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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Vispārīgā informācija

Sabiedrības nosaukums: INVL atklātais pensiju fonds

Juridiskais statuss: Akciju sabiedrība 

Reģistrācijas numurs, vieta, datums: 40003377918, Rīga, 1998. gada 4. februārī

Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2003. gada 7. maijā

Juridiskā adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija

Biroja adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija

Sabiedrības akcionārs: AB Šiauļiu bankas (100%) līdz 2017. gada 24. augustam

Tilžės iela 149, LT-76348, Šauļi, Lietuva

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" 

(100%) no 2017. gada 25. augusta (izmaiņas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā 

2017. gada 25. augustā)

Smilšu iela 7 - 1, Rīga, Latvija

Sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs Andrej Cyba 

Padomes locekle Laura Križinauskiene no 2018. gada 12. marta

Padomes loceklis Vaidotas Rūkas no 2018. gada 12. marta

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Vytautas Plunksnis līdz 2018. gada 

12.martam

Padomes loceklis Darius Šulnis līdz 2018. gada 12.martam

Padomes loceklis Nerijus Drobavičius līdz 2018. gada 12.martam

Sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Valdes locekle Gunita Misiņa

Finanšu pārskata periods: 2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. decembris

Salīdzinošais periods: 2016. gada 1. janvāris - 2016. gada 31. decembris

Revidents: SIA "PricewaterhouseCoopers"

Komercsabiedrības licence Nr. 5

Reģistrācijas numurs: 40003142793

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija

LR zvērinātā revidente: Terēze Labzova-Ceicāne

Sertifikāta Nr. 184

Sabiedrības padome, kas atstājuši 

amatus  līdz pārskata apstiprināšanai:
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2017. finanšu gads

Sabiedrības padome

Padomes priekšsēdētājs Cyba Andrej

Padomes locekle Laura Križinauskiene 

Padomes loceklis Vaidotas Rūkas 

Valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Valdes locekle Gunita Misiņa

2017. gadā Fonds piedāvāja klientiem sešus plānus ar dažādu riska un ienesīguma profilu, kā arī ar

dažādu pārvaldīšanas maksas struktūru. Tika piedāvāti plāni “INVL Sabalansētais 47+”, "INVL

Konservatīvais 58+" un “INVL Aktīvais 16+”, kas paredz paaugstinātas komisijas pirmajā darbības gadā

un samazinātās komisijas pēc tam, kā arī plāni “Saule - Sabalansētais”, “Jūra - Aktīvais” un “Dzintars -

Konservatīvais”, kas paredz vienmērīgas pārvaldīšanas komisijas. Plāni “INVL Aktīvais 16+” un “Jūra -

Aktīvais” paredz vairāk nekā 50% no plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās un akciju fondos, plāni “INVL

Sabalansētais 47+” un “Saule - Sabalansētais” ļauj ieguldīt akcijās un akciju fondos līdz 50% no plāna

aktīviem, “Dzintars - Konservatīvais” paredz līdz 30% no plāna aktīvu ieguldīšanu akcijās un akciju

fondos, bet "INVL Konservatīvais 58+" paredz ieguldīšanu tikai fiksēta ienākuma vērtspapīros un fondos,

kas tajos iegulda. 

Pārskatā periodā Fonds turpināja strādāt aktīvu pārvaldīšanas jomā, proti, Pensiju plānu dalībnieku pašu

iemaksāto un viņu labā brīvprātīgi iemaksāto naudas līdzekļu uzkrāšana un ieguldīšana, lai nodrošinātu

šiem dalībniekiem papildpensiju. 

2017. gadā pasaules akciju tirgi pieauga, līdz ar ko pieauga Pensiju plānu daļas ar salīdzinoši augstu

akciju un akciju fondu īpatsvaru vērtība. 2017. gadā pieci no sešiem Sabiedrības pārvaldītajiem pensiju

plāniem uzrādīja pozitīvu sniegumu: “Saule - Sabalansētais”, “Jūra - Aktīvais”, “Dzintars - Konservatīvais”,

“INVL Sabalansētais 47+” un "INVL Konservatīvais 58+"; pensiju plānā “INVL Aktīvais 16+” pārāk mazo

aktīvu dēļ 2017. gadā vērtspapīri netika iegādāti.

2017. gada 25. augustā par Fonda akcionāru kļuva Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset

Management". 

Vadības ziņojums

Akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk - Fonds) reģistrēta Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistrā 1998. gada 4. februārī un atbilstoši likumam “Par privātajiem pensiju fondiem” 1998.

gada 23. oktobrī saņēmusi licenci privātā pensiju fonda darbībai, kas ļauj piedāvāt noteiktu iemaksu

pensiju plānus bez garantēta ienesīguma un bez paredzēta biometrisko risku seguma. Finanšu un

kapitāla tirgus komisija ir pārreģistrējusi Fonda licenci privātā pensiju fonda darbībai 2005. gada 31.

martā, 2006. gada 4. janvārī, 2010. gada 16. novembrī un 2015. gada 9. septembrī (ar Nr.

06.04.05.105/291). Fonds ir atklātais pensiju fonds, kas saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju

fondiem", Pensiju plāniem uzkrāj un iegulda Pensiju plānu dalībnieku pašu iemaksāto un viņu labā

brīvprātīgi iemaksātos naudas līdzekļus, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem papildpensiju. Fonds ir

izveidojis un administrē sešus Pensiju plānus: "Dzintars - Konservatīvais" un "INVL Konservatīvais 58+"

(Pensiju plāni ar konservatīvu ieguldījumu politiku), "Saule - Sabalansētais" un "INVL Sabalansētais 47+"

(Pensiju plāni ar sabalansētu ieguldījumu politiku), "Jūra - Aktīvais" un "INVL Aktīvais 16+" (Pensiju plāni

ar aktīvu ieguldījumu politiku) (turpmāk tekstā - Pensiju plāni).

