
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIJU PLĀNA SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

2 

Saturs 
 

 

Ziņojums par Pensiju plānu 3 – 5 

  

Informācija par Pensiju plānu 3 

Pensiju plāna darbības novērtējums 3-4 

           Pensiju plāna attīstības prognoze 5 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 5 

  

Pensiju plāna finanšu pārskati:  

  

           Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats 6 

           Izmaksām pieejamo neto aktīvu pārskats 7 

           Pārskata perioda naudas plūsmu pārskats 8 

           Pielikumi finanšu pārskatiem 9 – 31 

 

Zvērināta revidenta ziņojums  

 

 

32 – 33 

 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

3 

 ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU 

 

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.  

 

Pensiju plāns ir pensiju plāns, kurā līdzekļi tiek iemaksāti, uzkrāti un izmaksāti eiro. 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 2020. gada jūlijā apstiprinātu ieguldījumu politiku un pensiju plāna ieguldīšanas 

noteikumiem.  

 

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 vadību un darbību ir atbildīga SEB 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 pensiju fondu attiecībās ar pensiju plāna dalībniekiem.  

 

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība SEB Investment 

Management, juridiskā adrese: Antonijas iela 9-12, Rīga, LV - 1010, Latvija. 

 

Pensiju plāna līdzekļu turētājs ir akciju sabiedrība SEB banka: juridiskā adrese: “SEB Finanšu centrs”, 

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, LV – 1076, Latvija. 

  

2. Pensiju plāna darbības novērtējums 

 

Pārskata gadā līdzekļu turētājs nav konstatējis pārkāpumus līdzekļu pārvaldītāja rīcībā ar pensiju 

plāna līdzekļiem. 

 

Kopš Pensiju plāna izveidošanas līdzekļu pārvaldītājs ir nodrošinājis plāna ienesīgumu 4.20% gadā. 

Ienesīgums, kas aprēķināts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem, pārskata 

gadā ir 1.50 % (2019: 10.65%). Atkarībā no katra dalībnieka iestāšanās laika pensiju plānā, dalībnieka 

uzkrātā papildpensijas kapitāla ienesīgums ir atšķirīgs. 

 

2020. gadā tika īstenota aktīva, taču mēreni piesardzīga ieguldīšanas stratēģija. Lielākā daļa Pensiju 

plāna līdzekļu  tika ieguldīta fiksēta ienākuma finanšu instrumentos.  
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ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU (turpinājums)   

 

2. Pensiju plāna darbības novērtējums (turpinājums) 

 

Ieguldījumi akciju un riska ziņā tām pielīdzināmos ieguldījumu fondos uz gada beigām pārsniedza 

23% no Pensiju plāna aktīviem. Gada laikā tika mainīts ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums, liekot 

lielāku uzsvaru uz ieguldījumiem ārvalstu finanšu tirgos. Ieguldījumiem ārvalstīs tiek izmantoti 

finanšu instrumenti eiro valūtā (EUR). Visi Pensiju plāna ieguldījumu ierobežojumi ir ievēroti. 

 

Pensiju plāna ieguldījumu pārskats 2020. gada 31. decembrī:  

      

Ieguldījuma veids 

Bilances  

vērtība  

EUR 

% no Pensiju 

plāna aktīviem 

Pensiju plānā 

noteiktie limiti 

(%) 

Parāda vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu 29 654 202 22.07% 100 

Ieguldījumu fondu apliecības 82 378 054 61.30% 100 

Riska kapitāls  547 809 0.41% 10 

Akcijas 638 207 0.47% 25 

 

Lielāko ietekmi uz Pensiju plāna investīciju atdevi atstāja ieguldījumi pasaules akciju tirgū ar 

ieguldījumu fondu starpniecību. Ieguldījumi obligācijās un obligāciju fondos uzrādīja jauktus 

rezultātus. Vairums no tiem nesa peļņu, taču daļai bija negatīvs investīciju rezultāts. Alternatīvo 

ieguldījumu fondu rezultāts bija pozitīvs, taču ietekme uz kopējo Pensiju plāna rezultātu bija neliela 

relatīvi mazāka īpatsvara dēļ. 

 

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 2020. gadā palielinājās par 4.49%, jeb 5.76 milj. eiro 

un sasniedza 134.10 milj. eiro gada beigās. 27% no kopējām iemaksām Pensiju plānā jeb 4.828 milj. 

eiro 2020. gadā veica darba devēji. Pensiju plānā ir noslēgti 283 kolektīvās dalības līgumi un vēl 309 

uzņēmumi veic iemaksas Pensiju plānā uz individuālo līgumu pamata. Kopējais dalībnieku skaits 

sasniedza 48 514 dalībniekus, no kuriem  76.32%  jeb   37 025  bija  individuālās  dalības  līgumu  

dalībnieki un 11 489 bija kolektīvās dalības līgumu dalībnieki. Viena dalībnieka vidējā ikmēneša 

iemaksa palielinājās līdz EUR 36 mēnesī (2019: EUR 28).   

 

Pensiju plānā ir šādas līdzekļu pārvaldīšanas komisijas likmes: 

 

AS SEB banka kā līdzekļu turētājam – 0.08% (2019: 0.10%)gadā. Komisija līdzekļu turētājam tiek 

aprēķināta katru dienu no Pensiju plāna kopējās aktīvu vērtības. 

 

IPAS SEB Investment Management kā līdzekļu pārvaldītājam – 0.4% gadā. Komisija līdzekļu 

pārvaldītājam tiek aprēķināta katru dienu no Pensiju plāna kopējās aktīvu vērtības. 
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 ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU (turpinājums)   

 

3. Pensiju plāna attīstības prognoze 

 

Tā kā Pensiju plāns 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.  

 

2021. gadā Pensiju plāna ieguldījumu stratēģijā tiks veiktas pakāpeniskas izmaiņas, būtiski nemainot 

kopējo riska līmeni. Ieguldījumu īpatsvars riskantajos aktīvos būs atkarīgs no situācijas finanšu tirgos. 

Sagaidāms, ka 2021. gadā finanšu tirgos varētu saglabāties augsts svārstīgums.  

 

Zemās procentu likmes ir radījušas situāciju, kurā ieguldījumus depozītos, īstermiņa parādzīmēs un 

ilgtermiņa obligācijās izvietot nav izdevīgi.  

