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PENSIJU PLĀNA ZIŅOJUMS 
 
1. Informācija par Pensiju plānu 
 
Pensiju plāns SEB-SABALANSĒTAIS ir saņēmis licenci 2000. gada 30. maijā (Licences Nr. 87). 
Licence ir pārreģistrēta 2005. gada 22. aprīlī (Licences reģistrācijas Nr.06.04.04.107/87.1).     SEB-
SABALANSĒTAIS (turpmāk tekstā – Pensiju plāns) ir noteikto iemaksu pensiju plāns, kas  
neparedz garantētu ienākumu un biometrisko risku segumu. Pensiju plāns ir paredzēts 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanai un izveidots tā, lai tajā uz līguma pamata iemaksas varētu veikt 
jebkura fiziska vai juridiska persona savu darbinieku labā.  
 
SEB-SABALANSĒTAIS ir pensiju plāns, kurā līdzekļi tiek iemaksāti, uzkrāti un izmaksāti latos. 
Pensiju plāns paredz līdzekļus izvietot augstas kvalitātes un drošības valsts, pašvaldību un 
komercsabiedrību parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos, lai nodrošinātu 
ieguldījumu ienākumu stabilitāti. Saskaņā ar ieguldījumu politiku 25% no pensiju plāna aktīviem 
var ieguldīt akcijās, citos kapitāla vērtspapīros ar ieguldījumu fondu starpniecību un nekustamajā 
īpašumā, tādējādi izmantojot labvēlīgu situāciju tirgū un gūstot papildus peļņu. 
 
Pensiju plānā veikto iemaksu ieguldīšana tiek veikta saskaņā ar SEB atklātā pensiju fonda valdes 
izstrādātu un 2008. gada martā  apstiprinātu ieguldījumu politiku un pensiju plāna ieguldīšanas 
noteikumiem, kas stājās spēkā 2008. gada 1. novembrī.  
 
Pensiju plānu administrē akciju sabiedrība SEB atklātais pensiju fonds (turpmāk tekstā SEB pensiju 
fonds); juridiskā adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV - 1010, Latvija. 
 
Par pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS vadību un darbību ir atbildīga SEB atklātā pensiju fonda 
valde un tās noteiktās amatpersonas, kas nodrošina pensiju plāna noteikumu ievērošanu un pensiju 
plāna darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, koordinē sadarbību ar pensiju plāna līdzekļu 
pārvaldītāju un līdzekļu turētāju, organizē visu ar pensiju plānu saistīto dokumentu un informatīvo 
materiālu savlaicīgu izstrādi, kā arī pārstāv SEB atklāto pensiju fondu attiecībās ar pensiju plāna 
dalībniekiem.  
 
Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība SEB Wealth 
Management: juridiskā adrese: Krasta iela 105a, Rīga, LV 1019. 
 
Pensiju plāna līdzekļu turētājs ir akciju sabiedrība SEB banka: juridiskā adrese: “SEB Finanšu 
centrs”, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV 1076. 
  
2. Pensiju plāna darbības novērtējums 
 
Pārskata gadā līdzekļu turētājs nav konstatējis pārkāpumus līdzekļu pārvaldītāja rīcībā ar pensiju 
plāna līdzekļiem. 
 
Kopš pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS izveidošanas līdzekļu pārvaldītājs ir nodrošinājis 
plāna ienesīgumu 7.61 % gadā. Savukārt ienesīgums, kas aprēķināts saskaņā ar Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas noteikumiem, pārskata gadā ir 7.53 %. Atkarībā no katra dalībnieka iestāšanās laika 
pensiju plānā, dalībnieka uzkrātā papildpensijas kapitāla ienesīgums ir atšķirīgs. 
 
2010. gadā lielākā daļa plāna līdzekļu galvenokārt tika ieguldīti dažādos fiksēta ienākuma 
vērtspapīros un banku depozītos. Ieguldījumu īpatsvars akciju un ieguldījumu fondos uz gada 
beigām bija 5.2% no pensiju plāna aktīviem. Pārskata periodā samazinājās depozītu īpatsvars kopējo 
aktīvu apjomā, jo latu procentu likmes būtiski pazeminājās, padarot jaunus depozītus mazāk 
pievilcīgus. 
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PENSIJU PLĀNA ZIŅOJUMS (turpinājums)   
 
2. Pensiju plāna darbības novērtējums (turpinājums) 
 
Gada laikā tika mainīts ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums, bet joprojām lielākā daļa (60.3%) ir 
ieguldīta Latvijā. Ieguldījumi akciju un riska ziņā tām pielīdzināmos ieguldījumu fondos uz gada 
beigām veidoja 22.4% no Pensiju plāna aktīviem. Ieguldījumi ārvalstīs ir veikti – EUR un USD 
valūtās. Visi plāna ieguldījumu ierobežojumi ir ievēroti. 
 
Pensiju plāna ieguldījumu pārskats 2010. gada 31. decembrī:  
      

Ieguldījuma veids Bilances vērtība 
Ls 

% no 
Pensiju 

plāna 
aktīviem 

Pensiju plānā 
noteiktie 

limiti (%) 

 
Depozīti(ieskaitot uzkrātos 
ienākumus) 11 631 147 39.81% 50 
Parāda vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 4 610 272 15.78% 100 
Ieguldījumu fondu apliecības 11 393 570 39.00% 100 
Nekustamais īpašums 70 256 0.24% 10 
Riska kapitāls 75 912 0.26% 10 
 
Latvijas makroekonomiskā situācija 2010. gada laikā sāka stabilizēties pēc iepriekšējo gadu 
lejupslīdes. Būtiski pazeminājās latu procentu likmes visiem termiņiem, tādēļ no depozītu dzēšanām 
iegūtie brīvie naudas līdzekļi tika novirzīti ne tikai jauniem depozītiem, bet arī ieguldījumiem citās 
aktīvu klasēs.  
 
Atskatoties uz 2010. gadu kopumā, jāatzīmē, ka pasaules riskanto finanšu instrumentu tirgi 
pieredzēja visai strauju cenu kāpumu. Investoru pieaugošajam optimismam bija vairāki iemesli. 
Viens no tiem bija globālās ekonomikas atveseļošanās pazīmes, bet cits, iespējams, svarīgākais 
iemesls bija pasaules ekonomiski attīstītāko valstu centrālo banku piekoptā stimulējošā monetārā 
politika. Rekordzemās bāzes procentu likmes un kvantitatīvās stimulēšanas pasākumi veicināja 
investoru interesi par augstāka riska ieguldījumiem ar augstāku sagaidāmo atdevi. Plāna 
ieguldījumu īpatsvars akciju tirgū tika mainīts vairākas reizes gada laikā, un akcijas pozitīvi 
ietekmēja Pensiju plāna ienesīgumu.  
 
2010. gada pirmajā pusē plāns paguva izmantot tobrīd vēl relatīvi augstās depozītu procentu likmes. 
Depozīti pārskata periodā palīdzēja mazināt portfeļa svārstības, ko radīja ieguldījumi citās aktīvu 
klasēs. Latu procentu likmju samazinājums tomēr lika meklēt citas investīciju alternatīvas gan 
akciju, gan korporatīvo obligāciju segmentos, joprojām saglabājot pietiekami zemu kopējo plāna 
portfeļa riska līmeni. 
 
Daļa no Pensiju plāna līdzekļiem ir ieguldīta likvīdos finanšu instrumentos, kas īsā laika periodā ir 
realizējami finanšu tirgū, tādējādi nodrošinot klientiem savlaicīgas papildpensijas kapitāla izmaksas. 
 
Pensiju plāna izmaksām pieejamie neto aktīvi 2010. gadā palielinājās par 18.04%, jeb 4.442 milj. 
latu un sasniedza 29.06 milj.latu gada beigās. 53.19% no kopējām iemaksām Pensiju plānā jeb 2.74 
milj. latu 2010. gadā veica darba devēji. Pensiju plānā ir noslēgti 222 kolektīvās dalības līgumi un 
vēl 266 uzņēmumi veic iemaksas pensiju fondā uz individuālo līgumu pamata.  . Dalībnieku skaits 
Pensiju plānā palielinājās par 759 cilvēkiem. Kopējais dalībnieku skaits sasniedza 35 796 cilvēkus, 
no kuriem 68% jeb 24 342 bija individuālās dalības līgumu dalībnieki un 11 454 bija kolektīvās 
dalības līgumu dalībnieki. Viena dalībnieka vidējā ikmēneša iemaksa samazinājusies līdz 12 latiem 
mēnesī (2009:13 lati).   
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PENSIJU PLĀNA ZIŅOJUMS (turpinājums)   
 
2. Pensiju plāna darbības novērtējums (turpinājums) 
 
 
Pensiju plānā SEB-SABALANSĒTAIS ir šādas līdzekļu pārvaldīšanas komisijas likmes: 
 
AS SEB banka kā līdzekļu turētājam – 0.2% gadā. Komisija līdzekļu turētājam tiek aprēķināta katra 
pārskata mēneša beigās no Pensiju plāna kopējās aktīvu vērtības. 
 