Darbības veids 

Fonda valde

Fonda darbība pārskata gadā

Reģistrācijas numurs: 40003377918

Juridiskā adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050, Latvija
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Vadības ziņojums (turpinājums)

ASV IKP 2017. gadā pieauga par 2,3%. Tas labvēlīgi ietekmēja ASV korporāciju spēju pelnīt un veicināja

ASV akciju indeksa S&P500 pieaugumu par 19,42% 2017. gadā. ASV izaugsmi stimulēja arī dolāra kursa

samazināšana pret eiro: ja 2017. gada sākumā 1 eiro maksāja ap 1,05 dolāru, tad gada beigās eiro jau

maksāja ap 1,2 dolāru. Tajā pašā laikā ASV FRS turpināja dolāra likmes celšanu – 2017. gadā dolāra

bāzes likmes augšēja robeža tika palielināta par 0,75% punktiem no 0,75% līdz 1,5%, kā arī 2017. gada

oktobrī FRS sāka samazināt savu valsts un hipotekāro obligāciju portfeli, investējot jauno obligāciju

pirkšanā mazāk, nekā tiek iegūts no portfelī ietilpstošo obligācijas dzēšanas. Rezultātā pieauga ASV

valsts obligāciju ienesīgums, it īpaši īsajā galā: 5 gadu ASV valsts obligāciju ienesīgums gada laikā

pieauga par 27 bāzes punktiem (b.p.) līdz 2,21%. 

Eiropas centrālā banka saglabāja refinansēšanas likmi bez izmaiņām -0,4% līmenī. Eiro zonas IKP

kopumā 2017. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšēja gada attiecīgo periodu, pieauga par 2,7%.

Bezdarba līmenis eiro zonā samazinājās līdz 8,7% (2016. gada beigās tas bija 9,7%). 2017. gadā Eiropai

izdevās izvairīties no politiskiem satricinājumiem: notika vēlēšanas Francijā un Vācija, un abos gadījumos

uzvārēja politiskie spēki, kas atbalsta ekonomiskās integrācijas padziļināšanu Eiropas Savienībā.

Lielbritānijas izstāšanas process no ES 2017. gadā nerādīja būtiskas problēmas savienības ekonomikai.

Līdz ar to Eiropas akciju indeksi demonstrēja pieaugumu: Vācijas indekss DAX gada laikā palielinājās par

11,51%, Francijas indekss CAC40 gada laikā pieauga par 8,81%, Itālijas FTSE MIB pieauga par 11%,

Spānijas IBEX – par 6,14%. Arī Lielbritānijas FTSE indekss pieauga par 6,2%. Līdz ar stingrākas

monetāras politikas perspektīvu tuvināšanos pieauga arī Eiropas etalona valsts obligāciju ienesīgumi: 5

gadu Vācijas valsts obligāciju ienesīgums pieauga par 33 bāzes punktiem līdz -0,202%, bet 10 gadu

Vācijas obligāciju ienesīgums palielinājās par 21,9 bāzes punktiem līdz 0,427%. 

Attīstības valstīs 2017. gadā tendences arī bija labvēlīgas: izejvielu cenu pieaugums stimulēja

ekonomisku izaugsmi un atbalstīja akciju cenas. Brent naftas barela cena pieauga par 17,69% līdz 66,87

dolāriem, arī citu izejvielu cenas palielinājās. Ķīnas ekonomikai 2017. gadā izdevās stabilizēt izaugsmes

tempus un tādejādi atbalstīt savu akciju tirgu. Līdz ar to perifērijas akciju tirgos indeksi palielinājās:

Brazīlijas akciju indekss BOVESPA pieauga par 24,05%, Indijas fondu biržas indekss SENSEX

palielinājās par 27,91%, Indonēzijas akciju tirgus indekss JCI pieauga par 19,89%. Ķīnas akciju indekss

Shanghai Composite pieauga par 5,55%. Attīstības valstu akciju indekss MSCI Emerging gada laikā

palielinājās par 31,48%. Vienīgais izņēmums bija Krievijas RTS – gada laikā tas samazinājās par 1,77%,

neskatoties uz augsto naftas cenu labvēlīgo ietekmi. 

Runājot par korporatīvām obligācijām, var secināt, ka Eiropas valstu investīciju līmeņa valsts obligāciju

riska prēmijas (kredītspredi) samazinājās – tā, 5 gadu CDS indekss iTRAXX Europe, kas raksturo

investīciju reitinga obligāciju kredītriska prēmijas, nokrita par 24,28 bāzes punktiem līdz 44,83 bāzes

punktiem, bet 10 gadu iTRAXX Europe vērtība samazinājās par 28,19 bāzes punktiem līdz 83,44 bāzes

punktiem. Tajā pašā laikā 5 gadu CDS indekss iTRAXX Crossover, kas raksturo galvenokārt augsta

ienesīguma obligāciju kredītriska prēmijas, samazinājās par 54,42 bāzes punktiem līdz 233,4 bāzes

punktiem, bet 10 gadu iTRAXX Crossover vērtība samazinājās par 43,03 bāzes punktiem līdz 301,4

bāzes punktiem. 

2017. gads bija labvēlīgs finanšu tirgiem: gan akciju, gan obligāciju tirgos kopumā tika fiksēts pieaugums.

Tādu rezultātu nodrošināja gan pasaules ekonomikas pietiekami augstie attīstības tempi, gan arī joprojām

zemas procentu likmes attīstītajās valstīs un lielie brīvas likviditātes apjomi. Tomēr situācija ar zemām

procentu likmēm un milzīgu brīvu līdzekļu apjomu finanšu sistēmā pakāpeniski sāk mainīties: ASV

Federālā rezervju sistēma (FRS) 2017. gadā bija vairākkārt paaugstinājusi bāzes likmi un sākusi

samazināt sava vērtspapīru portfeļa apjomus. Eiropas centrālā banka (ECB), lai gan turpina uzturēt

refinansēšanas likmi negatīvo vērtību apgabalā un izpirkt vērtspapīrus no tirgus kvantitatīvas

mīkstināšanas pasākumu ietvaros, arī sāka samazināt aktīvu izpirkšanas apjomus. Stabilizējoties

ekonomikas izaugsmes tempiem un pieaugot inflācijai, jautājums par stingrākās monetāras politikas

ieviešanu kļūs arvien aktuālāks;  ASV šis jautājums jau ir materializējies centrālās bankas konkrētā rīcībā. 

