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

Informācija par Fondu 

 

Pensiju fonda nosaukums SEB atklātais pensiju fonds  

  

Pensiju fonda juridiskais statuss Akciju sabiedrība  

  

NACE klasifikators 65.30 Pensiju uzkrāšana 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 4000 348 5047 

Rīga, 2000. gada 10. marts 

 

Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 

2004. gada 7. maijā 

  

Adrese Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010 

  

Akcionāra vārds, adrese un apmaksātā 

pamatkapitāla daļa 

AS SEB banka - 100% 

„SEB Finanšu centrs”, Meistaru iela 1, Valdlauči, 

Ķekavas pagasts, LV-1076, Latvija 

  

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, 

ieņemamie amati 

Ieva Tetere – Padomes priekšsēdētāja  

Juris Biķis – Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Adrians Dāvis – Padomes loceklis 

Alfs Janevics – Padomes loceklis 

Ints Krasts  – Padomes loceklis 

Viesturs Neimanis – Padomes loceklis  

Zane Kotāne– Padomes locekle 

  

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 

amati  

Dace Ljusa – Valdes priekšsēdētāja 

Zanda Redāla – Valdes locekle 

Harijs Kovaļevskis – Valdes loceklis (līdz 02.04.2020) 

   

Pārskata periods 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris 

  

Revidenta un atbildīgā zvērināta revidenta 

vārds un adrese 

SIA “Ernst & Young Baltic” 

Komercsabiedrības licence Nr. 17 

Muitas iela 1A 

Rīga LV-1010 

Latvija 

 

Atbildīgais zvērinātais revidents: 

Diāna Krišjāne 

LR zvērināts revidents 

Sertifikāts Nr. 124 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

 

Fonda vadības ziņojums 

 

Darbība pārskata gadā 

AS “SEB atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā – FONDS), kā ilgtermiņa privāto pensiju 

uzkrājumu līderis, arī 2020.gadā turpināja klientu konsultēšanu finanšu uzkrājumu jomā un pensiju 

līdzekļu pārvaldīšanā. Covid-19 pandēmijas rezultātā pavasarī pensiju plānu aktīvu vērtība īslaicīgi 

samazinājās. Taču kopumā gads noslēdzās ar pozitīvu investīciju rezultātu 1,7 milj. EUR apmērā, 

kas kopā ar pensiju plānu dalībnieku iemaksām pensiju plānos nodrošināja pensiju plānu aktīvu 

pieaugumu par 5%. Pensiju plānu aktīvu kopējais apjoms sasniedzis 194,5 milj. EUR, kas ir 

vēsturiski augstākais rādītājs SEB pensiju fonda 20 darbības gados.  

 

Katru gadu pieaug sociāli atbildīgu uzņēmumu skaits, kas iesaistās ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā 

saviem darbiniekiem. Lai nodrošinātu nepārtrauktu dialogu ar sabiedrību, FONDS aktīvi iesaistās 

sabiedrības informēšanas pasākumos un konsultē Latvijas iedzīvotājus par ilgtermiņa uzkrājumu 

veidošanas nepieciešamību. 

It sevišķi jāatzīmē, ka 2020.gadā ir palielinājies to darba devēju skaits, kas saviem darbiniekiem 

nodrošina ilgtspējīgu darba samaksu, tajā iekļaujot privāto pensiju  uzkrājumus, līdzīgi kā attīstītajās 

Rietumeiropas valstīs. Jaunu uzņēmumu skaits, kas pieņēma lēmumu veidot privātās pensijas 

uzkrājumus savu darbinieku labā, 2020.gadā pieauga vairāk kā divas reizes, salīdzinot ar 2019.gadu, 

un kopējais uzņēmumu skaits jau ir sasniedzis 852 uzņēmumu. 

Kopumā darba devēju iemaksas 6,4 milj. eiro apmērā darbinieku pensiju kontos ir palielinājušās par 

2%, salīdzinot ar 2019.gadu, pat neskatoties uz izaicinājumiem ekonomikā un darba tirgū.  

Savukārt privātpersonu iemaksas 2020.gada laikā ir pieaugušas par 3% un veido 18,3 milj. EUR. 

Pārsvarā FONDA klienti dod priekšroku regulārām ikmēneša iemaksām savos pensiju uzkrājumos, 

kas samazina finanšu tirgus negatīvo svārstību ietekmi uz uzkrājumu vērtību.  

 

2020.gada laikā būtiski attīstījās attālināto pakalpojumu izmantošana līdz pat 87% no kopējā 

darījumu skaita – gan noslēdzot individuālās dalības līgumus, gan izmantojot saistītos pakalpojumus 

privātā pensiju kapitāla apsaimniekošanā (izmaksu pieteikumi no dalībniekiem un to mantiniekiem 

vai norādītajām personām, pensiju plānu vai pensiju fonda maiņa, kā arī dažādi darījumu pārskati).  

  

Īpaši jāatzīmē, ka SEB grupas līdzekļu pārvaldnieki FONDA klientiem ir nodrošinājuši pozitīvu 

investīciju rezultātu. Investīciju atdeve pensiju plānam „SEB-Sabalansētais“ sasniedza 1,50 % gadā 

un, savukārt „SEB-Aktīvais“ – 1,60 % gadā. 

Papildus tam, FONDS gada sākumā pieņēma lēmumu par 5% samazināt klientiem kopējo komisijas 

maksas apmēru, kā arī saglabāt zemākas komisijas maksas klientiem, par kuriem iemaksas ir veicis 

darba devējs, bet tās vairs neturpina veikt.  

 

Kopumā 87496 klienti un 851 uzņēmums veic brīvprātīgas iemaksas SEB privātajos pensiju plānos, 

kas norāda uz savstarpēju uzticību un ilgtermiņa sadarbību ar labāko pieejamo pakalpojumu apjomu 

SEB Internetbankā.  

 

Produkti 

FONDS 2020.gada laikā piedāvāja saviem klientiem 2 pensiju plānus   „SEB-SABALANSĒTAIS” 

un „SEB-AKTĪVAIS”. Iemaksas šajos pensiju plānos var veikt gan darba devēji savu darbinieku 

labā, gan arī privātpersonas savā vai citu privātpersonu labā.  

Turpinot ikgadējās tradīcijas klientu apkalpošanā, FONDS samazināja individuālo kontu 

administrēšanas komisijas maksu vairākiem klientu segmentiem, saglabājot principu: jo lielāks 

kapitāls, jo zemākas komisijas, kas sniedz būtisku komisiju samazinājumu klientiem ar lielāku 

kapitālu līdz pat 53% no standarta komisijas maksas lieluma.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Fonda vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Papildus iepriekšminētajām komisiju atlaidēm, FONDS nodrošina, ka izdevumi Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijai tiek finansēti no kopējiem FONDA ienākumiem, un netiek individuāli attiecināti uz 

katra klienta izdevumiem (kā tas bija iepriekšējos gadus), kas būtiski palielina klientu ienākumus no 

privātās pensijas kapitāla ieguldīšanas.  

 

FONDS ar Internetbankas starpniecību nodrošina saviem klientiem pilnu servisu privāto pensiju 

apkalpošanā: individuālās dalības līgumu slēgšana, sava konta pārskata veidošana, izmaksu 

pieteikumu iesniegšana, kā arī norādītās personas iesniegšana, pensiju plānu un fondu maiņas 

pieteikumu, detalizētu paziņojumu par izmaksāto papildpensijas kapitālu, tai skaitā par samaksāto 

iedzīvotāju ienākuma nodokli no darba devēja iemaksām un papildpensijas kapitāla pieauguma.  

Tāpat klientiem tika nodrošināta iespēja redzēt savas individuālās komisijas maksas par FONDA 

sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši uzkrātajam kapitālam un Zelta vai Sudraba klienta statusam. 

Papildus, klientiem ir iespēja veidot iemaksu pārskatus sadalījumā pa veikto iemaksu datumiem.  