 

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. Nav šaubu, ka Covid-19 vīrusa 

izplatīšanās un vīrusa apkarošanai pielietotās metodes atstās iespaidu uz Plāna darbības rādītājiem 

2021. gadā. Pārskata sagatavošanas brīdī precīzi noteikt ietekmi nav iespējams, jo situācija mainās 

strauji, taču svārstības finanšu tirgos var ietekmēt Pensiju plāna investīciju atdevi. Ietekmes lielums 

būs atkarīgs no progresa cīņā ar Covid-19 pandēmiju, makroekonomisko rādītāju dinamikas un 

tendencēm finanšu tirgos.  

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja:  Valdes locekle: 

 

 

                              

_________________  _________________  

Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats   

 
 

 

Pielikums 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi pārskata gada 

sākumā  128 345 802 108 993 777 

    

Iemaksas un izmaksas Pensiju plānā    

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas 5 11 732 263 11 663 221 

Darba devēju iemaksas 6 4 827 721 5 051 049 

Pārējās iemaksas 7 10 438 499 182 

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem un plāniem 8 1 560 056 684 810 

Izmaksātais papildpensijas kapitāls  (12 988 459) (9 338 244) 

- Personām, kuras sasniegušas Pensiju plānā noteikto 
pensijas vecumu  (12 462 482) (8 879 844) 

 

   - Mantiniekiem sakarā ar Pensiju plāna dalībnieka nāvi   

  

(525 977) (458 400) 

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem 9 (514 547) (357 012) 

Administratīvie izdevumi 10 (557 342) (643 418) 

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā  4 070 130 7 559 588 

    

Ieguldījumu darbības rezultāts    

Procentu ienākumi 11 648 920 732 463 

Dividendes  168 576 168 895 

    

Ienākumi no pensiju fonda 12 46 047 16 508 

Realizētais ieguldījumu vērtības 

(samazinājums)/pieaugums  

 

(28 867) 

 

1 515 233 

Nerealizētais ieguldījumu vērtības 

(samazinājums)/pieaugums  13 

 

1 471 920 

 

9 960 452 

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi 14 (619 607) (601 114) 

Pensiju plāna darbības rezultāts  1 686 989 11 792 437 

    

Neto aktīvu pieaugums pārskata gadā 

  5 757 119 19 352 025 

Izmaksām pieejamie Pensiju plāna neto aktīvi 

pārskata gada beigās 

 

17 134 102 921 128 345 802 

 

 
Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada sākumā  78329371.12 73207247.41 

Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada beigās  81020291.29 78329371.12 

Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada sākumā EUR  1.6385 1.4888 

Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada beigās EUR  1.6552 1.6385 

 

Pielikumi no 9. līdz 31. lapai ir šī Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

 

                              

_________________  _________________  

Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Izmaksām pieejamo neto aktīvu pārskats 

 

 

 

Pielikums 

 

31.12.2020. 

EUR 

31.12.2019. 

EUR 

    

Aktīvi 

    

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 15 21 159 802 12 128 619 

    

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu 

aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos    

    

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu 

 

15, 16 29 654 202 41 409 988 

    

Ieguldījumu sertifikāti, akcijas un citi vērtspapīri 

ar nefiksētu ienākumu 15, 16 83 564 070 75 106 532 

    

Kopā aktīvi  134 378 074 128 645 139 

    

Saistības 

    

Uzkrātie izdevumi 20 275 153 299 337 

    

    

    

Kopā saistības  275 153 299 337 

    

Izmaksām pieejamie neto aktīvi  134 102 921 128 345 802 

 

 

Pielikumi no 9. līdz 31. lapai ir šī Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

 

 

 

                              

_________________  _________________  

Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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Naudas plūsmas pārskats 

 

 Pielikums 2020 2019 

  EUR EUR 

    

Pamatdarbības naudas plūsma    

Saņemti procentu ienākumi  763 951 757 797 

Saņemtas dividendes  168 576 168 895 

Pārējie ieguldījumu ienākumi  7 104 17 314 

Izmaiņas finanšu aktīvos  4 626 370 (3 737 233) 

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi  (594 600) (582 181) 

Ieguldījumu administratīvie izdevumi  (567 690) (635 878) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  4 403 711 (4 011 286) 

    

Finansēšanas darbības naudas plūsma    

No darba devējiem saņemtās iemaksas Pensiju plānā  4 827 721 5 051 049 

No dalībniekiem un trešajām personām saņemtās 

iemaksas Pensiju plānā  11 742 701 12 162 404 

No citiem pensiju fondiem saņemtās iemaksas 

Pensiju plānā  1 560 056 684 810 

Plāna dalībniekiem izmaksātās summas  (12 988 459) (9 338 244) 

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem  (514 547) (357 012) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   4 627 472  8 203 007 

    

Naudas un naudas ekvivalentu 

palielinājums/(samazinājums)  9 031 183 4 191 721 

    

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  12 128 619 7 936 898 

      

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 16 21 159 802 12 128 619 

 
 

Pielikumi no 9. līdz 31. lapai ir šī Pensiju plāna finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja  Valdes locekle 

 

 

 

                              

_________________  _________________  

Dace Ljusa  Zanda Redāla  

 

 

2021. gada 21. aprīlis 
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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.  

Pensiju plāna līdzekļu turētājs ir AS SEB banka. 

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir IP AS SEB Investment Management. 

Pensiju plānu administrē AS SEB atklātais pensiju fonds (turpmāk tekstā - SEB pensiju fonds). 

Pensiju plāna revīziju veic auditorfirma SIA “Ernst & Young Baltic” 

Finanšu pārskatus 2021. gada 21. aprīlis ir apstiprinājusi SEB pensiju fonda valde. Pensiju plāna 

dalībniekiem nav tiesību labot 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. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja vien nav norādīts citādi. 

 

2.1.  Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums 

 

Pensiju plāna pārskata periods ir 2020. gada 1. janvāris līdz 31. decembris.  

 

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. pielikumā 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 eiro (EUR), ja nav norādīts citādi. Eiro ir Pensiju plāna 

uzskaites un uzrādīšanas valūta. 

 

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

pārvērtēšanu patiesajā vērtībā tiem Pensiju plāna aktīviem, kuri tiek uzrādīti patiesajā vērtībā.  

 

Naudas plūsma sagatavota pēc tiešās metodes. 

 

2.1.1. Pieņemtie jaunie un pārskatītie standarti un interpretācijas, kuri ir spēkā pārskata 

periodiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk 
 

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.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 

2.1.1. Pieņemtie jaunie un pārskatītie standarti un interpretācijas, kuri ir spēkā pārskata 

periodiem, kuri sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk (turpinājums) 

 

 
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. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Plāna 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. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem 

nav būtiskas ietekmes uz Plāna finanšu pārskatiem. 