2017. gadā tika paplašināts aktīvu klāsts, kas tiek iegādāts priekš Fonda pārvaldītajiem fondiem, tajā tika

iekļauti dažu valsts un korporatīvo obligāciju emitenti, kā arī akciju biržā tirgotie fondi (ETF) atbilstoši

noteiktajam sadalījumam, kuru nosaka atsauces indekss. 2018. gadā plānots turpināt paplašināt fiksēta

ienākuma instrumentu klāstu, kā arī turpināt ieguldīt akciju daļu saskaņā ar izvēlēto sadalījumu. Tiek

plānots piesaistīt papildus līdzekļus un jaunus klientus, kas atvieglotu plānu ieguldīšanas procesu,

pieaugot plānu aktīvu apjomam.   
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Fonda pensiju plānu dalībnieku dinamika

31.12.17 31.12.16

Skaits Skaits

Dalībnieku  skaits uz gada sākumu 2 304 2 343

Jaunie Pensiju plānu individuālie dalībnieki 29 14

Jaunie kolektīvās darbības līgumu dalībnieki 5 12

Aizgājušie dalībnieki uz citiem pensiju fondiem (6) (6)

Aizgājušie dalībnieki uz citiem Pensiju plāniem (1) (2)

Dalībnieki, kas sasnieguši Pensiju plānos noteikto pensijas vecumu (44) (57)

Dalībnieku skaits uz gada beigām 2 287 2 304

Andrejs Martinovs Cyba Andrej

Valdes priekšsēdētājs Padomes priekšsēdētājs

2018. gada 27. aprīlī

No pārskata perioda beigām līdz šodienai nav notikuši svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt

pārskata novērtējumu.

Turpmākās attīstības prognoze

Latvijas valsts eiroobligāciju ar dzēšanu 2025. gadā ienesīgums gada laikā samazinājās par 23,7 bāzes

punktiem līdz 0,427%. Valsts obligāciju izpirkšana no tirgus, ko īstenoja Latvijas banka ECB kvantitatīvas

mīkstināšanas ietvaros, joprojām veicināja būtisku Latvijas valsts obligāciju ienesīgumu samazināšanu. 

Vadības ziņojums (turpinājums)

Fonds turpinās piedāvāt klientiem jaunos Pensiju plānus ("INVL Aktīvais 16+", "INVL Sabalansētais 47+"

un "INVL Konservatīvais 58+"), kas tiek pārvaldīti ņemot vērā dalībnieku „dzīves cikla” principu. Fonds

plāno turpināt palielināt ar klientu apkalpošanu saistīto darbinieku skaitu, kuri aktīvi nodarbosies gan ar

esošo klientu apkalpošanu, gan arī jaunu individuālo un korporatīvo klientu piesaisti. Visu šo pasākumu

rezultātā Fonds plāno būtiski palielināt Sabiedrības administrēto aktīvu apjomu. 

Pārskata gadā Fonda apgrozījums bija 17 675 EUR (2016: 16 898 EUR) apmērā. Fonda apgrozījums

gada laikā palielinājās par 4.60%. Fonds noslēdza 2017. gadu ar zaudējumiem 31 588 EUR apmērā

(2016: 28 096 EUR).

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
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_________________________ _________________________

Andrejs Martinovs Gunita Misiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2018. gada 27. aprīlī

Šo gada pārskatu no 3. līdz 23. lapai ir apstiprinājusi akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju

fonds” valde, un valdes vārdā to parakstījuši:

Paziņojums par vadības atbildību

Fonda valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu

pārskatus, kas skaidri un patiesi atspoguļo Fonda finansiālo stāvokli pārskata perioda beigās, kā

arī pārskata perioda darbības rezultātus un naudas plūsmu.

Fonda valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par Fonda līdzekļu saglabāšanu, kā arī

par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Fonda valde apstiprina, ka no 8. līdz 23. lapai iekļautais finanšu pārskats par periodu no 2017.

gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, sagatavots saskaņā ar konsekventi lietotiem

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu

standartiem, Latvijas likumdošanas prasībām un pieņēmumi par finanšu pārskatu sagatavošanu ir

bijuši piesardzīgi un saprātīgi.
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Pielikums 31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 8. 350 706 32 765

Aizdevumi un debitoru parādi 9. - 25 004

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 10. 136 116

Pamatlīdzekļi 11. 120 251

Nemateriālie aktīvi 11. 4 224 6 283

Pārējie aktīvi 12. 1 329 1 323

Kopā aktīvi 356 515 65 742

Saistības

Uzkrātās saistības 13. 11 151 5 673

Kopā saistības 11 151 5 673

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls 14. 400 001 83 118

Akciju emisijas uzcenojums 14. 5 051 5 051

Uzkrātie zaudējumi (28 100) (4)

Pārskata gada zaudējumi (31 588) (28 096)

Kopā kapitāls un rezerves 345 364 60 069

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 356 515 65 742

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andrejs Martinovs Gunita Misiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2018. gada 27. aprīlī

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
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Pielikums 2017 2016

EUR EUR

Pamatdarbības ienākumi 3. 17 675 16 898

Pārējie ienākumi 4. 18 -

Komisijas naudas izdevumi 5. (6 346) (6 104)Zaudējumi no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu - -

Pārējie izdevumi 6. (257) (150)

Administratīvie izdevumi 7. (40 488) (36 551)

Nolietojums 11. (2 190) (2 189)Uzkrājumu veidošanas rezultāts - -

Neto zaudējumi/ Kopējie visaptverošie zaudējumi (31 588) (28 096)

Attiecināms uz Fonda akcionāru (31 588) (28 096)

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Andrejs Martinovs Gunita Misiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2018. gada 27. aprīlī

VISAPTVEROŠAIS IENĀKUMU PĀRSKATS
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Pielikums 2017 2016

EUR EUR

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

Pārskata gada zaudējumi (31 588) (28 096)Uzkrājumu veidošanas rezultāts - -

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums 11. 2 190 2 189Procentu (ienākumi) 4 - -

(29 398) (25 907)

Aizdevumu un debitoru parādu samazinājums/ (pieaugums) 25 004 (25 004)

Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums) (20) (116)

Uzkrāto saistību pieaugums 5 478 2 671

Pārējo aktīvu samazinājums/ (pieaugums) (6) 177

1 058 (48 179)

