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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Informācija par pensiju plānu  

Plāna nosaukums:  PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns 
Plāna veids:  Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns 
Plāna darbības uzsākšanas datums:  2003. gada 7. janvāris 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums: 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības juridiskā adrese: 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības reģistrācijas 
numurs: 
Licences ieguldījumu pārvaldes sabiedrības 
darbībai numurs: 
Licences izsniegšanas datums: 
Licences Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
pārvaldīšanai numurs: 
Licences izsniegšanas datums: 

 Parex Asset Management 
Basteja  bulvāris 14, Rīga LV – 1050, Latvija 
40003577500 
 

7
2002. gada 15. februāris 
 
Nr. LP 3/2002 
2002. gada 10. oktobris 

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

 Akciju sabiedrība “Parex banka” 
Smilšu iela 3, Rīga LV – 1522, Latvija 
40003074590 

 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes 
locekļu, valdes locekļu un plāna pārvaldnieku 
vārds, uzvārds: 

 Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome: 
Padomes priekšsēdētājs: 
Gene Zolotorevs – iecelts 30.11.2005. 
Padomes locekļi: 
Ēriks Brīvmanis – iecelts 30.11.2005. 
Gatis Kokins  – iecelts 30.11.2005. 
Leonīds Jamroziks– iecelts 30.03.2006. 
Valdis Birkavs– iecelts 07.12.2006. 
Aleksandrs Kvasovs – atbrīvots  30.03.2006. 
Andris Bērziņš – atbrīvots  07.12.2006. 

 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: 

Valdes priekšsēdētājs/ Prezidents: 
Roberts Idelsons  -– iecelts 30.11.2005. 
Valdes locekļi: 
Sergejs Medvedevs  – iecelts 30.11.2005. 
Normunds Vigulis  – iecelts  30.11.2005. 
Arvīds Sīpols  – iecelts 30.11.2005. 
Leonīds Rudermans  – iecelts 30.11.2005. 
 

Plāna pārvaldnieki: 
Roberts Idelsons 
Sergejs Medvedevs   
Edgars Makarovs 

 
Revidents:  Diāna Krišjāne                     SIA „Ernst & Young Baltic” 

Zvērināta revidente              Kronvalda bulvāris 3-5, Rīga 
Sertifikāts Nr. 124                Latvija, LV – 1010 
 Licence Nr.17 
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Ieguldījumu sabiedrības ziņojums 

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā –
Plāns) mērķis ir nodrošināt dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes, veicot investīcijas 
galvenokārt Baltijas valstu, ES un pasaules attīstīto valstu parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. 
Ne mazāk kā 25% no Plāna līdzekļiem tiks ieguldīti valsts vērtspapīros, un līdz 30% no Plāna aktīviem var tikt 
ieguldīti ārvalstu valūtās. 
 
2006. gada laikā Plāna neto aktīvu kopējais apjoms pieauga par 64.5% un 2006. gada 31. decembrī sasniedza 
3,516,980 latu. Vienas daļas vērtība bija 1,1840999 latu. Uz 2006. gada 31. decembri Plānam bija pievienojušies 
vairāk kā 27.5 tūkstoši dalībnieku, kas to padara par 2. populārāko privāto pārvaldītāju konservatīvo plānu. Plāna 
gada ienesīgums ir sasniedzis 1.34% gada izteiksmē, kas ir ievērojami virs nozares vidējā (0.27%). 
 
Plāna ieguldījumu portfelis veidots, ievērojot piesardzības principu, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu 
drošību, kvalitāti un likviditāti. Uz 2006. gada beigām aktīvi ir aptuveni vienādās daļas izvietoti korporatīvajās
obligācijās (33.86%), valsts obligācijās (31.08%) un depozītos (31.01%). Salīdzinot ar 2005. gada beigām var 
atzīmēt, ka valsts parada vērtspapīru daļā portfeļi gandrīz neizmainījās, bet gandrīz par 10 % punktiem samazinājās
ieguldījumi depozītos. Līdzekļi tika pārvirzīti uz ieguldījumiem korporatīvajos vērtspapīros. Šīs izmaiņas kopumā var 
raksturot, kā augstāka ienesīguma meklējumus, jo perioda laikā depozītu likmes latos ir samazinājušās līdz līmenim, 
kad ir izdevīgāk ieguldīt obligācijās. Meklējot ienesīgas investīciju iespējas, Plāna struktūrā tiek iekļautas arvien 
vairāk Baltijas kompāniju obligācijas, kuras var pieskaitīt pie augsta ienesīguma segmenta. Pašlaik šis segments ir 
ārkārtīgi pievilcīgs investīcijām, jo relatīvi kvalitatīvi emitenti piedāvā augstas prēmijas tikai tāpēc, ka vēl nav 
pazīstami plašākam investoru lokam. 
 
