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 Informācija par Fondu 
 
Pensiju fonda nosaukums SEB UNIPENSIJA 
  
Pensiju fonda juridiskais statuss akciju sabiedrība atklātais pensiju fonds 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 4000 348 5047 

Rīga, 2000. gada 10. marts 
 
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 
2004. gada 7. maijā 

  
Adrese Pils iela 23, Rīga, LV 1050 
  
Akcionāra vārds, adrese un apmaksātā 
pamatkapitāla daļa 

AS SEB Latvijas Unibanka - 100% 
„Unicentrs”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas raj.,  
LV 1076, Latvija 

  
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati 

Andris Bērziņš – padomes priekšsēdētājs līdz 
05.04.2007 
Viesturs Neimanis – padomes priekšsēdētājs no 
05.04.2007 
Juris Biķis – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Aivars Bērtulis – padomes loceklis 
Nikolajs Sigurds Bulmanis – padomes loceklis 
Adrians Dāvis – padomes loceklis 
Alfs Janevics – padomes loceklis 

  
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie 
amati  

Viesturs Neimanis – valdes priekšsēdētājs līdz 
16.03.2007 
Ainārs Ozols – valdes priekšsēdētāja vietnieks, no 
16.03.2007 valdes priekšsēdētājs 
Armands Grīnbergs – valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Dace Brencēna – valdes priekšsēdētāja vietniece no 
16.03.2007 

  
Pārskata periods 2007. gada 1. janvāris – 2007. gada 31. decembris 
  
Revidenta un atbildīgā zvērināta revidenta 
vārds un adrese 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Komercsabiedrības licence Nr.5 
Kr. Valdemāra iela 19 
Rīga LV-1010 
Latvija 
 
Atbildīgais zvērināts revidents: 
Juris Lapše 
zvērināts revidents 
Sertifikāts Nr. 116 
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Vadības ziņojums 
 
Darbība pārskata gadā 
2007. gadā akciju sabiedrība atklātais pensiju fonds „SEB UNIPENSIJA” (turpmāk tekstā AS SEB 
UNIPENSIJA vai Fonds) turpināja savu straujo izaugsmi gan jaunu klientu piesaistīšanā, gan arī pensiju 
plānu aktīvu pieauguma tempu ziņā. Fonda izaugsmi papildus vēl veicināja likuma „Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” grozījumi, kas tika pieņemti inflācijas tempu samazināšanas nolūkos un kas 
paredzēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu limita palielināšanu ilgtermiņa uzkrājumiem – no 
10% līdz 20% no bruto gada ienākumiem.  
 
AS SEB UNIPENSIJA pēc pensiju plānu neto aktīviem 24.24 milj. latu apmērā ir nostiprinājusi līdera 
pozīcijas starp atklātajiem privātajiem pensiju fondiem Latvijā. AS SEB UNIPENSIJA pensiju plānu 
neto aktīvu apjoma pieaugums bija 50% jeb 8.07 milj. latu, kas veido 55%  no Latvijas atklāto privāto 
pensiju fondu kopējā neto aktīvu apjoma pieauguma. 2007. gada laikā AS SEB UNIPENSIJA saglabāja 
savu tirgus daļu pēc pensiju plānu neto aktīviem 56.20% līmenī.  
 
2007. gadā AS SEB UNIPENSIJA pensiju plānu dalībnieku skaits palielinājās par 19% un sasniedza    
63 813 dalībniekus, no kuriem individuālās iemaksas savā labā veic 50 700 (jeb 79%) privātpersonas. 
Tāpat kā iepriekšējā gadā tieši privātpersonu līdzdalība privātajos pensiju fondos norāda uz sabiedrības 
uzticības pieaugumu ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā. Arī pēc dalībnieku skaita pensiju plānos ar tirgus 
daļu 48.81% AS SEB UNIPENSIJA ir saglabājusi stabilas līdera pozīcijas starp atklātajiem privātajiem 
pensiju fondiem. 
 