1 058 (48 179)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Akciju emisija 14. 316 883 25 004

316 883 25 004

Neto naudas plūsma 317 941 (23 175)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 32 765 55 940

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 8. 350 706 32 765

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

_________________________ _________________________

Andrejs Martinovs Gunita Misiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2018. gada 27. aprīlī

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

Naudas un naudas ekvivalentu samazinājums 

Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības 
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Apmaksātais 

pamatkapitāls

Akciju 

emisijas 

uzcenojums

Uzkrātie 

zaudējumi

Pašu kapitāls 

kopā

EUR EUR EUR EUR

Atlikums 2015. gada 31. decembrī 70 672 5 051 (12 562) 63 161

Pamatkapitāla samazinājums (12 558) - 12 558 -

Pamatkapitāla palielinājums 25 004 - - 25 004

Kopējie visaptverošie zaudējumi - - (28 096) (28 096)

Atlikums 2016. gada 31. decembrī 83 118 5 051 (28 100) 60 069Pamatkapitāla samazinājums  (skatīt 14. - -

Pamatkapitāla palielinājums (skatīt 14. 

pielikumu) 316 883 - - 316 883

Kopējie visaptverošie zaudējumi - - (31 588) (31 588)

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 400 001 5 051 (59 688) 345 364

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

_________________________

Andrejs Martinovs Gunita Misiņa

Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle

2018. gada 27. aprīlī

KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums

1.

1.1. Informācija par uzņēmuma darbību

1.2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi

1.3.

NOZĪMĪGI GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

Pensiju plānu līdzekļu turētājbanka ir AS "Swedbank", juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-

1048.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR), kas ir arī

Fonda funkcionālā valūta. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017.

gada 31. decembrim. 

Grozījumi 12. SGS “Ienākuma nodokļi” – atliktā nodokļa atzīšana nerealizētajiem zaudējumiem” (spēkā

pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 1. janvārī vai vēlāk).

Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušies spēkā 2017. gadā un tiem nav būtiskas

ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem:

Pieņemtie grāmatvedības uzskaites principi atbilst iepriekšējā finanšu gadā pieņemtajām politikām.

AS "INVL atklātais pensiju fonds", vienotais reģistrācijas Nr.40003377918, juridiskā adrese Smilšu iela 7-

1, Rīga, LV-1050. 2017. gadā Fonds piedāvāja saviem klientiem sešus noteikto iemaksu pensiju plānus

ar atšķirīgu līdzekļu ieguldīšanas politiku - "Saule - Sabalansētais", "Dzintars - Konservatīvais", "Jūra -

Aktīvais",  "INVL Sabalansētais 47+", "INVL Konservatīvais 58+" un "INVL Aktīvais 16+".

Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas

sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai arī nav apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā, un

attiecas uz Sabiedrības darbību:

9. SFPS “Finanšu instrumenti” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk).

Galvenās jaunā standarta iezīmes ir sekojošas:

• Finanšu aktīvi tiek klasificēti trīs vērtēšanas kategorijās: tie, kurus turpmāk novērtēs amortizētajā

iegādes vērtībā; tie, kurus turpmāk novērtēs patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu pārējos ienākumos

(PVPI); un tie, kurus turpmāk novērtēs patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

(PVPZA);

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu

pārskatu standartiem (SFPS), pamatojoties uz likumdošanā noteiktajā kārtībā sastādītajiem uzskaites

reģistriem. Uzskaites reģistri ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites pamatprincipu.

Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management",

juridiskā adrese: Smilšu ielā 7-1, Rīgā, LV-1050. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīšanā

atrodas arī sekojoši Fondēto pensiju sistēmas ieguldījumu plāni: Ieguldījumu plāns "INVL EKSTRA

16+", Ieguldījumu plāns "INVL KOMFORTS 47+", Ieguldījumu plāns "INVL Konservatīvais 58+" un

Ieguldījumu plāns "INVL INDEX DIRECT". Sabiedrības pārvaldīšanā atrodas slēgtais alternatīvo

ieguldījumu fonds "Riga Property Fund" ar apakšfondiem: Slēgtais alternatīvo ieguldījumu apakšfonds

"Core Property Subfund" un Slēgtais alternatīvo ieguldījumu apakšfonds "URBAN Development

Subfund". 

Fonda 2017. gada finanšu pārskati ir apstiprināti ar Valdes lēmumu 2018. gada 27. aprīlī. Akcionāram ir

tiesības koriģēt finanšu pārskatu pēc tā publicēšanas.

Bilance ir sagatavota, izmantojot likviditātes metodi. Aktīvi un saistības atspoguļotas likviditātes

samazinošā kārtībā un nav sadalītas starp īstermiņa un ilgtermiņa.

Grozījumi 7. SGS “Naudas plūsmu pārskats” – par atklājamās informācijas sniegšanas iniciatīvu (spēkā

pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 1. janvārī vai vēlāk).
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)

1.4. Svarīgākās grāmatvedības aplēses un pieņēmumi

• Parāda instrumentu klasifikācija ir atkarīga no sabiedrības finanšu aktīvu vadības biznesa modeļa, kā

arī no tā vai līgumiskās naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un procentu maksājumiem

(TPPM). Ja parāda instrumentu tur, lai iekasētu naudas plūsmas, to var uzskaitīt amortizētajā iegādes

vērtībā, ja tas atbilst TPPM prasībām. Tādi parāda instrumenti, kas izpilda TPPM prasības, tomēr kurus

tur portfelī ar mērķi gan iekasēt aktīvu naudas plūsmas, gan pārdot, var tikt klasificēti kā PVPI. Finanšu

aktīvi, kuru naudas plūsmas neatbilst TPPM prasībām, jāvērtē PVPZA (piemēram, atvasinātie finanšu

instrumenti). Iegultie atvasinātie instrumenti netiek atdalīti no finanšu aktīviem, tomēr tiek iekļauti

izvērtējot TPPM prasības;

• 9. SFPS ievieš jaunu modeli vērtības samazinājuma atzīšanai – sagaidāmo kredītzaudējumu (SKZ,

expected credit loss) modelis. Modelim ir trīs pakāpju pieeja, kas balstās uz izmaiņām finanšu aktīva

kredītkvalitātē salīdzinot ar sākotnējo atzīšanu. Praksē jaunās prasības nozīmēs to, ka sabiedrībai

finanšu aktīva sākotnējās atzīšanas brīdī būs jāatzīst tūlītējie zaudējumi, kas būs vienādi ar 12 mēnešos

