpo cena aktīvā tirgū. Aktīvs tirgus ir tāds, kurā darījumi attiecībā uz aktīviem vai 
saistībām notiek ar pietiekamu regularitāti un pietiekamā apjomā, lai nepārtraukti sniegtu cenas 
noteikšanai nepieciešamo informāciju. Finanšu aktīvu un saistību, patiesās vērtības tiek noteiktas, 
izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas. Ja finanšu aktīva vai saistības tirgus nav aktīvs (kā arī biržā 
nekotētām akcijām), Ieguldījumu sabiedrība nosaka patieso vērtību, izmantojot vērtēšanas modeļus, tajā 
skaitā diskontētās naudas plūsmas analīzi, iespēju līgumu cenošanas modeļus un nesen veiktus 
salīdzināmus darījumus, un var izmantot vadības vērtējumus un pieņēmumus. 
Gadījumā, ja vadība uzskata, ka finanšu aktīvu vai saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites 
vērtības, šādas patiesās vērtības ir īpaši atklātas. 
 
3. Riski un to vadība 
 
Ieguldījumu sabiedrības pamatdarbībā galvenie finanšu riski ir tirgus risks, kredītrisks un likviditātes 
risks. Ieguldījumu sabiedrības riska politika izriet no pārliecības, ka organizācijas panākumi ir atkarīgi no 
risku efektīvas pārvaldīšanas, atbilstošas novērtēšanas un pastāvīgas uzraudzības. Ieguldījumu sabiedrība 
ievēro savā darbībā un politikā SEB grupas riska politiku. Plānu un fondu līdzekļu pārvaldē Ieguldījumu 
sabiedrība ievēro likumos, normatīvajos aktos, kā arī plāna prospektā noteiktās prasības uz riska 
ierobežošanu.  
 
Ieguldījumu sabiedrība savus brīvos līdzekļus izvieto, pieturoties pie konservatīvas ieguldīšanas 
stratēģijas, ieguldot naudas līdzekļus, termiņnoguldījumos un parāda vērtspapīros ar dažādiem dzēšanas 
termiņiem, bet pārsvarā ieguldot īstermiņa finanšu instrumentos, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas 
plūsmu kontos. Ieguldījumu galvenais mērķis ir pamatsummas saglabāšana, nevis maksimāla peļņas 
gūšana. Ieguldījumu sabiedrība nedrīkst ieguldīt savos pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos.  
 
Vadība ir pārliecināta, ka pašreizējos apstākļos tā izmanto visus savā rīcībā esošus līdzekļus, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu Ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbības attīstību. 
 

(a) Tirgus risks 
- Valūtas kursu svārstību risks 

Ieguldījumu sabiedrība nav pakļauta būtiskam ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, jo Ieguldījumu 
sabiedrības finanšu aktīvi un saistības ir eiro.  

- Cenu risks 
Ieguldījumu sabiedrība nav pakļauta kapitāla vērtspapīru cenu riskam un parāda vērtspapīru procentu 
likmju izmaiņām, jo pārskata periodā nav veikti ieguldījumi vērtspapīros.  

- Naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks 
Ieguldījumu sabiedrība nav pakļauta naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju riskam, jo tai 
nav procentus nesoši finanšu aktīvi vai saistības.  

(b) Kredītrisks 
Ieguldījumu sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas ir saistīts ar debitoru parādiem, uzkrātajiem 
ienākumiem, kā arī naudas līdzekļiem un termiņnoguldījumiem bankās. Termiņnoguldījumi tiek veikti 
vietējās bankās, izvērtējot kredītreitingu bankai vai mātes uzņēmumam, kā arī piedāvātās procentu likmes. 
Bankās ar zemākiem kredītreitingiem tiek ieguldīts uz īsāku termiņu. Ieguldījumu sabiedrība nav pakļauta 
riskam, kas saistīts ar ieguldījumiem parāda vērtspapīros, jo šādi ieguldījumi pārskata gada laikā netika 
veikti. 2019. gada un 2018. gada 31. decembrī Ieguldījumu sabiedrībai nebija termiņnoguldījumu. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
4. Riski un to vadība (turpinājums) 