 
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 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. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav 

būtiskas ietekmes uz Plāna finanšu pārskatiem. 

 

Nav citu jaunu vai pārstrādātu standartu vai interpretāciju, kas pirmo reizi stājas spēkā finanšu gadā, 

kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Plānu. 

 

.  

 

 

 

 

 

 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

11 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 
 

 

2.1.2. Jauni grāmatvedības paziņojumi 
 

Ir izdoti daži jauni, kā arī ir pārskatīti esošie standarti un interpretācijas, kas ir obligātas Plānam par 

periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk, un kuras Plāna vadība nav piemērojusi 

priekšlaicīgi 

Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās 
un kopuzņēmumos”: Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto 

sabiedrību vai kopuzņēmumu: Grozījumi novērš atzīto pretrunu starp 10. SFPS un 28. SGS prasībām 

attiecībā uz aktīvu pārdošanu vai ieguldīšanu darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai 

kopuzņēmumu. Šo grozījumu galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar uzņēmējdarbību 

(neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti pilnā 

apmērā. Peļņa vai zaudējumi daļējā apmērā tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas neveido 

uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi atrodas meitas sabiedrībā. 2015. gada decembrī SGSP 

atlika šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu laiku. Tas būs atkarīgs no uzskaitē 

izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem. Šos grozījumus ES vēl nav 

apstiprinājusi. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Plāna 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. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Plāna finanšu pārskatiem. 

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. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.1. Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

 

2.1.2. Jauni grāmatvedības paziņojumi (turpinājums) 
 

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

standartos” 1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana”, 9. SFPS 

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

paskaidrojošajos piemēros. 

Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes 

uz Plāna 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. 

Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz Plāna finanšu pārskatiem. 

 

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. Plāna vadība ir novērtējusi, ka tiem nav būtiskas ietekmes uz 

Plāna finanšu pārskatiem. 

Nav citu jaunu vai pārstrādātu standartu vai interpretāciju, kuri vēl nav stājušies spēkā un kuriem 
varētu būt būtiska ietekme uz Plānu. 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.2. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro 

 

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka 

pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un 

kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē. 

 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR 

   

1 USD 1.2271 1.1234 

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 izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskatā. 

 

2.3. Finanšu aktīvi un finanšu saistības 

 

Sākot ar 2018 gadu ieviešot 9. SFPS Pensiju Plāna finanšu aktīvi tiek klasificēti šādās kategorijās: 

klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos un 

finanšu aktīvi amortizētajās iegādes izmaksās. 

 

Klasifikācija ir atkarīga no Pensiju plāna 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. 
 

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 Pensiju 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 neto aktīvu kustības 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 klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 

zaudējumos tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā. Pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi no patiesās vērtības 

izmaiņām tiek atzīta neto aktīvu kustības pārskatā. Procentu ieņēmumi no patiesajā vērtībā 

novērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek aprēķināti, izmantojot 

efektīvās procentu likmes metodi, un tiek atzīti neto aktīvu kustības pārskatā. Dividendes no patiesajā 

vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tiek atzītas neto aktīvu 

kustības pārskatā, kad rodas tiesības tās saņemt. 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.3. Finanšu aktīvi un finanšu saistības (turpinājums) 

 

Novērtēšana 

 

Finanšu aktīvi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā 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”.  

 

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. Pensiju plāns 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. 

Pensiju plānu  ieguldījuma portfeļa un patiesās vērtības novērtējums tiek veikts katras darba dienas 

beigās pēc iepriekšējās darba dienas slēgšanas pēdējām pieejamajām (zināmajām) tirgus cenām. 

Ievērojot ikdienas konsekvences pārvērtēšanas metodi, Pensiju plāna portfelī esošie patiesajā vērtībā 

novērtējamie aktīvi, kas atspoguļoti Pensiju plāna gada pārskatā, tiek novērtēti pārskata perioda 

pēdējā darba dienā, izmantojot iepriekšējās darba dienas slēgšanas pēdējās pieejamās (zināmās) tirgus 

cenas. Pensiju plāna portfelī un Pensiju plāna gada pārskatā esošo patiesajā vērtībā novērtēto aktīvu 

pamatsummas pēc 2020. gada 29. decembra tirgus cenām sastādīja 111 115 511 eiro, savukārt 

pārrēķinot pēc 2020. gada 31. decembra tirgus cenām – 111 048 742 eiro, kas veido starpību 66 769 

eiro apmērā jeb 0.06% no Pensiju plānu aktīviem. Pārrēķins neiekļauj uzkrātos kuponus un 

dividendes, tā kā patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem uzkrājamie procenti un dividendes 

tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu un iekļauti katra parāda instrumenta vērtībā attiecīgajā dienā, 

kas atspoguļo patieso uzkrājumu vērtību uz pārskata perioda beigām. Pensiju plāna gada pārskatā 

esošo patiesajā vērtībā novērtēto aktīvu pamatsummu novērtējums uz 2019. gada 31. decembri veikts 

pēc 2019. gada 27. decembra tirgus cenām. 

 

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 kotētos ieguldījumu fondus un 

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. Šajā līmenī tiek iekļauti ieguldījumi riska kapitāla fondos un atvasinātie 

finanšu  instrumenti, kuru vērtēšanā būtiska sastāvdaļa ir dati, kuri nav novērojami aktīvā 

tirgū. 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

2.3. Finanšu aktīvi un finanšu saistības (turpinājums) 

 
(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. Izmaksām pieejamo neto aktīvu pārskatā šai kategorijai atbilst 

postenis “Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm”. Līdz 2017. gada 31. decembrim minētais 

postenis atbilda kategorijai “Aizdevumi un debitoru parādi” un to uzskaitīja amortizētajā iegādes 

vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. 