SKZ, arī tad, ja finanšu aktīvi būs bez vērtības samazināšanās pazīmēm (pircēju un pasūtītāju parādiem

būs jāatzīst to mūža SKZ). Notiekot būtiskam kredītriska pieaugumam, vērtības samazinājumu mērīs

izmantojot aktīva mūža SKZ, nevis 12 mēnešu SKZ. Modelis iekļauj operacionālus atvieglojumus

līzingam un pircēju un pasūtītāju parādiem;

Fonda vadība pieņēma lēmumu neieviest jaunus standartus un interpretācijas pirms to spēkā stāšanās

datuma. Fonda vadība uzskata, ka jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešanai nav būtiskas

ietekmes uz Fonda finanšu pārskatiem ieviešanas gadā.

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek

atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgo periodu,

vai arī periodā, kad aplēses tiek pārskatītas, un nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan tekošo,

gan nākamos periodus. 

Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus,

kuri ietekmē politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus.

Aplēšu un ar tām saistīto pieņēmumu pamatā ir vēsturiskā pieredze un dažādi citi faktori, kuri tiek

uzskatīti par saprātīgiem attiecīgajos apstākļos un kuru rezultāts veido pamatu lēmumu pieņemšanai

par aktīvu un saistību bilances vērtību, kuru nav iespējams noteikt, izmantojot citus avotus. Patiesie

rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

Veidojot aplēses, tiek ņemts vērā darbības turpināšanas princips un novērtēti zaudējumi no vērtības

samazināšanās. 

15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1.

janvārī vai vēlāk). Jauns standarts ievieš ieņēmumu atzīšanu kopā ar preču vai pakalpojumu nodošanu

pircējam, atbilstoši darījuma cenai. Ja atsevišķās preces un pakalpojumi tiek apvienoti piedāvājumu

pakās, katras atsevišķās preces vai pakalpojuma pārdošana ir atzīstama kā atsevišķs darījums un

jebkādas līguma atlaides parasti ir jāattiecina uz katru darījuma elementu. Darījumiem ar mainīgu

atlīdzību ir jāatzīst minimālo summu kas nav pakļauta būtiskam atcelšanas riskam. Izmaksas, kas

saistītas ar klientu līgumu noslēgšanu ir kapitalizējamas un amortizējamas līguma darbības laikā.  

Izvērtējot 9. SFPS ietekmi uz Fonda finanšu ieguldījumiem, netiek prognozēta būtiska ietekme. Tomēr

sākot ar 2018. gada janvāri papildus jāveic paredzamo kredītzaudējumu aprēķins un jāveido uzkrājumi

vērtības samazinājumam, kas būs atkarīgs no finanšu aktīvu kredītkvalitātes pakāpes, potenciālās

defolta pakāpes un jāveido uzkrājums. Paredzamie kredītzaudējumi tiks novērtēti ne retāk kā vienu reizi

gadā.

Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas

sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk, vai arī nav apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā, un

attiecas uz Sabiedrības darbību (turpinājums):

• Riska ierobežošanas uzskaites prasības tika papildinātas, lai saskaņotu uzskaiti ar riska pārvaldību.

Standarts piedāvā sabiedrībām grāmatvedības politiku izvēli starp 9. SFPS riska ierobežošanas

uzskaites ieviešanu vai 39. SGS piemērošanas turpināšanu visiem riska ierobežošanas instrumentiem,

jo 9. SFPS pašreiz nereglamentē makro risku ierobežošanas instrumentu uzskaiti.

• Pašu kapitāla instrumentus vienmēr vērtē patiesajā vērtībā. Tomēr vadībai ir iespēja izdarīt

neatsaucamu izvēli uzrādīt patiesās vērtības izmaiņu pārējos ienākumos, ja instrumentu netur

tirdzniecības nolūkā. Ja pašu kapitāla instrumentu tur tirdzniecībai, izmaiņas patiesajā vērtībā jāuzrāda

peļņas vai zaudējumu pārskatā;

• Vairums no 39. SGS prasībām attiecībā uz finanšu saistību klasifikāciju un novērtēšanu palika

nemainīgas arī 9. SFPS. Galvenā izmaiņa attiecas uz to, ka sabiedrībai pārējo ienākumu sastāvā būs

jāuzrāda sava kredītriska izmaiņu ietekme uz finanšu saistībām, kas tiek vērtētas patiesajā vērtībā ar

pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

Izvērtējot 15. SFPS ietekmi uz Fonda darbības rezultātiem, netiek prognozēta būtiska ietekme.  

Grozījumi 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.

gada 1. janvārī vai vēlāk).
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
1.5. Finanšu instrumenti

1.6. Aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits

1.7. Nodokļi

1.8. Ienākumu un izdevumu attiecināšana uz pensiju plāna dalībniekiem

1.9. Procentu  ienākumi

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Fonds nav uzņēmumu ienākuma nodokļa un

pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

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.

Procentu ienākumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā par visiem procentus pelnošajiem

aktīviem saskaņā ar uzkrāšanas principu. Ieņēmumi tiek atzīti, ja ir pārliecība, ka ekonomiskie labumi

plūdīs uz Fondu.

Fondam nav tādu finanšu instrumentu, kas klasificētos kā Līdz termiņa beigām turētie vai kā Patiesajā

vērtībā novērtētie finanšu aktīvi vai saistības. Fonda finanšu instrumentu bilances posteņu sadalījums

pa kategorijām ir sekojošs:

- Kategorijā Aizdevumi un debitoru parādi ietilpst Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm,

Aizdevumi un debitoru parādi un Pārējie aktīvi;

-      Kategorijā Pārējās finanšu saistības ietilpst Uzkrātās saistības.