 

(c) Likviditātes risks 
Piesardzīga likviditātes riska vadība nosaka pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu uzturēšanu. Pirms 
naudas līdzekļi tiek izvietoti finanšu instrumentos, tiek rūpīgi analizēta nākotnes naudas plūsma. 
Ieguldījumi tiek veikti uz dažādiem termiņiem, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas plūsmu Ieguldījumu 
sabiedrības kontos. 2019. gada un 2018. gada 31. decembrī Ieguldījumu sabiedrībai nebija 
termiņnoguldījumu.  
 
 
4. Būtiski pieņēmumi un spriedumi 
 

Ieguldījumu sabiedrībai nav aktīvu vai saistību, kas ir pakļautas riskam, ka būs nepieciešamas būtiskas 
korekcijas būtisku pieņēmumu un spriedumu rezultātā. 

Pārskata gada laikā Ieguldījumu sabiedrības pārskata par finanšu stāvokli struktūra nav būtiski 
mainījusies.  
 



IEGULDĪJUMU PĀRVALDES AKCIJU  SABIEDRĪBAS SEB INVESTMENT MANAGEMENT 
2019. GADA PĀRSKATS 

 

 22 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
5. Pamatdarbības ieņēmumi 
 
Šajā postenī tiek atspoguļoti komisijas ienākumi, ko Ieguldījumu sabiedrība saņem par līdzekļu 
pārvaldīšanu: 

 2019  2018 
 EUR  EUR 
   

  Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu pārvaldīšana 3 856 291  4 595 839 

- t.sk., komisijas fiksētā daļa 3 856 291 4 595 839 

AS “SEB Atklātais pensiju fonds” plānu līdzekļu pārvaldīšana   
662 242 

 
806 846 

  Institucionālo klientu portfeļu pārvaldīšana 415 597 400 911 

 4 934 130 5 803 596 

 
 
6. Komisijas naudas izdevumi 

 2019  2018 
 EUR  EUR 
  Dalības maksa 3 859  2 518 
  Operacionālā riska izdevumi 7 744  - 
  Starpnieku komisijas maksas par pensiju plānu piedāvāšanu 1 928 146  2 297 898 
  Komisijas maksas par atvērtajiem kontiem kredītiestādēs 1 116  1 203 
  Komisijas maksas par ieguldījumu līdzekļu pārvaldīšanu 7 639  4 900 
            1 948 504  2 306 519 

 
100% no starpnieku komisijas maksas par Ieguldījumu sabiedrības pārvaldīto plānu piedāvāšanu pienākas 
AS “SEB banka”, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu. 
 
7. Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi 
 
Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi ietver valdes locekļu, kā arī pārējo Ieguldījumu 
sabiedrības darbinieku atalgojumu, citus maksājumus un ar tiem saistītos sociālos maksājumus. 
 

 2019  2018 
 EUR  EUR 
Valdes locekļu atalgojums 64 995  62 331 
Riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojums 31 761  30 588 
Pārējo darbinieku atalgojums 102 960  91 814 
Atalgojums kopā 199 716  184 733 

- t.sk., atalgojuma nemainīgā daļa 178 226         164 727 
- t.sk., atalgojuma mainīgā daļa 21 490  20 006 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 54 177  49 036 
Personāla apdrošināšana 6 035  7 258 
Atvaļinājuma nauda un citas personāla izmaksas 25 355  18 233 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 35  35 

Iemaksas pensiju fondos 3 271  1 571 
Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi kopā 288 589  260 866 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
7. Atalgojums un ar to saistītie sociālie maksājumi (turpinājums) 
 

 
 

2019  2018 

 EUR  EUR 
Atalgojuma saņēmēju skaits 8  8 

    
 
Lai ilgtermiņā nodrošinātu augstu darbinieku darba snieguma kultūru, Ieguldījumu sabiedrība nosaka 
atalgojumu, kas ir konkurētspējīgs, diferencēts, saskaņā ar biznesa loģiku, tirgus praksi, darbinieka 
kompetenci un ilgtermiņa darba sniegumu. Kopējais atalgojums, kas izmaksāts par noteiktu laika periodu, 
nedrīkst apdraudēt Ieguldījumu sabiedrības spēju uzrādīt pozitīvus rezultātus atbilstošajā darbības ciklā. 