IP AS SEB Wealth Management kā līdzekļu pārvaldītājam – 0.9% gadā. Komisija līdzekļu 
pārvaldītājam tiek aprēķināta katra pārskata mēneša beigās, atbilstoši noteiktajai likmei no Pensiju 
plāna kopējās aktīvu vērtības. Līdzekļu pārvaldīšanas komisijas par 2010. gadu samazinātas par 
25% tiem SEB pensiju fonda dalībniekiem, kas vienlaikus pensiju 2. līmenī izvēlējušies līdzekļu 
pārvaldītāju IP AS SEB Wealth Management. 
 
3. Pensiju plāna attīstības prognoze 
 
Tā kā pensiju plāns SEB-SABALANSĒTAIS ir mērena riska ieguldījumu plāns, tad ir plānots, ka šo 
Pensiju plānu galvenokārt izmantos darba devēji, kas veiks iemaksas savu darbinieku labā, kā arī 
privātpersonas ar piesardzīgu pieeju ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā.  
 
2011. gadā pamatā tiks turpināta 2010. gadā īstenotā ieguldījumu stratēģija. Ieguldījumu īpatsvars 
akcijās tiks mainīts līdz ar izmaiņām pasaules ekonomikā un finanšu tirgos. Augstāka riska 
ieguldījumu lietderīgums tiks regulāri analizēts, un to apjoms tiks koriģēts, ja būs mainījies 
pārvaldītāja viedoklis par iespējamo notikumu tālākās attīstības scenāriju.  
 
Latvijas fiksētā ienākuma vērtspapīru jomā uzsvaru liksim uz valsts parādzīmju izsolēm. 
Izmantosim arī kvalitatīvas ārvalstu obligācijas. Iespējama arī augstāka riska obligāciju iekļaušana 
plāna portfelī, tomēr saglabājot pietiekami augstu portfeļa vidējo kredītkvalitāti. Jaunus depozītus  
plānojam noguldīt, ja saņemsim konkurētspējīgus piedāvājumus. 
 
4. 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. 
 
 
Valdes priekšsēdētāja:  Valdes loceklis: 
 
 
                              
_________________  _________________  
Dace Brencēna  Harijs Kovaļevskis  
 
 
2011. gada 18. aprīlī 
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Pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats   
 

 
 

Pielikums 
 

2010 
Ls 

2009
Ls 

    
Izmaksām pieejamie neto aktīvi pārskata gada 
sākumā 

 
24 622 528 22 700 976 

    
Iemaksas un izmaksas Pensiju plānā    
Pensiju plāna dalībnieku iemaksas 5 2 236 986 1 877 123 
Darba devēju iemaksas 6 2 737 944 3 423 688 
Pārējās iemaksas 7 2 251 5 566 
Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem un plāniem 8 169 965 577 572 
Izmaksātais papildpensijas kapitāls  (1 694 786) (4 014 164) 

- Personām, kuras sasniegušas Pensiju plānā noteikto 
pensijas vecumu 

  
(1 633 930) (3 988 338) 

    - Dalībniekiem sakarā ar invaliditāti   - (1 285) 
    - Mantiniekiem sakarā ar Pensiju plāna dalībnieka nāvi  (60 856) (24 541) 
Pārskaitījumi uz citiem Pensiju fondiem vai plāniem 9 (481 050) (2 092 134) 
Administratīvie izdevumi 10 (330 859) (277 166) 
Neto aktīvu pieaugums /(samazinājums) iemaksu un 
izmaksu rezultātā 

 2 640 451  (499 515) 

    
Ieguldījumu darbības rezultāts    
Procentu ienākumi 11 897 971 1 491 741 
Dividendes  7 142 12 135 
Neto izdevumi no ieguldījumu īpašuma 12 (15 905) (59 833) 
Pārējie ieguldījumu ienākumi 13 87 222 839 
    
Realizētais ieguldījumu vērtības  (samazinājums)/ 
pieaugums 

 (884 912) 546 648 

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums  
14 

 
2 049 236 

 
438 642 

    
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi 15 (252 127) (231 105) 
Pensiju plāna darbības rezultāts  1 801 492 2 421 067 
    
Neto aktīvu pieaugums pārskata gadā  4 441 942 1 921 552 
    
Izmaksām pieejamie Pensiju plāna neto aktīvi 
pārskata gada beigās 

 
16 

 
29 064 470 24 622 528 

 
 
Pielikumi no 9. līdz 30. lapai ir šo Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  Valdes loceklis 
 
 
 
                              
_________________  _________________  
Dace Brencēna  Harijs Kovaļevskis  
 
 
2011. gada 18. aprīlī 
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Pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS izmaksām pieejamo neto aktīvu pārskats 
 

 
 

Pielikums 
 

31.12.2010. 
Ls 

31.12.2009.
Ls 

    
Aktīvi 
 

   

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  1 435 691 1 101 567 
    
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 19 11 631 147 11 660 104 
    
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi    
    

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 

 
16 

 
4 610 272 

 
6 322 122 

    
Ieguldījumu sertifikāti, akcijas un citi vērtspapīri 
ar nefiksētu ienākumu 

16 11 469 482 5 561 619 

    
Ieguldījumu īpašums 16 70 256 91 354 
    
Debitori  22 359 
    
Kopā aktīvi  29 216 870 24 737 125 
    
Saistības 
 

   

Uzkrātie izdevumi 21 152 400 114 597 
    
Kopā saistības  152 400 

 
114 597

 
    
Izmaksām pieejamie neto aktīvi  29 064 470 24 622 528 
 
 
Pielikumi no 9. līdz 30. lapai ir šo Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  Valdes loceklis 
 
 
 
                              
_________________  _________________  
Dace Brencēna  Harijs Kovaļevskis  
 
 
2011. gada 18. aprīlī 
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Pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS naudas plūsma 
 
 Pielikums 2010 2009 
  Ls Ls 
    
Pamatdarbības naudas plūsma    
Saņemti procentu ienākumi  876 693 1 262 710 
Saņemtas dividendes  7 142 12 135 
Ienākumi no ieguldījuma īpašuma  5 192 15 047 
Pārējie ieguldījumu ienākumi  87 222 839 
Izmaiņas finanšu aktīvos  (2 981 138) (517 168) 
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi  (247 058) (228 283) 
Ieguldījumu administratīvie izdevumi  (297 266) (275 625) 
Pamatdarbības neto naudas plūsma  (2 636 348) 491 655 
    
Finansēšanas darbības naudas plūsma    
No darba devējiem saņemtās naudas summas  2 737 944 3 423 688 
No dalībniekiem saņemtās naudas summas  2 239 238 1 882 689 
No citiem Pensiju fondiem saņemtās naudas summas  169 965 577 572 
Plāna dalībniekiem izmaksātās summas  (1 695 625) (4 018 618) 
Pārskaitījumi uz citiem Pensiju fondiem  (481 050) (2 092 134) 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  2 970 472 (226 803) 
    
Naudas un naudas ekvivalentu palielinājums / 
(samazinājums) 

 
334 124 264 852 

    
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  1 101 567 836 715 
      
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 16 1 435 691 1 101 567 
 
 
Pielikumi no 9. līdz 30. lapai ir šo Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja  Valdes loceklis 
 
 
 
                              
_________________  _________________  
Dace Brencēna  Harijs Kovaļevskis  
 
 
2011 gada 18. aprīlī 
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Pielikumi finanšu pārskatiem  
 
1. Informācija par Pensiju plānu 
 
Pensiju plāns SEB-SABALANSĒTAIS (turpmāk tekstā – Pensiju plāns) ir saņēmis licenci 2000. 
gada 30. maijā (Licences Nr. 87). Licence ir pārreģistrēta 2005. gada 22. aprīlī (Licences 
reģistrācijas Nr.06.04.04.107/87.1). Pensiju plāns ir nodibināts un darbojas saskaņā ar Latvijas 
likumdošanu. Papildus informācija par Pensiju plānu ir uzrādīta Pensiju plāna ziņojuma 1. daļā 
„Informācija par Pensiju plānu”.  
 