Līdzīgi kā ar depozītiem, arī Latvijas valsts vērtspapīru izsolēs piedāvātie ienesīgumi vairs nebija tik pievilcīgi un 
izdevīgākas investīciju iespējas nācās meklēt ārzemēs. Tādēļ līdzekļu izvietojums Latvijā samazinājās par 10.7%. Uz 
gada beigām Latvijā bija izvietotas divas trešdaļas no Plāna aktīviem. Līdzekļu galvenā izvietošana ārpus Latvijas 
notika Eiropas Savienības dalībvalstīs (neskaitot Bulgāriju un Rumāniju), kur tika ieguldīti 28.7% Plāna līdzekļu. Uz 
2006. gada beigām visi fonda ieguldījumi tika veikti tikai latos vai eiro. 
 
Kopējie Fonda maksājumi par pārvaldīšanu pārskata periodā sastādīja 23,586 latu jeb 0.86% gadā no Fonda aktīvu 
vidējās vērtības, kas nepārsniedz Prospektā noteikto maksimālo izdevumu apjomu – 1.25%. 
 
IPAS “Parex Asset Management” arī turpmāk pieturēsies pie līdz šim pielietotās aktīvu izvietošanas stratēģijas, kas, 
kā redzams pēc sasniegtajiem rezultātiem, ir nesusi augļus, nodrošinot augstāku ienesīgumu par nozares vidējiem 
rādītājiem. Sākot ar 2007. gada 1. janvāri 2. pensiju līmenim tiks novirzīti 4% no bruto algas līdzšinējo 2% vietā.

Roberts Idelsons 
Prezidents/ valdes priekšsēdētājs 

Rīgā,
2007. gada 30. martā
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību 

Ieguldījumu sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu plāna “Parex 
UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” (turpmāk tekstā – Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu. 
 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 19. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli 2006. un 2005. gada 31. decembrī un 
darbības rezultātu par 2006. gadu un 2005. gadu.  
 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) “Valsts 
fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumiem” un ar Eiropas 
Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, pamatojoties uz 
uzņēmējdarbības turpināšanas principu.  Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites 
metodes.  Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši 
piesardzīgi un pamatoti. 
 
Ieguldījumu sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, “Parex 
UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un 
novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām”, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi. 
 

Roberts Idelsons 
Prezidents/ valdes priekšsēdētājs 

Rīgā,
2007. gada 30. martā
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Aktīvu un saistību pārskats 

(Ls) 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Pielikums  31.12.2006. 31.12.2005. 
 

Aktīvi   
 

4 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 153,345 11,167

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 
6 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 2,286,882 1,234,848
7 Atvasinātie līgumi, aktīvs - 165

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi 
5 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 1,090,753  894,675

Kopā aktīvi 3,530,980 2,140,855

Saistības 

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības 
7 Atvasinātie līgumi (11,281) (792)

8 Uzkrātie izdevumi (2,719) (1,515)

Kopā saistības (14,000) (2,307)

Neto aktīvi 3,516,980 2,138,548

Roberts Idelsons 
Prezidents/ valdes priekšsēdētājs 

Rīgā,
2007. gada 30. martā
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Ienākumu un izdevumu pārskats 

(Ls) 
 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
Pielikums  2006 2005 

 
Ienākumi 

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 46,678 29,282
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 74,186 38,421

Kopā ienākumi  120,864 67,703

Izdevumi 

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam (19,130) (11,471)
Atlīdzība turētājbankai (3,955) (2,298)
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  (501) (158)

Kopā izdevumi (23,586) (13,927)

Ieguldījumu vērtības palielinājums 

9 Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums (34,421) 649
10 Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums (19,079) 16,287

Kopā ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ palielinājums (53,500) 16,936

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa 318 5,171

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums 44,096 75,883

Roberts Idelsons 
Prezidents/ valdes priekšsēdētājs 

Rīgā,
2007. gada 30. martā
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Neto aktīvu kustības pārskats 

(Ls) 

Pielikums ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
2006 2005

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā 2,138,548 1,106,675

Neto aktīvu pieaugums 44,096 75,883

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas 1,884,211 1,244,830
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas (549,875) (288,840)

Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā 1,378,432 1,031,873

Neto aktīvi pārskata perioda beigās 3,516,980 2,138,548

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā 1,830,322 994,668

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 2,970,173 1,830,322

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā 1.1683998 1.1126076

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās 1.1840999 1.1683998
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Naudas plūsma 

(Ls) 

2006 2005

Ieguldījumu pārvaldīšanas ienākumi 106,081 51,917

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (22,400) (13,178)

Finanšu ieguldījumu (iegāde) (3,033,738) (1,551,011)
Finanšu ieguldījumu pārdošana/ dzēšana  1,747,235 525,136

Ārvalstu valūtas konvertācijas rezultāts 10,664 (2,395)

Naudas līdzekļu pieaugums saimnieciskās darbības rezultātā (1,192,158) (989,531)

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas 1,884,211 1,244,830
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas  (549,875) (288,840)

Naudas līdzekļu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā 1,334,336 955,990

Naudas līdzekļu pieaugums / (samazinājums) 142,178 (33,541)

Naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā 11,167 44,223

Naudas līdzekļu ārvalstu valūtās pārvērtēšanas rezultāts - 485

Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās 153,345 11,167
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Pielikums 

(Ls) 
1. Vispārīgā informācija 
 

Pensiju plāna nosaukums: ”Parex UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 
 
Kategorija: Konservatīvais pensiju plāns 
 
Juridiskā adrese: Basteja  bulvāris 14, Rīga LV – 1050, Latvija 
 
Ieguldījumu politika: Plāna mērķis ir nodrošināt dalībniekiem stabilus ienākumus pie 

zemas ieguldījumu riska pakāpes, veicot investīcijas galvenokārt 
Baltijas valstu, ES un pasaules attīstīto valstu parāda vērtspapīros 
un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Ne mazāk kā 25% no Plāna 
līdzekļiem tiks ieguldīti valsts vērtspapīros un līdz 30% no Plāna 
aktīviem var tikt ieguldīti ārvalstu valūtās. 

 
Ieguldījuma sabiedrības nosaukums: IPAS “Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”,  

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, Latvija 
 
2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāna” finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
(FKTK) “Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumiem” un ar Eiropas 
Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem. 

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši atvasināto 
finanšu instrumentu un tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru patiesajai vērtībai. 

Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Finanšu pārskati aptver 
laika periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim. 

Ienākumu un izdevumu uzskaite 

Visi procentu ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, izmantojot uzkrājumu principu. Procentu ienākumi tiek aprēķināti 
un atzīti pēc faktisko procentu metodes.  

 Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

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 ienākumu un izdevumu pārskatā kā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi. 

Plāna aktīvu un saistību pārskata sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas 
kursi (Ls pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi: 
 

Valūta 31.12.2006. 31.12.2005. 
 

USD 0.563 0.593 
 

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 nodrošinās, ka tirgus kurss neatšķirsies no oficiāli noteiktā vairāk par 1%. Tādejādi Plāna turpmākā
peļņa vai zaudējumi no eiro kursa svārstībām nebūs nozīmīgi, kamēr Latvijas Banka saglabās iepriekš minēto fiksēto 
kursu. 
Naudas līdzekļi

Plāna naudas līdzekļi ir visas Plāna prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. 
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“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Pielikums 

(Ls) 
Termiņnoguldījumi 

Plāna termiņnoguldījumi tiek uzskaitīti to iegādes vērtības, kas noteikta atbilstoši termiņnoguldījumā izvietotam 
naudas līdzekļu apmēram, kam pieskaitīti kapitalizētie un uzkrātie procentu ienākumi.  Procentu ienākumi par 
izvietotiem termiņnoguldījumiem tiek atzīti pēc uzkrājumu principa, t.i. atbilstoši laika periodam, kas pagājis no 
termiņnoguldījuma izvietošanas brīža līdz pārskata perioda beigu datumam. Šajos finanšu pārskatos ieguldījumi 
termiņnoguldījumos tiek klasificēti kā līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi. 

Ieguldījumi vērtspapīros  

Ņemot vērā fonda darbības specifiku, ieguldījumi vērtspapīros (parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu) parasti tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.  Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā Plāna 
nolūkus un spēju turēt ieguldījumus līdz to dzēšanai, parāda vērtspapīri var tikt klasificēti kā līdz termiņa beigām
turamie ieguldījumi. 