Aizdevumi un debitoru parādi

Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū, ar fiksētiem vai

nosakāmiem maksājumiem. Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un

turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā. Aizdevumu un debitoru parādu amortizētā iegādes vērtība 

tiek aprēķināta, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. Aizdevumu un debitoru kategorijā

klasificētie vērtspapīri tiek uzskaitīti to iegādes un amortizētā diskonta (vai prēmijas) vērtību kopsummā,

ienākumu atzīšanai un uzskaites vērtības noteikšanai pielietojot likmi, kas precīzi diskontē līdz finanšu

aktīva termiņa beigām vai nākamajam procentu likmes maiņas datumam paredzamo nākotnes naudas

maksājumu plūsmu līdz finanšu aktīva pašreizējai uzskaites vērtībai. 

Aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un finanšu stāvokļa pārskatā 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 izpildītas vienlaicīgi.

- aizdevumi un debitoru parādi.

Finanšu instrumentu iegāde un pārdošana tiek atzīta darījuma noslēgšanas dienā. Finanšu

instrumentus beidz atzīt, kad beidzas tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīviemvai kad Fonds ir

nodevis visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi.

- patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi vai saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 

- pārējās finanšu saistības;

- pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi;

Visus Fonda  finanšu instrumentus to iegādes brīdī iedala kādā no sekojošajām kategorijām:

Finanšu instrumentu klasifikācija

t.sk. tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi vai saistības

t.sk. klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi vai saistības ar atspoguļojumu 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

- līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi;
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
1.10. Uzkrātās saistības

1.11. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

1.12. Fonda pamatdarbības ienākumi

1.13. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

% gadā

20%

33%

20%

1.14. Naudas līdzekļi un to ekvivalenti

1.15. Saistītās puses 

1.16. Uzkrātās neizmantotās atvaļinājumu izmaksas

Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo

nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu

nemateriālā ieguldījuma un pamatlīdzekļa iegādes vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai

lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

Datortehnika un aprīkojums

Nemateriālie aktīvi

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 visaptverošajā ienākumu pārskatā.

Pārējie pamatlīdzekļi

Uzkrāto saistību postenī uzrāda uzkrājumus saistībām par kurām ir pašreizējs pienākums, kuras ir

ticamas un var veikt ticamu pienākumu summas aplēsi. 

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – eiro (EUR). 

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

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

kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi ārvalstu valūtās tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas publicēta

Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Naudas plūsmas

pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Fonda akcionārs, Valdes locekļi, Padomes locekļi, viņu tuvi

ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

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

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

atvaļinājuma dienu skaitu.

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un

uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar

nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība

iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. 

Fonda pamatdarbības ienākumus veido ienākumi no Pensiju plāna administrēšanas. Šie ienākumi tiek

aprēķināti kā noteikts procents no Pensiju plāna aktīvu vidējā apmēra un Pensiju plāna dalībnieku veikto

iemaksu apmēra. Šos ienākumus atzīst tajā pārskata periodā, par kuru tie aprēķināti.

15



AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
2. IEGULDĪJUMU RISKU NOTEIKŠANA, KONTROLE UN VADĪBA

Likviditātes risks tiek samazināts pirms ieguldījumu veikšanas veicot atbilstošu tirgus analīzi, nodrošinot

ieguldījumu diversifikāciju, analizējot izmaksu struktūru, kā arī daļu no Pensiju plāna aktīviem turot

naudas līdzekļu veidā.

Līdzekļu pārvaldītājs, pārvaldot Pensiju plāna aktīvus, nodrošina atbilstošas risku pārvaldes kontroles

sistēmas esamību, tādējādi iespēju robežās minimizējot šos riskus. Fonds ievēro riska politiku, kas izriet

no pārliecības, ka organizācijas panākumi ir atkarīgi no riska efektīvas pārvaldīšanas, atbilstošas

novērtēšanas un pastāvīgas uzraudzības. Riskam pakļautiem aktīviem tiek piemērots riska

samazināšanas princips (diversifikācija). Operacionāliem riskiem jābūt minimāliem. Ikdienas riska

pārvaldīšanas pamatā ir neatkarības princips, kam jāgarantē optimāls risku un ieņēmumu līdzsvars.

Risks, kas rodas, ja emitents, kura emitētajos vērtspapīros ir ieguldīti Pensiju plāna aktīvi, nevar izpildīt

savas saistības. Emitenta kredītrisks tiek samazināts, pirms ieguldījumu veikšanas veicot atbilstošu

emitenta analīzi, kā arī sekojot emitenta finansiālajai situācijai ieguldījuma turēšanas laikā.

Mainoties tirgus procentu likmēm, var mainīties Pensiju plāna vērtība, kas var negatīvi ietekmēt Pensiju

plāna darbības rezultātus. Procentu likmju svārstību risks tiek ierobežots, veicot ieguldījumus finanšu

instrumentos ar dažādiem dzēšanas termiņiem. Nepieciešamības gadījumā Līdzekļu pārvaldītājs

izmanto atbilstošus atvasinātos finanšu instrumentus procentu likmju svārstību riska samazināšanai.

Emitenta kredītrisks

Par risku tiek uzskatīti zaudējumi, kas var rasties no Pensiju plānu aktīvu ieguldīšanas. Ieguldījumu

riskus kontrolē Līdzekļu pārvaldītājs atbilstoši savām iekšējām pārvaldes un kontroles procedūrām.

Ieguldījumu atbilstību Latvijas Republikas likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (turpmāk tekstā -

Likums), Pensiju plānā un Ieguldījumu politikā noteiktajiem ieguldījumu ierobežojumiem kontrolē

Līdzekļu pārvaldītājs un Līdzekļu turētājs.

Pensiju plāna ieguldījumu risks tiek samazināts, ievērojot Likumā un Ieguldījumu politikā noteiktos

ieguldījumu ierobežojumus attiecībā uz finanšu instrumentu grupām, ieguldījumu ierobežojumus viena

emitenta vērtspapīros, ierobežojumus riska darījumiem ar vienu kredītiestādi un citus ierobežojumus un

limitus, kādus Fonds un Līdzekļu pārvaldītājs uzskata par nepieciešamiem.