 

(c) Alternatīvie ieguldījumu fondi 

Ieguldījumi alternatīvajos ieguldījumu fondos tiek pārvērtēti reizi ceturksnī, kad no riska kapitāla 

fonda pārvaldītājiem tiek saņemti fondu ceturkšņa pārskati. Novērtējums veikts pārskata perioda 

pēdējā darba dienā (30.12.2020.), balstoties uz alternatīvo ieguldījumu fondu 2020. gada 3. ceturkšņa 

pārskatu datiem. Līdzekļu turētājs uzskata, ka Ieguldījumu riska kapitāla fondos patiesā vērtība atbilst 

Pensiju plāna daļai šo fondu neto aktīvu bilances vērtībā. Pensiju plāna portfelī un Pensiju plāna gada 

pārskatā esošie alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pārvērtēti pēc 2020. gada 3. ceturkšņa fondu 

pārskatiem, kas sastādīja 2 169 530 eiro, savukārt pārrēķinot pēc 2020. gada 4. ceturkšņa fondu 

pārskatiem, kas saņemti pēc pārskata gada beigām – 2 334 946 eiro, kas veido starpību 165 415 eiro 

apmērā jeb 7.62 %. Plāna gada pārskatā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu novērtējums uz 2019. 

gada 31. decembri veikts, balstoties uz alternatīvo ieguldījumu fondu 2019. gada 3. ceturkšņa pārskatu 

datiem. 

 

d) Finanšu saistību klasifikācija 

 

Pensiju plāna finanšu saistībās ietilpst postenis “Uzkrātie izdevumi” un tās tiek uzrādītas amortizētajā 

iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi.  

 

 2.4. 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.   

 

 2.5. Nodokļi 

  

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pensiju plāns nav Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa un Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

 

 2.6. 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. 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi (turpinājums) 

 

 2.7. 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. 

 

 2.8. Procentu un dividenžu ienākumi 

 

Procentu ienākumi par visiem procentus pelnošiem finanšu instrumentiem tiek atzīti kā procentu 

ienākumi izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības 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, SEB 

pensiju fonda 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. Naudas plūsmas procentu likmju riska samazināšanas nolūkos 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 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.  

 
Procentu likmju svārstību risks tika aprēķināts, balstoties uz parāda vērtspapīru ienesīgumu 2020. 

gada 31. decembrī (2019. gada 31. decembrī). Tika aprēķināts, kā tiktu ietekmēta Pensiju plāna peļņa, 

ja ienesīgums pārskata gadā izmainītos par 1 procentu punktu. 

 

 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

17 

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

3.  Risku vadība (turpinājums) 

 

3.1.  Finanšu riska vadība (turpinājums) 
 

Uz 2020. gada 31. decembri 

Ieguldījuma 

valūta 

Uzskaites 

vērtība 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

     -1% +1% 

   EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri:      

 EUR 29 654 200 1 015 765 (1 015 765) 

   29 654 202 1 015 765 (1 015 765) 

 

 

Uz 2019. gada 31. decembri 

Ieguldījuma 

valūta 

Uzskaites 

vērtība 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

     -1%% +1%% 

   EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri:     

 EUR 40 743 956 685 148 (1 661 531) 

 USD 666 032 6 775 (11 920) 

   41 409 988 691 923 (1 673 451) 

 

(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 2020. gada 31. decembri ieguldījumu fondu ieguldījumu 

apliecībām un akcijām. Cenu svārstību riska aprēķinos tika izmantotas Eiropas un pasaules akciju 

fondu indeksu cenu standarta novirzes, bet obligāciju fondu aprēķinos Eiropas valstu korporatīvo 

obligāciju, jaunattīstības valstu obligāciju un pasaules augsta ienesīguma obligāciju fondu indeksu 

standarta cenu novirzes. 

 

Uz 2020. gada 31. decembri Uzskaites vērtība 

Negatīvā ietekme 

uz pārskata gada 

peļņu 

Pozitīvā ietekme 

uz pārskata gada 

peļņu 

 EUR EUR EUR 

Ieguldījumi fondu ieguldījumu  83 564 068 (26 399 539) 26 399 539 

apliecībās un akcijās:    

 83 564 070 (26 399 539) 26 399 539 

 

Tirgus cenu svārstību risks tika aprēķināts uz 2019. gada 31. decembri ieguldījumu fondu ieguldījumu 

apliecībām. Cenu svārstību riska aprēķinos tika izmantota cenu standarta novirze. STOXX Europe 

600 indeksa standarta novirze 2019. gadā bija  11.64%, kas tika izmantota Rietumeiropas un Baltijas 

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 2019. gada 31. decembri Uzskaites vērtība 

Negatīvā 

ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

Pozitīvā ietekme 

uz pārskata gada 

peļņu 

 EUR EUR EUR 

Ieguldījumi fondu ieguldījumu     

apliecībās un akcijās: 75 106 532 (820 211) 820 211 

    

 75 106 532 (820 211) 820 211 

 

(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.  

 

Uz 2020. gada 31. decembri  pensiju plānā nav ieguldījumu, kas nav EUR valūtā. 

Uz 2019. gada 31. decembri  ir pieņemts, ka iespējamās valūtas kursa svārstības ir 10% robežās 

ieguldījumiem, kas nav  EUR valūtā.  

 

Uz 2019. gada 31. decembri 

Ieguldījuma 

valūta 

Uzskaites 

vērtība 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

Ietekme uz 

pārskata gada 

peļņu 

   -10% +10% 

  EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri ar fiksētu      

un mainīgu ienākumu USD 666 032 (66 603) 66 603 

     

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 

 

USD 3 954 955 (395 496) 395 496 

  4 620 987 (462 099) 462 099 

 
(d) Kredītrisks 

 

Kredītrisku vadības nolūkos, kas ir saistīts ar vērtspapīru emitentiem, tiek veikta katra emitenta 

kredīta atmaksas spējas regulāra novērtēšana un tiek noteikts ieguldījumu limits, katras emitentu 

grupas ietvaros. 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 15. pielikumu. 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

19 

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

3.  Risku vadība (turpinājums) 

 

3.1.  Finanšu riska vadība (turpinājums) 
 

(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.  

 
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 finanšu instrumentu bilances vērtība. SEB pensiju fonda vadība ir izvērtējusi Pensiju plāna 

ieguldījumu likviditāti un secinājusi, ka patiesajā vērtībā novērtēto ieguldījumu patiesās vērtības 2020. 

gada 31. decembrī iespējamās novirzes no attiecīgo ieguldījumu kotētajām cenām nav būtiskas. Cits 

postenis, kas prasa izmantot būtiskas aplēses un novērtējumus, ir ieguldījums riska kapitālā ar bilances 

vērtību  EUR 2 169 530. Ieguldījumi riska kapitālā tiek sākotnēji uzskaitīti atbilstoši riska kapitāla fondā 

ieguldītajām summām. Riska kapitāla fonda pārvaldītājam ir jāatskaitās par ieguldījumu riska kapitāla 

fondā patieso vērtību ne retāk kā reizi gadā. Finanšu pārskatos ieguldījumi riska kapitāla fondos tiek 

klasificēti patiesās vērtības hierarhijas 3.līmenī, jo vērtējums (parasti) nav balstīts uz novērojamiem 

tirgus datiem. SEB pensiju fonda vadība uzskata, ka ieguldījumu riska kapitālā patiesā vērtība atbilst 

Pensiju plāna daļai šo fondu neto aktīvu bilances vērtībā.  
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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. 