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, ieskaitot samaksātās
starpniecības komisijas, un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. 
Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots ienākumu un 
izdevumu pārskatā kā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums). 

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, kas noteikta pēc faktiskās
procentu likmes metodes. 

Vērtspapīru pārvērtēšana notiek izmantojot Bloomberg un Rīgas Fondu Biržas 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. 

Uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam 

Finanšu aktīva vērtības samazināšanās ir notikusi, ja tā bilances vērtība ir lielāka nekā tā aplēstā atgūstamā vērtība. 
Ja finanšu aktīvam ir notikusi vērtības samazināšanās, tam tiek izveidotie attiecīgi uzkrājumi.  Zaudējumi no to aktīvu 
vērtības samazināšanās, kas uzskaitīti amortizētā pašizmaksā, tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances 
vērtību un nākotnē paredzamo naudas plūsmu tagadnes vērtību, kas diskontētas, izmantojot finanšu instrumenta 
sākotnējo faktisko procentu likmi.  

Atvasinātie līgumi 

Plāns ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas nolūkā ir iesaistīts nākotnes valūtas maiņas darījumos (forwards) un 
valūtas mijmaiņas darījumos (swaps). Grāmatvedības uzskaites nolūkos visi atvasinātie līgumi ir klasificēti kā
tirdzniecības nolūkā veikti darījumi. 

Pēc sākotnējās atzīšanas tie tiek atspoguļoti bilancē to patiesajā vērtībā. Šo līgumu patiesā vērtība tiek iekļauta 
aktīvu un saistību pārskatā kā “Atvasinātie līgumi” un to nosacītā pamatvērtība tiek atspoguļota finanšu pārskatu 
pielikumos. 

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no izmaiņām prasībās un saistībās, kas izriet no nākotnes valūtas maiņas un valūtas 
mijmaiņas līgumiem, tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts. 

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.  Ja pēc Plāna pārvaldes domām finanšu 
aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā
vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. 

Nodokļi

Plāna ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie gūti.  Pamatā plāna ienākumi ir atbrīvoti no 
ienākuma nodokļu nomaksas.  Plāns nav LR uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un, dzēšot Plāna apliecības, 
vērtības pieaugums netiek aplikts ar ienākuma nodokli. 
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Pielikums 

(Ls) 
3. Informācija par risku pārvaldīšanu 

Ar ieguldījumiem saistītie riski ir: pamatrisks, likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, juridiskais risks, 
informācijas risks, finansiālais risks, ārvalstu ieguldījumu risks un ar uzņēmējdarbību saistītie riski. 

Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Plāna pārvalde ievēro diversifikācijas un risku ierobežošana (hedging)
principus. Veicot ieguldījumus uz Plāna rēķina, Plāna pārvalde iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem 
vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos 
vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta Plāna līdzekļi. 

Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu 
sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība 
stingri ievēro Plāna prospektā, Plāna pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un 
ierobežojumus. 

Veicot ieguldījumus ārvalstīs, īpaša vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai 
attiecībā pret Latvijas latu. Riska samazināšanas nolūkos Sabiedrība veic šādus novērtējumus: 
- valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas; 
- valstī pastāvošās politiskās situācijas apskats; 
- valstī pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats. 

Plāna ieguldījumu stratēģija tiek veidotā tā, lai iespējami minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka 
nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem.  

 

4. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

31.12.2006. 31.12.2005. 

% no kopējiem 
plāna aktīviem 

31.12.2006. 
 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Parex banka” 153,345 11,167 4.36% 
 

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 153,345 11,167 4.36% 

5. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

31.12.2006. 31.12.2005.  

 
Uzskaites 

vērtība 

T.sk. 
uzkrātie 
procentu 
ienākumi 

Uzskaites 
vērtība 

% no 
kopējiem 

plāna 
aktīviem 

31.12.2006. 
Latvijas kredītiestādēs izvietotie 
termiņnoguldījumi 

1,090,753 27,679 894,675 31.01% 

AS "Parex banka" 259,503 503 204,475 7.38% 
AS DnB NORD Banka 191,565 9,565 147,995 5.44% 
AS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 191,533 7,674 198,753 5.44% 
AS "Aizkraukles banka" 164,580 3,858 20,038 4.68% 
AKB "Baltikums" 110,850 620 126,619 3.15% 
AS "SEB Latvijas Unibanka"  96,573 303 123,879 2.75% 
AS "Hansabanka" 39,720 4,720 37,995 1.13% 
AS "Sampo banka" 27,993 - 26,484 0.80% 
AS "NORVIK BANKA" 4,283 283 4,283 0.12% 
AS “Baltic Trust Bank” 4,153 153 4,154 0.12% 
 

Kopā termiņnoguldījumi kredītiestādēs 1,090,753 23,379 894,675 31.01% 

2005. gada 31. decembrī vidējā termiņnoguldījumu likme bija 4.56% (2005: 4.41%). 
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6. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

 31.12.2006. 31.12.2005. 