Procentu likmju svārstību risks

Valūtas risks

Likviditātes risks

Pensiju plāna aktīvi var tikt ieguldīti dažādās valūtās denominētajos finanšu instrumentos. Mainoties

ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret eiro, Pensiju plāna aktīvu vērtība var vai nu samazināties, vai

palielināties. Valūtas risks var tikt samazināts ierobežojot ieguldījumus finanšu instrumentos, kas nav

denominēti eiro, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantojot atbilstošus atvasinātos finanšu

instrumentus.
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
3. Pamatdarbības ienākumi 2017 2016

EUR EUR

17 675 16 898

Kopā 17 675 16 898

4. Pārējie ienākumi

18 -

Pārējie ienākumi kopā 18 -

5. Komisijas naudas izdevumi

6 346 6 104

Kopā 6 346 6 104

6. Pārējie izdevumi
257 150

Pārējie izdevumi kopā 257 150

7. Administratīvie izdevumi

Personāla izmaksas

Valdes locekļu atalgojums 19 429 20 148

Valsts sociālās apdrošināšanas izdevumi valdes locekļiem 4 583 4 753

Uzkrātie izdevumi prēmijām 3 716 -

Pārējo darbinieku atalgojums 1 233 1 252

Pārējie personāla izdevumi 503 427

Valsts sociālās apdrošināšanas izdevumi pārējiem darbiniekiem 291 295

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 9 9

Personāla izmaksas kopā: 29 764 26 884

Pārējie administratīvie izdevumi

Biroja izdevumi 4 205 4 185

Gada pārskata revīzijas izdevumi 1 979 2 239

Mārketinga un klientu piesaistes izdevumi 1 744 975

Sakaru izdevumi 768 800

Grāmatvedības un juridiskie izdevumi 726 524

Citi vadības un administrācijas izdevumi 665 388

Maksa par banku pakalpojumiem 637 556

Pārējie administratīvie izdevumi kopā: 10 724 9 667

Kopā 40 488 36 551

Vidējais Fondā nodarbināto darbinieku skaits: 3 3

Ienākumi no Pensiju plānu administrēšanas

Citi ienākumi

Uz Pensiju plāniem tieši attiecināmās izmaksas

Dalības nauda nozares organizācijās
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)

8. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Valūta 31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Norēķinu konts AS SWEDBANK EUR 350 706 32 765

Kopā 350 706 32 765

9. Aizdevumi un debitoru parādi Valūta 31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Norēķini par Fonda kapitālā neiemaksātajām summām EUR - 25 004

Kopā - 25 004

10. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Valūta 31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Nākamo periodu izdevumi, biedru nauda nozares organizācijās EUR 116 99

Nākamo periodu izdevumi, apdrošināšanas prēmija EUR 20 17

Kopā 136 116

11. Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
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- (5 510) (5 510) (3 011) (1 638) (4 649) (10 159)

1 500 6 841 8 341 382 - 382 8 723

1 500 4 783 6 283 251 - 251 6 534Bilances vērtība 31.12.2016

Sākotnējā vērtība 31.12.2015

Nolietojums 31.12.2015

Sākotnējā vērtība 31.12.2016

Bilances vērtība 31.12.2015

Aprēķinātais nolietojums

Nolietojums 31.12.2016

Sākotnējā vērtība 31.12.2017

Sākotnējā vērtība 31.12.2016

Bilances vērtība 31.12.2017

Nolietojums 31.12.2017

Nolietojums 31.12.2016
Aprēķinātais nolietojums

Bilances vērtība 31.12.2016
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
12. Pārējie aktīvi 31.12.17 31.12.16

EUR EUR

691 702

584 559

54 50

- 12Prasības pret pārējiem sadarbības partneriem -

Kopā 1 329 1 323

13. Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistības par atvaļinājumiem un prēmijām 6 802 2 358

Uzkrātās saistības par revīzijas pakalpojumiem 1 936 1 875

Uzkrātās saistības par klientu piesaisti 1 656 712

Uzkrātās saistības pret AS Swedbank 505 540

Norēķini ar FKTK 96 71

Uzkrātās saistības sakaru un IT  pakalpojumu sniedzējiem 73 73

Uzkrātās saistības par pensiju plānu pārvaldīšanu 36 -

Uzkrātās saistības par telpu nomu, komunālajiem pakalpojumiem 47 44

Kopā 11 151 5 673

14. Apmaksātais pamatkapitāls

15. Aktīvu un saistību posteņu sadalījums pēc valūtām (EUR)

Visi Fonda aktīvi un saistības 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī ir EUR valūtā.

Saņemamā komisija par pensiju plāna "Dzintars - Konservatīvais" 

administrēšanu

Saņemamā komisija par pensiju plāna "Saule - Sabalansētais" 

administrēšanu

2000. gadā, notiekot Fonda pamatkapitāla palielināšanai ar jaunas akciju emisijas palīdzību, izveidojies

akciju emisijas uzcenojums 5 051 EUR. 2015. gadā veicot pamatkapitāla denomināciju no LVL uz EUR

izveidojās vērtība, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla akcijās (t.i., 0.31 EUR), kas tika ieskaitīta Fonda

rezervēs.

Saņemamā komisija par pensiju plāna "Jūra - Aktīvais" administrēšanu

Saņemamā komisija par pensiju plāna "INVL Sabalansētais 47+" 

administrēšanu

2016. gada 5. decembrī (piereģistrēts UR 2016. gada 14. decembrī) veikta Fonda pamatkapitāla

samazināšana uz iepriekšējo gadu zaudējumu rēķina. Fonda pamatkapitāls pēc samazināšanas bija 58

114 EUR un pamatkapitāls sastāvēja no 41 510  parastajām akcijām ar 1.40 EUR nominālvērtību katra.

2016. gada 5. decembrī (piereģistrēts UR 2017. gada 19. janvārī) tika palielināts Fonda pamatkapitāls līdz

83 118 EUR, palielinot pamatkapitālu par 25 004 EUR, emitējot 17 860 jaunas akcijas ar nominālvērtību

1.40 EUR. Pamatkapitāla palielināšanas apmaksa veikta 2017. gada 16. janvārī. Visas akcijas ir ar balss

tiesībām. Apmaksātais pamatkapitāls sastāda 100% no reģistrētā pamatkapitāla.