Tāpat arī jaunajā Internetbankā ar mūsdienīgākiem risinājumiem un ērtāku funkcionalitāti klienti var 

veidot regulāros maksājumus pensiju plānos, pieteikt izmaiņas maksājumos, palielināt iemaksu 

summas, kā arī redzēt visus savus pensiju uzkrājumus vienā lapas atvērumā. 

 

Tāpat klientiem ir iespēja sekot līdzi pensiju plānu vēsturiskajiem ienesīgumiem katru dienu ērtā un 

pārskatāmā veidā gan Internetbankā, gan AS SEB BANKA mājaslapā www.seb.lv.  

Līdz ar to FONDS saviem klientiem nodrošina visu pakalpojumu saņemšanu attālināti ar 

Internetbankas vai Digiportāla starpniecību.  

 

Kolektīvās dalības līgumu klientu ērtībai tiek piedāvāta elektroniskā datu pārraide kriptētā veidā, 

savukārt individuālajiem dalībniekiem ir iespēja veikt regulārus maksājumus, izmantojot AS SEB 

BANKA piedāvātos pakalpojumus, kuru noformēšanai ir pilnveidotas funkcijas Internetbankā.  

 

Kopš 2014.gada sākuma gan esošajiem, gan potenciālajiem  klientiem AS SEB BANKA Interneta 

mājaslapā www.seb.lv ir izveidots Pensiju kalkulators, ar kura palīdzību klients var aprēķināt 

nepieciešamo privātās pensijas kapitāla apjomu, kas viņam būtu nepieciešams, ņemot vērā pensiju 

1.līmenī un pensiju 2.līmenī uzkrāto valsts pensijas kapitālu.  

 

Saimnieciskās darbības rezultāti  

FONDA saimnieciskās pamatdarbības ienākumi 2020.gadā sasniedza 0,85 milj. eiro, kas par 13% 

jeb 124 tūkst. eiro bija zemāks kā 2019.gadā, sakarā ar komisijas samazinājumu un pensiju plānu 

aktīvu kritumu COVID-19 ietekmes laikā.  

FONDA pamatkapitāls 2020.gada laikā nav mainījies un ir 682 968 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo 

darbības gadu, FONDA administratīvo izdevumu apjoms 0,84 milj. eiro apmērā ir samazinājies par 

80 tūkst. eiro, salīdzinot ar 2019.gadu. 

 

2020. gadā FONDS jau divpadsmito darbības gadu pēc kārtas ir strādājis ar saimnieciskās darbības 

peļņu 4 tūkst. eiro apmērā, kas tiek sadalīta pensiju plānu dalībniekiem. Savā darbības laikā FONDS 

pensiju plānu dalībniekiem ir samaksājis vairāk kā 2,47 milj. eiro papildpeļņu. 

 
Attīstība 

2021. gadā FONDA mērķis, tāpat kā iepriekšējos darbības gados, ir nodrošināt pasaules klases 

servisu saviem klientiem un saglabāt sasniegto attīstības dinamiku, piesaistot arvien vairāk gan 

jaunus korporatīvos klientus (sociāli atbildīgus uzņēmumus), gan arī privātpersonas, kā arī palielināt 

pensiju plānu aktīvu kopējo apjomu. FONDA galvenie attīstības virzieni 2021.gadā ir klientu 

attālinātās konsultācijas, digitālo pakalpojumu attīstība un darba devēju lomas stiprināšana pensiju 

uzkrājumos, kā arī ārvalstu klientu pensiju kapitāla pārvedumu veicināšana.  

 

http://www.seb.lv/
http://www.seb.lv/
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Fonda vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un piedāvātu jaunus finanšu produktus un 

pakalpojumus, FONDS sadarbībā ar AS SEB BANKA turpinās pilnveidot attālinātos pakalpojumus 

individuālo kontu apkalpošanā, kā arī jauna informatīvā pensiju paneļa izstrādi.   

Turpinot pilnveidot klientu priekšrocības, FONDS plāno samazināt pensiju plānu komisijas. Tāpat 

FONDS sadarbībā ar līdzekļu pārvaldnieku veicinās ilgtspējīgu ieguldījumu pieaugumu gan sociālajā 

jomā, gan vides, kā arī uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jomā.  

 

Lai stiprinātu darba devēju lomu privāto pensiju uzkrājumos, FONDS sadarbībā ar SEB finanšu 

grupas uzņēmumiem Baltijā, turpinās darbu pie sabiedrības izglītošanas un piedalīsies dažādos 

uzņēmumu semināros un finanšu pratības pasākumos visa gada garumā. Sadarbībā ar SEB Life and 

Pension Baltic SE turpinās darbu pie ikgadējā iedzīvotāju pensijas gatavības indeksa attīstīšanas un 

publicitātes, pilnveidos darba devēju un darba ņēmēju “labumu groza” piedāvājumu uzņēmumiem.  

 

Arī turpmāk FONDS kopā ar privātajiem pensiju fondu industriju veicinās normatīvo aktu 

sakārtošanu, lai radītu labvēlīgus apstākļus ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā un vecumdienu 

nodrošināšanā.  

Turklāt 2021.gadā FONDS turpinās uzsākto sadarbību ar Eiropas Pensiju federāciju (Pensions 

Europe), lai veicinātu Latvijas privāto pensiju sistēmas attīstību Eiropas Savienības kontekstā, tai 

skaitā PEPP (Pan-European Pension Product) attīstību. 

 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

 

Sākot ar 2021. gada februārī FONDS piedāvā saviem klientiem jaunu pensiju plānu “SEB- 

INDEKSU”, kura aktīvi līdz pat 100% var tikt ieguldīti akciju tirgus indeksiem piesaistītos finanšu 

instrumentos. Ieviešot jauno plānu FONDS ikvienam SEB pensiju fonda klientam var piedāvāt 

savam vecumam un riska tolerances līmenim atbilstošāko uzkrāšanas stratēģiju – ar vidēju, vidēji 

augstu vai augstu riska līmeni. 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi  

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 
 

 

 

Padomes priekšsēdētāja     Valdes priekšsēdētāja 

 

___________________     ____________________ 

Ieva Tetere      Dace Ljusa 

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Paziņojums par Fonda vadības atbildību 

 

AS „SEB atklātais pensiju fonds” valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Fonda finanšu pārskatu 

sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pensiju fondu 

finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 

standartiem. 

 

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 29. lappusei, sniedz patiesu priekšstatu par Fonda finansiālo 

stāvokli 2020. gada 31. decembrī, tā 2020. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 

 

Fonda vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Fonda aktīvu saglabāšanu, kā 

arī par krāpšanas un citu Fondā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. 

 

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti konsekventi lietojot ES apstiprinātos Starptautiskos finanšu 

pārskatu standartus.  