 
Ieguldījumu sabiedrības atalgojuma struktūru veido trīs komponentes:  

a) pamatalga, 
b) atalgojuma mainīgā daļa (īstermiņa monetārā un ilgtermiņa nemonetārā atalgojuma mainīgā 

daļa),  
c) citi labumi. 

Šīs atalgojuma komponentes tiek izmantotas, lai panāktu tirgū konkurētspējīgu kopējo atalgojumu ar 
līdzsvaru starp:  

a) nemainīgo un mainīgo atalgojuma daļu, 
b) īstermiņa un ilgtermiņa atalgojuma daļu. 

Kopējais atalgojums atspoguļo attiecīgā amata sarežģītību, atbildību un vadības līmeni, kā arī darbinieka 
individuālo darba sniegumu. 
Atalgojuma nemainīgās daļas līmenis galvenokārt atspoguļo darbinieka profesionālo pieredzi un atbildību 
organizācijas ietvaros, kas aprakstīta darbinieka amata aprakstā un/ vai darba līgumā. Atalgojuma 
nemainīgajai daļai ir jābūt pietiekami nozīmīgai kopējā atalgojumā, lai būtu iespējams piemērot pēc 
iespējas elastīgākus atalgojuma mainīgās daļas modeļus, tajā skaitā pilnībā atceļot atalgojuma mainīgās 
daļas izmaksu. 
Atalgojuma mainīgajai daļai galvenokārt ir jāatspoguļo darbinieka sniegums ilgtermiņā, ņemot vērā risku 
izvērtējumu, kā arī sniegums, kas pārsniedz nepieciešamo, lai veiktu amata aprakstā noteiktos darba 
pienākumus. Atalgojuma mainīgajai daļai jāsasaucas arī ar darbinieka ieņemamo amatu, atbildību un ar 
amatu saistītajām prasībām  
 
Atalgojuma politikas pamatprincipi regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, tiek pārskatīti, lai 
nodrošinātu to atbilstību Ieguldījumu sabiedrības darbības plānam un tās pārvaldē esošo ieguldījumu 
portfeļu ieguldījumu stratēģijai, kā arī pārmaiņām ārējos faktoros, piemēram, ārējos normatīvajos aktos. 
 
Atalgojuma politikas ievērošanas pārbaude Ieguldījumu sabiedrībā tiek veikta katru gadu. Pārbaudi veic 
iekšējās kontroles funkciju struktūrvienības vai neatkarīgs auditoru uzņēmums. Neatkarīgs auditoru 
uzņēmums ir veicis pārbaudi par atalgojuma politikas īstenošanas atbilstību apstiprinātajai atalgojuma 
politikai. Neatbilstības atalgojuma politikai nav konstatētas.  
 
Būtiskas izmaiņas apstiprinātajā Ieguldījumu sabiedrības atalgojuma politikā pārskata gadā nav veiktas. 
 
 
8. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums 
 2019  2018 
 EUR  EUR 
Nemateriālo aktīvu nolietojums (skat. 11. pielikumu) 1 706  1 706 
Pamatlīdzekļu nolietojums (skat. 11. pielikumu) 3 283  2 709 
Atlikušās vērtības norakstīšana 476  6 
Nolietojuma izmaksas (IFRS16) 5 879  - 

 11 344  4 421 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

9. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 
 31.12.2019.  31.12.2018. 
 EUR  EUR 
    
Norēķinu konts AS “SEB banka” 11 101 760  8 875 450 
    
Visas prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm ir klasificētas kategorijā “Amortizētajās iegādes 
izmaksās” un atbilst 1. posmam sagaidāmo kredītzaudējumu novērtēšanai. Sagaidāmo kredītzaudējumu 
apjoms ir nebūtisks. 
 