Finanšu pārskatus 2011. gada 18. aprīlī ir apstiprinājusi Fonda Valde.  
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi  
 
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un 
novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja vien nav norādīts citādi. 
 
2.1.  Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums 
 
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem (SFPS). 
 
Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izmantot būtiskas grāmatvedības 
aplēses. Tāpat, sagatavojot pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, piemērojot 
Pensiju plāna izvēlēto uzskaites politiku. 4. pielikuma ir aprakstītas tās jomas, kas pakļautas 
augstākai sprieduma vai sarežģītības pakāpei, vai jomas, attiecībā uz kurām piemērotie pieņēmumi 
un aplēses ir būtiskas finanšu pārskatu sagatavošanā. 
 
Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti Latvijas latos (Ls), ja nav norādīts citādi. 
 
Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, papildus pielietojot 
pārvērtēšanu patiesajā vērtībā tiem Pensiju plāna aktīviem, kuri tiek uzrādīti patiesajā vērtībā.  
 
Jauni grāmatvedības standarti un interpretācijas  
 
Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājās vairāki jauni SFPS, kas piemērojami Plāna finanšu pārskatu 
sastādīšanā. Turpmāk tekstā ir sniegts to pārskatīto standartu vai interpretāciju uzskaitījums, 
kuriem nav tiešas vai būtiskas ietekmes uz Plāna ikdienas darbību, un uz Plāna uzskaites 
principiem. 
 

- 27. SGS  Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati, pārskatīts 2008. gada janvārī; 
- Iegultie atvasinātie finanšu instrumenti - Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS; 
- Pret risku nodrošinātie instrumenti – grozījumi 39. SGS; 
- 1. SFPS, Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi, pārskatīts 2008. 

gada decembrī; 
- Papildus atbrīvojumi sabiedrībām, kuras pirmo reizi piemēro SFPS - Grozījumi 1. SFPS; 
- Garantētie nosacījumi un atcelšana, grozījumi 2. SFPS; 
- 3. SFPS, Uzņēmējdarbības apvienošana, pārskatīts 2008. gada janvārī; 
- Grozījumi 5. SFPS, Pārdošanai paredzēti ilgtermiņa aktīvi un pārtraukta darbība (un 

sekojošie grozījumi 1. SFPS; 
- 12. SFPIK,  Pakalpojumu koncesiju līgumi; 
- 15. SFPIK,  Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi; 
- 16. SFPIK, Neto ieguldījumu ārvalstu sabiedrībā riska ierobežošana; 
- 17. SFPIK,  Nefinanšu aktīvu sadale dalībniekiem; 
- 18. SFPIK, Aktīvu pārņemšana no pasūtītājiem; 
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2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 
 

- Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi, izdoti 2009. gada aprīlī.  
 
Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2010. gada 1. februārī vai vēlāk un kurus Plāns nav izvēlējies piemērot ar agrāku datumu: 

- Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana, izdoti 2009. gada novembrī (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes 
uz Plāna finanšu pārskatiem; 

- Grozījumi 32. SGS - Tiesību emisiju klasifikācija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2010. gada 1. februārī vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes uz Plāna finanšu 
pārskatiem; 

- Daļējs atbrīvojums no salīdzinošās informācijas atklāšanas  saskaņā ar 7. SFPS, ja SFPS 
finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi - Grozījumi 1. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes uz Plāna finanšu 
pārskatiem; 

- Maksājumi minimālā finansējuma prasībai - Grozījumi 14. SFPS (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes 
uz Plāna finanšu pārskatiem; 

- 19. SFPIK, Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem (spēkā pārskata 
periodiem, kuri sākas 2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes uz 
Plāna finanšu pārskatiem. 

Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk un kurus nav apstiprinājusi Eiropas Savienība: 

- Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana – Grozījumi 12. SGS (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. Janvārī vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes 
uz Plāna finanšu pārskatiem; 

- Smaga hiperinflācija un noteikta datumu atcelšana, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti 
pirmo reizi – Grozījumi 1. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā 
vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes uz Plāna finanšu pārskatiem; 

- Atklājamā informācija  - Finanšu aktīvu nodošana – Grozījumi 7. SFPS (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumiem nav nekādas ietekmes uz 
Plāna finanšu pārskatiem; 

- 9. SFPS, Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk). Plāns pašreiz izvērtē standarta 
ietekmi uz tā finanšu  pārskatiem; 

- Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi, izdoti 2010. gada maijā (spēkā 
stāšanās datumi katram standartam atšķiras, lielākā daļa uzlabojumu spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Plāns neuzskata, ka grozījumiem būs 
būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem. 

 
 
2.2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos 
 
(a) Darījumos izmantotā un uzskaites valūta 
Pensiju plāna finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā plāns 
darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (Ls), kas ir Pensiju 
plāna uzskaites un pārskatu valūta. 
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2.2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos (turpinājums) 
 
(b) Darījumi un atlikumi 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti uzskaites valūtā pēc noteiktā valūtas kursa attiecīgā 
darījuma veikšanas dienā. Šo darījumu veikšanas un monetāro aktīvu un saistību, kas izteikti 
ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas latos pēc gadu beigu kursa rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek 
atspoguļoti attiecīgā perioda izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskatā. Tā kā kopš 2005. 
gada 1. janvāra lats ir piesaistīts eiro likmei, LVL/EUR valūtu kursa svārstības ir ierobežotas, kā 
rezultātā valūtas kursa svārstību ietekme uz Ieguldījumu sabiedrības finanšu pārskata rezultātiem 
nav būtiska.  
 
Izmantotie valūtas kursi: 
  31.12.2010. 31.12.2009. 
  LVL LVL 
      
1 USD 0.535 0.489 
1 EUR 0.702804 0.702804 

 
2.3. Finanšu aktīvi 
 
Plāna finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, aizdevumi un debitoru parādi. Klasifikācija 
ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Pārvaldes sabiedrības vadība nosaka finanšu aktīvu 
klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī un pārskata to klasifikāciju katrā pārskata datumā. 
  
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 Plāns ir nodevis visus 
īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi. Finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek sākotnēji uzskaitīti patiesajā vērtībā, 
visas ar darījuma slēgšanu saistītās izmaksas tiek atzītas visaptverošajā ienākumu pārskatā. Pārējie 
finanšu aktīvi tiek sākotnēji uzskaitīti patiesajā vērtībā, ietverot ar darījumu slēgšanu saistītās 
izmaksas. 
 
(a) Finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 

peļņā vai zaudējumos 
 

Klasifikācija 
  

Finanšu aktīvi novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek klasificēti kā 
tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi, pamatojoties uz vadības lēmumu aktīvu sākotnējās 
iegādes brīdī.  
Finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos tiek pārvaldīti un to rādītāji tiek vērtēti pēc patiesās vērtības saskaņā ar Plāna 
ieguldījumu politiku. Finanšu aktīvi tiek klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi, ja 
tie tiek iegādāti, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenu svārstībām. Arī atvasinātie finanšu instrumenti tiek 
klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi. 
 

 
 
 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2010. GADA PĀRSKATS 
 

 12

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 
 
2.3. Finanšu aktīvi (turpinājums) 
 
Novērtēšana 
 
Finanšu aktīvi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas un turpmāk tiek 
uzskaitīti patiesajā vērtībā. Pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi no patiesās vērtības izmaiņām tiek 
atzīti kā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums izmaksām pieejamo neto 
aktīvu kustības pārskatā. Kad finanšu aktīvs tiek realizēts, uzkrātā peļņa vai zaudējumi tiek 
salīdzināti ar realizācijas ieņēmumiem un iekļauti izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskata 
postenī „Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums”. Procentu ieņēmumi tiek atspoguļoti 
izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskatā postenī „Procentu ienākumi”. 
Dividendes no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos tiek atzītas neto aktīvu pārskatā, kad ir nodibinātas tiesības saņemt maksājumu. 
 
Patiesās vērtības noteikšana 
 
Aktīvā tirgū kotētiem finanšu aktīviem patiesā vērtība tiek noteikta izmantojot kotētās tirgus cenas 
pārskata perioda beigu datumā. Plānam nav finanšu aktīvi klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, kas netiek tirgoti aktīvā tirgū. Kotētā tirgus 
cena ir pēdējā darījuma cena attiecīgās biržas tirdzniecības sesijas slēgšanas brīdī vai pēdējā 
pieejamā kotētā šo vērtspapīru pirkšanas cena attiecīgajā biržā, ja aprēķina dienā attiecīgās biržas 
tirdzniecības sesijā darījumi nav reģistrēti.  