2007. gada laikā uzņēmumi no dažādām tautsaimniecības nozarēm turpināja izmantot ilgtermiņa 
uzkrājumus savu darbinieku motivācijai. 2007. gadā AS SEB UNIPENSIJA noslēdza 36 jaunus 
kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem un 19 445 individuālās dalības līgumus ar privātpersonām. 
2007. gada beigās AS SEB UNIPENSIJA apkalpoja 670 uzņēmumus, kas veic iemaksas pensiju plānos 
savu darbinieku labā.  
 
Produkti 
2007. gadā AS SEB UNIPENSIJA piedāvāja saviem klientiem trīs noteikto iemaksu pensiju plānus ar 
atšķirīgu līdzekļu ieguldīšanas politiku – „UNI-SABALANSĒTAIS”, „UNI-AKTĪVAIS” un „UNI-
EIROPENSIJA”. Iemaksas šajos pensiju plānos var veikt gan darba devēji savu darbinieku labā, gan arī 
privātpersonas savā vai citu privātpersonu labā.  
 
Klientu ērtībām 2007. gada augustā AS SEB UNIPENSIJA sadarbībā ar AS SEB UNIBANKA ieviesa 
pilnīgi jaunu individuālās dalības līgumu noslēgšanas iespēju Internetbankā. AS SEB UNIPENSIJA ir 
vienīgais pensiju fonds Latvijā, kas piedāvā klientiem šādu pakalpojumu.  
 
Tāpat kā iepriekšējos gadus, AS SEB UNIPENSIJA sadarbībā ar AS SEB UNIBANKA saviem 
klientiem turpināja piedāvāt Klientu priekšrocību programmu, kas nodrošina atlaides vairākiem bankas 
produktiem un pakalpojumiem kā norēķinu kartes, kredīti un noguldījumi.  
 
Kolektīvās dalības līgumu klientu ērtībai tiek piedāvāta elektroniskā datu pārraide, savukārt 
individuālajiem dalībniekiem ir iespēja veikt regulārus maksājumus, izmantojot automātiskos vai  
AS SEB UNIBANKA piedāvātos regulāros maksājumus.   
 
Saimnieciskās darbības rezultāti 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, AS SEB UNIPENSIJA pamatdarbības ienākumi palielinājās 1.44 reizes 
un sasniedza 96% no pārskata gada kopējiem ienākumiem. Pārējos ienākumus savas darbības 
nodrošināšanai pārskata gadā AS SEB UNIPENSIJA guva no apmaksātā pamatkapitāla ieguldījumiem.  
 
AS SEB UNIPENSIJA pamatkapitāls 2007. gada laikā nav mainījies un ir 480 tūkst. lati. Salīdzinot ar 
iepriekšējo darbības gadu, AS SEB UNIPENSIJA administratīvo izdevumu apjoms ir palielinājies par 
48% straujā klientu skaita un attiecīgo klientu apkalpošanas izmaksu pieauguma dēļ. 
 
2007. gada tīrie zaudējumi 6 711 latu apjomā tiks segti no nākamo gadu peļņas.  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Attīstība 
2008. gadā AS SEB UNIPENSIJA mērķis ir nodrošināt saviem klientiem augstus apkalpošanas 
standartus un saglabāt sasniegto pensiju fonda attīstības dinamiku, piesaistot arvien vairāk gan jaunus 
korporatīvos klientus, gan arī privātpersonas, kā arī palielināt pensiju plānu aktīvu kopējo apjomu.  
 
Lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un piedāvātu jaunus finanšu produktus un pakalpojumus, 
AS SEB UNIPENSIJA sadarbībā ar AS SEB UNIBANKA turpinās pilnveidot uz Interneta bāzes 
veidotus risinājumus individuālo kontu apkalpošanā.  
 
