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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2012.gada pārskats 
Informācija par ieguldījumu fondu  

 

 

Fonda nosaukums:  “Citadele Strategic Allocation Funds” 
Fonda veids:  Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem 
Apakšfonda nosaukums:  Citadele Balanced Strategy Fund – EUR 

 
Fonda reģistrācijas datums: 
Fonda numurs: 

 2007. gada 24. augusts 
06.03.05.098/36 

   
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese:  
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas 
numurs: 
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 
darbībai numurs: 

 “Citadele Asset Management” IPAS 
 
Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija 
 
40003577500 
 
06.03.07.098/285 

   

Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: 
Fonda līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: 
Fonda līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: 

 “Citadele banka” AS 
Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija 
40103303559 

   
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes un 
valdes locekļu vārds, uzvārds, ieņemamais amats : 

 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: 
Padomes priekšsēdētājs – Juris Jākobsons – iecelts 
30.09.2010. 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Ivanovs – iecelts 
01.11.2012. 
Padomes loceklis – Valters Ābele – iecelts 31.01.2012., 
atbrīvots 01.11.2012. 
Padomes loceklis –  Philip Nigel Allard – iecelts 01.11.2012. 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Philip Nigel Allard –  
atbrīvots 01.11.2012. 
Padomes loceklis – Anatolijs Fridmans – atbrīvots 31.01.2012. 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: 
Valdes priekšsēdētājs – Uldis Upenieks – iecelts 01.11.2012. 
Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis – iecelts 30.03.2007. 
Valdes loceklis – Sergejs Zaicevs – iecelts 25.01.2013. 
Valdes priekšsēdētājs – Vladimirs Ivanovs – atbrīvots 
01.11.2012. 
Valdes loceklis – Raimonds Vesers – atbrīvots 18.08.2012. 

   

Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:  Padomes un valdes locekļi veic visus Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 
Statūtos paredzētos padomes un valdes locekļu pienākumus. 

   

Fonda pārvaldnieku (investīciju komitejas 
dalībnieku) vārds, uzvārds: 

 Zigurds Vaikulis – iecelts 26.01.2011. 
Andris Kotāns – iecelts 29.06.2011. 

   

Ar Fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:  Fonda pārvaldnieki veic visus Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtos un Fonda 
prospektā paredzētos Fonda pārvaldnieka pienākumus. 

   

Revidents:  PricewaterhouseCoopers SIA 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 5 
Kr. Valdemāra iela 21-21 
LV-1010, Rīga 
 
Ilandra Lejiņa 
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 168 



AlF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2012.gada pirskats

leguldljumu pdrvaldes sabiedribas zi4ojums

Atverta ieguldijumu fonda "Citadele Strategic Allocation Funds" apak5fonda "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
(turpmak tekstd - Fonds) lldzekju parvaldltdjs ir ieguldTlumu parvaldes akciju sabiedrloa "Citadele Asset Management" ar
juridisko adresi Republikas laukums 2a, RIga, LV-1010 (turpmak tekstd - Sabiedriba) Sabiedrlba dibinata 2002, gada

ll janvErI ar registr6cijas numuru 40003577500. Sabiedrlbas ieguldijumu pdrvaldes pakalpojumu snieg5anai licences
numurs ir 06.03,07.098/285, kas p€dejo reizi pdrregistreta 2010. gada 5. augusta.

Fonda ieguldllumu m0r(is ir panakt ilgtermipa kapitdla pieaugumu, veicot investicijas ieguldijumu fondu apliecibas (da!as) un

tdm pielldzindmos vertspaplros, kuri ir registr€ti Latvija un citds Eiropas Savienlbas valsUs, kd arl OECD (Ekonomiskds
Sadarblbas un AttTsUbas Organizacija) dalibvalsUs, Akciju fondu Tpatsvars portfeli var sastddft no 30% ltdz70% no Fonda
akUviem.

Fonda neto akUvu apjoms 2012. gada laika palielinajas par 202,521latiem jeb par 30.17% un pdrskata perioda beigas bija
B73,BBO latu. Vienas dalas vertTba pdrskata perioda laikd pieauga par 61 santimu, sasniedzot 6,56 latus. leneslgums
p6rskata periodd latu izteiksme bija 10.22%, bet pamatvalUta, eiro, 10.37%.

2012. gads finaniu tirgos iesdkds ar zindmu pozitivismu. lnvestorus nomierindja gan Eiropas Centrdlds bankas (ECB)veiktie
likviditates pasdkumi, gan uzlabojumi ASV ekonomikas datos. Td rezultdtd gada pirmajos mene5os riska aktivi pieredz6ja
iespaidlgus v€rtlbas pieaugumus. Mart6 aizsdkds korekcija, ko izraisija atjaunoti sahaukumi par Eirozonas valstu valdlbu
speju apkalpot parddus, makro klimata pasliktindjums un nervozitdte ap v€le5anu iznakumiem Grie(ija un Francija. Minetd
korekcija gan skdra tikai akcijas, riska pardda vertspapiri uzrdd\a labu noturlbu. Gadam ritot uz priek5u, uz skatuves kdrtejo
reizi kdpa pasaules vado5ds centrdlSs bankas, nodemonstr€jot agresivu aplemlbu turpinat stimulet ekonomikas atkop5anos
un nodro5indt finanSu tirgus funkcionalitati, Cen5oties klied€t baZas par vienotds valltas ndkotni, Eiropas Cenkal6 banka
paziqoja, ka eiro ir neatgriezenisks. Lai slap6tu grUtlbas nondku5o valstu aizr,rem5anas likmju pieaugumu un ierobeZotu

tdlEku parddu krlzes izplati5anos, ECB arl izsludin6ja gatavibu neierobeZotd apjoma pirkt 5o valstu obligdcijas. Tika izvirzlts
svarlgs nosacilums - lai pirk5anu uzsdktu, m€r(a valstij japiedalas EI(SVF finan5u palidzTbas programma. So paziqojumu
efekts bija iespaidlgs (it Tpa5i, rlemot vera faktu, ka neviena valsts programmd nepieteicds). ltalijas 10 gadu obligaciju
ieneslgums lldz gada beigam saruka par 2,1 procenta punktu (pp), bet tdda pa5a termiqa Spanijas obligaciju ieneslgums -
par 2.4pp. ASV Federdlo Rezervju Sistema rudeni aizsaka jaunu ,,kvantiiaUvds veicind5anas" (jeb naudas drukdianas)
kampaqu, apsolot turpindt savas bilances palielind5anu lldz br-rtdim, kam6r b[tiski samazindsies bezdarbs un kam6r inflacija
tur€sies sam0r-\?os llmefos. Sie centrdlo banku pasdkumi atkal bUtiski samazindja sist€miskos riskus, arl ekonomikas pulis
gada okaja pusO pakdpeniski uzlabojds gan ASV, gan arl recesijd joprojam sllgsto5aja Eirozond. lnvestoru riska apetlte atkal
uzlabojds, Pateicoties investlciju klimata atlab5anai gada otrajd pus6, pasaules akciju tirgi 2012, gadu nosledza ar labiem
rezultdtiem. Ne mazdk veiksmlgs gads izradijas ari pardda v6rtspaplriem - akcijam lldzvertigus atdeves radltajus 2012. gad1r