Finanšu aktīviem, kas netiek kotēti aktīvā tirgū, patieso vērtību nosaka, izmantojot vērtēšanas 
modeļus. Pensiju plāns izmanto dažādas metodes un pieņēmumus, kas balstīti uz tirgus apstākļiem 
bilances datumā. Vērtēšanas modeļi ietver nesen veiktu salīdzināmu tirgus darījumu izmantošanu, 
diskontētas naudas plūsmas analīzi, iespēju līgumu cenošanas modeļus.  
 
7. 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 kotētas akcijas un parāda 
vērtspapīrus, kā arī biržā tirgotos atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram nākotnes līgumus 
(futures) 

- 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). Šajā līmenī ir 
iekļauta lielākā daļa no atvasinātajiem finanšu instrumentiem un parāda vērtspapīriem. Datu 
avoti tādiem parametriem kā LIBOR ienākumu likme vai darījuma partnera kredītrisks ir 
Bloomberg un Reuters sistēmas; 

- 3. līmenis – Vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem 
tirgus datiem. Šajā līmenī tiek iekļautas akcijas un parāda instrumenti, kuru vērtēšanā būtiska 
sastāvdaļa ir dati, kuri nav novērojami aktīvā tirgū. 

 
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. 16 c) pielikumu). 
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(b) Aizdevumi un debitoru parādi 
 
Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū, ar fiksētiem 
vai nosakāmiem maksājumiem. Aizdevumu un debitoru parādu kategorijā ietilpst 
“Termiņnoguldījumi”,  „Pārējās prasības” un citi aktīvi, kas atbilst šai kategorijai. 

Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk uzrādīti amortizētajā 
iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības 
samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi 
pierādījumi, ka Plāns nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas 
termiņiem. Būtiskas debitora finanšu grūtības, varbūtība, ka tiks sākta bankrota procedūra vai 
reorganizācija, kā arī maksājumu saistību nepildīšana ir pazīmes, ka aizdevumu un debitoru parādu 
vērtība ir samazinājusies. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances 
vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas noteikta diskontējot ar efektīvo 
procentu likmi. Uzkrājumu izmaiņas tiek iekļautas neto aktīvu pārskatā. 
 
 2.4. Ieguldījuma īpašumi 
 

Ieguldījuma īpašumus veido zeme un ēkas, kuras tiek turētas ar mērķi gūt nomas ienākumus vai 
vērtības pieaugumu, vai abus divus, un kurus Pensiju plāns neizmanto savām vajadzībām. 
Ieguldījuma īpašumi ietver iznomājamu ēku. 
 
Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek atspoguļoti iegādes cenā, iekļaujot arī iegādes izmaksas.  
 
Turpmāk ieguldījumu īpašumi tiek atspoguļoti to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība balstās uz aktīva 
tirgus cenām, kuras nepieciešamības gadījumā tiek koriģētas par jebkādām izmaiņām īpašuma 
būtībā, izvietojumā vai stāvoklī. Ja šāda informācija nav pieejama, Pensiju plāns pielieto 
alternatīvas novērtējuma metodes, piemēram, nesen notikušu darījumu cenas vai diskontētās naudas 
plūsmas metodi.  
 
Izmaiņas ieguldījuma īpašumu patiesajā vērtībā tiek atzītas izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības 
pārskatā. 
 
2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti 
 
Atvasinātie finanšu instrumenti sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā atvasinātā instrumenta 
līguma noslēgšanas brīdī, un turpmāk tie tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā. Aktīvā tirgū tirgoto 
finanšu instrumentu patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām bilances datumā. Finanšu 
instrumentiem, kuriem aktīvs tirgus nepastāv, patieso vērtību nosaka pēc diskontētās naudas 
plūsmas modeļiem. Visi atvasinātie finanšu instrumenti tiek uzrādīti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir 
pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir negatīva. Guvumi vai zaudējumi no atvasināto 
finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām tiek iekļauti izmaksām pieejamo neto aktīvu 
kustības pārskatā tajā periodā, kurā tie radušies. 
 

 2.6. Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits 
  

Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un bilancē uzrādīti neto vērtībā gadījumos, ja 
pastāv juridiskas tiesības veikt šo posteņu ieskaitu vai posteņi tiks dzēsti to neto vērtībā, vai arī 
aktīvi tiks dzēsti un saistības nokārtotas vienlaicīgi.   
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 2.7. Nodokļi 
  

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pensiju plāns 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. Ienākumu un izdevumu attiecināšana uz Pensiju plāna dalībniekiem 
  

Visus no Pensiju plānu ieguldījumu darbības radušos ienākumus vai izdevumus, kā arī citus ar 
Pensiju plānu administrēšanu un darījumiem saistītos ienākumus un/vai izdevumus proporcionāli 
sadala individuālajiem Pensiju plāna dalībniekiem atbilstoši to uzkrātā papildpensijas kapitāla 
lielumam. 
 

 2.10. Procentu un dividenžu ienākumi 
 
Procentu ienākumi par visiem procentus pelnošiem finanšu instrumentiem tiek atzīti kā procentu 
ienākumi no ilgtermiņa noguldījumiem un finanšu aktīviem neto aktīvu pārskatā izmantojot efektīvo 
procentu metodi. Procentu ienākumi ietver procentus, kas saņemti no parāda vērtspapīriem, 
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, 
Plāna vadība 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. 
 
Ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.  
 
3. Risku vadība 
 
3.1.  Finanšu riska vadība 
Pensiju plāna darbība ir pakļauta tādiem finanšu riskiem kā procentu likmju risks, cenu risks, 
valūtas svārstību risks, kredītrisks un likviditātes risks. Pensiju plāna tirgus situāciju katru dienu 
kontrolē līdzekļu pārvaldītājs un Pensiju plāna administratora valde. 
 
(a) Procentu likmju risks 
 

Procentu likmju risks – risks, ka, mainoties tirgus procentu likmēm, var mainīties Pensiju 
plāna aktīvu vērtība un procentu ienākumi, kas ietekmē Pensiju plāna darbības rezultātus. Pensiju 
plāna pārvaldnieks seko procentu likmju tendencēm Latvijas un starptautiskajos finanšu tirgos un 
pieņem lēmumu par portfeļa termiņa struktūru, pamatojoties uz piesardzīgām prognozēm par 
procentu likmju paredzamo attīstību. Lai samazinātu naudas plūsmas procentu likmju risku tiek 
rēķināts laika periods līdz nākamajai procentu likmju maiņai, īss laika periods nodrošina zemāku 
procentu likmju risku. Lai stabilizētu ienesīgumu un mazinātu procentu likmju svārstību ietekmi uz  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 

3.  Risku vadība (turpinājums) 
 
3.1.  Finanšu riska vadība (turpinājums) 
 
ieguldījumu portfeļa vērtību, daļa no portfeļa ieguldījumiem tiek izvietoti finanšu instrumentos ar 
fiksētām likmēm.  
 
Parāda vērtspapīru ar fiksētām procentu likmēm patiesā vērtība mainās atkarībā no tirgus procentu 
likmju izmaiņām. Procentu likmju risks tiek vadīts, kontrolējot aktīvu sadalījumu. Pensiju plāns ir 
pakļauts naudas plūsmas procentu likmju riskam, jo daļa no finanšu aktīviem ir ieguldīti 
vērtspapīros ar mainīgu procentu likmi. Mainīgas procentu likmes finanšu aktīvu analīze iekļauta 
19. pielikumā. Visi noguldītie depozīti ir ar fiksētu procentu likmi, tādēļ tirgus procentu likmju 
svārstības ietekmē tikai jaunus ieguldījumus depozītos. 
  
Procentu likmju svārstību risks tika aprēķināts balstoties uz parāda vērtspapīru ienesīgumu 2010. 
gada 31. decembrī (2009. gada 31. decembrī). Tika aprēķināts, kā tiktu ietekmēta Pensiju plāna 
peļņa, ja ienesīgums pārskata gadā izmainītos par 1 procentu punktu.  
 