Arī 2008. gadā AS SEB UNIPENSIJA sadarbībā ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību „SEB Dzīvības 
apdrošināšana” turpinās iesākto darbu integrētu finanšu risinājumu attīstībā un piedāvās saviem 
klientiem arī dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus.  
 
2008. gadā un turpmākajos darbības gados AS SEB UNIPENSIJA sadarbībā ar Valsts ieņēmumu 
dienestu pilnveidos klientu apkalpošanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai – tiks 
veikta elektroniska individuālo iemaksu nosūtīšana uz Valsts ieņēmumu dienestu.  
 
Arī turpmāk AS SEB UNIPENSIJA kopā ar pārējiem privātajiem pensiju fondiem veicinās normatīvo 
aktu sakārtošanu, lai radītu labvēlīgus apstākļus ilgtermiņa uzkrājumu veidošanā un vecumdienu 
nodrošināšanā. Bez tam AS SEB UNIPENSIJA turpinās 2006. gadā uzsākto sadarbību ar Eiropas 
Pensiju federāciju (European Federation of Retirement Provisions), lai veicinātu Latvijas privāto 
pensiju sistēmas attīstību Eiropas Savienības kontekstā.  
 
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. 
 
 
Padomes priekšsēdētājs     Valdes priekšsēdētājs 
 
 
____________________     ____________________ 
Viesturs Neimanis     Ainārs Ozols 
 
 
2008. gada 24. aprīlī 
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Paziņojums par AS SEB UNIPENSIJA vadības atbildību 
 
AS SEB UNIPENSIJA valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Fonda finanšu pārskatu 
sagatavošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas nosaka, ka pensiju fondu 
finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem. 
 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 7. līdz 25. lappusei, sniedz patiesu priekšstatu par Fonda finansiālo 
stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tā 2007. gada darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 
 
Fonda vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Fonda aktīvu saglabāšanu, kā 
arī par krāpšanas un citu Fondā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.  
 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem. 
 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 
piesardzīgi un pamatoti. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs   
 
 
 
 
__________________ 
Ainārs Ozols   
 
 
 
2008. gada 24. aprīlī
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 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. gadu 
 
 
 

 2007 
Ls 

2006
Ls

   
Pamatdarbības ienākumi  265 197 183 639
Saimnieciskās darbības izdevumi  (273 470) (184 062)
Neto peļņa / (zaudējumi) no ieguldījumu darbības  

 
1 562 (3 676)

Pamatdarbības zaudējumi  (6 711) (4 099)
   
Procentu izdevumi  - (194)
   
Pārskata gada zaudējumi  (6 711) (4 293)
 

 
Pielikumi no 11. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
      
 
                         
 
_________________  _________________  
 Ainārs Ozols   Dace Brencēna  
 
 
 
2008. gada 24. aprīlī
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Bilance 2007. gada 31. decembrī 
 
  31.12.2007. 

Ls 
31.12.2006.

Ls
Aktīvs   
Nauda un naudas ekvivalenti  83 711 39 318
Termiņnoguldījumi   46 837 60 000
   
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi   
-      Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu  

  
44 087 

 
126 581

   
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas  31 172 22 855
Pamatlīdzekļi  43 176 1 514
Nemateriālie aktīvi  32 370 5 022
   
Kopā aktīvi  281 353 255 290
   
   
Saistības   
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi  37 935 12 801
Pārējās saistības  2 944 2 401
Kopā saistības  40 879 15 202
   
Kapitāls un rezerves   
Apmaksātais pamatkapitāls  480 000 480 000
Pārvērtēšanas rezerves  (1 813) (8 910)
Uzkrātie  zaudējumi  (237 713) (231 002)
Kopā pašu kapitāls  240 474 240 088
   
Kopā  saistības un kapitāls un rezerves  281 353 255 290
   
 
 
Pielikumi no 11. līdz 25. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes locekle 
      
 
                         
 
_________________  _________________  
 Ainārs Ozols   Dace Brencēna  
 
 
 
2008. gada 24. aprīlī  
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