Ienesīgums 
gadā līdz 
dzēšanas 

brīdim 
31.12.2006. 

% no 
kopējiem 

plāna 
aktīviem 

31.12.2006. 
 

Valdību parāda vērtspapīri:  1,093,093 644,508 4.25% 31.08% 
Latvijas valdības parāda vērtspapīri 696,104 574,154 4.58% 19.79% 
OECD reģiona valdību parāda vērtspapīri 396,989 70,354 3.68% 11.29% 
 

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri: 705,556 251,830 5.15% 20.06% 
Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri 379,027 179,254 4.67% 10.78% 
OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri 228,064 33,816 5.20% 6.48% 
Igaunijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri 60,453 - 7.24% 1.72% 
Ne-OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri 
(izņemot Latviju) 

38,012 38,760 6.18% 1.08% 

 

Uzņēmumu parāda vērtspapīri: 488,233 338,510 5.22% 13.88% 
OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri 365,804 213,373 4.58% 10.40% 
Igaunijas uzņēmumu parāda vērtspapīri 79,125 85,960 4.76% 2.25% 
Latvijas uzņēmumu parāda vērtspapīri 43,304 - 11.40% 1.23% 
Ne-OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri 
(izņemot Latviju un Igauniju) 

- 39,177 - -

Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu 2,286,882 1,234,848 4.73% 65.02% 

2006. un 2005. gada 31. decembrī visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā
tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.   

2004. gadā Sabiedrības valde pieņēma lēmumu visus vērtspapīrus, kas iepriekš bija klasificēti kā līdz termiņa beigām
turamie vērtspapīri, iekļaut tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru kategorijā. Saskaņā ar Starptautisko finanšu 
pārskatu sagatavošanas standartu prasībām Plāns līdz 2007. gadam visus ieguldījumus vērtspapīros varēja klasificēt
kā tirdzniecības nolūkā turētos. 

Nākamā tabula atspoguļo parāda vērtspapīrus sadalījumā pēc emitenta izcelsmes valsti: 

 

Finanšu instrumenta nosaukums Daudzums 
Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2006. 

% no kopējiem 
plāna aktīviem 

31.12.2006. 
 
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti  2,109,389 2,112,687 60.07% 
Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:   1,004,689 1,004,690 28.56% 
Latvijas valdība (LV0000570034) 2,110 216,493 213,507 6.07% 
Latvijas valdība (LV0000580017) 1,050 111,462 109,683 3.12% 
Latvijas valdība (LV0000580025) 558 58,633 56,766 1.61% 
Latvijas valdība (LV0000570042) 200 19,920 19,449 0.55% 
Latvijas valdība (LV0000540888) 500 49,111 49,806 1.42% 
Latvijas valdība (LV0000532158) 1,400 136,657 138,169 3.93% 
Latvijas valdība (LV0000570059) 400 39,681 39,993 1.14% 
Latvijas valdība (LV0000540896) 700 67,295 68,729 1.95% 
Baltikums (LV0000800324) 800 56,459 56,974 1.62% 
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233) 50 5,142 5,052 0.14% 
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282) 200 20,176 20,569 0.58% 
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373) 500 35,550 35,773 1.02% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800142) 50 5,216 5,314 0.15% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800100) 10 1,130 1,077 0.03% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800167) 350 35,484 36,299 1.03% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800159) 150 15,014 15,357 0.44% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800183) 200 20,205 20,947 0.60% 
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800340) 1,000 70,871 71,015 2.02% 
PAREX BANKA (LV0000800274) 400 40,190 40,211 1.14% 



16 
“PAREX UNIVERSĀLAIS pensiju plāns” 

2006. gada pārskats 
Pielikums 
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Finanšu instrumenta nosaukums Daudzums 
Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2006. 