Uz 2010.gada 31. decembri Ieguldījuma 

valūta
Uzskaites 

vērtība
Ietekme uz 

pārskata gada 
peļņu 

Ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu
   -1%% +1%%
    LVL LVL LVL 

Parāda vērtspapīri:  LVL 2 920 179 50 425 (48 644)
 EUR 422 587 1 407 (1 394)

  3 342 766 51 832 (50 038)
 
  
Uz 2009.gada 31. decembri Ieguldījuma 

valūta
Uzskaites 

vērtība
Ietekme uz 

pārskata gada 
peļņu 

Ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu
   -1%% +1%%
    LVL LVL LVL 

Parāda vērtspapīri:  LVL 3 244 409 18 830 (14 669)
 EUR 638 475 6 993 (6 864)

  3 882 884 25 823 (21 533)
 
(b) Cenu risks 
 
Pensiju plāns ir pakļauts cenu riskam, jo daļa no tā finanšu aktīviem ir ieguldīta kapitāla 
vērtspapīros un ieguldījumu fondu apliecībās. Lai vadītu šo risku, Pensiju plāns diversificē savu 
portfeli un seko ieguldījumu limitiem, ko nosaka Pensiju plāna prospekts un normatīvie akti. 
Nosakot patiesās vērtības tiek izmantoti sekojoši cenu informācijas avoti: Rīgas fondu birža, 
Tallinas fondu birža, Lietuvas fondu birža, Luksemburgas fondu birža, finanšu informācijas 
aģentūra Bloomberg. 
 
Tirgus cenu svārstību risks tika aprēķināts uz 2010. gada 31.decembri ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecībām. Cenu svārstību riska aprēķinos tika izmantota cenu standarta novirze. 
MSCI World indeksa standarta novirze 2010. gadā bija 5.9%, kas tika izmantota Rietumeiropas 
valstu ieguldījumu fondu cenu svārstību aprēķinā.  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 

3.  Risku vadība (turpinājums) 
 
3.1.  Finanšu riska vadība (turpinājums) 
 
 
Uz 2010. gada 31. decembri Ieguldījuma 

reģions
Uzskaites 

vērtība
Negatīvā 

ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu 

Pozitīvā 
ietekme uz 

pārskata gada 
peļņu

  LVL LVL LVL
Ieguldījumi fondu ieguldījumu    
apliecībās: Rietumeiropa  11 393 570 (47 250) 47 250

   11 393 570 (47 250) 47 250
 
Tirgus cenu svārstību risks tika aprēķināts uz 2009. gada 31.decembri ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecībām. Cenu svārstību riska aprēķinos tika izmantota cenu standarta novirze. 
MSCI World indeksa standarta novirze 2009. gadā bija 12.81%, kas tika izmantota Rietumeiropas 
valstu ieguldījumu fondu cenu svārstību aprēķinā.  
 
Uz 2009. gada 31. decembri Ieguldījuma 

reģions
Uzskaites 

vērtība
Negatīvā 

ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu 

Pozitīvā 
ietekme uz 

pārskata gada 
peļņu

  LVL LVL LVL
Ieguldījumi fondu ieguldījumu  Baltija 193 643 (2 660) 2 660
apliecībās: Rietumeiropa  5 367 976 (73 731) 73 731

  5 561 619 (76 391) 76 391
  
(c) Valūtas svārstību risks 
Valūtas svārstību risks tiek samazināts, sekojot likuma Par Privātajiem Pensiju fondiem 
ierobežojumiem par ieguldījumiem valūtās, kas nav saskaņoti ar saistībām tajās pašās valūtās. 
Pensiju plāns reizēm izmanto valūtas nākotnes līgumus, lai samazinātu valūtas svārstību risku. 
Aktīvu un saistību sadalījuma pēc valūtām analīze ir iekļauta 17. pielikumā. 
 
Valūtas kursa svārstības ir pieņemtas 1% robežās EUR valūtai un 10% robežās pārējām valūtām.  
 

Uz 2010. gada 31. decembri Ieguldījuma 
valūta

Uzskaites 
vērtība

Ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu 

Ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu
  -% +%
  LVL LVL LVL
Parāda vērtspapīri ar fiksētu   EUR 1 360 036 (13 600) 13 600
un mainīgu ienākumu  USD 37 548 (3 755) 3 755
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 

 
EUR 11 826 (118) 118

  1 409 411 (17 473) 17 473
 
 
 
 
 
 
 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2010. GADA PĀRSKATS 
 

 17

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 

3.  Risku vadība (turpinājums) 
 
3.1.  Finanšu riska vadība (turpinājums) 
 
 
Uz 2009. gada 31. decembri Ieguldījuma 

valūta
Uzskaites 

vērtība
Ietekme uz 

pārskata gada 
peļņu 

Ietekme uz 
pārskata gada 

peļņu
  -% +%
  LVL LVL LVL
Parāda vērtspapīri ar fiksētu   EUR 2 346 406 (23 464) 23 464
un mainīgu ienākumu  USD 32 229 (3 223) 3 223
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 

 
EUR 758 236 (7 582) 7 582

  3 136 871 (34 269) 34 269
 
(d) Kredītrisks 
Lai vadītu kredītrisku, kas saistīts ar vērtspapīru emitentiem, katra emitenta kredīta atmaksas 
spēja tiek regulāri novērtēta un tiek noteikts ieguldījumu limits katrai emitentu grupai. Pensiju 
plāna partneri naudas darījumos ir vietējās bankas ar atbilstošu kredītvēsturi. Kredītrisks ir risks, 
ka prasījuma vērtspapīru emitenti vai bankas, kurās no Pensiju plāna līdzekļiem izvietoti 
noguldījumi, nepildīs savas saistības. Parāda vērtspapīru vērtība var mainīties atkarībā no 
emitenta kredītspējas izmaiņām: ja kredītspēja pasliktinās, tad vērtspapīru cena samazinās, un 
otrādi. Kredītrisks tiek samazināts, pirms ieguldījumu veikšanas veicot atbilstošu emitenta un 
darījumu partnera analīzi, kā arī sekojot emitentu un darījumu partneru finansiālajai un 
ekonomiskajai situācijai ieguldījuma laikā. Plāna pārvaldnieks mazina kredīta risku ar 
ieguldīšanas standartu, diversifikācijas un citu ieguldījumu ierobežojumu palīdzību. Izvēli, ar 
kuru darījuma partneri tiks slēgts vērtspapīru darījums ietekmē gan reputācija, gan reitings, gan 
cena. Starptautiskās kredītreitinga aģentūras Standard & Poor’s, Moody’s un Fitch reitingam ir 
jābūt ne zemākam par Plāna emisijas prospektā noteikto, kā arī jāatbilst Plānus regulējošo likumu 
un normatīvo aktu prasībām.  Skatīt 16. un 22. pielikumu. 
 
(e) Likviditātes risks 
Pensiju plānam ir jānodrošina naudas līdzekļi, lai regulāri izmaksātu uzkrāto pensijas kapitālu. 
Tāpēc Pensiju plāns iegulda lielāko daļu tā aktīvu vērtspapīros, kas tiek tirgoti aktīvā tirgū un 
kurus var viegli realizēt.  
Aktīvu un saistību sadalījuma pēc atlikušajiem termiņiem analīze ir iekļauta 19. pielikumā. 
 
3.2. Kapitāla riska vadība 
 
Pensiju plāns ir noteikto iemaksu Pensiju plāns, kas neparedz garantētu ienākumu un biometrisko 
risku segumu Pensiju plānu dalībnieku uzkrātajam kapitālam. Pensiju plāna ieguldījumu politikas 
mērķis ir nodrošināt Pensiju plāna dalībnieku papildpensijas pieaugumu ilgākā laika posmā, 
veicinot kapitāla aizsardzību pret inflāciju un ar ieguldījumu ienākumiem palielināt iemaksu 
pirktspēju ievērojot likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” noteiktos ieguldījumu objektus un 
ierobežojumus.  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
4.  Būtiskas grāmatvedības aplēses un novērtējumi 
 
Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas 
ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un pielikumos sniegto informāciju 
uz finanšu pārskatu datumu, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie 
rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Būtiskākā joma, kuru vairāk var ietekmēt pieņēmumi, ir 
patiesajā vērtībā novērtēto vērtspapīru bilances vērtība. Globālās un arī Latvijas 
makroekonomiskās situācijas stabilizācijas rezultātā ir uzlabojusies situācija gan ārvalstu, gan 
Latvijas finanšu instrumentu tirgos. Salīdzinot ar 2008. gadu un 2009. gada sākumu, ir pieaugusi 
gan jaunu emitentu aktivitāte, gan tirdzniecības aktivitāte otrreizējā tirgū, tādējādi mazinot risku, 
ka Pensiju plāna aktīvus būtu jārealizē par nepamatoti zemām cenām. Pensiju plāna vadība ir 
izvērtējusi Plāna ieguldījumu likviditāti un secinājusi, ka patiesajā vērtībā novērtēto ieguldījumu 
patiesās vērtības 2010. gada 31. decembrī iespējamās novirzes no attiecīgo ieguldījumu kotētajām 
cenām nav būtiskas. Citi posteņi, kas prasa izmantot būtiskas aplēses un novērtējumus, ir 
ieguldījumu īpašumi ar bilances vērtību Ls 70 256 un ieguldījums riska kapitālā ar bilances 
vērtību Ls 75 912. Pensiju plāna vadība nav konstatējusi pazīmes, kas liecinātu, ka šo ieguldījumu 
vērtība vēl būtu samazinājusies.  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 

 
5. Pensiju plāna dalībnieku iemaksas 
 
Postenī „Pensiju plāna dalībnieku iemaksas” tiek atspoguļotas gada laikā pašu dalībnieku veiktās 
iemaksas Pensiju plānā, saskaņā ar noslēgtajiem individuālās un kolektīvās dalības līgumiem. 
 

 2010 
Ls 

2009
Ls 

Individuālās iemaksas (individuālie līgumi) 2 201 616 1 834 352 
Individuālās iemaksas (kolektīvie līgumi) 35 370 42 771 
 2 236 986 1 877 123 

 
6. Darba devēju iemaksas 
 

Saskaņā ar individuālās dalības līgumiem 60 808 91 814 
Saskaņā ar kolektīvās dalības līgumiem  2 677 136 3 331 874 
 2 737 944 3 423 688 

 
7.  Pārējās iemaksas 

   
Trešo personu iemaksas dalībnieku labā Pensiju fondā 2 251 5 566 

 
8. Pārskaitījumi no citiem Pensiju fondiem un plāniem 
 

No citiem Pensiju fondiem 64 282 132 990 
No citiem Pensiju plāniem 105 683 444 582 
 169 965 577 572 

 
9. Pārskaitījumi uz citiem Pensiju fondiem un plāniem 
 

Uz citiem Pensiju fondiem 16 258 7 317 
Uz citiem Pensiju plāniem 464 792 2 084 817 
 481 050 2 092 134 

 
10. Administratīvie izdevumi 

 2010 
Ls 

2009
Ls 

Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 14 931 13 456 
Pensiju plāna administrēšanas izdevumi 315 928 263 710 
 330 859 277 166 

 
Pensiju plānā SEB-SABALANSĒTAIS paredzētās izmaksu likmes: 
 
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – 0.337% no dalībnieku vai to labā veiktajām iemaksām. 
- SEB pensiju fondam – 1.50% apmērā no vidējās gada aktīvu vērtības. Komisija Pensiju fondam 

tiek aprēķināta katra pārskata mēneša beigās, atbilstoši noteiktajai likmei no Pensiju plāna 
kopējās aktīvu vērtības. 

 
11. Procentu ienākumi 
 

Ienākumi no valdības un korporatīvajiem vērtspapīriem 196 185 413 642 
Ienākumi no depozītiem un norēķinu kontiem 701 786 1 078 099 
 897 971 1 491 741 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
 

12. Neto izdevumi  no ieguldījumu īpašuma 
 
Ieguldījumu īpašums pārskata gada beigās tiek vērtēts tā patiesajā vērtībā atbilstoši 2.4 pielikumā 
aprakstītajai ieguldījumu īpašuma politikai. Ieguldījumu īpašuma novērtēšanu veic neatkarīgs, 
licencēts nekustamā īpašuma vērtētājs. 
 

Nomas ienākumi 6 061 15 444 
Apsaimniekošanas izdevumi (869) (397) 
Pārvērtēšanas zaudējumi (21 097) (74 880) 
 (15 905) (59 833) 

 
13. Pārējie ieguldījumu ienākumi 

   
Izdevumu kompensācija par 2008. gadā norakstītajiem ieguldījumu 
zaudējumiem 

87 222 839 

 
14.  Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums  
 

Pārdošanai pieejamo fiksēta ienākuma vērtspapīru pārvērtēšana 297 897 332 791 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārvērtēšana 1 777 307 (16 478) 
Valūtas kursa svārstības (25 968) (29 725) 
Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana - 152 054 
 2 049 236 438 642 

 
 
15. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi 

 
 2010 

Ls 
2009

Ls 
Komisijas maksa līdzekļu turētājam (23. pielikums) 47 987 46 139 
Komisijas maksa līdzekļu pārvaldītājam (23. pielikums) 221 274 197 394 
Pārvaldīšanas komisijas samazinājums pensiju 2. līmeņa 
dalībniekiem, kas izvēlējušies  pārvaldītāju – AS IPS SEB Wealth 
Management (23. pielikums) 

 
(17 154) 

 
(12 441) 

Komisijas maksas par bankas pakalpojumiem (23. pielikums)  20 13 
 252 127 231 105 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
16. Ieguldījumu kustības pārskats  
 

(a) Ieguldījumu kustības pārskats par 2010. gadu 
 

 Uzskaites 
vērtība uz 
31.12.2009 

Pieaugums Samazinājums Pārvērtēšana, 
neto 

Uzskaites 
vērtība uz 
31.12.2010 

 Ls Ls Ls Ls Ls 

Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 6 322 122 2 145 596 (4 234 826) 377 380 4 610 272 
Ieguldījumu fondi  5 476 649 10 068 017 (5 051 360) 900 264 11 393 570 
Riska kapitāls 84 970 2 848 - (11 906) 75 912 
Termiņnoguldījumi 11 660 104 14 186 599 (14 215 556) - 11 631 147 
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1 101 567 334 124 - - 1 435 691 
Ieguldījumu īpašums 91 354 - - (21 098)  70 256 
Debitori 359 - (337) - 22 

Uzkrātie izdevumi (114 597) (37 803) -  - (152 400) 
Tīrā pozīcija 24 622 528 26 699 381 (23 502 079) 1 244 640 29 064 470 

 
Tabulā uzrādītas vidējās efektīvās procentu likmes pa ieguldījuma veidiem: 

 2010 
% 

2009
% 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 3.97 13.53 
Termiņnoguldījumi un prasības pret kredītiestādēm 4.89 10.00 

 
Termiņnoguldījumu patiesā vērtība 2010. gada 31. decembrī ir 12 284 329 LVL (2009. gada 31. 
decembrī 12 100 714 LVL). Patiesās vērtības aprēķinos tika izmantotas 2010. gada un 2009. gada 
31. decembrī esošās Latvijas banku vidējās svērtās termiņnoguldījumu procentu likmes.  
 

(b) Ieguldījumu kustības pārskats par 2009. gadu 
 

 Uzskaites 
vērtība uz 
31.12.2008 

Pieaugums Samazinājums Pārvērtēšana, 
neto 

Uzskaites 
vērtība uz 
31.12.2009 

 Ls Ls Ls Ls Ls 

Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 10 539 147 5 593 803 (10 674 434) 863 606 6 322 122 
Akcijas  97 653 7 732 (100 822) (4 563) - 
Ieguldījumu fondi  442 871 5 755 548 (781 359) 59 589 5 476 649 
Riska kapitāls 173 012 - (88 042) - 84 970 
Termiņnoguldījumi 10 710 954 7 266 059 (6 316 909) - 11 660 104 
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 836 715 264 852 - - 1 101 567 
Ieguldījumu īpašums 166 234 3 724 - (78 604) 91 354 
Debitori 1 131 - (772) - 359 
Atvasinātie finanšu instrumenti (152 053) - 152 053 - - 

Uzkrātie izdevumi (114 688) - 91 - (114 597) 
Tīrā pozīcija 22 700 976 18 891 718 (17 810 194) 840 028 24 622 528 
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16. Ieguldījumu kustības pārskats (turpinājums) 
 
 (c) Patiesās vērtības hierarhija uz 2010. gada 31. decembri 
 
 31.12.2010 
 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā
 Ls Ls Ls Ls 
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos   
- tai skaitā parāda vērtspapīri  4 610 272  - - 4 610 272  
- tai skaitā ieguldījumu fondi 11 393 570   11 393 570
- tai skaitā riska kapitāls - 75 912 - 75 912

 
 
17. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām  
 

Denominācijas valūta LVL USD EUR Kopā 
 Ls Ls Ls Ls 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 3 212 688 37 548 1 360 036 4 610 272 
Termiņnoguldījumi 11 631 147 - - 11 631 147 
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1 423 865 - 11 826 1 435 691 
Ieguldījumu fondi  - - 11 393 570 11 393 570 
Riska kapitāls 75 912 - - 75 912 
Ieguldījumu īpašums - - 70 256 70 256 
Debitori 22 - - 22 
Uzkrātie izdevumi (152 400) - - (152 400) 
Tīrā pozīcija 16 191 234 37 548 12 835 688 29 064 470 
Tīrā pozīcija % no izmaksām pieejamiem 
neto aktīviem 55.71% 0.13% 44.16% 100% 
     
2009. gada 31. decembrī     
Aktīvi 16 032 251 140 902 8 563 972 24 737 125 
Saistības (114 597) - - (114 597) 

Kopā 15 917 654 140 902 8 563 972 24 622 528 
 
Izmaksām pieejamie neto aktīvi ir latos (Ls). 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
18. Pensiju plāna aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums 

 

2010. gada 31. decembrī 

Latvijas Republika Citas ES valstis  Kopā 

 LVL LVL LVL 
Valsts un pašvaldību parāda 
vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 2 815 928 - 2 815 928 
Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 
un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 1 677 548 116 795 1 794 344 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 4 493 477 116 795 4 610 272 
Termiņnoguldījumi 11 631 147 - 11 631 147 
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1 435 691 - 1 435 691 
Ieguldījumu fondi  - 11 393 570 11 393 570 
Riska kapitāls 75 912 - 75 912 
Ieguldījumu īpašums 70 256 - 70 256 
Debitori 22 - 22 
Uzkrātie izdevumi (152 400) - (152 400) 

Kopā  17 554 105 11 510 365 29 064 470 
    
2009. gada 31. decembrī    
Aktīvi 17 661 916 7 075 209 24 737 125 
Saistības (114 597) - (114 597) 
Kopā  17 547 319 7 075 209 24 622 528 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
19. Aktīvu un saistību sadalījums  pēc atlikušā ieguldījuma termiņa  
 
Tabulā apkopota informācija par aktīviem un saistībām pēc atlikušā ieguldījuma termiņa, kas 
aprēķināts no bilances datuma līdz noteiktajam dzēšanas termiņam un par izmaksām pieejamiem 
neto aktīviem pēc sagaidāmajiem dzēšanas termiņam. 
 

 Līdz 1 
gadam 1 - 5 gadi 

Vairāk kā 5 
gadi  Kopā 

 Ls Ls Ls Ls 
2010. gada 31. decembrī     
Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 1 734 102 2 876 170 - 4 610 272 
Termiņnoguldījumi 9 070 509 2 560 638 - 11 631 147 
Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1 435 691 - - 1 435 691 
Ieguldījumu fondi 11 393 570 - - 11 393 570 
Riska kapitāls - - 75 912 75912 
Ieguldījumu īpašums 70 256 - - 70 256 
Debitori 22 - - 22 
Uzkrātie izdevumi (152 400) - - (152 400) 
Kopā 23 551 750 5 436 808 75 912 29 064 470 
Saistības pret Pensiju plāna 
dalībniekiem  (6 042 893) (5 267 935) (17 753 642) (29 064 470) 
Neto likviditāte 17 508 857 168 873 (17 677 730)  - 

 
 Līdz 1 

gadam 1 - 5 gadi 
Vairāk kā 5 
gadi  Kopā 

 Ls Ls Ls Ls
2009. gada 31. decembrī  
Aktīvi 18 714 365 5 937 790 84 970 24 737 125
 
Saistības  (114 597)

 
-

 
- (114 597)

Kopā 18 599 768 5 937 790 84 970 24 622 528 
Saistības pret Pensiju plāna 
dalībniekiem  (4 642 752) (4 225 289) (15 754 487) (24 622 528) 
Neto likviditāte 13 957 016 1 712 501 (15 669 517) - 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
20. Pensiju plāna aktīvu un saistību termiņanalīze, pamatojoties uz procentu likmju 

izmaiņām. 
 
Tabula atspoguļo aktīvu un saistību sadalījumu pēc atlikušā laika no bilances datuma līdz tuvākajam 
no diviem datumiem – dzēšanas datumam vai procentu likmju pārskatīšanas datumam un izmaksām 
pieejamo neto aktīvu sagaidāmiem dzēšanas termiņiem, jo tiem nav procentu saistības. 
Vērtspapīri ar fiksētu procentu likmi uzrādīti pēc atlikušā termiņa.  
 

2010. gada 31 
decembrī 

1-3  
mēneši 

3-6 
mēneši 

6-12 
mēneši 

1 - 5 
gadi 

Vairāk kā 
5 gadi  

Bez-
termiņa 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 
Parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri 
ar fiksētu 
ienākumu 1 253 660 759 544 830 831 1 766 236 - - 4 610 272 

Termiņnoguldījumi 2 067 319 3 273 729 3 729 461 2 560 638 - - 11 631 147 
Prasības uz 
pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - - - - - 1 435 691 1 435 691 
Ieguldījumu fondi - - - - - 11 393 570 11 393 570 
Riska kapitāls - - - - 75 912 - 75 912 
Ieguldījumu 
īpašums - - - - - 70 256 70 256 
Debitori 22 - - - -  - 22 

Kopā aktīvi 3 321 001 4 033 274 4 560 292 4 326 874 75 912 12 899 517 29 216 869 
        
Uzkrātie izdevumi (152 400) - - - - - (152 400) 
Kopā saistības (152 400) - - - - - (152 400) 
Izmaksām 
pieejamie neto 
aktīvi Pensiju 
plāna dalībniekiem (6 042 893)* (5 267 935) (17 753 642) - (29 064 470) 
Likviditāte 5719273* (941 061) (17 677 729) 12 899 517   

 
* līdz 1 gadam 
 
 

2009. gada 31 
decembrī        

Aktīvi 7 015 959 6 291 870 1 820 807 2 853 949 84 970 6 669 570 24 737 125 
Saistības (114 597) - - - - - (114 597) 
Izmaksām 
pieejamie neto 
aktīvi Pensiju 
plāna dalībniekiem (4 642 752)* (4 225 289) (15 754 487) - (24 622 528) 

Likviditāte 10 371 287* (1 371 340) (15 669 517) 6 669 570   
 
* līdz 1 gadam 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
21.  Uzkrātie izdevumi 
 

 31.12.2010. 31.12.2009. 
 Ls Ls 
Saistības pret līdzekļu pārvaldītāju AS IPS SEB Wealth Management 41 868 38 369 
Saistības pret līdzekļu turētāju AS SEB banka 47 968 46 418 
Saistības pret AS SEB atklātais pensiju fonds 56 438 24 251 
Saistības pret Finanšu un kapitāla tirgus komisiju  5 744 4 337 
Citas saistības 382 1 222 
 152 400 114 597 

 
22. Pārskats par investīcijām, kuru vērtība pārsniedz 5% no kopējās ieguldījuma veida  
 
(a) vērtības uz 2010. gada 31. decembri 
 

Finanšu aktīvi Emitents Dzēšanas 
termiņš 

Procentu 
likme 

Valsts Patiesā 
vērtība 

Ls 

% no 
ieguldījuma 

veida 
       
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu     

Ieguldījumu fondi HSBC EURO Core Credit 
Bond Fund IC - - 

 
Francija 

 
688 218 6.04% 

Ieguldījumu fondi 
 
BlueBay Investment Grade 
Bond Fund (IC)   

 
 
Luksemburga 

 
 

878 135 7.71% 

Ieguldījumu fondi HSBC Global Macro Fund - - 
 
Francija 

 
791 920 6.95% 

Ieguldījumu fondi SEB Eastern Europe Bond 
Fund - - 

 
Igaunija 

 
653 533 5.74% 

Ieguldījumu fondi Schroder ISF Emerging 
Europe Debt Fund - - 

 
Luksemburga 

 
1 016 136 8.92% 

Ieguldījumu fondi db x-trackers MSCI World 
TRN Index ETF EUR - - 

 
Vācija 

 
952 764 8.36% 

Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu   

 
4 980 

706  
       

Termiņnoguldījumi     
Depozīti SEB banka   2011/01/05 

0.37% Latvija 
1 000 

031 8.60% 
Depozīti SEB banka   2011/06/28 

4.22% Latvija 
1 124 

112 9.66% 
Depozīti SEB banka   2011/07/29 3.88% Latvija 752 443 6.47% 
Depozīti Swedbanka  2011/07/29 