 

 

2020 

EUR 

 

2019 

EUR 

 

Individuālās iemaksas (individuālie līgumi) 11 675 085 11 613 353 

Individuālās iemaksas (kolektīvie līgumi) 57 178 49 868 

 11 732 263 11 663 221 

 

6. Darba devēju iemaksas 

 

Saskaņā ar individuālās dalības līgumiem 76 258 85 920 

Saskaņā ar kolektīvās dalības līgumiem  4 751 463 4 965 129 

 4 827 721 5 051 049 

 

7.  Pārējās iemaksas 

   

Trešo personu iemaksas dalībnieku labā Pensiju fondā 7 472 9 186 

Solidaritātes iemaksas 2 966 489 996 

 10 438 499 182 

 

8. Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem un plāniem 

 

No citiem Pensiju fondiem 657 878 198 040 

No citiem Pensiju plāniem 902 178 486 770 

 1 560 056 684 810 

 

9. Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem un plāniem 

 

Uz citiem pensiju fondiem 218 515 183 610 

Uz citiem pensiju plāniem 296 032 173 402 

 514 547 357 012 

 

10. Administratīvie izdevumi 

   

Pensiju plāna administrēšanas izdevumi (skat. 23. pielikumu) 579 142 662 630 

Administrēšanas komisijas samazinājums pensiju plāna dalībniekiem, kas 

atbilst atlaižu kritērijiem (22. Pielikums) (21 800) (19 212) 

 557 342 643 418 

 

• Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – 0.39% no dalībnieku vai to labā veiktajām iemaksām. 

(2019: 0.39%). Komisijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tiek segtas no SEB pensiju fonda 

pamatdarbības ieņēmumiem un netiek attiecinātas uz pensiju plāna dalībniekiem.  

• SEB pensiju fondam – līdz 0.85% (2019: līdz 0.90%) apmērā no vidējās gada aktīvu vērtības. 

Komisija SEB Pensiju fondam tiek aprēķināta katru dienu no Pensiju plāna kopējās aktīvu 

vērtības. 2020. Gadā dalībniekiem, kas papildus pensiju uzkrājumam Pensiju plānā bija 

izvēlējušies vēl kādu no pensiju uzkrājuma produktiem SEB grupas uzņēmumos, tika aprēķināta 

atlaide 25% apmērā no līdzekļu pārvaldīšanas komisijām un  segta no pensiju plānu 
administrēšanas izdevumiem.  
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

11. Procentu ienākumi 

 

 

 

 

Ienākumi no valdības un korporatīvajiem vērtspapīriem 

2020 

EUR 

 

648 920 

2019 

EUR 

 

732 463 

 648 920 732 463 

 

12. Ienākumi no pensiju fonda 

   

AS „SEB atklātais pensiju fonds” peļņas daļa  46 047 12 268 

Citi ienākumi - 4 240 

 46 047 16 508 

 

Atbilstoši likumam „Par privātajiem pensiju fondiem” SEB Pensiju fonda peļņa tiek sadalīta pensiju 

plāna dalībniekiem. Saimnieciskās darbības peļņa par 2019. gadu EUR 66 550 apmērā tika sadalīta 

proporcionāli uz visu pārvaldīšanā esošo pensiju plānu aktīviem 2020. gada februārī un peļņa par 

2020. gadu EUR 4 114  apmērā tika sadalīta proporcionāli uz visu pārvaldīšanā esošo pensiju plānu 

aktīviem 2021. gada februārī un tiks iekļauta Plāna 2021. gada ienākumos. 

  

13.  Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) 

 2020 

EUR 

2019 

EUR 

 

Fiksēta ienākuma vērtspapīru un riska kapitāla  pārvērtēšana (392 761) 1 061 421 

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārvērtēšana 1 866 936 8 825 144 

Akciju pārvērtēšana (69 508) (8 965) 

Valūtas kursa svārstības 67 253 82 852 

 1 471 920 9 960 452 

 

 
14. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi 

 

Komisijas maksa līdzekļu turētājam (23. pielikums) 102 060 120 438 

Komisijas maksa līdzekļu pārvaldītājam (23. pielikums) 478 703 455 069 

Izdevumi par norēķinu kontiem 38 844 25 607 

 619 607 601 114 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

15. Ieguldījumu kustības pārskats  

 

(1) Ieguldījumu kustības pārskats par 2020. gadu uz 2020. gada 31. decembri* 

 

 

Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2019. Pieaugums Samazinājums 

Pārvērtēšana, 

neto 

Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2020. 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri un citi 

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 41 409 988 

 

 4 141 822 

 

(15 881 412) 

 

(16 196) 29 654 202 

Ieguldījumu fondi  74 189 241 14 558 251 (7 682 785) 1 313 347 82 378 054 

Riska kapitāls 594 551 6 709 (141 059) 87 608 547 809 

Akcijas 322 740 384 975 - (69 508) 638 207 

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 12 128 619 

 

9 031 183 

 

- 
- 

21 159 802 

Uzkrātie izdevumi (299 337) - 24 184 - (275 153) 

Tīrā pozīcija 128 345 802 28 122 940 (23 681 072) 1 315 251 134 102 921 

 

* novērtējums veikts pārskata perioda pēdējā darba dienā 30.12.2020., izmantojot iepriekšējās darba 

dienas 29.12.2020. slēgšanas tirgus cenas 

 

Tabulā uzrādītas vidējās efektīvās procentu likmes pa ieguldījuma veidiem. 

 2020 

% 

2019 

% 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 0.46 0.44 

 

Parāda vērtspapīru un citu vērtspapīru ar fiksētu ienākumu iedalījums pēc S&P kredītreitingiem: 

 
31.12.2020. 31.12.2019. 