 
10.  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 
 Uzņēmumu 

ienākuma 
nodoklis 

Pievienotās 
vērtības 
nodoklis

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

Iedzīvotāju 
ienākuma 

nodoklis

 
 

Kopā 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
    

 31.12.2018. (390 240) 1 027 - - (389 213) 
Aprēķināts par 2019. 
gadu 

 
- 11 165                       80 037 39 429 130 631 

Samaksāts 2019. 
gadā   - (9 824) (80 037) (39 429)  (129 290) 

 31.12.2019. (390 240) 2 368 - - (387 872) 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
11. Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi  

 
 

 Nemateriālie 
aktīvi kopā 

Datortehnika Biroja  
aprīkojums 

Pamatlīdzekļi 
kopā 

Kopā 

Sākotnējā bilances vērtība      
31.12.2017. 31 600 10 663 7 506 18 169 49 769 
Iegādāti 2018. gadā - 988 - 988 988 
Norakstīti 2018. gadā - (3 723) (914) (4 637) (4 637) 
31.12.2018. 31 600 7 928 6 592 14 520 46 120 
      
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2017. 26 339 5 910 4 483 10 393 36 732 
2018. gadā aprēķinātais 
nolietojums 1 706 1 817 892 2 709 4 415 
Norakstīts 2018. gadā - (3 723) (908) (4 631) (4 631) 
31.12.2018. 28 045 4 004 4 467 8 471 36 516 
      
Atlikusī bilances vērtība      
31.12.2017. 5261 4 753 3 023  7776          13 037 
31.12.2018. 3 555 3 924 2 125                 6 049         9 604 

 
 
 
 

 Nemateriālie 
aktīvi kopā 

Datortehnika Biroja  
aprīkojums 

Pamatlīdzekļi 
kopā 

Kopā 

Sākotnējā bilances vērtība      
31.12.2018. 31 600 7 928 6 592 14 520 46 120 
Iegādāti 2019. gadā - 2 976 - 2 976 2 976 
Norakstīti 2019. gadā - (2 855) (542) (3 397) (3 397) 
31.12.2019. 31 600 8 049 6 050 14 099 45 699 
      
Uzkrātais nolietojums      
31.12.2018. 28 045 4 005 4 466 8 471 36 516 
2019. gadā aprēķinātais 
nolietojums 1 706 2 605 679 3 284 4 990 
Norakstīts 2019. gadā - (2 379) (542) (2 921) (2 921) 
31.12.2019. 29 751 4 231 4 603 8 834 38 585 
      
Atlikusī bilances vērtība      
31.12.2018. 3 555 3 923 2 126 6 049         9 604 
31.12.2019. 1 849 3 818 1 447                 5 265         7 114 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 
Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
12. Uzkrātie izdevumi  
 31.12.2019.  31.12.2018. 
 EUR  EUR 
Finanšu saistības    
FKTK maksājamā komisijas maksa par ieguldījumu fondiem 4 456  4 388 
Starpnieku komisijas par pensiju plānu piedāvāšanu 178 143  237 866 
Citas finanšu saistības 50 498  423 

Kopā finanšu saistības 233 097  242 677 
Ne-finanšu saistības    
Uzkrātie izdevumi personālam 52 378  55 115  

Saistības par PVN  2 368  1 027  

Uzkrātie izdevumi personālam – nodokļi 12 426  13 127 

Kopā ne-finanšu saistības 67 172  69 269 

Kopā finanšu un ne-finanšu saistības 300 269  311 946 
 
Uzkrāto izdevumu maksāšanas termiņš iestājas īsi pēc pārskata perioda beigām, tādēļ to patiesā vērtība 
būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības un ir noteikta atbilstoši patiesās vērtības hierarhijas 3. līmenim. 
Visas finanšu saistības ir amortizētajās iegādes izmaksās.  
 