 

Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 

piesardzīgi un pamatoti. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

 

                         

 

_________________  _________________  

 Dace Ljusa  Zanda Redāla  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Visaptverošais ienākumu pārskats 

 

 

 

Pielikums 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR  

 

    

Pamatdarbības ienākumi 5 848 330 972 562 

Saimnieciskās darbības izdevumi 6 (844 216) (924 688) 

Realizētā peļņa no finanšu aktīviem, kas pārvērtēti patiesajā 

vērtībā 11 - 15 024 

Procentu ienākumi 7 - 3 652 

Pamatdarbības peļņa  4 114 66 550 

    

Pārskata gada peļņa  4 114 66 550 

    

Pārskata gada peļņa, kas attiecināma uz pensiju plāniem  4 114 66 550 

    

    

Visaptverošais ienākumu pārskats    

    

Pārskata gada peļņa  4 114 66 550 

    

    

Pārskata gada visaptverošo ienākumu kopsumma  4 114 66 550 

 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 29. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

 

                         

 

_________________  _________________  

 Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Pārskats par finanšu stāvokli  

 

 Pielikums  31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

Aktīvs    

Nauda un naudas ekvivalenti 10 644 507 686 586 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas 12 76 641 98 063 

Pamatlīdzekļi 13 4 859 3 737 

Nemateriālie aktīvi 13 76 677 86 317 

Nomas aktīvu lietošanas tiesības 13 6 298 18 895 

Kopā aktīvi  808 982 

 

893 598 

 

    

    

Saistības    

Uzkrātie izdevumi 14 84 232 91 972 

Pārējās saistības 15 37 668 52 108 

Kopā saistības  121 900 144 080 

    

Kapitāls un rezerves    

Apmaksātais pamatkapitāls 16 682 968 682 968 

Uzkrātā peļņa   4 114 66 550 

Kopā pašu kapitāls  687 082 749 518 

    

Kopā  saistības un kapitāls un rezerves  808 982 893 598 

    

 

 

Pielikumi no 12. līdz 29. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

 

                         

 

_________________  _________________  

 Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

 

 

2021. gada 21. aprīlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 
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Apmaksātais 

pamatkapitāls  

Uzkrātā 

peļņa   

Pārvērtēšanas 

rezerve  Kopā 

 EUR  EUR  EUR  EUR 

        

Atlikums  2018. gada 31. decembrī 682 968  17 511  16 966  717 445 

Pārskata gada peļņa -  66 550  -  66 550 

Pensiju plānu dalībniekiem sadalītā 

2018. gada peļņa -  (17 511)  -  (17 511) 

Finanšu aktīvu patiesajā vērtībā 

pārvērtēšana (skat 11. pielikumu) 

 

-  

 

-  (1 942)  (1 942) 

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā 

realizācija  -  -  (15 024)  (15 024) 

Atlikums 2019. gada 31. decembrī 682 968  66 550  -  749 518 

        

Pārskata gada peļņa -  4 114  -  4 114 

Pensiju plānu dalībniekiem sadalītā 

2019. gada peļņa -  (66 550)  -  (66 550) 

Atlikums 2020. gada 31. decembrī 682 968  4 114  -  687 082 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 29. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

 

                         

 

_________________  _________________  

 Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

 

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Naudas plūsmas pārskats 
 

 

Pielikums  

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Pamatdarbības naudas plūsma    

Pārskata gada peļņa  4 114 66 550 

Finanšu aktīvu patiesajā vērtībā pārvērtēšana  - (15 024) 

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un 

vērtības norakstīšana 13 33 271 33 713 

Naudas un tās ekvivalentu palielinājums pamatdarbības 

rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos  

 

37 385 

 

85 239 

Debitoru  (pieaugums) / samazinājums  21 423 (16 460) 

Kreditoru pieaugums  (9 583) 1 215 

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums  pamatdarbības 

rezultātā   

 

49 225 

 

69 994 

    
Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā    

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 13 (24 754) (35 293) 

Naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu 

darbības rezultātā  

 

(24 754) 

 

(35 293) 

    

Finanšu darbības naudas plūsma    

Peļņas pārskaitījums pensiju plānu dalībniekiem  (66 550) (17 511) 

Finanšu aktīvu patiesajā vērtībā realizācija  - 250 669 

Naudas un tās ekvivalentu samazinājums finanšu 

darbības rezultātā   (66 550) 233 158 

    

Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums / 

(samazinājums)  (42 079) 267 859 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  686 586 418 727 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 10 644 507 686 586 

 
 

Pielikumi no 12. līdz 29. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

 

                         

 

_________________  _________________  

 Dace Ljusa   Zanda Redāla  

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi 

 

1. Informācija par Fondu 

 

AS SEB atklātais pensiju fonds (turpmāk tekstā – Fonds) ir atklātais pensiju fonds, kas ir reģistrēts 

Latvijas Republikā 2000. gada 10. martā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Fonds 

administrē divus noteikto iemaksu pensiju plānus “SEB-SABALANSĒTAIS” un “SEB-AKTĪVAIS”.  

 

Fonda juridiskā adrese ir Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010, Latvija. Fonda akcijas nav izlaistas publiskajā 

apgrozībā. Finanšu pārskatus 2021. gada 21. aprīlī ir apstiprinājusi Fonda valde. Fonda dalībniekam nav 

tiesību grozīt finanšu pārskatus pēc to apstiprināšanas. 

 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi 

 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un 

novērtēšanas principiem. Salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, Fonda lietotās uzskaites un novērtēšanas 

metodes nav mainītas. 

 

2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums 

 

Šie 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 Fonda finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja tie 

tiek apstiprināti. 

 

Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti eiro (EUR), ja nav norādīts citādi. Eiro ir Fonda uzskaites un 

uzrādīšanas valūta. 

 

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, papildus pielietojot 

finanšu aktīvu patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu visaptverošajos ienākumos novērtēšanu patiesajā vērtībā. 

 

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). 

 

Līdz ar koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību pasaulē sākās vēl nepieredzēta apmēra 

veselības aprūpes krīze, kas izraisīja ievērojamus traucējumus gan uzņēmumu darbībā, gan ikdienas 

dzīvē.   

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs stājās spēkā dažādi ierobežojumi COVID-

19 izplatības mazināšanai, ievērojami palēninot ekonomikas izaugsmi. Šie valsts politikas pasākumi, kuru 

mērķis bija un joprojām ir ierobežot COVID-19 izplatību, būtiski ietekmē saimniecisko darbību daudzās 

nozarēs. 

Vienlaikus valdības, tajā skaitā Latvijas Republikas valdība, ieviesa dažādus finansiālā atbalsta 

mehānismus, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz ekonomiku. Fonds nav pieteicies uz 

šādu valsts atbalstu. 

 

Ņemot vērā pandēmijas straujo izplatību un būtiskās nenoteiktības, ko rada nespēja ticami paredzēt tās 

iznākumu, šobrīd nav iespējams pietiekami pamatoti noteikt krīzes finansiālo ietekmi uz pasaules 

ekonomiku un uzņēmējdarbību kopumā. Vadības šī brīža prognozes un aplēses var atšķirties no 

faktiskajiem rezultātiem. 

 

Izvērtējot šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, Fonda vadība ir secinājusi, ka uzņēmuma 

rentabilitāte nav būtiski ietekmēta un COVID-19 pandēmijai nav bijusi tūlītēja un būtiska ietekme uz 

saimniecisko darbību.   
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums) 

 

2.      Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1.   Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 

Fonda vadība uzskata, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu Fonda dzīvotspēju un 

nodrošinātu tās darbības attīstību pašreizējā uzņēmējdarbības un ekonomiskajā vidē.  

Vadība turpinās cieši uzraudzīt esošo situāciju un, ja pandēmijas dēļ noteikto uzņēmējdarbības 

ierobežojumu periods ieilgs, izvērtēs finansiālo rādītāju izmaiņu tendences un nepieciešamību pēc 

papildus atbalstu un aktivitātēm.      

 

Sekojoši SFPS grozījumi un interpretācijas, kuri stājušies spēkā 2020. gadā, attiecas uz Fonda darbību, 

bet tiem nav būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem:  

• 16. SFPS “Noma”: Ar Cοvid 19 pandēmiju saistītie nomas maksas atvieglojumi (grozījumi) 

Grozījumi piemērojami retrospektīvi un ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 1. 

jūnijā vai vēlāk. To agrāka piemērošana ir atļauta, tajā skaitā finanšu pārskatos, kas 2020. gada 28. maijā 

vēl nebija apstiprināti izdošanai. SGSP grozījusi šo standartu, lai atbrīvotu nomniekus no 16. SFPS 

prasību piemērošanas attiecībā uz to nomas maksas atvieglojumu uzskaiti, kas piešķirti tieši saistībā ar 

Covid-19 pandēmiju. Grozījumi piedāvā nomniekiem praktisku paņēmienu, kā uzskaitīt jebkādas nomas 

maksājumu izmaiņas, kas izriet no nomas maksas atvieglojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Šādas 

izmaiņas uzskaitāmas tādā pašā viedā, kādā uzņēmums saskaņā ar 16. SFPS būtu uzskaitījis izmaiņas, ja 

tās nebūtu nomas līguma grozījumi, tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi: 

➢ nomas maksājumu izmaiņu rezultātā mainītā nomas maksa būtībā ir tāda pati vai mazāka par tieši 

pirms attiecīgo izmaiņu veikšanas spēkā esošo nomas maksu; 

➢ jebkāda nomas maksājumu samazināšana attiecas tikai uz tiem maksājumus, kas kuru sākotnējais 

maksāšanas termiņš bijis pirms 2021. gada 31. jūnija; 

➢ citi nomas līguma nosacījumi nav būtiski mainīti. 