Reitings Vērtība EUR 

% no kopējā 

ieguldījuma Vērtība EUR 

% no kopējā 

ieguldījuma 

A - - 25 906 758 62.56% 

A- 671 365 2.26% 668 559 1.61% 

A+ 12 679 259 42.76% - - 

B 626 183 2.11% - - 

BB- - - 745 907 1.80% 

BBB- 799 904 2.70% 803 095 1.94% 

BBB+ 7 629 344 25.73% 5 096 797 12.31% 

BBB 6 136 822 20.69% 7 086 283 17.11% 

BB+ 1 111 325 3.75% 1 102 589 2.67% 

Kopā 29 654 202 100.00% 41 409 988 100.00% 

 

Visas Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm ir naudas atlikumi AS „SEB banka”, kuras S&P 

noteiktais kredītreitings ir “A+” (2019: “A+”). 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

15. Ieguldījumu kustības pārskats (turpinājums) 

 
(a) Ieguldījumu kustības pārskats par 2019. gadu uz 2019. gada 31. decembri* 

 

 

Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2018. Pieaugums Samazinājums 

Pārvērtēšana, 

neto 

Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2019. 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri un citi 

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 43 956 933 

 

 2 872 924 

 

(6 366 167) 

 

946 298 41 409 988 

Ieguldījumu fondi  55 385 364 31 446 991 (22 727 821) 10 084 707 74 189 241 

Riska kapitāls** 1 681 349 67 156 (1 300 388) 146 434 594 551 

Akcijas 331 705 - - (8 965) 322 740 

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 7 936 898 

 

4 191 721 

 

- 
- 

12 128 619 

Uzkrātie izdevumi (298 472) (865) - - (299 337) 

Tīrā pozīcija 108 993 777 38 577 927 (30 394 376) 11 168 474 128 345 802 

 

* novērtējums veikts pārskata perioda pēdējā darba dienā 30.12.2019., izmantojot iepriekšējās darba 

dienas 27.12.2019. slēgšanas tirgus cenas 

** Daļa no ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu riska kapitāla fondos, kas tika investēti jaundibināmās 

komercsabiedrībās, kuras pārvalda un attīsta nekustamā īpašuma objektus atbilstoši Finanšu un kapitāla 

tirgus norādījumiem 2019 gada laikā tika pārklasificētas uz Ieguldījumu fondu pozīciju, jo pēc būtības nav 

pielīdzināmi inovatīviem projektiem vai tehnoloģijām. Pārklasifikācija par kopējo summu 1 151 357 EUR 

ir uzrādīta kā samazinājums Riska kapitāla un kā pieaugums Ieguldījumu fondu pozīcijā. 

 
 (b) 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 

 EUR EUR EUR EUR EUR  

 

Aktīvi 

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 

 

Saistības 

 

21 159 802 

 

 

 

21 159 802 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

21 159 802 

 

 

 

Uzkrātie izdevumi 275 153 - - 275 153 275 153 - 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi 

 

 

134 102 921 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

134 102 921 

 

 

134 102 921 

 

 

 31.12.2020. 

 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 

 EUR EUR EUR EUR  

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 

finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 

zaudējumos     

- tai skaitā parāda vērtspapīri*  - 29 654 202 - 29 654 202 
- tai skaitā ieguldījumu fondi* 80 756 333 - 1 621 721 82 378 054 

- tai skaitā akcijas* 638 207 - - 638 207 

- tai skaitā riska kapitāls** - - 547 809 547 809 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

15. Ieguldījumu kustības pārskats (turpinājums) 

 

(b) Patiesās vērtības hierarhija (turpinājums) 

 

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 

 EUR EUR EUR EUR EUR  

 

Aktīvi 

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 

 

Saistības 

 

12 128 619 

 

 

 

12 128 619 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 128 619 

 

 

 

Uzkrātie izdevumi 299 337 - - 299 337 299 337 - 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi 

 

 

128 345 802 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

128 345 802 

 

 

128 345 802 

 

 

 31.12.2019. 

 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 

 EUR EUR EUR EUR  

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie 

finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 

zaudējumos     

- tai skaitā parāda vērtspapīri* - 41 409 988 - 41 409 988 

- tai skaitā ieguldījumu fondi* 73 418 270 - 770 971 74 189 241 

- tai skaitā akcijas* 322 740 - - 322 740 

- tai skaitā riska kapitāls** - - 594 551 594 551 
 

     

* novērtējums veikts pārskata perioda pēdējā darba dienā 30.12.2020. (30.12.2019.), izmantojot 

iepriekšējās darba dienas 29.12.2020. (27.12.2019.) slēgšanas tirgus cenas 

 

** novērtējums veikts pārskata perioda pēdējā darba dienā 30.12.2020. (30.12.2019.), 

balstoties uz alternatīvo ieguldījumu fondu 2020. gada 3. ceturkšņa (2019. gada 3. ceturkšņa) 

pārskatu datiem 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

16.  Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām  

 

Denominācijas valūta USD EUR Kopā 

2020. gada 31. decembrī EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri un citi 

vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu 

- 29 654 202 29 654 202 

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 
- 21 159 802 21 159 802 

Ieguldījumu fondi  - 82 378 054 82 378 054 

Riska kapitāls - 547 809 547 809 

Akcijas  638 207 638 207 

    

Uzkrātie izdevumi - (275 153) (275 153) 

Tīrā pozīcija EUR - 134 102 921 134 102 921 

Tīrā pozīcija % no 

izmaksām pieejamiem neto 

aktīviem 

- 100.00% 100.00% 

    

2019. gada 31. decembrī    

Aktīvi 4 620 987 124 024 152 128 645 139 

Saistības  - (299 337) (299 337) 

Tīrā pozīcija EUR 4 620 987 123 724 815 128 345 802 

Tīrā pozīcija % no 

izmaksām pieejamiem neto 

aktīviem 

3.60% 96.40% 100.00% 

 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi 2019. gada 31. decembrī un 2020. gada 31. decembrī ir denominēti 

eiro valūtā.   
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 
17. Pensiju plāna aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums 

 

2020. gada 31. decembrī Latvijas 

Republika 

Citas ES 

valstis  

Kopā 

 EUR EUR EUR 

Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri un 

citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 5 738 888 6 940 371 12 679 259 

Komercsabiedrību parāda vērtspapīri un citi 

parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 7 166 839 9 808 104 16 974 943 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 

fiksētu ienākumu 12 905 727 16 748 475 29 654 202 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 21 159 802 - 21 159 802 

Ieguldījumu fondi 1 287 025 81 091 029 82 378 054 

Riska kapitāls 1 802 546 007 547 809 

Akcijas - 638 207 638 207 

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - 

Uzkrātie izdevumi (275 153) - (275 153) 

Kopā  35 079 203 99 023 718 134 102 921 

    

2019. gada 31. decembrī    

Aktīvi 35 738 560 92 906 579 128 645 139 

Saistības (299 337) - (299 337) 

Kopā    35 439 223 92 906 579    128 345 802 

 

18. 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. 