13.  Pamatkapitāls 
 
2019. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 3 000 004 parastajām 
akcijām ar 1.40 EUR nominālvērtību katrai.  
 
Ieguldījumu sabiedrībai nav izstrādāta īpaša politika pašu kapitāla vadībai, tomēr tās pamatkapitāla 
apmēru regulē Latvijas Republikas normatīvie akti, kas nosaka, ka 2019. gada 31. decembrī Ieguldījumu 
sabiedrības pamatkapitāla apmēram jābūt vismaz 3 000 000 EUR apmērā. Ieguldījumu sabiedrība šo 
prasību ir izpildījusi. Papildus, Ieguldījumu sabiedrībai jāievēro kapitāla pietiekamības rādītāja minimālās 
prasības. 
 
14. Uzkrātās komisijas par aktīvu pārvaldīšanu 

 31.12.2019.  31.12.2018. 
 EUR  EUR 
  Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu pārvaldīšana 356 284  406 726 
  AS “SEB atklātais pensiju fonds” pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšana  173 440  204 980 
  Institucionālo klientu portfeļu pārvaldīšana 70 036  57 801 
 599 760  669 507 

 
Pārskata perioda beigās uzkrātās komisijas par aktīvu pārvaldīšanu ir pārvaldāmo portfeļu uzskaites 
valūtā. Visu pārvaldāmo portfeļu uzskaites bāzes valūta ir eiro.  
 

Uzkrāto komisiju saņemšanas termiņš iestājas īsi pēc pārskata perioda beigām, tādēļ to patiesā vērtība 
būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības un ir noteikta atbilstoši patiesās vērtības hierarhijas 3. 

līmenim. 
 
15. Ieguldījumu sabiedrībā nodarbināto personu skaits 

 2019   2018 
     
Vidējais Ieguldījumu sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata 
gadā 

 
8 

   
8 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
16. Finanšu aktīvu un saistību sadalījums pēc atlikušā ieguldījuma termiņa  
 
Tabulās apkopota informācija par finanšu aktīviem un saistībām pēc atlikušā termiņa, kas aprēķināts no 
bilances datuma līdz noteiktajam dzēšanas termiņam.  
 
2019. gada 31. decembrī 
 Līdz 3 

mēnešiem 
Līdz 5 

gadiem 
Kopā 

 EUR EUR EUR 
    
Nauda un naudas ekvivalenti 11 101 760 - 11 101 760 
Uzkrātie ienākumi 604 041 - 604 041 
Kopā finanšu aktīvi 11 705 801 - 11 705 801 
 
    
Uzkrātie izdevumi  300 269 - 300 269 
Pārējie kreditori  8 818 8 818 
Kopā finanšu saistības  300 269 8 818 309 087 
    
Neto likviditāte 11 405 532 (8 818) 11 396 714 

 
 
 2018. gada 31. decembrī 
 Līdz 3 

mēnešiem 
Kopā 

 EUR EUR 
      
Nauda un naudas ekvivalenti 8 875 450 8 875 450 
   
Uzkrātie ienākumi  672 621 672 621 
Kopā finanšu aktīvi 9 548 071 9 548 071 
 
      
Uzkrātie izdevumi  311 524 311 524 
Kopā finanšu saistības  311 524 311 524 
   
Neto likviditāte 9 236 547 9 236 547 
 
 
17. Darījumi ar saistītajām pusēm 
  
 Ieguldījumu sabiedrības mātes uzņēmums ir AS “SEB banka”, kam pieder 100% akciju kapitāls.  
AS ”SEB banka” ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, kura ar meitas uzņēmumiem darbojas 
banku un finanšu jomā. Koncerna (banka un tās meitas uzņēmumi) galīgais mātes uzņēmums ir Zviedrijā 
reģistrēta banka ”Skandinavska Enskilda Banken” AB. 
Pārējie šajā pielikumā minētie uzņēmumi ir AS ”SEB banka” meitas uzņēmumi vai radniecīgie 
uzņēmumi. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
17. Darījumi ar saistītajām pusēm (turpinājums) 
  