demonstrEja gan investiciju reitinga obligacijas, gan arl paaugstindta riska obligaciju segments, l)lemot verd sistemisko risku
mazind5anos, vispdr€ja noskaqojuma uzlaboianos un pazimes par invgstoru augo5o interesi par riska akUviem, sagaidamds
atdeves palielin65anai Parvalditajs gada gaitd Fondd pakapeniski veica jaunus ieguld-rlumus akciju fondos.

Fonda ieguld-tjumu strukturd veiktas sekojo5as izmair3as. Akciju fondu dala Fonda pieaugusi no 33,46% lldz 40.65% no
Fonda neto aktTvu v6rtibas. Obligaciju fondu dala palielindta par 20.73pp lidz 45.810/o no Fonda neto aktTvu vdrUbas.

Salidzinot ar gada sdkumu, sabalans€to fondu lpatsvars sarucis par 1,53pp lidz6.62% no Fonda neto aktlvu vertibas, MinEto
darblbu rezultdtd brlvo naudas lldzeklu ipatsvars samazindjies lidz7.030/0. Parvaldltajs Fonda saglabajis atverto pozlciju ASV
doldros. Saja valUta denominEti ieguld-rjumi veido 13.51% no neto akUvu v€rtlbas, kas ir par i.Z+pp vairdk nekd pdrskata
perioda sakumd. Visi Fondd eso5ie ieguldijumu fondi ir registrEti k6dd no Eiropas Savienlbas dalibvalstlm, Lielaka dala jeb

47.4ok lidzeklu ieguldlta Luksemburg6 reQish0tos fondos. Fondd arl figurd ieguldijumu fondi, kas re$istreti hija, Latvija,
VEcijS, Austrija un LietuvS.

Pdrskata periodd no Fonda aktiviem tika segtas parvaldl5anas izmaksas 15,157 eiro apmera jeb 1.35% no neto aktTvu

videjas vertlbas, kas nepdrsniedz Fonda prospektd noteiktos 3% maksimdlos apmerus.

Fonda Pdrvaldltajs arl turpm5k rlplgi sekos lldzi notikumu atUstibai pasaules finaniu tirgos, Fonda struktUra tiks pielagota
atbilsto5i eso56s un sagaidEm6s situdcijas novertejumam, galvenokdrt veicot izmaipas akciju fondu ieguldijumu lpatsvara,
l)lemot v€rS.Eirozonas valdlbu paradu krlzes turpind5anos, Fonda pldnots saglabdt atvertu pozlciju ASV doldros, kuri lldz
Sim krlzes ir labi pildljis savu balansejo5o funkciju

Zigurds Vaikulis
lnvestlciju komitejas loceklis

RTga, 2013. gada 26. aprllT

UldisUoenieks
Valdes ff iekSscdctajs

,-l',z

lnvesticiju komitejas loceklis



AlF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2012.gada pdrskats

Pazi4ojums par ieguldijumu sabiedribas valdes atbildibu

leguld-rjumu pdrvaldes sabiedrlbas (turpmdk tekstd - Sabiedrlba) valde ir atbildTga par ieguldljumu fonda

"Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" (turpmdk tekstd - Fonds) finan5u pdrskatu sagatavoSanu.

Finan5u pdrskati, kas atspoguloti no 8. lTdz 22, lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma

dokumentiem, un sniedz patiesu priekistatu par Fonda finansidlo stdvokli 2012. un 20'l'1. gada 31. decembrT un

darbibas rezultdtu par attiecTgiem pdrskata periodiem.

lepriek5 min€tie finan5u pdrskati ir sagatavoti saskaryd ar Eiropas SavienTbd apstiprindtajiem Starptautiskajiem

finan5u pdrskatu sagatavo5anas standartiem, kd to nosaka Finan5u un kapitdla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi
par "leguldijumu fondu gada pdrskatu sagatavo5anu", pamatojoties uz uzryOmOjdarblbas turpin65anas principu,

Pdrskata periodd ir konsekventi izmantotas atbilsto5as uzskaites metodes. Finan5u pdrskatu sagatavo5anas

gaitd vadTbas pier;remtie lEmumi un izdaritie nov€rt6jumi ir bijuii piesardzTgi un pamatoti.

leguldljumu pdrvaldes sabiedrlbas valde ir atbildlga par atbilsto5as uzskaites sistOmas nodroSin65anu, "Citadele

Balanced Strategy Fund - EUR" akUvu saglabd5anu, kd arl krdp5anas un citu negodTgu darbTbu atkld5anu un

nov6r5anu. Valde ir arl atbildlga par Latvijas Republikas leguldTjumu pdrvaldes sabiedrlbu likuma, Finan5u un

kapitdla tirgus komisijas noteikumu un citu LR likumdo5anas prasTbu izpildi.

t/ldis Upenieks

Valdes priek5sedetajs
t(

RIgd,

2013. gada 26. aprllT







Piezime

AIF "Citadele Balanced Strategy Fund'EUR"
2012,gada Pirskats

Pdrskats Par fi naniu stdvokli
(Ls)

Aktivi

Praslbas uz piepras-rjumu pret kreditiestddOm

Trrdzniecibas nolukd turdtie finan5u aktTvi

leguld-rjumu fondu ieguld-rjumu apliecTbas un tdm pielTdzindmie

vBrtspapTri

Kopi aktivi

Saistibas

Uzkritie izdevumi

Kopi saistibas

Neto aktivi

31.12.2012. 31.12.2011.