 

2020. gada 31. decembrī Līdz 1 gadam 1 - 5 gadi Vairāk kā 5 

gadi  

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Parāda vērtspapīri un citi 

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu - 23 662 424 5 991 778 29 654 202 

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 21 159 802 - - 21 159 802 

Ieguldījumu fondi 80 756 333 - 1 621 721 82 378 054 

Riska kapitāls - - 547 809 547 809 

Akcijas 638 207   638 207 

Uzkrātie izdevumi (275 153) - - (275 153) 

Kopā 102 279 189 23 662 424 8 161 308 134 102 921 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi (71 035 155) (19 338 591) (43 729 175) (134 102 921) 

Neto likviditāte 31 244 034 4 323 833 (35 567 867) - 

 

 

 



 
PENSIJU PLĀNS SEB-SABALANSĒTAIS 

2020. GADA PĀRSKATS 

 

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

 

27 

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

18.Aktīvu un saistību sadalījums  pēc atlikušā ieguldījuma termiņa (turpinājums) 
 

 Līdz 1 gadam 1 - 5 gadi 

Vairāk kā 5 

gadi  Kopā 

 EUR EUR EUR EUR 

2019. gada 31. decembrī     

Aktīvi 87 056 734 30 758 275 10 830 129 128 645 139 

Saistības  (299 337) - - (299 337) 

Kopā 86 757 398 30 758 275 10 830 129 128 345 802 

Izmaksām pieejamie neto aktīvi (67 871 434) (18 033 622) (42 440 746) (128 345 802) 

Neto likviditāte 18 885 964 12 724 653 (31 610 617) - 

 

 

 

 
19 .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. 
 

2019. gada 31. 

decembrī 

1-3 mēneši 3-6 

mēneši 

6-12 mēneši  1-5 gadi Vairāk kā 5 

gadi  

Bez 

termiņa 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Parāda vērtspapīri 

un citi vērtspapīri 

ar fiksētu 

ienākumu - - - 14 312 662 15 341 540 - 29 654 202 

Prasības uz 

pieprasījumu pret 

kredītiestādēm -  -  -  -  - 21 159 802 21 159 802 

Ieguldījumu fondi - - - - 1 621 721 80 756 333 82 378 054 

Riska kapitāls - - - - 547 809 - 547 809 

Akcijas - - - - - 638 207 638 207 

Kopā aktīvi - - - 14 312 662 17 511 070 102 554 342 134 378 074 

        

Uzkrātie izdevumi (275 153) - - - - - (275 153) 

Kopā saistības (275 153) - - - - - (275 153) 

 

Izmaksām 

pieejamie neto 

aktīvi Pensiju 

plāna 

dalībniekiem 

 

 

- 

 

 

- (71 035 155)* (19 338 591) (43 729 175) - (134102921) 

Bilances 

procentu riska 

jutīguma analīze (275 153) - (71 035 155) (5 025 929) (26 218 105) 102 554 342 - 

* līdz 1 gadam        
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19. Pensiju plāna aktīvu un saistību termiņanalīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām 

(turpinājums) 

 

Vērtspapīri ar fiksētu procentu likmi uzrādīti pēc atlikušā termiņa. 

 
2019. gada 31. 

decembrī        

Aktīvi - 416 135 - 30 758 275 10 830 129 86 640 600 128 645 139 

Saistības (299 337) - - - - - (299 337) 

Izmaksām pieejamie 

neto aktīvi Pensiju 

plāna dalībniekiem 

 

 

- 

 

 

- (67 871 434)* (18 033 622) (42 440 746) - (128 345 802) 

Bilances procentu 

riska jutīguma 

analīze (299 337) 416 135 (67 871 434) 12 724 653 (31 610 617) 86 640 600 - 

* līdz 1 gadam 

        

 

20. Uzkrātie izdevumi 

 

 31.12.2020. 31.12.2019. 

 EUR EUR 

Saistības pret līdzekļu pārvaldītāju IPAS SEB Investment 

Management 

 

124 848 

 

120 306 

Saistības pret līdzekļu turētāju AS SEB banka 102 061 120 438 

Saistības pret AS SEB pensiju fonds 48 244 58 593 

 275 153 299 337 

 

 

21. Pārskats par investīcijām, kuru vērtība pārsniedz  5% no kopējā ieguldījuma veida  

 

(a)  vērtības uz 2020. gada 31. decembri 
 

Finanšu aktīvi Emitents Dzēšanas 

termiņš  

Procentu 

likme 

Valsts Patiesā 

vērtība  

EUR 

% no 

ieguldījuma 

veida 

       

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu     

Ieguldījumu fondi 
PIMCO GIS Emerging 

Markets Bond Fund 
- - 

Īrija 12 166 299 14.56% 

Ieguldījumu fondi 
PIMCO Global HY Fund 

EUR Fund 
 -  - 

Īrija 9 186 003 10.99% 

Ieguldījumu fondi 
Neuberger Berman EMD 

LC Bond Fund 
 -  - 

Īrija 9 037 782 10.82% 

Ieguldījumu fondi PIMCO Euro Credit Fund  -  - Īrija 7 823 130 9.36% 

Ieguldījumu fondi PIMCO Global IG Bond 

Fund EUR  
  

Īrija 5 118 918 6.13% 

Ieguldījumu fondi Fair Oaks High Grade 

Credit Fund 
  

Luksemburga 5 022 490 6.01% 

Ieguldījumu fondi iShares Core S&P 500 ETF   Īrija 4 894 645 5.86% 

Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 

ienākumu 

  53 249 267 63.73% 
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21. Pārskats par investīcijām, kuru vērtība pārsniedz  5% no kopējā ieguldījuma veida 

(turpinājums) 