Pārskata periodā Ieguldījumu sabiedrība veica šādus darījumus ar saistītajām pusēm: 
 

(a) Pakalpojumu sniegšana un saņemšana 
 2019 

EUR 
 2018 

EUR 
Mātes uzņēmums:    
Izdevumi par pakalpojumiem  (216 288)  (215 962) 
Starpnieku komisijas maksas par pensiju plānu piedāvāšanu,  
fiksētā daļa 

 
(1 928 146) 

  
(2 297 898) 

Izdevumi par norēķinu kontiem  (1 116)  (1 102) 
Ieņēmumi no norēķinu kontiem (9 189)  (415) 
 (2 154 739)  (2 515 377) 

 
Izdevumos par pensiju plānu piedāvāšanu ir iekļautas izmaksas mātes uzņēmumam par Ieguldījumu 
sabiedrības pārvaldīto pensiju plānu piedāvāšanu. Izdevumos par pakalpojumiem ir iekļautas izmaksas 
par pakalpojumiem, kurus Ieguldījumu sabiedrība saņem no mātes uzņēmuma, kā, piemēram, 
grāmatvedības, administratīvie, juridiskie u.c. pakalpojumi. Maksa tika veikta saskaņā ar savstarpēji 
noslēgto 2018. gada 10. decembra Vienošanos pie 2009. gada 10. jūlija Līguma par pakalpojumu 
sniegšanu. 
 

 2019 
EUR 

 2018 
EUR 

Citas saistītās puses:    
SIA ”SEB līzings” – autotransporta nomas izdevumi  (2 837)  (2 837) 
 “SEB Life and Pension Baltic SE” – ieņēmumi no aktīvu pārvaldīšanas 158 705  168 473 
SEB Life and Pension Holding AB Rīgas filiāle – konsultāciju 
pakalpojumi (47 456) 

 
(55 680) 

 108 412  109 956 
    
Kopā (2 046 327)  (2 405 421) 

 
 

(a) Debitoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 
    
 
Citas saistītās puses: 

31.12.2019. 
EUR 

 31.12.2018. 
EUR 

“SEB Life and Pension Baltic SE” – uzkrātie ienākumi no aktīvu 
pārvaldīšanas 13 481 

  
13 809 

Kopā 13 481  13 809 
 

(b) Kreditoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 
 

 31.12.2019. 
EUR 

 31.12.2018. 
EUR 

Mātes uzņēmums:    
Starpnieku komisijas maksas par pensiju plānu piedāvāšanu 178 159  203 363 
Kopā 178 159  203 363 

 
2019. gadā vadošajam personālam (valdei) izmaksātais atalgojums ietver darba samaksu 74 063 EUR 
apmērā (2018. gadā – 67 313 EUR) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 842 EUR 
apmērā (2018. gadā 16 216 EUR). 
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18. Kapitāla pietiekamība  

Nākamā tabula atspoguļo IPAS "SEB Investment Management" kapitāla prasību aprēķina kopsavilkumu 
uz 2019. gada 31. decembri un 2018. gada 31. decembri atbilstoši Bāzele III kapitāla aprēķināšanas 
noteikumiem: 
 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 
EUR EUR 

2019 2018 
 
1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.) 9 635 969 6 997 435 

1.1. 
 
Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.) 9 635 969 6 997 435 

1.1.1 Pirmā līmeņa pamata kapitāls 9 635 969 6 997 435 
1.1.2 Pirmā līmeņa papildu kapitāls - - 

1.2 
 
Otrā līmeņa kapitāls - - 

 
2. 