61,467 224,404

813,398 447,745

874,865 672,149_

(e7e) (784)

(e7e) (784)

873,886 '671,365

Pielikumi no 12. lpp lIdz22.lpp ir 5i finan5u pdrskata neafitemama sastdvdaja'

RIgd,

20'13. gada 26. aPrlli

I/(
\>



AlF "Citadele Balanced Strategy Fund. EUR"
2012.gada pdrskats

Visaptveroiais ienikumu pirskats
(Ls)

Piezime

lenikumi

Procentu ienEkumi
DividenZu iendkumi

Kopi ienikumi

lzdevumi

AtlTdziba ieguldljumu p6rvaldes sabiedrTbai
Atlldziba tur€t5jbankai
Parelie fonda pdrvaldes izdevumi

Kopi izdevumi

leguldijumu v6rtibas pieau gums / (samazi nijums)

Realizdtais ieguldljumu vErlibas pieaugums /
(samazinEjums)

Nereal iz6Jais ieg uldiju m u v€rUbas pieaug ums /
(samazinEjums)

Kopi ieguldijumu v6rUbas pieaugums / (samazindjums)

Arvalstu val0tu pdrv6rt6sanas (zaudejumi)

Visaptvero5ie ienikumi / (izdevumi)

Pielikumi no 12, lpp lidz 22. rpp ir si finaniu pdrskata neatpemama sast6vdala.

RIgd,

2013. gada 26. aprlli

2012 2011

1,697

561

1,939

2,259 1,939

(8,661)

(1,378)

(644)

(7,471)
(1,1 8g)

(662)

(10,683) (9,3221

5,566 (19,159)

91,960 (36,693)

97,426 (54,952)

(3,980) (9,651)

_ 75,021 (71,9971

Upenieks
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2012.gada pārskats 
Neto aktīvu kustības pārskats 

(Ls) 

 

 
 2012 2011 
   

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā 671,365 711,113 
   
Visaptverošie ienākumi / (izdevumi)  75,021 (71,887) 
   
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām   
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 190,209 80,827 
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi (62,709) (48,688) 
   
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām 127,500 32,139 
   
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā 202,521 (39,748) 
   
Neto aktīvi pārskata perioda beigās 873,886 671,365 
   
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 112,847 107,682 
   
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 133,188 112,847 
   
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā 5.95 6.60 
   
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās 6.56 5.95 
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2012.gada pārskats 
Naudas plūsmu pārskats 

(Ls) 

 

 
 2012 2011 

   
Procentu ienākumi 1,697 1,938  
Dividenžu ienākumi 561 - 
   
Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (10,489) (9,456)  
   
Finanšu ieguldījumu iegāde (347,640) (1,089,724)  
Finanšu ieguldījumu pārdošana / dzēšana 62,464 1,235,066  
   
Ārvalstu valūtas konvertācijas rezultāts (121) 238  
   
Naudas līdzekļu (samazinājums) / pieaugums saimnieciskās darbības 
rezultātā (293,528) 138,062  
   
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 190,209 80,827  
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi (62,709) (48,688)  
   
Naudas līdzekļu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā 127,500 32,139  
   
Naudas līdzekļu (samazinājums) / pieaugums (166,028) 170,201  
   
Naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā 224,404 50,414  
   
Naudas līdzekļu ārvalstu valūtās pārvērtēšanas rezultāts 3,091 3,789  
   
Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās 61,467 224,404 
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2012.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 
 

 

1. Vispārējā informācija 
 
Fonda nosaukums: “Citadele Strategic Allocation Funds” 
  
Fonda veids: Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem 
  
Fonda darbības joma: Investīciju veikšana galvenokārt Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs 

un OECD dalībvalstīs reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros. 

  

Apakšfonda nosaukums: Citadele Balanced Strategy Fund - EUR 
  
Apakšfonda darbības joma: Normālos tirgus apstākļos no 30% līdz 70 % no Apakšfonda aktīviem tieši vai 

netieši tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros vai tiem pielīdzināmos vērtspapīros, 
pārējie aktīvi tieši vai netieši galvenokārt tiks ieguldīti parāda vērtspapīros un 
naudas tirgus instrumentos. 

  
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: “Citadele Asset Management” IPAS 

Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija 
 
2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi 

 
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 
 
AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā 
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem (SFPS), kā nosaka Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas (turpmāk tekstā - FKTK) noteikumi par “Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanu”. 
 
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši tirdzniecības 
nolūkā turēto finanšu instrumentu patiesajai vērtībai. 
 
Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver 
laika periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. 

Būtiski pieņēmumi un spriedumi 
 

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot 
pārskatus, ieguldījumu sabiedrības vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Fonda 
izvēlēto uzskaites politiku. Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, 
kas ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un pielikumos sniegto informāciju finanšu pārskatu 
datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus.  
 

Ienākumu un izdevumu uzskaite 
Visi procentu ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, izmantojot uzkrāšanas principu.  
 
Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā, ņemot vērā aktīvu / saistību efektīvo 
procentu likmi. Procentu ienākumi un izdevumi ietver diskonta vai prēmijas amortizāciju vai citas atšķirības starp 
sākotnējo procentus nesošā instrumenta uzskaites summu un tā summu dzēšanas brīdī, kas aprēķināta pēc efektīvās 
procentu likmes metodes.  
 
Dividenžu ienākumi tiek atzīti to saņemšanas brīdī, atsevišķos gadījumos dividenžu ienākumi var tikt atzīti samazinoties 
cenai pēc emitenta paziņojuma par dividenžu izmaksu. 
 
Atlīdzību par Fonda pārvaldīšanu un turētājbankas funkciju veikšanu aprēķina kā noteiktu daļu no Fonda aktīvu vērtības 
un uzkrāj katru dienu, bet izmaksā reizi mēnesī. 
 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
 

Fonda funkcionālā valūta ir eiro, bet saskaņā ar FKTK prasībām Fonds nodrošina arī uzskaiti Latvijas latos. Šie finanšu 
pārskati ir sagatavoti atbilstoši darījumu uzskaitei latos, kas ir Fonda uzrādīšanas valūta. 
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Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas 
maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā 
Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai 
zaudējumi tiek iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā kā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi. 

 

Fonda pārskata par finanšu stāvokli sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas 
kursi (LVL pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi: 

Valūta 31.12.2012. 31.12.2011. 
USD 0.531 0.544 

 
Kopš 2005. gada 1. janvāra Latvijas Banka ir noteikusi fiksētu oficiālo lata kursu pret eiro, t.i. 0.702804. No šī brīža 
Latvijas Banka arī nodrošina, ka tirgus kurss neatšķirsies no oficiāli noteiktā vairāk par 1%. Tādejādi Fonda peļņa vai 
zaudējumi no eiro kursa svārstībām nav nozīmīgi, kamēr Latvijas Banka saglabā iepriekš minēto fiksēto kursu. 