Pensiju fonda vadība ir izvērtējusi, ka šī standarta ieviešanai nebūs būtiskas ietekmes uz finanšu 

pārskatiem. 

 

Standarti, interpretācijas un standartu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 

un kuri attieksies uz Fonda darbību, ja tie būs apstiprināti ES: 

 

• 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana”, 16. SGS “Pamatlīdzekļi”, 37. SGS “Uzkrājumi, 

iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” un ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam 

(grozījumi) 

Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2022. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir 

pieļaujama to agrāka piemērošana. SGSP izdevusi šādus neliela tvēruma SFPS grozījumus: 

• 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” grozījumi atjaunina 3. SFPS sniegto atsauci uz SFPS 

konceptuālajām pamatnostādnēm, nemainot uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaites prasības. 

• 16. SGS “Pamatlīdzekļi” grozījumi liedz uzņēmumam no pamatlīdzekļu izmaksu vērtības 

atskaitīt summas, kas saņemtas no saražoto aktīvu pārdošanas laikā, kamēr uzņēmums attiecīgo 

aktīvu ir gatavojis tā paredzētajai lietošanai. Tā vietā uzņēmumam šādi pārdošanas ieņēmumi un 

saistītās izmaksas jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

• 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” grozījumi paskaidro, kādas 

izmaksas uzņēmumam jāiekļauj līguma izpildes izmaksu aprēķinā, lai noteiktu, vai līgums ir 

apgrūtinošs. 

• Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2018. – 2020. gada ciklam ietver nelielus grozījumus šādos 

standartos” 1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana”, 9. SFPS  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums) 

 

2.      Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1.   Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 

“Finanšu instrumenti” un 41. SGS “Lauksaimniecība”, kā arī 16. SFPS “Noma” paskaidrojošajos 

piemēros 

Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Pensiju fonda vadība ir izvērtējusi, ka šī standarta ieviešanai 

nebūs būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem. 

• 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. Pensiju fonda 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. Tomēr, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, SGSP ir atlikusi šo grozījumu 

spēkā stāšanos uz vienu gadu, proti, līdz 2023. gada 1. janvārim, lai uzņēmumiem būtu vairāk laika ieviest 

jebkādas šajos grozījumos paredzētās klasifikācijas izmaiņas. 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. Pensiju fonda 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 Fonda darbību, ja tie būs apstiprināti ES: 

• Procentu likmju etalona reforma - 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS (grozījumi) 

2019. gada septembrī SGSP izdeva 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS grozījumus, ar ko noslēdzās SGSP 

pirmais darba posms, reaģējot uz starpbanku kredītu procentu likmju (IBOR) (Interbank Offered Rates) 

reformas sekām finanšu pārskatos. Publicētie grozījumi aplūko jautājumus, kas ietekmē finanšu pārskatus  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikums (turpinājums) 

 

2.      Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1.   Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 

Standarti, interpretācijas un standartu grozījumi, kuri stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 

un kuri neattieksies uz Fonda darbību, ja tie būs apstiprināti ES (turpinājums): 

 

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. 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. Grozījumi ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2020. gada 

1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi jāpiemēro retrospektīvi. Otrajā posmā (projekts) galvenā uzmanība veltīta 

tiem aspektiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatus, esošo procentu likmju etalonu aizstājot ar bezriska 

procentu likmi. Pensiju fonda  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”. 2020. gada martā SGSP nolēma atlikt šī standarta spēkā stāšanos līdz 

2023. gadam. 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. 
 

• 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (grozījumi), 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (grozījumi) 

17. SFPS grozījumi piemērojami retrospektīvi un ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 

2023. gada 1. janvārī vai vēlāk. To agrāka piemērošana ir atļauta. Grozījumu mērķis ir palīdzēt 

uzņēmumiem ieviest šo standartu. Grozījumi paredz samazināt izmaksas, vienkāršojot dažas šī standarta 

prasības, kā arī atvieglot finanšu rezultātu skaidrojumu sniegšanu un pāreju uz jaunā standarta 

piemērošanu, atliekot tā spēkā stāšanos līdz 2023. gadam un paredzot citus atvieglojumus, lai mazinātu 

nepieciešamā darba apjomu, kas veicams, piemērojot 17. SFPS pirmo reizi. 

4. SFPS grozījumi maina 4. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” paredzētā pagaidu atbrīvojuma no 9. SFPS 

“Finanšu instrumenti” piemērošanas beigu datumu, proti, uzņēmumiem būs obligāti jāpiemēro 9. SFPS 

attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk.  

17. SFPS grozījumus 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  
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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 neattieksies uz Fonda darbību, ja tie būs apstiprināti ES (turpinājums): 

 

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.  

 

• Procentu likmju etalona reforma. 2. posms: 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS 

(grozījumi) 

2020. gada augustā SGSP publicēja Procentu likmju etalona reformas 2. posma ietvaros veiktos 9. SFPS, 

39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS grozījumus, tādējādi pabeidzot darbu, kas tika veikts, reaģējot uz 

starpbanku kredītu procentu likmju (IBOR) (Interbank Offered Rates) reformu. Grozījumi paredz pagaidu 

atvieglojumus, lai palīdzētu ņemt vērā procentu likmju etalona reformas ietekmi uz finanšu pārskatiem, 

kad starpbanku likme (IBOR) tiek aizstāta ar alternatīvu procentu likmi, kas būtu gandrīz bez riska (RFR). 

Grozījumi piedāvā praktisku paņēmienu, kas izmantojams, uzskaitot izmaiņas finanšu aktīvu un saistību 

līgumisko naudas plūsmu aprēķina bāzē, un kas paredz efektīvās procentu likmes korekcijas atbilstoši 

tirgus procentu likmes izmaiņām. Grozījumi arī ievieš atbrīvojumu no pašreizējām prasībām par riska 

ierobežošanas uzskaites pārtraukšanu, tajā skaitā pagaidu atbrīvojumu no atsevišķi identificējamas 

prasības izpildes, ja RFR instruments ir noteikts kā kādas riska daļas ierobežošanas instruments. Turklāt 

4. SFPS grozījumi izstrādāti, lai apdrošinātāji, kuri joprojām piemēro 39. SGS, varētu izmantot 9. SFPS 

grozījumos paredzētos atvieglojumus. Grozījumi veikti arī 7. SFPS “Finanšu instrumenti”, kas paredz 

tādas informācijas sniegšanu, kas dod iespēju finanšu pārskatu lietotājiem izprast procentu likmju etalona 

reformas ietekmi uz uzņēmuma finanšu instrumentiem un riska pārvaldības stratēģiju. Grozījumi ir spēkā 

attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir pieļaujama to agrāka 

piemērošana. Lai gan grozījumi piemērojami retrospektīvi, uzņēmumam nav jāpārvērtē iepriekšējo 

periodu rādītāji. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. 

 

2.2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro 

 

Darījumi ārvalstu valūtās tika 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. 