 
Kopējā riska darījumu vērtība 
(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.) 2 522 605 1 917 100 

2.1. 
 
 

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu 
partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma 
riskam un neapmaksātās piegādes riskam 2 522 605 1 917 100 

2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei - - 
2.3. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu 
valūtas riskam un preču riskam - - 

2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam - - 

2.5. 
Papildu riska darījumu vērtība saistībā ar fiksētiem 
pieskaitāmajiem izdevumiem - - 

2.6. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai - - 
2.7. 
 

Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem 
riska darījumiem tirdzniecības portfelī - - 

2.8. Citas riska darījumu vērtības - - 

3. Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   
3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100) 382,00% 365,00% 
3.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)      
(1.1.1.-2.*4,5%) 9 522 452 6 911 166 

3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100) 382,00% 365,00% 
3.4. 
 

Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)  
(1.1.-2.*6%) 9 484 613 6 882 409 

3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100) 382,00% 365,00% 
3.5. 
 

Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)  
(1.-2.*8%) 9 434 161 6 844 067 

 
4. 

 
Kopējo kapitāla rezervju prasība  
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) 2,50% 2,50% 

4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve (%) 2,50% 2,50% 
4.2. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%) - - 
4.3. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%) - - 
4.4. Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - 
4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%) - - 
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18. Kapitāla pietiekamība (turpinājums) 

5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   

5.1. 
 

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, 
piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina 
vajadzībām - - 

5.2. 
 

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. 
rindā minētās korekcijas apmēru 382,00% 365,00% 

5.3 
 

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā 
minētās korekcijas apmēru 382,00% 365,00% 

5.4. 
 

Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās 
korekcijas apmēru 382,00% 365,00% 

 
 
Gan 2019. gadā, gan 2018. gadā Ieguldījumu sabiedrība izpildīja kapitāla pietiekamības rādītāja 
minimālās prasības (8%). 
 
 

19. Revīzijas un citu pakalpojumu izmaksas 

Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskatu revīzijas izmaksas par 2019. gadu ir EUR 15 810 (bez PVN). 
Bez tam revidents par 2019. gadu ir veicis apliecinājuma uzdevumu, lai izpildītu Ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību likuma 142 (2) 2) panta prasības, par atlīdzību EUR 4 500 (bez PVN). 

 
 
20. Notikumi pēc pārskata gada beigām 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Ieguldījumu 
sabiedrības finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī. Nav šaubu, ka Covid-19 vīrusa izplatīšanās un 
vīrusa apkarošanai pielietotās metodes atstās iespaidu uz Ieguldījumu sabiedrības darbības rādītājiem 
2020. gadā. Pārskata sagatavošanas brīdī precīzi noteikt ietekmi nav iespējams, jo situācija mainās strauji, 
taču asās svārstības finanšu tirgos turpina ietekmēt gan Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu,  
gan AS “SEB Atklātais pensiju fonds” privāto pensiju plānu un pārējo klientu aktīvu vērtības kritumu un 
investīciju atdevi. Ieguldījumu sabiedrības galveno ienākumu daļu veido komisiju ieņēmumi par 
ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanu, kas tiek aprēķināti no pārvaldīšanā esošo aktīvu vērtības. Covid-19 
vīrusa ietekmē, ieguldījumu aktīvu vērtība ir būtiski samazinājusies, tādejādi var samazināties 
Ieguldījumu sabiedrības ieņēmumi 2020. gadā. 
 
    
Gada pārskatu ir sagatavojusi AS „SEB banka” saskaņā ar noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu 
(grāmatvedības ārpakalpojuma līgumu) Nr. 2009-L-0436. 
 
 
Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 7. līdz 30. lappusei, 2020. gada 27. martā ir 
parakstījuši: 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:    Valdes locekle:  
 
 
 
__________________     _________________ 
Jānis Rozenfelds       Solvita Egle 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