 
Nauda un tās ekvivalenti 
 
Nauda un tās ekvivalenti sastāv no tekošajiem Fonda kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem 
ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. 

Finanšu instrumenti 
Finanšu instrumenti tiek klasificēti sekojošās kategorijās: patiesajā vērtībā novērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos un aizdevumi un debitoru parādi. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu instrumenta iegādes nolūka. Vadība 
nosaka finanšu instrumenta klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī. 

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 

Finanšu instrumenti klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
ietver tirdzniecībai turētos finanšu aktīvus. Visi Fonda patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā 
vai zaudējumos tiek klasificēti kā tirdzniecībai turētie finanšu aktīvi.  

SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti novērojami tirgus 
dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Sabiedrība klasificē visus finanšu aktīvus šajā vērtēšanas tehnikas hierarhijas 1. 
līmeņa kategorijā. Vērtēšanas tehnikā tiek izmantotas aktīvā tirgū kotētās cenas (nekoriģētas). Šis līmenis iekļauj biržā 
kotētas akcijas un parāda vērtspapīrus, kā arī citus biržā tirgotos finanšu instrumentus. 
 

Aizdevumi un debitoru parādi  
 

Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kas netiek kotēti 
aktīvā tirgū. Aizdevumi un debitoru parādi ietver prasības pret kredītiestādēm. Fonda prasības pret kredītiestādēm tiek 
uzskaitītas to amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi un atskaitot vērtības 
samazinājumu, ja tāds ir. 
  
Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti brīdī, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Fonds nevarēs saņemt 
prasījumus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktajiem atmaksas termiņiem. Uzkrājums vērtības samazinājumam tiek 
noteikts kā starpība starp amortizēto iegādes vērtību un atgūstamo vērtību. 

Ieguldījumi vērtspapīros  

Visi ieguldījumi vērtspapīros tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.  

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. 
Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots visaptverošajā 
ienākumu pārskatā kā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums). 
 
Vērtspapīru pārvērtēšana notiek izmantojot Bloomberg un NASDAQ OMX Riga pieejamo finanšu informāciju par šo 
vērtspapīru tirgus pieprasījuma (bid) cenām.  Vērtspapīru iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti norēķinu dienā.  
Pārdoto vērtspapīru iegādes vērtība tiek noteikta pēc FIFO (first in, first out) metodes. 
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Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 
 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai 
saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem.  

 
Nodokļi 
 
Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie ir gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no 
ienākuma nodokļa. Fonds nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs. 
 
2009. gada 1. decembrī Saeima pieņēma izmaiņas likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz, ka no 2010. 
gada 1. janvāra kapitāla pieaugums tiek aplikts ar 15% nodokli. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem kapitāla pieaugums ir 
starpība starp ieguldījumu apliecību pārdošanas un iegādes vērtību. Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotaju ienākuma 
nodokli" Pārejas noteikumiem, lai aprēķinatu ienakumu no ieguldījumu fondu daļu pārdošanas tām daļām, kas bija 
iegādātas pirms likuma spēkā stāšanās, t.i. pirms 01.01.2010., ir nepieciešams pārdošanas un iegādes vērtību starpību 
sadalīt uz mēneša skaitu, cik daļas bija turētas un reizinat ar to mēnešu skaitu, cik daļas bija turētas no 01.01.2010. līdz 
atsavināšanas dienai. Izmaiņas likumā tiek attiecinātas uz LR rezidentiem privatpersonām. 
 
Jauni grāmatvedības standarti un interpretācijas  
 
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušās spēkā 2012. gadā, bet neattiecas uz Fonda darbību un tiem nav 
ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem. 
 
Grozījumi 7. SFPS „Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija” par aktīvu nodošanu (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk). 
Grozījumi 1. SFPS „Pirmreizējā piemērošana” par noteiktiem datumiem un hiperinflāciju (spēkā pārskata periodiem, kas 
sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk). 
Grozījumi 12. SGS „Uzņēmumu ienākuma nodoklis” attiecībā uz atlikto nodokli (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2012. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
 
Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, un tie stājas spēkā finanšu periodos, kas sākas 2013. gada 1. janvārī 
vai vēlāk, un kuri neattiecas uz Fonda darbību vai arī nav apstiprināti Eiropas Savienībā. 
 
Grozījumi 19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
Grozījumi 1. SGS „Atspoguļošana Finanšu pārskatos” attiecībā uz apvienoto ienākumu pārskatu (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES 2012. gada jūnijā); 
9. SFPS „Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. 
janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; 
apstiprināti ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk ). 
11. SFPS „Vienošanās par sadarbību” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti 
ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk ). 
12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. 
janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk ). 
Grozījumi 10., 11. un 12. SFPS piemērošanā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; 
apstiprināti ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk ). 
13. SFPS „Patiesās vērtības novērtēšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; 
apstiprināti ES 2012. gada decembrī). 
27. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Atsevišķie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī 
vai vēlāk; apstiprināti ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk ). 
28. SGS (pārskatīts 2011. gadā) „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. 
gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES 2012. gada decembrī pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai 
vēlāk ). 
Grozījumi 7. SFPS „Finanšu instrumenti: Atklājamā informācija” par finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo 
ieskaitu ` (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES 2012. gada decembrī). 
Grozījumi 32. SGS „Finanšu instrumenti: Informācijas uzrādīšana” par finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo 
ieskaitu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, apstiprināti ES 2012. gada decembrī). 
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Grozījumi 1. SFPS „Pirmreizējā piemērošana” par valdību aizdevumiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. 
gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES). 
Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (izdoti 2012. gada maijā; lielākā daļa uzlabojumu ir spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES): 

• SFPS „Standartu piemērošana pirmo reizi”; 
• SGS „Finanšu pārskatu sagatavošana”; 
• 16. SGS „Pamatlīdzekļi”; 
• 32. SGS „Finanšu instrumenti: Informācijas uzrādīšana”; 
• 34. SGS „Starpposma finanšu informācija”. 

 
Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS attiecībā uz ieguldījumu uzņēmumiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti ES). 
20. SFPIK „Atkritumu novākšanas izmaksu uzskaite ražošanas posmā atklātajos karjeros” (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; apstiprināti ES 2012. gada decembrī). 
 

3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 

 31.12.2012. 31.12.2011. 