2017. gada 21. augustā (piereģistrēts UR 2017. gada 25. augustā) veikta Fonda pamatkapitāla

palielināšana līdz 400 001 EUR, palielinot pamatkapitālu par 316 883 EUR, emitējot 226 345 jaunas

akcijas ar nominālvērtību 1.40 EUR. Pamatkapitāla palielināšanas apmaksa veikta 2017. gada 22.

augustā.
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
16. Finanšu aktīvu un saistību termiņstruktūra 

2017. gada 31. decembrī (EUR)

Aktīvi

Vairāk kā 1 

gads un bez 

termiņa Kopā

- 350 706

- 1 329

Kopā aktīvi - 352 035

Saistības

- (4 349)

Kopā saistības - (4 349)

Neto pozīcija - 347 686

Uzkrājošā pozīcija 347 686 -

2016. gada 31. decembrī (EUR)

Aktīvi

Vairāk kā 1 

gads un bez 

termiņa Kopā

- 32 765

- 25 004

- 1 323

Kopā aktīvi - 59 092

Saistības

- (3 315)

Kopā saistības - (3 315)

Neto pozīcija - 55 777

Uzkrājošā pozīcija 55 777 -

17. Aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums

Visi Fonda aktīvi 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī ir izvietoti Latvijā.

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 32 765 - -

Aizdevumi un debitoru parādi 25 004 - -

351 278 349 342 347 686

Līdz 1 

mēnesim

No 1 līdz 3 

mēnešiem

No 3 

mēnešiem 

līdz gadam

(757) (1 936) (1 656)

351 278 (1 936) (1 656)

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības (728) (1 875) (712)

1 323 - -

59 092 - -

Pārējie aktīvi

(757) (1 936) (1 656)

(728) (1 875) (712)

58 364 (1 875) (712)

58 364 56 489 55 777

352 035 - -

--

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 350 706 - -

Pārējie aktīvi 1 329

Līdz 1 

mēnesim

No 1 līdz 3 

mēnešiem

No 3 

mēnešiem 

līdz gadam
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
18. Patiesās vērtības hierarhija

2017. gada 31. decembrī

Uzskaites 

vērtība

1.līmenis 2.līmenis 3.līmenis Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Pārējie finanšu aktīvi vai saistības

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 350 706 - 350 706 - 350 706

Pārējie aktīvi 1 329 - - 1 329 1 329

Uzkrātās saistības (4 349) - - (4 349) (4 349)

Kopā 347 686 - 350 706 (3 020) 347 686

2016. gada 31. decembrī

Uzskaites 

vērtība

1.līmenis 2.līmenis 3.līmenis Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Pārējie finanšu aktīvi vai saistības

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 32 765 - 32 765 - 32 765

Aizdevumi un debitoru parādi 25 004 - - 25 004 25 004

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu 

izdevumi 116 - - 116 116

Pārējie aktīvi 1 323 - - 1 323 1 323

Uzkrātās saistības (3 315) - - (3 315) (3 315)

Kopā 55 893 - 32 765 23 128 55 893

Patiesā vērtība

Patiesā vērtība

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.

Patiesā vērtība ir cena, kas tiktu saņemta par aktīvu pārdošanu vai samaksāta nododot saistības,

darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības

noteikšanai Fonds izmanto kotētas tirgus cenas, neatkarīgu reitinga aģentūru piešķirtus reitingus vai

piemērotus novērtēšanas modeļus.

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. Uz pārskata gada beigām Fondam nav šādu finanšu aktīvu;

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 iekļautas prasības uz

pieprasījumu pret kredītiestādēm. Datu avoti tādiem parametriem kā LIBOR ienākumu līkne vai darījuma

partnera kredītrisks ir Bloomberg un Reuters sistēmas;

3. līmenis – vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem.

Uz pārskata gada beigām šajā līmenī iekļauti aizdevumi un debitoru parādi, pārējie aktīvi un uzkrātās

saistības.
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
19. Darījumi ar saistītām pusēm

2017 2016

Izdevumi saistītām pusēm * EUR EUR

Telpu noma, komunālie maksājumi IPAS "INVL Asset Management" 961 -

Grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi IPAS "INVL Asset 

Management" 303 -

Pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumi IPAS "INVL Asset Management" 167 -

Kopā 1 431 -

20. Administrēšanā esošo Pensiju plānu aktīvi un saistības

31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 111 125 377 356

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar 

atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 1 079 600 777 964

Parāda vērtspapīri u.c. vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 483 800 358 524

Ieguldījumu fondu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 552 408 367 818

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 43 392 51 622

Kopā aktīvi 1 190 725 1 155 320

Saistības

Pārējās saistības (2 686) (2 682)

Kopā saistības (2 686) (2 682)

Neto aktīvi 1 188 039 1 152 638

* Par ar Fondu saistītām personām tiek uzskatītas Fonda mātes sabiedrība AB Šiauliu Bankas

(Lietuva) (līdz 2017. gada 24. augustam), IPAS INVL Asset Management (no 2017. gada 25.

augusta) un mātes sabiedrības radniecīgās sabiedrības. Ar Fonda akcionāru AB Šiauļiu bankas

2016. un 2017. gadā nekādi darījumi netika veikti.
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AS "INVL atklātais pensiju fonds" 

2017. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)
21. Kredītriska analīze

31.12.17 31.12.16

EUR EUR

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 350 706 32 765

Aizdevumi un debitoru parādi - 25 004

Pārējie aktīvi 1 329 1 323

Kopā aktīvi 352 035 59 092

Maksimālā pozīcija 352 035 59 092

22. Notikumi pēc bilances datuma

Saskaņā ar 7. SFPS, tiek atklāta informācija par Fonda aktīvu pakļautību kredītriskam. 2017. un

2016. gadā prasības uz pieprasījumu tiek uzrādītas bilances vērtībā. Pārējie aktīvi sastāv no

prasībām pret Pensiju plāniem par plānu administrēšanu un ir novērtēti bilances vērtībā.

Tabula atspoguļo Fonda maksimālo pakļautību kredītriskam dažādu finanšu aktīvu grupām:

2017. gada beigās Fonda finanšu aktīvi izvietoti AS Swedbankā - 98.37% (2016: 49.84%) no aktīvu

apjoma, kurai nav noteiktu reitinga aģentūru reitingu, bet Valdošajai sabiedrībai starptautiskā

kredītaģentūra "Fitch Ratings" bija noteikusi ilgtermiņa reitingu ārvalstu valūtā "AA-". 

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

finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī.
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