3.1% Latvija 
1 114 

776 9.58% 

Kopā termiņnoguldījumi   
 

3 991 362  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
22. Pārskats par investīcijām, kuru vērtība pārsniedz 

5% no kopējās ieguldījuma veida (turpinājums) 
     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu     
Obligācija GE Money Bank  10/01/2011 4.625% Latvija 292 508 6.34% 
Ķīlu zīme LHZB  15/02/2012 1.44% Latvija 365 472 7.93% 
Parādzīme Latvijas Republika 18/03/2011 - Latvija 346 409 7.51% 
Obligācija Latvijas Republika 03/11/2011 5.00% Latvija 494 755 10.73% 
Obligācija Latvijas Republika 23/04/2013 5.875% Latvija 1 409 332 30.57% 
Obligācija Latvijas Republika 26/02/2012 6.00% Latvija 327 794 7.11% 
Obligācija Parex Banka  05/05/2011 5.625% Latvija 257 825 5.59% 
Ķīlu zīme Trasta Komercbanka 01/12/2012 2.375% Latvija 299 872 6.50% 
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu   

 
3 793 967  

 
 
(b) vērtības uz 2009. gada 31. decembri 
 

Finanšu aktīvi Emitents Dzēšanas 
termiņš 

Procentu 
likme 

Valsts Patiesā 
vērtība 

Ls 

% no 
ieguldījuma 

veida 
       
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu     

Ieguldījumu fondi 
ComStage MSCI World TRN 
ETF  - - Vācija 486 818 8.75% 

Ieguldījumu fondi 
HSBC EURO Core Credit 
Bond Fund IC - - Francija 407 398 7.33% 

Ieguldījumu fondi SEB Asset Selection Fund - - Luksemburga 816 524 14.68% 

Ieguldījumu fondi 
SEB Eastern Europe Bond 
Fund - - Luksemburga 580 903 10.44% 

Ieguldījumu fondi SEB Key Hedge Fund (IC) - - Luksemburga 473 424 8.51% 

Ieguldījumu fondi 
Schroder ISF Emerging 
Europe Debt Fund - - Luksemburga 669 935 12.05% 

Ieguldījumu fondi 
db x-trackers MSCI World 
ETF EUR - - Vācija 478 413 8.60% 

Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu   5 561 619  
       

Termiņnoguldījumi     
Depozīts Danske Banka 27/05/2010 14.10% Latvija 1 031 817 8.85% 
Depozīts Swedbanka 01/03/2010 11.90% Latvija 583 509 5.00% 
Depozīts Swedbanka 28/06/2010 12.00% Latvija 751 000 6.44% 
Kopā termiņnoguldījumi   11 660 104  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
22. Pārskats par investīcijām, kuru vērtība pārsniedz 5% no kopējās ieguldījuma veida 
(turpinājums) 
 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu     
Obligācija DnB NORD bankas  23/04/2010 - Lietuva 410 143 6.49% 
Ķīlu zīme LHZB 15/02/2012 1.4375% Latvija  336 004 5.31% 
Parādzīme Latvijas Republika 15/05/2010 - Latvija 750 206 11.87% 
Obligācija Latvijas Republika 04/02/2010 3.375% Latvija 510 910 8.08% 
Obligācija Latvijas Republika 03/11/2011 5.00% Latvija 421 013 6.66% 
Parādzīme Nordea Bank AB 20/04/2010 - Zviedrija 541 723 8.57% 
Obligācija Parex banka 05/05/2011 5.625% Latvija 378 745 5.99% 
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu   6 322 122  

 
 
Neviens individuālais ieguldījums nepārsniedz 5% no izmaksām pieejamajiem neto aktīviem. 
 
23. Darījumi ar saistītajām personām 
 
Saistītās personas ir: 
- SEB pensiju fonds – Pensiju plāna administrators 
- AS SEB banka kā Pensiju plāna administratora SEB pensiju fonda mātes sabiedrība 
- AS IPS SEB Wealth Management kā Pensiju plāna administratora SEB pensiju fonda saistītā 

sabiedrība 
Darījumi ar saistītajām personām: 

 2010 
Ls 

2009
Ls 

Darījumi ar saistīto sabiedrību SEB pensiju fonds   
Administrēšanas komisijas (skat. 10. pielikumu) (315 928) (263 710) 
   
Darījumi ar saistīto sabiedrību AS SEB banka   
Komisijas maksa līdzekļu turētājam AS SEB banka (skat. 15. 
pielikumu) 

(47 987) (46 139) 

Izdevumi par bankas pakalpojumiem (skat. 15. pielikumu) (20) (13) 
Ienākumi no depozītiem un norēķina kontiem 229 291 226 383 
Darījumi ar saistīto sabiedrību AS IPS SEB Wealth 
Management 

  

Komisijas maksa par līdzekļu pārvaldīšanu (skat. 15. pielikumu) (204 120) (184 953) 
Visi darījumi kopā (338 764) (268 432) 

Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm, uzradīti 21. pielikumā. 
 
Debitoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 

 31.12.2010 
Ls 

31.12.2009
Ls 

   
Prasības pret AS  SEB banka   
Uzkrātie procentu ienākumi no īstermiņa un ilgtermiņa 
depozītiem 

 
383 124 219 136 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
24. Statistikas ziņas par Pensiju plāna dalībniekiem 
 

 2010 
Skaits  

2009
Skaits 

   
Dalībnieki (kolektīvās dalības līgumi) 11 454 11 974 
Dalībnieki (individuālās dalības līgumi) 24 342 23 063 
Kopējais Pensiju plāna SEB-SABALANSĒTAIS dalībnieku 
skaits gada beigās 35 796 35 037 

 
Pensiju plāna dalībnieku skaita dinamika   
   
Dalībnieku skaits gada sākumā 35 037 34 713 
Iestājušies jauni dalībnieki 2 655 2 723 
Izstājušies dalībnieki sakarā ar Pensiju plānā noteiktā vecuma 
sasniegšanu vai pārveduši kapitālu uz citu pensiju fondu 

 
(1 843) 

 
(2 359) 

Izstājušies dalībnieki pamatojoties uz  mantinieku iesniegumiem (53) (40) 
Dalībnieku skaits gada beigās 35 796 35 037 

 
 
25. Pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūra 
 

Dalībnieku vecuma grupa 2010 
Dalībnieku skaits 

grupā  

2009
Dalībnieku 

skaits grupā 
Līdz 30 gadiem (ieskaitot) 3 213 3 593 
No 31 līdz 40 gadiem (ieskaitot) 8 029 8 079 
No 41 līdz 50 gadiem (ieskaitot) 10 420 10 443 
No 51 līdz 60 gadiem (ieskaitot) 10 195 9 626 
No 61 gada un vecāki 3 939 3 296 
Dalībnieki kopā 35 796 35 037 

 
 
26.  Informācija par Pensiju Plāna līdzekļu ieguldīšanu, pensiju kapitāla izmaksāšanu un 
pāreju uz citiem Pensiju fondiem vai plāniem 
 
Plāna aktīvu ieguldīšana notiek saskaņā ar Pensiju Plāna ieguldīšanas politiku likumā noteikto 
limitu ietvaros ar mērķi vairot dalībnieku privātās pensijas uzkrājumu.  
 
Pensiju plāna dalībnieks sasniedzot Pensiju plāna noteikto vecumu 55 gadus var rīkoties ar Pensiju 
fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu sekojoši: 
1) saņemt papildpensiju atbilstoši Pensiju plāna noteikumiem; 
2) turpināt dalību Pensiju plānā atbilstoši Pensiju plāna noteikumiem un noslēgtajam dalības 
līgumam.  
Tiesības saņemt izmaksas atbilstoši Pensiju plāna noteikumiem pirms Pensiju plānā noteiktā 
vecuma sasniegšanas ir tiem dalībniekiem, kuri tiek atzīti par pirmās grupas invalīdiem uz mūžu, 
vai, Pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā, dalībnieka norādītajai personai un/vai mantiniekiem. 
 
Pensiju plāna dalībniekam ir tiesības pārskaitīt visu uzkrājumu vai tā daļu uz citu Pensiju plānu vai 
citu Pensiju fondu. Uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi un 
termiņi noteikti Pensiju plānā.  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 
 
27.  Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām 

 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Pensiju 
plāna finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī. 
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