 
Finanšu 

aktīvi 

Emitents Dzēšanas 

termiņš  

Procentu 

likme 

Valsts Patiesā 

vērtība  

EUR 

% no 

ieguldījuma 

veida 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu     

Obligācija Lietuvas Republika 06.11.2024 2.1% Lietuva 5182805 17.48% 

Obligācija Latvenergo 10.06.2022 1.9% Latvija 4364367 14.72% 

 IGNITIS GRUPE UAB 14.07.2027 2% Lietuva 2776424 9.36% 

Obligācija Latvijas Republika 12.05.2023 0.25% Latvija 2130401 7.18% 

Obligācija Latvijas Republika 27.10.2022 5.25% Latvija 2093227 7.06% 

Obligācija IGNITIS GRUPE UAB 10.07.2028 1.875% Lietuva 1709928 5.77% 

Obligācija Latvijas Republika 27.01.2022 0.375% Latvija 1515260 5.11% 

Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 

fiksētu ienākumu 
  

19 772 412 66.68% 

 

b) vērtības uz 2019. gada 31. decembri 

 
Finanšu aktīvi Emitents Dzēšanas 

termiņš  

Procentu 

likme 

Valsts Patiesā 

vērtība  

EUR 

% no 

ieguldījuma 

veida 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu     

Ieguldījumu fondi X Stoxx Europe 600 ETF - - Luksemburga 3 419 522 4.55% 

Ieguldījumu fondi iShares Core S&P 500 ETF  -  - Īrija 4 585 841 6.11% 

Ieguldījumu fondi 
PIMCO Global IG Bond 

Fund EUR  
 -  - 

Īrija 4 936 628 6.57% 

Ieguldījumu fondi 
Fair Oaks High Grade 

Credit Fund 
 -  - 

Luksemburga 4 940 020 6.58% 

Ieguldījumu fondi PIMCO Global HY Fund 

EUR Fund 
  

Īrija 6 384 807 8.50% 

Ieguldījumu fondi PIMCO Euro Credit Fund   Īrija 7 054 803 9.39% 

Ieguldījumu fondi Neuberger Berman EMD 

LC Bond Fund 
  

Īrija 9 694 146 12.91% 

Ieguldījumu fondi PIMCO GIS Emerging 

Markets Bond Fund 
  

Īrija 10 230 334 13.62% 

Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 

ienākumu 

  51 246 101 68.23% 

       

Finanšu 

aktīvi 

Emitents Dzēšanas 

termiņš  

Procentu 

likme 

Valsts Patiesā 

vērtība  

EUR 

% no 

ieguldījuma 

veida 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu     

Obligācija Latvijas Republika 27.10.2022 5.25% Latvija 2 181 156 5.27% 

Obligācija Latvijas Republika 30.05.2028 1.125% Latvija 2 308 792 5.58% 

Obligācija Lietuvos Energija UAB  14.07.2027 2% Lietuva 2 439 684 5.89% 

Obligācija Latvijas Republika  12.05.2023 0.25% Latvija 3 828 705 9.25% 

Obligācija Latvenergo  10.06.2022 1.9% Latvija 4 410 660 10.65% 

Obligācija Lietuvas Republika  06.11.2024 2.1% Lietuva 5 233 486 12.64% 

Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 

fiksētu ienākumu 
  

20 402 483 49.28% 

Neviens individuālais ieguldījums nepārsniedz 5% no izmaksām pieejamajiem neto aktīviem. 
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Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums) 

 

22. 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; 

• IPAS SEB Investment Management kā Pensiju plāna administratora SEB pensiju fonda saistītā 

sabiedrība. 

Darījumi ar saistītajām personām: 

 

2020 

EUR 

2019 

EUR 

Darījumi ar saistīto sabiedrību SEB pensiju fonds   

Administrēšanas komisijas (skat. 10. pielikumu) (557 342) (643 418) 

 

Darījumi ar saistīto sabiedrību AS SEB banka   

Komisijas maksa līdzekļu turētājam AS SEB banka (skat. 14. 

pielikumu) (102 060) (120 438) 

 

   

Darījumi ar saistīto sabiedrību IPAS SEB Investment 

Management   

Komisijas maksa par līdzekļu pārvaldīšanu (skat. 14. pielikumu) (478 703) (455 069) 

Visi darījumi kopā (1 138 105) (1 218 925) 

 

Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm, uzrādīti  21. pielikumā. 

 

23.  Statistikas ziņas par Pensiju plāna dalībniekiem 

 

 

2020 

Skaits  

2019 

Skaits 

   

Dalībnieki (kolektīvās dalības līgumi) 11 489 11 956 

Dalībnieki (individuālās dalības līgumi) 37 025 39 906 

Kopējais Pensiju plāna dalībnieku skaits gada beigās 

 

48 514 

 

51 862 

 

Pensiju plāna dalībnieku skaita dinamika   

   

Dalībnieku skaits gada sākumā 51 862 50 642 

Iestājušies jauni dalībnieki 1 920 2 990 

Izstājušies dalībnieki sakarā ar Pensiju plānā noteiktā vecuma 

sasniegšanu vai pārveduši kapitālu uz citu pensiju fondu (5 114) (1 598) 

Izstājušies dalībnieki pamatojoties uz mantinieku iesniegumiem (154) (172) 

Dalībnieku skaits gada beigās 48 514 51 862 
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24. Pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūra 

 

 

 

Dalībnieku vecuma grupa 

 

2020 

Dalībnieku  

skaits grupā 

  

2019 

Dalībnieku 

skaits grupā 

  

Līdz 30 gadiem (ieskaitot) 1 028 1 073 

No 31 līdz 40 gadiem (ieskaitot) 5 634 5 998 

No 41 līdz 50 gadiem (ieskaitot) 11 439 11 664 

No 51 līdz 60 gadiem (ieskaitot) 15 736 16 431 

No 61 gada un vecāki 14 677 16 696 

Dalībnieki kopā 48 514 51 862 

 

25.  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: 

• saņemt papildpensiju atbilstoši Pensiju plāna noteikumiem; 

• 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.  

 

26.  Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām 

 

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski 

ietekmēt 2020. gada pārskata novērtējumu.  

Nav šaubu, ka Covid-19 vīrusa izplatīšanās un vīrusa ierobežošanai pielietotās metodes atstās iespaidu 

uz Plāna  darbības rādītājiem 2021.gadā. Pārskata sagatavošanas brīdī precīzi noteikt ietekmi nav 

iespējams, jo situācija mainās strauji, un asās svārstības finanšu tirgos turpina ietekmēt Plāna aktīvu 

vērtības kritumu un investīciju atdevi. Pilna COVID-19 pandēmijas ietekme uz Plāna darbību vēl nav 

zināma, un situācija turpina attīstīties. Plāna vadība uzskata, ka pēc finanšu pārskata datuma, COVID-

19 pandēmija Plāna darbību būtiski neietekmēs. Tomēr šī pieņēmuma pamatā ir finanšu pārskata 

parakstīšanas datumā pieejamā informācija, un turpmāko notikumu ietekme uz Plāna spēju turpināt 

savu darbību nākotnē var atšķirties no vadības novērtējuma. 

 