% no Fonda 
neto aktīviem 
31.12.2012. 

    

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka” 61,467 224,404  7.03% 
    

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 61,467 224,404  7.03% 
 
Par naudas līdzekļiem uz pieprasījumu Fonds saņem ienākuma procentus, kas tiek aprēķināti pēc fiksētām procentu 
likmēm. 
 

4. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri 

 31.12.2012. 31.12.2011. 

% no Fonda 
neto aktīviem 
31.12.2012. 

    

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 813,398 447,745 93.08% 
OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 697,166 371,216 79.78% 
Latvijā reģistrēti ieguldījumu fondi 63,533 54,709 7.27% 
Citās ne-OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 52,699 21,820 6.03% 
    

Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri 813,398 447,745 93.08% 
 
Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turētie 
vērtspapīri. 
Visas Fondam piederošās fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri ir tirgoti regulētos tirgos, izņemot 
vērtspapīrus ar vērtību  491,717 LVL (2011. gada 31. decembrī - 205,787 LVL). 
 
Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta 
izcelsmes valsts: 

Finanšu instrumenta nosaukums ISIN kods 
Ieguldīju
mu valūta 

Daudz
ums 

Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2012. 

% no Fonda 
neto 

aktīviem 
31.12.2012. 

       

Regulētos tirgos tirgotie finanšu 
instrumenti 

 
  279,596 321,681 36.81% 

       

Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 

 
  111,502 126,452 14.47% 

BLUEBAY INVESTMENT GRADE 
BOND FUND LU0217402501 EUR 609 56,639 65,782 7.53% 
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Finanšu instrumenta nosaukums ISIN kods 
Ieguldīju
mu valūta 

Daudzu
ms 

Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2012. 

% no Fonda 
neto 

aktīviem 
31.12.2012. 

      

BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND LU0206510082 EUR 456 54,863 60,670 6.94% 
       

Vācijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 
  58,922 78,997 9.04% 

DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 EUR 890 58,922           78,997 9.04% 
      

Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības    61,847 63,533 7.27% 
CITADELE EASTERN EUROPEAN 
BOND FUND - EUR LV0000400174 EUR 5,580 61,847 63,533 7.27% 
       

Lietuvā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 
  47,325 52,699 6.03% 

CITADELE BALTIC SEA EQUITY 
FUND LT0000950008 EUR 1,937 47,325 52,699 6.03% 
       

Regulētos tirgos netirgotie finanšu 
instrumenti 

 

  484,098 491,717 56.27% 

       
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 

 

  287,272 287,748 32.93% 

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0316492775 EUR 6,175 67,831  73,126  8.37% 
VONTOBEL EMERGING MARKETS 
EQUITY FUND LU0218912235 EUR 478 61,538 65,720 7.52% 
MORGAN STANLEY GLOBAL 
BRANDS FUND LU0360482987 USD 3,180 60,924 59,455 6.81% 
MORGAN STANLEY GLOBAL 
INFRASTRUCTURE FUND LU0384383872 USD 2,755 55,124 57,887 6.62% 
BLACKROCK WORLD GOLD FUND LU0326422689 EUR 5,051 41,855 31,560 3.61% 
       
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 

  137,335 138,232 15.82% 

PIMCO TOTAL RETURN BOND 
FUND IE0033989843 EUR 4,973 70,070 71,470 8.18% 
GLG EUROPEAN EQUITY 
ALTERNATIVE IE00B5429P46 EUR 880 67,265 66,762 7.64% 
       
Austrijā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 

 

  59,491  65,737 7.52% 

PIONEER EURO CORPORATE 
BOND FUND AT0000811252 EUR 732 59,491 65,737 7.52% 
       
Kopā ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 

  763,694 813,398 93.08% 

 
Tā kā Sabiedrībai nav pieejama pietiekami detalizēta informācija par šo ieguldījumu fondu aktīviem, ko investoru vārdā pārvalda 
finanšu institūcijas, šie aktīvi nav analizēti pēc to faktiskā emitenta. 
Atlīdzības apmērs, kas tika ieturēts 2012. gada no fondiem, kuros ir veikti ieguldījumi, ir 0.07%.  
Nākamā tabula atspoguļo Fonda vērtspapīru portfeļa sadalījumu atkarībā no ieguldījumu objektiem. 

 
Uzskaites vērtība 

31.12.2012. 
Uzskaites vērtība 

31.12.2011. 
% no Fonda neto 

aktīviem 31.12.2012. 
    

Akciju fondi 355,193 224,678 40.65% 
Obligāciju fondi 400,318 168,358 45.81% 
Sabalansētie fondi 57,887 54,709 6.62% 
    

 813,398 447,745 93.08% 
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5. Uzkrātie izdevumi  

  31.12.2012. 31.12.2011. 
   

Uzkrātie izdevumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komisijām (740)  (603) 
Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām (118)  (96) 
Uzkrātie izdevumi profesionālajiem pakalpojumiem (121)  (85) 
   

 Kopā uzkrātie izdevumi (979) (784) 
 
6. Procentu ienākumi 

 2012 2011 
   

No prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  1,697 1,938 
   

Kopā procentu ienākumi 1,697  1,938  
 
7. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) 

 2012 2011 
   

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 62,464  1,239,141  
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (59,831)  (1,184,917)  
Pārdoto ieguldījumu vērtības samazinājums / (pieaugums), kas atzīts 
iepriekšējos pārskata periodos  2,933  (72,383)  
   

Kopā realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)  5,566  (18,159) 
 

8. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums)  
 2012 2011 
   

No ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un tām pielīdzināmajiem 
vērtspapīriem 81,860  (36,693) 
   

Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums / (samazinājums) 81,860  (36,693) 
 
9. Ieguldījumu kustība pārskata periodā 

 

 31.12.2011. 

Palielinājums 
pārskata 

perioda laikā 

Samazinājums 
pārskata 

perioda laikā 

Ārvalstu 
valūtas 

pārvērtēšanas 
rezultāts 

Patiesās 
vērtības 

pārvērtēšanas 
rezultāts 31.12.2012. 

       

Tirdzniecības nolūkā turēti 
finanšu ieguldījumi       
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 447,745  347,640  (62,464)  (6,949)  87,426 813,398  

       

Kopā ieguldījumi 447,745  347,640  (62,464)  (6,949)  87,426 813,398  
 
10. Ieķīlātie aktīvi 

 
Pārskata periodā Fonds nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav ieķīlājis vai citādi apgrūtinājis 
aktīvus. 
 

11. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības 
 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu aktīvu un saistību bilances vērtības atbilst to patiesajām 
vērtībām. Patiesā vērtība tiek noteikta atbilstoši tirgus kotācijas metodei, izmantojot biržās un brokeru publicēto 
informāciju. 
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12. Riska pārvaldīšana 
Ieguldījuma procesa risks var tikt definēts kā nevēlama rezultāta iestāšanās varbūtība, kas var materializēties konkrētajā 
tirgus ekonomikā konkrētajā laika posmā. Riska pārvaldīšana tiek raksturota kā riska identifikācija, mērīšana un tā 
iespējamā novēršana. Ieguldījuma process var tikt ietekmēts valūtas kursa riska, procentu likmju riska, cenu izmaiņu 
riska, kā arī kredītriska, likviditātes un citu – tajā skaitā arī operacionālo – risku rezultātā. Fonda ieguldījumu stratēģija tiek 
veidota tā, lai iespējami minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja no tiem 
izvairīties pilnībā. 
 
Riska pārvaldīšanas struktūra 
Par riska identificēšanu un tā mērīšanu ir atbildīga neatkarīga struktūrvienība – Risku pārvaldes nodaļa, kas savā darbā 
izstrādā un prezentē riska profila informāciju Fonda pārvaldītājam. Fonda pārvaldītājs, savukārt, var pieņemt konkrētus 
lēmumus par nepieciešamību samazināt jau esošos vai potenciāli iespējamos riskus. 

Risku mērīšanas procesā tiek izmantoti sabiedrības izstrādāti modeļi, kas balstās uz vēsturiskiem datiem un tiek koriģēti 
atbilstoši ekonomiskajai situācijai. Atsevišķi modeļi tiek arī izmantoti, lai prognozētu finanšu riska faktoru izmaiņas gan 
normālos, gan atsevišķos ārkārtas finanšu tirgus gadījumos. 

Investīciju Fonda pārvaldītājs ievēro diversifikācijas un risku ierobežošanas (hedging) principus, kā mērķis ir maksimāli 
mazināt ieguldījuma riskus, kas izstrādāti atbilstoši pārvaldīšanas politikai. Veicot ieguldījumus uz Fonda rēķina, Fonda 
pārvaldītājs iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to 
personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai jau ir ieguldīti Fonda līdzekļi. 

Sabiedrība, izstrādājot Fonda ieguldījumu stratēģiju un nosakot riska limitus, veic analīzi par Fonda veikto termiņu, 
ģeogrāfiskā izvietojuma un valūtu veidu ieguldījumu sadalījumu, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Pārvaldītājs stingri 
ievēro Fonda prospektā, Fonda pārvaldes nolikumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās normas un 
ierobežojumus. 
 
Tirgus risks 
Ar tirgus risku tiek saprasta iespēja, ka Fonda vērtība var samazināties, mainoties kādam no tirgus faktoriem, piemēram, 
mainoties procentu likmēm (procentu likmju risks), vērtspapīru cenām (cenu izmaiņu risks), ārvalstu valūtas kursam 
(valūtas kursa risks) vai citiem tirgus riska faktoriem. Zemāk tiek izvērtēti šeit uzskaitītie tirgus riska avoti, tomēr tie nevar 
tikt diversificēti pilnībā.  
 
Procentu likmju risks 
Vērtspapīru cenu risks fiksēta ienākuma vērtspapīriem (obligācijām) lielā mērā ir atkarīgs no tirgus procentu likmju 
svārstībām un no emitenta kredīta kvalitātes izmaiņām. Tirgus procentu likmju izmaiņas vistiešākajā veidā ietekmē 
vērtspapīra pievilcību, jo, pēc būtības, tas ir alternatīvs procentu ienākuma avots. Ja procentu likmes tirgū aug, tad fiksēta 
ienākuma vērtspapīru cenas krīt, un otrādi. No otras puses, tirgus procentu likmju pieaugums (samazinājums) pozitīvi 
(negatīvi) ietekmē kupona likmes fiksēta ienākuma vērtspapīriem ar mainīgu procentu likmi (kad kupons tiek noteikts kā 
bāzes likme – piemēram, Euribor vai Libor, plus papildus marža). Pēc pārvērtēšanas (moments, kopš kura brīža tiks 
pielietota jauna procentu likme) šādiem vērtspapīriem kupona ienesīguma likme palielinās (samazinās), kā rezultātā tad 
arī pieaug (samazinās) procenta ienākumi. 

Fondu atlases procesā Fonda pārvaldītājs, pamatojoties uz izstrādātajām prognozēm par fiksēta ienākuma instrumentu 
tirgus attīstību, orientējas uz Fonda durāciju, kā galveno procenta likmju riska rādītāju. Precīzi aprēķināt Fonda durāciju 
nav iespējams, jo informāciju par tā sastāvdaļām nepublicē vienlaicīgi (nobīde ir 3 un vairāk mēneši). 
 
Cenu izmaiņu risks  
Kapitāla vērtspapīriem (akcijām) cenu izmaiņas ir atkarīgas no diviem lielumiem – no attiecīgās valsts akciju indeksu 
izmaiņām (Latvijā, piemēram, tās ir uzņēmumu akciju indeksa – RIGSE – izmaiņas), un no konkrētā emitenta finansiāla 
stāvokļa (spējas pelnīt perspektīvā), kas savukārt ietekmē svārstības starp pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvaru. 
Pirmais no lielumiem tiek arī nereti saukts par sistemātisko risku; otrais – par specifisko risku. 

Sistemātisko risku pārvalda balstoties uz prognozēm par kopējo ekonomikas attīstību konkrētajā ģeogrāfiskajā reģionā un 
ekonomikas potenciālo attīstību nozarē. Specifisko risku pārvalda detalizēti pētot emitenta finansiālo stāvokli un 
pelnītspēju, kā arī citus faktorus, kas ietekmē vērtspapīra cenu, galvenokārt pamatojoties uz emitenta publiskotiem 
pārskatiem, informāciju masu mēdijos utt. Šeit uzmanība tiek pievērsta gan vērtspapīru cenu svārstīgumam (deviācijām), 
gan to korelācijām. Tā rezultātā ir iespējams aprēķināt cenu kopējo risku portfelī esošajiem vērtspapīriem, ņemot vērā to 
vēsturisko ienesīgumu. 
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12.       Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
Fondu atlases procesā Fonda pārvaldītājs, pamatojoties uz izstrādātām prognozēm par atsevišķo reģionu un nozaru 
attīstību, izvēlas vispiemērotākos fondus, kas atbilst Fonda stratēģijai. Precīzi aprēķināt Fonda jūtīgumu pret izmaiņām 
atsevišķos tirgus indeksos nav iespējams, jo informāciju par to sastāvdaļām nepublicē vienlaicīgi (nobīde ir 3 un vairāk 
mēneši). 

Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību ģeogrāfisko sadalījumu 2012. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
fondu reģistrācijas valstīm. 

 Latvija 
OECD reģiona 

valstis 
Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā 

     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 61,467  - - 61,467 
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie vērtspapīri 63,533  697,166  52,699  813,398 
     

Kopā aktīvi 125,000  697,166  52,699  874,865 
     

 Latvija 
OECD reģiona 

valstis 
Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā 

     

Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (979)  - - (979)  
     

Kopā saistības (979)  - - (979)  
     

Neto aktīvi 124,021  697,166  52,699 873,886 

Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību ģeogrāfisko sadalījumu 2011. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
fondu reģistrācijas valstīm. 

 Latvija 
OECD reģiona 

valstis 
Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā 

     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 224,404 - - 224,404 
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie vērtspapīri 54,709 371,216 21,820  447,745 
     

Kopā aktīvi 279,113  371,216  21,820  672,149  
     

Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (784)  - - (784)  
     

Kopā saistības (784)  - - (784)  
     

Neto aktīvi 278,329  371,216  21,820  671,365  
 

Valūtas kursu risks 
 
Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām 2012. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
fondu pamatvalūtām. 

 EUR USD LVL Kopā 
     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 60,732  735  - 61,467  
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri 696,056  117,342  - 813,398  
     

Kopā aktīvi 756,788  118,077   874,865  
     



20 
AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2012.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 
 

 

12.       Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
 
Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (858)  - (121) (979)  
     

Kopā saistības (858)  - (121) (979)  
     

Neto aktīvi 755,930  118,077  (121) 873,886  
     

Neto garā / (īsā)  pozīcija 86.50% 13.51% (0.01)% 100.00% 
 
Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām 2011. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
fondu pamatvalūtām. 

 EUR USD Kopā 
    

Aktīvi    
    

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 155,451 68,953 224,404 
    

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri 447,745 -  447,745 
    

Kopā aktīvi 603,196  68,953  672,149  
    

Saistības    
    

Uzkrātie izdevumi (784)  - (784)  
    

Kopā saistības (784)  - (784)  
    

Neto aktīvi 602,412  68,953  671,365  
    

Neto garā pozīcija 89.73% 10.27% 100.00% 

 
Valūtas kursa izmaiņu ietekme uz Fonda vērtību ir attēlota zemāk esošajās tabulās. Valūtas kursa izmaiņas ir attiecīgā 
kursa viena gada standartnovirze. 
 

 
Valūtas kursa izmaiņas ietekme (2012.gads) 

Valūta 
Īpatsvars 

fondā (% no 
neto aktīviem) 

Valūtas kursa 
izmaiņa pret 

EUR 

Ietekme uz 
fonda 

vērtību 

EUR 86.50% 0.00% 0.00% 

USD 13.51% 8.27% 1.12% 

LVL (0.01)% 1.24% 0.00% 

Kopā 100.00%   1.12% 
 
 

Valūtas kursa izmaiņas ietekme (2011.gads) 

Valūta 
Īpatsvars 

fondā (% no 
neto aktīviem) 

Valūtas kursa 
izmaiņa pret 

EUR 

Ietekme uz 
fonda 

vērtību 

EUR 89.73% 0.00% 0.00% 

USD 10.27% 11.92% 1.22% 

Kopā 100.00%   1.22% 
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12.       Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
Kredītrisks 
Ar kredītrisku tiek saprasta varbūtība, ka Fonda vērtība var samazināties, ja Fonda kontraģents vai parāda saistību 
emitents nebūs spējīgs vai atteiksies pildīt savas saistības. Līdz ar to, veicot darījumus ar Fonda aktīviem, tiek izvēlēti 
tikai droši kontraģenti ar labu reputāciju. Fonda pārvaldītājs regulāri seko līdzi Fonda kontraģentu maksātspējai, pēta to 
kredītreitingus, finansiālo stāvokli un informāciju masu medijos. 

Fonda aktīvu kredīta kvalitāte tiek pārvaldīta balstoties uz piešķirtajiem starptautisko reitingu aģentūru Standard & Poor’s, 
Moody’s un Fitch kredītreitingiem. Papildus tiek pētīti emitentu finanšu pārskati, to finansiālais stāvoklis un nākotnes 
perspektīvas. 
 
Likviditātes risks 
Likviditātes risks var rasties Fondam pastāvot grūtībām pildīt savas finansiālas saistības. Fonda pārvaldītājs uztur tādu 
Fonda aktīvu struktūru, kas nodrošina iespēju realizēt vērtspapīrus savlaicīgi un bez būtiskiem zaudējumiem.  

Likviditātes novērtēšanai aktīvu un saistību posteņu atlikumus uzrāda atbilstoši to atlikušajiem atmaksas, izpildes vai 
dzēšanas termiņiem.  

Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūru 2012. gada 31.decembrī. 
 

 Līdz 1 mēn. 
No 1 līdz 6 

mēn. Bez termiņa Kopā 
     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 61,467  - - 61,467  
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri - - 813,398  813,398  
     

Kopā aktīvi 61,467  - 813,398  874,865  
     

Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (858)  (121)  - (979)  
     

Kopā saistības (858)  (121)  - (979)  
     

Neto aktīvi 60,609  (121)  813,398  873,886  
     

Tīrā pozīcija % 6.93% (0.01)%  93.08% 100.00% 

 

Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūru 2011. gada 31.decembrī. 
 

 Līdz 1 mēn. 
No 1 līdz 6 

mēn. 
Bez 

termiņa Kopā 
     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 224,404  - - 224,404  
     

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri -  - 447,745 447,745  
     

Kopā aktīvi 224,404  - 447,745 672,149  
     

Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (699)  (85)  - (784)  
     

Kopā saistības (699)  (85)  - (784)  
     

Neto aktīvi 223,705  (85)  447,745 671,365  
     

Tīrā pozīcija % 33.32% (0.01)% 66.69% 100.00% 
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13. Informācija par fonda ieguldījumu apliecību turētājiem 
 

Nākamā tabula atspoguļo Sabiedrības saistīto personu turējumā esošo ieguldījumu apliecību īpatsvaru emitēto 
ieguldījumu apliecību kopskaitā: 

 31.12.2012. 31.12.2011. 