 

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un 

saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā 

perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

2.3.  Pamatlīdzekļi 

 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas 

izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļa iegādi un ir lielākas par 1 000 EUR. Bez iegādes limita 

iekļauj pamatdatortehniku (datorus, poratīvos datorus, planšetes) atbilstoši SEB bankas noteiktajai 

politikai. 
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2.3.  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

 

 

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda 

garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās 

izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 

Lietderīgās izmantošanas laiks 

(gados) 

Pārējie pamatlīdzekļi 5 

Mobilie telefoni 2 

Datortehnika 3 

 

Aktīvu atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas laiki tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā 

koriģēti katra pārskata gada beigās.  

 

Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā 

pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir 

augstākā no attiecīgā 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 uzņēmumā 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 peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā 

tās ir radušās. Pamatlīdzekļos tiek uzskaitīti nomāta īpašuma uzlabojumi, ja pamatlīdzekļu nomas līgums 

neparedz šo izmaksu kompensāciju, un amortizēti atlikušajā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi. 

 

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 Fonda  

2015. gada 22. decembrī 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. 

 

Nomas aktīvu lietošanas tiesības  31.12.2020. 

 

31.12.2019. 

  EUR 
 

EUR 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins        

Procentu izdevumi par nomas 

saistībām  2 

 

5 

Nomas aktīvu lietošanas tiesību 

nolietojums  12 597 

 

12 597 

Bilance     
 

  

Nomas aktīvu lietošanas tiesību  

atlikusī vērtība  6 298 

 

18 895 

Pārējās saistības  6 300  18 897 
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2.4. Nemateriālie aktīvi un atliktie klientu piesaistes izdevumi (AKPI) 

 

Programmatūra, kura ir neatkarīga no aparatūras, tiek klasificēta kā nemateriālais aktīvs. Nemateriālais 

aktīvs sākotnēji tiek atzīts iegādes vērtībā, ko sastāda tā pirkuma cena un jebkādi tieši saistītie izdevumi. 

Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālā aktīva vērtība tiek noteikta, no tā iegādes vērtības atņemot uzkrātos 

amortizācijas izdevumus un jebkādus zaudējumus saistībā ar vērtības samazinājumu, ja tādi ir. 

Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti, izmantojot lineāro metodi. Amortizācijas likmes ir atkarīgas no aktīvu 

lietderīgās izmantošanas ilguma. Amortizācijas likmes, kas piemērotas pašreiz Fonda lietošanā esošajiem 

nemateriālajiem aktīviem ir: 

 

 

Lietderīgās izmantošanas laiks 

(gados) 

Programmu licences 3 

Programmnodrošinājums – Pensiju fonda pamatsistēma, kas 

iegādāta līdz 2012. gada 1. novembrim 8 

Programmnodrošinājums – Pensiju fonda pamatsistēma, kas 

iegādāta pēc 2012. gada 1. novembra 5 

 

Izmaksas, kas tieši saistītas ar Fonda kontrolē esošu identificējamu un unikālu programmatūras izstrādi, 

kas, iespējams, radīs ekonomisku labumu, kas pārsniedz ieguldītās izmaksas, vairāk  kā viena gada laikā 

un sākot ar 2013. gadu  pārsniedz 5.7 milj. eiro, tiek atzītas par nemateriālajiem aktīviem. Tiešās izmaksas 

ietver programmatūras izstrādes grupas darbinieku izmaksas un atbilstošus pieskaitāmos izdevumus. Visi 

pārējie izdevumi, kas tiek saistīti ar datoru programmatūras izstrādi vai uzturēšanu, tiek atzīti 

visaptverošajā ienākumu pārskatā kā izdevumi to rašanās brīdī. 

Programmatūras izmaksas, kas atzītas par nemateriālajiem aktīviem, tiek amortizētas pēc lineārās 

metodes, ņemot vērā to lietderīgās izmantošanas laiku. 

 

Komisiju izdevumi un citi klientu piesaistīšanas izdevumi, kas saistīti ar jaunu pensiju plānu dalībnieku 

līgumu noslēgšanu, tiek kapitalizēti kā nemateriāls aktīvs. Visi pārējie ar klientu piesaistīšanu saistītie 

izdevumi tiek atzīti to rašanās brīdī. Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu nemateriālais aktīvs tiek 

amortizēts 7 gadu laikā, izmantojot lineāro metodi (skat. 2.12. pielikumu).  

 

2.5. Noma  

Fonds līguma sākumā izvērtē, vai līgums ir noma vai ietver nomu, proti, vai līgums piešķir tiesības 

kontrolēt identificētā 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 Fonds 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, Fonds izmanto sava salīdzināmā aizņēmuma procentu 

likmi nomas sākuma datumā. 
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2.6. Finanšu aktīvi un finanšu saistības 

 

Fonda finanšu aktīvi tiek klasificēti Amortizētajās iegādes izmaksās un finanšu aktīvos kas atzīti Patiesajā 

vērtībā ar pārvērtēšanu visaptverošajos ienākumos (PVVI). Klasifikācija ir atkarīga no Fonda finanšu 

aktīvu vadības ieviestā biznesa modeļa, kā arī no tā, vai līgumiskās naudas plūsmas sastāv tikai no 

pamatsummas un procentu maksājumiem (TPPM). 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 Fonds ir nodevis visus īpašumtiesībām 

raksturīgos riskus un atdevi. Finanšu aktīvi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā (iekļaujot iegādes 

izmaksas).  

 

(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 

sagaidāmo kredītzaudējumu apmēru. Pārskatā par finanšu stāvokli posteņi “Nauda un naudas ekvivalenti” 

un “Uzkrātie ienākumi” atbilst šai kategorijai.  

 
Klasifikācija 

PVVI finanšu aktīvi ir finanšu aktīvi, kurus Fonds tur nenoteiktu laiku, un kas var tikt pārdoti likviditātes 

vajadzībām, vai arī mainoties procentu likmēm, valūtas kursiem vai akciju cenām. PVVI finanšu aktīvi ir 

neatvasināti finanšu aktīvi, kas ir iekļauti šajā kategorijā, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie kritēriji: 

(a) saskaņā ar biznesa modeli aktīvus tur, lai no tiem iekasētu līgumiskās naudas plūsmas vai tos pārdotu; 

un  

(b) līgumiskās naudas plūsmas ir tikai pamatsummas un procentu maksājumi. 

Pārskatā par finanšu stāvokli postenis “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā” atbilst šai kategorijai. Līdz 2017. 

gada 31. decembrim postenis “Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā” atbilda kategorijai “Pārdošanai pieejamie 

finanšu aktīvi” un tā atzīšana un novērtēšana bija tāda pati kā PVVI finanšu aktīviem.  

 

Novērtēšana 

Sākotnēji finanšu aktīvi tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot visas ar to iegādi saistītās finanšu 

izmaksas. Turpmākajos periodos PVVI finanšu aktīvi tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Visa 

pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā, izņemot aktīvu vērtības 

samazināšanās zaudējumus un ārvalstu valūtas peļņu un zaudējumus līdz aktīva izslēgšanas datumam. Ja 

tiek konstatēts, ka PVVI aktīvu vērtība ir samazinājusies, kumulatīvā peļņa vai zaudējumi, kas iepriekš 

atzīti citos visaptverošajos ienākumos, tiek atzīti peļņā vai zaudējumos.  

 

Patiesās vērtības noteikšana 
Patiesā vērtība ir cena, par kuru var veikt pirkšanas vai pārdošanas darījumu starp tirgus dalībniekiem, 

patiesās vērtības noteikšanas datumā. Par labāko patiesās vērtības pierādījumu kalpo aktīvā tirgū kotētās 

finanšu instrumenta cenas. 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. Fonda vadība nosaka patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās finanšu instrumenta 

cenas, bet ja nav pieejama aktīvā tirgū kotēta cena, tiek izmantota vērtēšanas metode, kurā pēc iespējas 

vairāk tiek izmantoti novērojami tirgus dati, bet pēc iespējas mazāk – nenovērojami tirgus dati. Izvēlētā 

vērtēšanas metode ietver visus faktorus, kurus tirgus dalībnieki ņemtu vērā, nosakot darījuma cenu. 
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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) 

 

2.6. Finanšu aktīvi un finanšu saistības (turpinājums) 

 

(c) Finanšu aktīvi  patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu visaptverošajos ienākumos (PVVI) 

 

13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti 

novērojami tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no neatkarīgiem 

avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo pieņēmumus par tirgus situāciju. Šie 

divi datu veidi nosaka sekojošu patiesās vērtības hierarhiju: 

• 1. līmenis – Vērtēšanas tehnikā tiek izmantotas aktīvā tirgū kotētās cenas (nekoriģētas) 

identiskiem aktīviem vai saistībām. Šis līmenis iekļauj biržā kotētus parāda vērtspapīrus 

• 2. līmenis – Vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās 

kotētās cenas, bet kas ir novērojami tieši (t.i. cena), vai netieši (t.i. tiek iegūti no cenas). 

