
ASTRA KRĀJFONDI peNSIJu plĀNS “KOMFORTS”
Līdzekļu pārvaLdītāja ziņojums par 2008.gada ii ceturksni

INFORMĀCIJA pAR IeGulDĪJuMu plĀNu IeGulDĪJuMu pOlITIKA

Pārvaldnieks:   Aleksandrs Makijenko
Turētājbanka:   AS Latvijas Krājbanka
Revidents:   Leo Ašmanis
Plāna darbības sākums:  27.07.2006.
Atlīdzība par plāna pārvaldi:  1.665 % p.a.
Atskaites valūta:   LVL

Ieguldījumu Plānam ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu politika. 
Plāna līdzekļi tiek ieguldīti galvenokārt parāda vērtspapīros un no-
guldījumos kredītiestādēs. Līdz 25% no līdzekļiem var tikt ieguldīti 
akcijās un ieguldījumu fondos. Ieguldījumu politika sniedz lielāku 
peļņas gūšanas potenciālu ilgākā laika posmā. 

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtības

31.03.2008. 30.06.2008

Daļas vērtība, LVL 1.0693906 1.0844810

Līdzekļu vērtība, LVL 1 746 313 4 046 951

Ieguldījumu plāna Ienesīgums

3 mēn. 6 mēn. 1 gads no darbības 
sākuma

Plāns 1.52% 2.02% 1.13% 4.42%

Nozares vidējais 1.26% 1.14% 2.26% n/a

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un aktīvu dInamIka

IeGulDĪJuMu pORTFeĻA STRuKTŪRA
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Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī -  LVL 1 353
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja komisija ceturksnī -  LVL 9 666
Aprēķinātā atlīdzība trešajām personām ceturksnī -  LVL 1 856
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lIelĀKIe IeGulDĪJuMI

Depozīts LBB 19.05.2009
AK BARS 9.25% 20.06.2011

Depozīts Nordea 28.04.2010
Depozīts SEB Unibanka 06.04.2009

Depozīts DnB NORD 06.04.2009
Depozīts LHZB 02.06.2009

VTB Bank 8.25% 30.06.2011
Depozīts LHZB 03.06.2009

Tristan Oil LTD 10.50% 01.01.2012
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Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. 
vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Astra Krājfondi”” · J.Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013 · Tālrunis 67221970 · Fakss 67221971 · fondi@lkb.lv · www.lkb.lv

Parex Sub. Obl. 11.00% 08.05.2018 2.11%

sadalījums pa aktīvu veIdIem ĢeogrāfIskaIs sadalījums

Komercsabiedrību vērtspapīri 31.39% Kazahstāna 5.55%

Krievija 14.58%

Latvija 69.35%

Ieguldījumu fondi 5.38%

Attīstības valstis 5.93%

Naudas tirgus 13.60%

Attīstītās valstis 4.59%

Depozīti 49.63%



ASTRA KRĀJFONDI peNSIJu plĀNS “KOMFORTS”
lĪDZeKĻu pĀRVAlDĪTĀJA ZIŅOJuMS

2006. gada 27. jūlijā AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 
“ASTRA KRĀJFONDI” uzsāka Plāna līdzekļu pārvaldīšanu. 
Līdz 2008. gada II ceturkšņa beigām, pateicoties klientu in-
teresei par jauno ieguldījumu plānu, dalību Plānā bija pie-
teikuši 15 254 pensiju 2. līmeņa dalībnieki. 2008. gada 30. 
jūnijā Plāna aktīvi sasniedza LVL 4 046 951 un veido 1.10% 
no kopējiem pensiju 2. līmeņa aktīviem.

Plāna ienesīgums pusgada laikā bija 2.02% (noza-
res vidējais rādītājs sabalansētajiem ieguldījumu plā-
niem veidoja 1.14%) — augstākais rādītājs nozarē. Kā 
arī ir jāuzsver, ka 3 mēnešu ienesīguma rādītājs 1.52% 
apmērā ir labākais nozarē (nozares vidējais ienesīguma 
rādītājs ir bijis 1.26%).

Ieguldījumi ārvalstu valūtās pārskata perioda laikā sa-
mazinājās un uz pārskata perioda beigu datumu sastā-
dīja 36.79% (38.83% iepriekšējā ceturksnī). Plāna valūtas 
pozīcijas apjoms EUR uz 2008. gada II ceturkšņa beigām 
sastādīja 27.54% (36.30% iepriekšējā ceturksnī), USD bija 
8.72% (2.53% iepriekšējā ceturkšņa beigās), LTL — 0.53%.