% no kopējā 
skaita 

uz 31.12.2012. 
    

Saistīto personu turējumā esošās ieguldījumu apliecības 200  200 0.15% 
Pārējo personu turējumā esošās ieguldījumu apliecības 132,988  112,647 99.85% 
    

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 133,188  112,847 100.00% 
 

14. Darījumi ar saistītajām personām 
 
Lielākā daļa no Fonda ieguldījumiem tiek iegādāti ar turētājbankas starpniecību. Turētājbanka saņem atlīdzību, kas 
norādīta visaptverošajā ienākumu pārskatā (sk. arī 5. piezīmi), kā arī AS “Citadele banka” ir izvietoti Fonda naudas 
līdzekļi (sk. 3. piezīmi). 
 
Pārskata periodā samaksātā atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai ir uzrādīta visaptverošajā ienākumu pārskatā 
(sk. arī 5. piezīmi). 
 
Pārskata periodā Fondam bija ieguldījumi ieguldījumu fondos, kurus pārvalda saistītā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 
116,232 LVL (2011. gada 31. decembrī – 76,529 LVL). 
 
Pārskata periodā saistītās personas neveica darījumus ar ieguldījumu fondu apliecībām. 2011. gadā saistītās personas 
iegādājās 171.5527 un pārdeva 216.27 fonda ieguldījumu apliecības. Fonda ieguldījumu apliecību iegādes un 
atpakaļpārdošanas darījumi tiek aprēķināti, ņemot vērā tikai to saistīto personu turējumā esošās ieguldījumu apliecības, 
kuras tika klasificētas kā Fonda saistītās personas kā 2012.gada 31. decembrī, tā arī 2011. gada 31. decembrī. 
 

15. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika 
 

  31.12.2012. 31.12.2011. 31.12.2010. 
    

Fonda neto aktīvi (LVL) 873,886  671,365  711,113 
Fonda daļu skaits 133,188  112,847  107,682 
Fonda daļu vērtība 6.56  5.95  6.60 
Fonda ienesīgums** 10.22%  (9.85)% 15.38% 
    

Fonda neto aktīvi (EUR)* 1,243,674  954,957  1,008,746 
Fonda daļu skaits 133,188  112,847  107,682 
Fonda daļu vērtība 9.34  8.46  9.37 
Fonda ienesīgums** 10.37%  (9.71)% 14.97% 

 
* Neto aktīvu vērtība EUR noteikta, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās. 

** Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.  
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NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakifonda Citadele Balanced Strategy
Fund - EuRdalibniekiem

Zi4ojums par finan5u parskatu

Mes esam veiku5i pievienota AIF Citadele Strategic Allocation Funds apakifonda Citadele
Balanced Strategy Fund - EUR zotz. gada parskata ietverta finanSu parskata, kas atspogulots
no 8. L1dz zz.lappusei, rer,eziju. Revidetais finan5u parskats ietver parskatu par finansiilo
stavokli zotz. gada 3r. decembrr, visaptveroSo ienakumu parskatu, neto aktivu kustibas
parskatu un parskatu par naudas plusmam par gadu, kas nosledzds zotz. gada 3r. decembn,
ka ari nozrmrgu gramatvedrbas uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojo5u
informaciju pielikuma.

Vadlbas atbildtba par finaniu parskata sag atauoianu

Vadrba ir atbildiga par 5i finan5u plrskata sagatavoianu un taja sniegtas informacijas patiesu
atspoguJo5anu saska4a ar Eiropas Savientba apstiprinatajiem Starptautiskajiem finan5u
parskatu standartiem un par tadu iekiejo kontroli, kadu vadiba uzskata par nepiecie5amu, lai
nodroiinatu finan5u parskata, kas nesatur .ne krap5anas, ne kJtdu izraisrtas butiskas
neatbilstibas, sagatavo5anu.

Reuidenta atbildtba

Mes esam atbildrgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz m[.su vei}to reviziju, izsakam par.5o
finan5u parskatu.-M-es veicdm rer.'rziju Jaska4[ ar Starptautiskajiem rer,rzijas standartiem. Sie
standarti nosaka, ka mums jaievero etikas praslbas un japlano un javeic revrzija ta, lai iegutu
pietiekamu parliecibu par to, ka finanSu parskata navbutisku neatbilstrbu.

Rer,rzija ietver procedtras, kas tiek veiltas, lai iegrltu revrzijas pieradijumus par finan5u
parskata uzraditajam summam un atklato informaciju. Procedtras tiek izveletas, pamatojoties
trz revidenta profesionalu vertejumu, ieskaitot krapianas vai k]tdu izraisitu bftisku
neatbilstrbu riska novertejumu finan5u parskata. Veicot 5o riska novertejumu, revidents $em
vera iek5ejo kontroli, kas izveidota, lai nodro5inatu finan5u parskata sagatavo5anu un taja
sniegtas informacijas patiesu atspoguloianu, ar mertd noteikt apstakliem piemerotas relezijas
proceduras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. Renzija ietver an
pielietoto gramatvedrbas principu un nozlmtgu vadibas izdarito pielemumu pamatotibas, ka
ari finan5u parskata sniegtas informacijas vispareju izvertejumu.
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T: +37t 67o9 44oo, F:+37t 6783 oo55,www.pwc.lu



_e
wc

I

Uzskatam, ka mtsu iegttie rerezijas pieradijumi ir pietiekami un atbilstoii mtfsu revtzijas

atzinuma izteikSanai.

Atzinums

Mtsuprat, iepriek5 minetais finan5u parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par AIF
Citadele Stralegic Allocation Funds apakSfonda Citadele Balanced Strategy Fund - EUR

finansialo stavokli zotz. gada 3r. decembri, ka an par ta darbibas finan5u rezultatiem un
naudas plusmlm zotz. gadasaska4a ar Eiropas Savieniba apstiprinatajiem Starptautiskajiem
finan5u parskatu standartiem.

Zi4ojums par citam normativo aktu prasibam

Mes esam iepazinuSies an ar vadrbas zilojumu par 2or2. gadu, kas atspoguJots pievie_nota

zorz. gada pirskata 4. lappuse, un neesam atldaju5i butiskas neatbilstibas starp Saja vadibas

ziqrojuma un 2012. gada finan5u parskata atspoguloto finan5u informaciju.
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