• 3. līmenis – Vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz 

novērojamiem tirgus datiem.  

Šī hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pieejami. Veicot pārvērtēšanu, ņem 

vērā atbilstošas novērojamas tirgus cenas, ja tas ir iespējams (skat. 17. pielikumu). 

 

(d) Finanšu saistību klasifikācija 

 

 Fonda finanšu saistības tiek uzrādītas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju 

metodi. 

 

2.7. Nodokļi 

 

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Fonds nav Uzņēmumu ienākuma nodokļa un 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

 

2.8. Nauda un naudas ekvivalenti 

 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa 

augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 3 mēnešiem. 

 

2.9. Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 

 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas 

atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto 

atvaļinājuma dienu skaitu 

 

2.10. Darbinieku labumi 

 

Fonds veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai valsts fondēto pensiju 

shēmā saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu iemaksu pensiju plāns, 

saskaņā ar kuru Fondam jāveic likumā noteikta apjoma maksājumi. Saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta Reglamentu 76% (2019.g. 76%) no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek izmantotas, 

lai finansētu valsts noteikto iemaksu pensiju sistēmu. Fonds veic iemaksas arī fiksēto iemaksu privāto 

pensiju plānā. Fondam 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. Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas tiek atzītas kā izmaksas, izmantojot 

uzkrājumu principu, un ir iekļautas darbinieku izmaksās. Fonda darbinieku prēmijas tiek aprēķinātas, 

balstoties uz pārskata perioda rezultātiem un attiecinātas pārskata perioda visaptverošajā ienākumu 

pārskatā. 
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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) 

 

2.11. Ienākumi 

 

(a) Ieņēmumi no pakalpojumiem 

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti pēc uzkrājumu principa, tie tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi 

tiek sniegti. Pamatdarbības ieņēmumu lielākā daļa ir ieņēmumi no pensiju plānu “SEB-

SABALANSĒTAIS” un “SEB-AKTĪVAIS’ (Plāni) administrēšanas. Šie ieņēmumi tiek aprēķināti, 

izmantojot komisijas likmes un aprēķina metodikas, kas noteiktas publiski pieejamos Plānu noteikumos. 

Šie ieņēmumi tiek aprēķināti un uzkrāti katru dienu, piemērojot fiksētu komisijas likmi Plānu aktīvu 

apjomam. Fonda vadība ir noteikusi publiski izziņotas atlaides minētās komisijas maksai noteiktām Plānu 

dalībnieku grupām. 

 

(b) Procentu ienākumi 
Procentu ienākumi par visiem procentus pelnošiem finanšu instrumentiem tiek atzīti, izmantojot efektīvo 

procentu metodi. Procentu ienākumi ietver procentus, kas saņemti no parāda vērtspapīriem 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, Fonds 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. 

 

2.12. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi 

 

Līgumu piesaistes izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar līgumu slēgšanu par dalību pensiju fondā, kas 

ietver komisiju izdevumus un citus pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kas tieši saistīti ar līgumu slēgšanu. 

Šādi klientu piesaistes izdevumi, kas mainās atkarībā no jauno piesaistīto klientu apjoma, tiek atzīti 

bilances aktīvos rašanās brīdī un amortizēti izdevumos septiņu gadu laikā, kas ir Fonda vadības aplēsts 

Plānu dalībnieka un Fonda līguma darbības periods. Amortizācijas termiņš noteikts, ņemot vērā pensiju 

fonda vēsturisko pieredzi, dalībnieku vidējo vecumu un likumdošanā paredzēto vecumu, no kura 

dalībnieks var pretendēt uz uzkrāto kapitālu. Ja klients, par kuru uzkrāti atliktie klientu piesaistīšanas 

izdevumi, pārtrauc dalību Plānā pirms termiņa, kurā tiek amortizēti uz šo klientu attiecināmie izdevumi, 

atlikusī amortizējamā summa pilnībā tiek norakstīta pārskata perioda izmaksās. 

 

3. Riski un to vadība 

 

Fonda darbībā galvenie finanšu riski ir tirgus risks, kredītrisks un likviditātes risks. Fonda vispārējā riska 

vadības programma koncentrējas uz finanšu tirgus svārstībām un cenšas minimizēt potenciālo finanšu 

risku negatīvo iespaidu uz Fonda finansiālo stāvokli. Fonds neizmanto atvasinātos finanšu instrumentus. 

 

3.1.   Finanšu riska vadība 

 

(a) Tirgus risks 

(i) Valūtas kursu svārstību risks 

Fonds nav pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, jo visi Fonda ieguldījumi ir eiro valūtā.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

3. Riski un to vadība (turpinājums) 
 

3.1.   Finanšu riska vadība (turpinājums) 

 

(b) Tirgus risks (turpinājums) 
 

(ii) Cenu risks 

Fonds nav pakļauts kapitāla vērtspapīru cenu riskam. 

 

(iii) Naudas plūsmas un patiesās vērtības procentu likmju risks 

Fonds var tikt pakļauts patiesās vērtības procentu likmju riskam tirgus procentu likmju svārstību 

rezultātā veicot ieguldījumus parāda vērtspapīros. Parāda vērtspapīri ir ar fiksētām procentu likmēm, 

tāpēc nepakļauj Fondu naudas plūsmas procentu likmju riskam. 

 

2019 gada laikā tika realizēti visi Fonda ieguldījumi parāda vērtspapīros un Fonds vairs nav pakļauts 

patiesās vērtības procentu likmju riskam. 

 

(c) Kredītrisks 
Fonds ir pakļauts kredītriskam, kas ir saistīts ar ieguldījumiem korporatīvajos parāda vērtspapīros un 

naudas līdzekļiem bankās, kā arī uzkrātajiem ienākumiem. Fonda partneri naudas darījumos ir vietējās 

bankas ar piemērotu kredītvēsturi. Valde regulāri izvērtē ieguldīto līdzekļu pamatsummu svārstības un šo 

svārstību ietekmi uz Fonda rezultātiem, kā arī izvērtē alternatīvu ieguldījumu iespējas. 

 

Termiņnoguldījumi tiek veikti vietējās bankās, izvērtējot kredītreitingu bankai vai tās mātes uzņēmumam, 

kā arī piedāvātās procentu likmes. Būtiskākā kredītriska koncentrācija ir atspoguļota 10., 11. un 12. 

pielikumā.  

 

(d)  Likviditātes risks 

Piesardzīga likviditātes riska vadība nosaka pietiekamu naudas līdzekļu atlikumu uzturēšanu un iespējas 

realizēt vērtspapīrus. Likviditātes nodrošināšanai īstermiņa ieguldījumu termiņstruktūra tiek plānota 

atbilstoši Fonda naudas plūsmas vajadzībām. Fonda aktīvu un saistību sadalījums pēc termiņiem sniegts 

18. pielikumā. 