Banku termiņnoguldījumu īpatsvars Plāna aktīvos pār-
skata periodā ir ievērojami palielinājies, salīdzinot ar ie-
priekšējā ceturkšņa datiem, un uz ceturkšņa beigām 
sasniedza 49.63% robežu (25.06% ceturkšņa sākumā). 
Termiņnoguldījumu īpatsvara palielinājums ir saistīts ar 
to, ka Pārvaldnieks, sagaidot negatīvas svārstības akciju 
tirgos, turpina pieturēties pie piesardzīgās ieguldījumu 
politikas, ieguldot naudu mazāk riskantos instrumentos. 
Depozītu īpatsvara pieaugumu veicināja arī tas fakts, ka 
2008.gada pirmajā pusgadā latu depozītu likmes atradās 
augstajā līmenī, un Pārvaldnieks izmantoja šo apstākli, 
lai paaugstinātu pensiju Plāna drošību, ieguldot līdzek-
ļus depozītos, kuru ienesīgums bija salīdzināms ar ob-
ligāciju ienesīgumu, bet risks ir ievērojami zemāks (tiek 
plānots arī turpmāk saglabāt termiņnoguldījumu apjo-
mus augstajā līmenī). Vidējais termiņnoguldījumu port-
feļa ienesīgums II ceturksnī sastādīja aptuveni 8.79%.

Ieguldījumu īpatsvars komercsabiedrību parāda vērts-
papīros ceturkšņa beigās sastādīja 26.96% no Plāna ak-
tīviem, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa da-
tiem (19.50% iepriekšējā ceturksnī) veido ievērojamu 
pieaugumu. Tas notika tāpēc, ka liela daļa jauno līdzekļu, 
ieplūstot pensiju Plāna aktīvos, tika novirzīta tādos fik-
sētā ienesīguma vērtspapīros, kuru ienesīgums līdz dzē-
šanas datumam bija augstāks, nekā depozītu likmes.

Ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars uz ceturkšņa bei-
gām veidoja 5.37% no Plāna aktīviem, kas veido ievēroja-
mu samazinājumu salīdzinot ar iepriekšējā ceturkšņa re-
zultātiem, kad ieguldījumu fondu īpatsvars bija 12.48% 
no Plāna aktīviem. Pārskata laikā šīs aktīvu klases vērts-
papīru īpatsvars samazinājās tāpēc, ka Plāna aktīvi strau-
ji auga, ieguldījumu fondu pozīcijai paliekot nemainī-
gai. Pensiju Plāna aktīvos ietilpstošo ieguldījumu fondu 
portfeļus pārsvarā veido fiksētā ienākuma vērtspapīri.

Pateicoties sekmīgajiem Plāna darbības rezultātiem no 
tā darbības uzsākšanas brīža un sadarbībai ar mātes uz-
ņēmumu AS Latvijas Krājbanka, arī nākamā ceturkšņa 
laikā Pārvaldītājs sagaida turpmāku līdzekļu un jaunu 
dalībnieku pieplūdumu Plānā, palielinot gan Plāna aktī-
vu apjomu, gan arī Plānā pieteikušos dalībnieku skaitu.

Par 2008. gada III ceturkšņa svarīgākajiem uzdevumiem 
Pārvaldītājs ir izvirzījis turpināt sabalansēta un diversi-
ficēta Plāna ieguldījumu portfeļa izveidi, lai maksimāli 
samazinātu finanšu tirgus lielā svārstīguma, kas ir ļoti 
raksturīgs šodienas tirgiem, ietekmi uz portfeli.

Pārvaldītājs sagaida, ka nākamo ceturkšņu laikā procen-
tu likmju svārstību risks un valūtas kursu svārstību risks 
būs ierobežots, kā rezultātā Plāna ienesīguma radītāji 
uzlabosies.

AS IeGulDĪJuMu pĀRVAlDeS SABIeDRĪBA ASTRA KRĀJFONDI

pApIlDuS INFORMĀCIJAS SAŅeMŠANAS IeSpĒJAS

PAPILDUS INFORMĀCIJU PAR ASTRA KRĀJFONDI PIEDĀVĀTAJIEM  IEGULDĪJUMU PLĀNIEM UN DALĪBAS IESPĒJĀM 
TAJOS VAR SAŅEMT JEBKURĀ LATVIJAS KRĀJBANKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ
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