 

3.2 Kapitāla riska vadība 

 

Fonds administrē noteikto iemaksu pensiju plānus, kas neparedz garantētu ienākumu un biometrisko risku 

segumu pensiju plānu dalībnieku uzkrātajam kapitālam. Fonda valde regulāri seko līdzi Latvijas 

Republikas “Komerclikuma” noteiktajām pašu kapitāla pietiekamības prasībām, kas paredz, ka pašu 

kapitālam ir jābūt ne mazākam par pusi no pamatkapitāla. Pašu kapitāla apmērs nekādā veidā neietekmē 

pensiju plānu dalībnieku intereses. Kopējais saistību apmērs pret pašu kapitālu uz 2020. gada beigām bija 

17.74 % (2019: 19.22 %). 

 

4.  Būtiski pieņēmumi un spriedumi 

 

Fonda vadība novērtē Fondam piederošos fiksēta ienākuma vērtspapīrus pamatojoties uz Bloomberg 

publicētajām vērtībām. Fonda vadība uzskata, ka šīs cenas atspoguļo minēto vērtspapīru patieso vērtību. 

 

Fonda vadība ir atzinusi atliktos klientu piesaistīšanas izdevumus, kas atspoguļoti 13. pielikumā. Šī 

nemateriālā aktīva novērtēšanā Fonda vadība ir izmantojusi pieņēmumus un aplēses kā atspoguļots 2.12 

pielikumā. 

Pārskata gada laikā Fonda pārskata par finanšu stāvokli struktūra nav būtiski mainījusies.  
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

5. Pamatdarbības ienākumi 

 

Šajā postenī tiek atspoguļoti Fonda ieņēmumi no pensiju plānu  

“SEB-SABALANSĒTAIS” un “SEB-AKTĪVAIS” administrēšanas.  

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

   

Ienākumi no pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS administrēšanas 557 343 643 409 

Ienākumi no pensiju plāna SEB-AKTĪVAIS administrēšanas 290 987 329 153 

 848 330 972 562 

 

6. Saimnieciskās darbības izdevumi 

 

Darba samaksa 312 620 308 609 

Samaksa par pakalpojumu sniegšanu SEB banka 119 717 178 800 

FKTK finansēšana 94 336 95 237 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 74 479 73 316 

Programmatūras uzturēšanas un attīstības izmaksas 73 629 47 514 

Transporta izdevumi 38 363 38 672 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojums 33 272 33 711 

Telpu noma un ekspluatācija 24 100 25 532 

Iemaksas noteiktu iemaksu pensiju plānos 13 932 11 872 

Klientu piesaistīšanas izdevumi 13 516 26 017 

Gada pārskata revīzijas izdevumi 10 348 10 485 

Sakaru izdevumi 9 297 8 464 

Personāla apmācība 8 661 2 391 

Citi administrācijas izdevumi 8 011 16 464 

Biroja uzturēšanas izdevumi 3 939 3 318 

Komandējumu izdevumi 3 396 12 796 

Konsultācijas 1 653 30 473 

Izdevumi par banku pakalpojumiem 947 1 017 

 844 216 924 688 

 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

7. Procentu ienākumi 

 

31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

Procentu ienākumi no ieguldījumiem vērtspapīros ar fiksētu 

ienākumu  

 

- 

 

4 370 

Maksa par naudas atlikumiem norēķinu kontos - (718) 

 - 3 652 

 

No 2017. gada Fonda bankas kontu atlikumiem,  kas pārsniedz EUR 7 000 000 tiek piemērota maksa par 

naudas atlikumu kontos, ja  ECB dienas noguldījumu procentu likme ir negatīva. 2020. gada vidējā dienas 

ECB noguldījumu likme bija -0.5% (2019: -0.4%). 

 

8. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām 

 

Uz 2020. gada 31. decembri un 2019. gada 31. decembri visi Fonda aktīvi un saistības bija eiro valūtā. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

9. Fonda aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums 

 

Visi Fonda ieguldījumi ir izvietoti prasībās pret kredītiestādēm. 

 

10. Nauda un naudas ekvivalenti 

 

31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

   

Nauda kasē un bankas norēķinu kontos 644 507 686 586 

   

 

Fonda vadība uzskata, ka naudas un naudas ekvivalentu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to uzskaites 

vērtības. Naudas līdzekļi tiek turēti AS “SEB banka”, kuras kredītreitings pēc S&P ilgtermiņa reitinga ir 

“A+”. 

 

11. Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā  

 

 2020 2019 

 EUR EUR 

   

Pārskata perioda sākumā - 254 606 

Neto zaudējumi no pārvērtēšanas  - (1 942) 

Izmaiņa uzkrātajos procentos - 4 371 

Finanšu aktīva pārdošana - (257 035) 

Pārskata perioda beigās - - 

 

Ieguldījumam Latvijas obligācijās pēc S&P reitingiem ir noteikts “A-“ kredītreitings. 

 

 

12. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas 

 

31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

   

Aprēķinātie ienākumi par pensiju plānu administrēšanu 73 834 88 425 

Nākamo periodu izdevumi - 159 

Citi 2 807 9 479 

 76 641 98 063 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

13. Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi 

 

 

 

 

 

Programm-

nodrošinājums 

 

Atliktie 

klientu 

piesaistes 

izdevumi 

Kopā 

nemate-

riālie 

aktīvi 

Pārējie 

pamatlī-

dzekļi un 

inventārs 

Kopā 

pamatlī-

dzekļi 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

31.12.2018. 

Sākotnējā vērtība 

 

 

224 813 

 

 

359 802 

 

 

584 615 

 

 

21 644 

 

 

21 644 

Uzkrātais nolietojums (224 813) (277 792) (502 605) (15 182) (15 182) 

Atlikusī bilances vērtība 

31.12.2018. 

 

- 

 

82 010 

 

82 010 

 

6 462 

 

6 462 

      

Gads līdz 31.12.2019.      

Iegādāts - 34 301 34 301 992 992 

Nolietojums - (29 994) (29 994) (3 717) (3 717) 

Atlikusī bilances vērtība - 86 317 86 317 3 737 3 737 

 

31.12.2019. 

Sākotnējā vērtība 

 

 

224 813 

 

 

394 103 

 

 

618 916 

 

 

22 636 

 

 

22 636 

Uzkrātais nolietojums (224 813) (307 786) (532 599) (18 899) (18 899) 

Atlikusī bilances vērtība 

31.12.2019. 

 

- 

 

86 317 

 

86 317 

 

3 737 

 

3 737 

      

Gads līdz 31.12.2019.      

Iegādāts - 20 799 20 799 3 955 3 955 

Nolietojums - (30 439) (30 439) (2 833) (2 833) 

Atlikusī bilances vērtība - 76 677 76 677 4 859 4 859 

 

31.12.2020. 

Sākotnējā vērtība 

 

 

224 813 

 

 

414 902 

 

 

639 715 

 

 

26 591 

 

 

26 591 

Uzkrātais nolietojums (224 813) (338 225) (563 038) (21 732) (21 732) 

Atlikusī bilances vērtība 

31.12.2020. 

 

- 

 

76 677 

 

76 677 4 859 

 

4 859 

 

 

Nomas aktīvu lietošanas tiesības 

 

31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

   

Fonda telpu nomas lietošanas tiesības līdz 30.06.2021 31 492 31 492 

Amortizētā vērtība 25 194 12 597 

 6 298 18 895 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

14. Uzkrātie izdevumi 

 

 31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

Finanšu saistības   

Uzkrātie revīzijas izdevumi 10 359 5 345 

Uzkrātie sistēmu attīstības izdevumi 3 986 4 356 

Uzkrātie biroja uzturēšanas izdevumi 2 578 4 312 

Uzkrātie izdevumi par biznesa piesaistīšanu 3 082 2 833 

Citi uzkrātie izdevumi 888 - 

Uzkrātie transporta izdevumi 253 - 

Kopā finanšu saistības 21 146 16 846 

   

Nefinanšu saistības   

Uzkrātie prēmiju izdevumi 37 248 47 623 

Uzkrātie izdevumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 13 616 12 952 

Uzkrātie prēmiju izdevumi - nodokļi 8 973 11 472 

Uzkrātie izdevumi neizmantotajiem atvaļinājumiem  - nodokļi 3 249 3 079 

Kopā nefinanšu saistības 63 086 75 126 

   

 84 232 91 972 

 Ilgtermiņa darbinieku materiālo labumu pozīciju veido uzkrātās izmaksas Kolektīvās peļņas sadales 

programmas atliktajai daļai. Kolektīvās peļņas sadales programmas ietvaros puse no darbiniekiem 

piešķirtās prēmijas tiek atlikta uz 3 gadiem, atlikto izmaksu piesaistot Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (publ) akcijas cenai. 

Izmaiņas uzkrājumos: 

 31.12.2019 
EUR 

 Uzkrājuma 
pieaugums 

periodā  

EUR 

 Uzkrājuma 

samazinājum

s periodā  

EUR 

 31.12.2020 
EUR 

        

Ilgtermiņa darbinieku materiālie labumi 47 623  24 163  34 538  37 248 

Ilgtermiņa darbinieku materiālie labumi - 

nodokļi 11 472  

 

5 531 

  

8 030 

 

8 973 

Kopā 59 095  29 694  42 568  46 221 

 

 

15. Pārējās saistības 

 31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

Uzkrātās izmaksas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (finanšu 

saistības) 31 300 32 591 

Parādi darbiniekiem (nefinanšu saistības) 68 66 

Saistības pret SEB banku (finanšu saistības) - 554 

Nomas lietošanas tiesību saistības (nefinanšu saistības) 6 300 18 897 

 37 668 52 108 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

16. Apmaksātais pamatkapitāls 

 

Kopējais Fonda vārda akciju skaits ir 120 akcijas (31.12.2019 - 120) ar nominālvērtību  EUR 5 691.40 

(31.12.2019 - EUR 5 691.40) par akciju. Visas akcijas ir pilnībā apmaksātas.  

 

Pamatkapitāls tika pārreģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā uz eiro 2014. gada 3. jūnijā, 

pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība EUR 10 apmērā tika izmaksāta akcionāram. 

 

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu Fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem EUR 4 114  (2019: -

EUR 66 550) apmērā nevar izņemt vai izmaksāt akcionāriem dividendēs, bet tas pilnībā ieskaitāms 

pensiju plānu dalībnieku individuālajos kontos.  

 

17. Patiesās vērtības hierarhija  

 

Finanšu aktīvi un saistības pēc to patiesās vērtības hierarhijas uz 2020. gada 31. decembri: 

 

 

31.12.2020. 

Uzskaites 

vērtība  Patiesā vērtība 

 
 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 

Aktīvi EUR EUR EUR EUR EUR 

Nauda un naudas 

eivivalenti 
 

644 507 

 

644 507 - - 644 507 

Uzkrātie ienākumi  73 834 -  - 73 834 73 834 

      

Saistības      

Uzkrātie izdevumi 21 146 - - 21 146 21 146 

Pārējās saistības 31 300 - - 31 300 31 300 

 

 

Finanšu aktīvi  un saistības pēc to patiesās vērtības hierarhijas uz 2019. gada 31. decembri: 

 

 

31.12.2019. 

Uzskaites 

vērtība  Patiesā vērtība 

 
 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 

Aktīvi EUR EUR EUR EUR EUR 

Nauda un naudas 

eivivalenti 
 

686 586 

 

686 586 - - 686 586 

Uzkrātie ienākumi  88 425 -  - 88 425 88 425 

      

Saistības      

Uzkrātie izdevumi 16 846 - - 16 846 16 846 

Pārējās saistības 33 145 - - 33 145 33 145 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 

18. Finanšu aktīvu un finanšu saistību sadalījums pēc atlikušā ieguldījuma termiņa  

 

Tabulā apkopota informācija par finanšu aktīviem un finanšu saistībām pēc atlikušā termiņa, kas 

aprēķināts no bilances datuma līdz noteiktajam dzēšanas termiņam. 

 

2020. gada 31. decembrī 

 

Līdz 1 gadam No 1 līdz 10 

gadiem 

Kopā 

 EUR EUR EUR 

    

Nauda un naudas ekvivalenti 644 507 -  644 507 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 73 834 - 73 834 

Finanšu aktīvi 718 341 - 718 341 

    

Uzkrātie izdevumi 21 146 - 21 146 

Pārējās saistības 31 300 - 31 300 

Finanšu saistības 52 446 - 52 446 

 

2019. gada 31. decembrī 

 

Līdz 1 gadam No 1 līdz 10 

gadiem 

Kopā 

 EUR EUR EUR 

    

Nauda un naudas ekvivalenti 686 586 -  686 586 

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 88 425 - 88 425 

Finanšu aktīvi 775 011 - 775 011 

    

Uzkrātie izdevumi 16 846 - 16 846 

Pārējās saistības 33 145 - 33 145 

Finanšu saistības 49 991 - 49 991 

    

 

19.  Darījumi ar saistītām personām 

  

Saistītas personas ir akcionārs un vadošais personāls (kas ietver padomes un valdes locekļus, uzņēmuma 

vadītājus un viņu tuvākos radiniekus) un kompānijas, kurās šīm personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 

 

Fonda saistītais uzņēmums ir SEB banka, kam pieder 100% akciju kapitāls. SEB banka ir SEB Grupas 

daļa. Saistītais uzņēmums ir arī SEB Life and Pension Baltic SE (iepriekš AAS SEB Dzīvības 

apdrošināšana), kas ir SEB Grupā ietilpstošs uzņēmums. 

 

(a) Darījumi ar mātes uzņēmumu AS SEB banka  

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

   

Izdevumi par administratīvajiem pakalpojumiem (skat. 6. pielikumu) (119 717) (178 800) 

Izdevumi par 3. pensiju līmeņa produkta izplatīšanu (17 247) (21 075) 

Izdevumi par bankas pakalpojumiem (skat. 6. pielikumu) (947) (1 017) 

Izdevumi par bankas kontu atlikumiem (skat. 7. pielikumu) - (718) 

 (137 911) (201 610) 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

19.Darījumi ar saistītām personām (turpinājums) 

 

 

(b) Darījumi ar citiem  SEB Grupas uzņēmumiem  

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Izdevumi par konsultācijām SEB Life and  Pension  Holding AB Rīgas 

filiāle - (30 473) 

Izdevumi SEB Life and Pension Baltic SE par 3. pensiju līmeņa 

produkta izplatīšanu (3 552) (13 226) 

 (3 552) (43 699) 

 

 

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

 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR 

   

Mātes sabiedrība SEB banka 2 861 2 641 

Cits Grupas uzņēmums SEB Life and Pension Baltic SE 2 799 4 758 

 5 660 7 399 

 

2020. gadā vadošajam personālam izmaksātais atalgojums ietver darba samaksu EUR 101 480 (2019 - 

EUR 68 624) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 24 447 (2019 - EUR 16 531). 

2020. gadā vadošā personāla labā ir veiktas iemaksas noteiktu iemaksu pensiju plānos EUR 2 702 (2019 

- EUR 1 794). 

  

20. Fondā nodarbināto personu vidējais skaits     

 

Fondā vidējais nodarbināto personu skaits 2020. gadā bija 14 darbinieki. (2019 - 15 darbinieki).  

 

21. Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām 

 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Fonda 

finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī.  

Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz saimniecisko darbību vēl nav zināma, un situācija turpina 

attīstīties. Vadība uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma COVID-19 pandēmija Sabiedrības darbību 

būtiski neietekmēs. Tomēr šī pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata parakstīšanas datumā pieejamā 

informācija, un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības spēju turpināt savu darbību nākotnē var 

atšķirties no vadības novērtējuma. 
 

 

Sabiedrības 2020. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 8. līdz 29. lappusei, 2021. gada 21. aprīlī ir 

parakstījuši: 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

      

                        

_________________  _________________  

 Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 
2021. gada 21. aprīlis 