% no kopējiem 
plāna aktīviem 

31.12.2006. 
Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:  82,710 79,125 0.92 
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140) 250 82,710 79,125 0.92 
 

Polijas emitentu parāda vērtspapīri:  252,648 253,914        7.22% 
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957) 200 141,981 142,508 4.05% 
TPSA EUROFINANCE BV (TELEKOM POLSKA) 
(XS0108724138) 

150 110,667 111,406 3.17% 

 

Ungārijas emitentu parāda vērtspapīri:  210,263 210,425 5.98% 
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237) 300 210,263 210,425 5.98% 
 

Itālijas emitentu parāda vērtspapīri:  144,494 142,816 4.06% 
BUONI POLIENNALI DEL TES (ITALY) (IT0003171946) 200 144,494 142,816 4.06% 
 

ASV emitentu parāda vērtspapīri:  106,973 111,561 3.17% 
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360) 100 69,824 72,399 2.06% 
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576) 50 37,149 39,162 1.11% 

 

Dānijas emitentu parāda vērtspapīri:  73,553 74,583 2.13% 
KINGDOM OF DENMARK (DK0009920977) 60 43,631 43,748 1.24% 
TDC AS (XS0146556385) 40 29,922 30,835 0.88% 
 

Luksemburgas emitentu parāda vērtspapīri:  70,351 70,449 2.00% 
APHEX SA (XS0263303512) 1 70,351 70,449 2.00% 
 

Īrijas emitentu parāda vērtspapīri:  70,070 70,070 1.99% 
CLOVERIE (XS0276792420) 1 70,070 70,070 1.99% 
 

Vācijas emitentu parāda vērtspapīri:  46,593 46,736 1.34% 
TUI AG (DE000TUAG059) 30 22,467 23,118 0.66% 
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839) 30 20,651 20,766 0.59% 
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75) 5 3,475 2,852 0.09% 

 

Bulgārijas emitentu parāda vērtspapīri:  36,950 38,012 1.08% 
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT 
BANK) (XS0211479745) 

50 36,950 38,012 1.08% 

 

Starptautisko finanšu institūciju parāda vērtspapīri:  10,095 10,306 0.29% 
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175) 10 10,095 10,306 0.29% 
 

Pārējie finanšu instrumenti  173,360 174,195 4.95% 
Latvijas emitentu parāda vērtspapīri:   113,348 113,742 3.23% 
APEX (LV0000601201) 70 43,068 43,304 1.23% 
PARITATE BANKA (LV0000800381) 1,000 70,280 70,438 2.00% 

 

Igaunijas emitentu parāda vērtspapīri:  60,012 60,453 1.72% 
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271) 600 60,012 60,453 1.72% 
 

Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar 
fiksētu ienākumu  2,282,749 2,286,882 65.02% 

7. Atvasinātie līgumi 
 

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (forwards) un  valūtas mijmaiņas (swaps) darījumu nosacīto 
pamatvērtību un patieso vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība noteikta atbilstoši no šiem 
darījumiem izrietošām prasībām. 

31.12.2006. 31.12.2005. 
 Patiesā vērtība Patiesā vērtība Nosacītā

pamatvērtība Aktīvs Saistības 
Nosacītā

pamatvērtība Aktīvs Saistības 

% no kopējiem 
plāna aktīviem 

31.12.2006. 
Nākotnes valūtas 
maiņas līgumi (forwards) 318,661 - (1,668) - - - (0.05%) 
Valūtas mijmaiņas 
darījumi (swaps) 870,790 - (9,613) 75,450 165 (792) (0.27%) 

 

Kopā atvasinātie 
līgumi  1,189,451 - (11,281) 75,450 165 (792) (0.32%) 

Visi atvasinātie līgumi ir noslēgti ar darījuma partneri, kas ir reģistrēts Latvijā.
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8. Uzkrātie izdevumi  
 

31.12.2006. 31.12.2005. 
 
Uzkrātie izdevumi ieguldījumu sabiedrības komisijām 426 1,255 
Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām 1,939 260 
Uzkrātie izdevumi profesionālajiem pakalpojumiem 354 -

Kopā uzkrātie izdevumi 2,719 1,515 

9. Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums 
 

2006 2005 
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 1,348,861 487,800
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (1,371,366) (487,500)
Pārdoto ieguldījumu vērtības samazinājums/(palielinājums), kas atzīts 
iepriekšējos pārskata periodos  

(11,916) 349

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums (34,421) 649 

10. Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/pieaugums  

 2006 2005 
 
No parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (19,079) 16,287 
 

Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieaugums  (19,079) 16,287 

11. Aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām

Ls EUR Kopā

Aktīvi 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 71,563 81,782 153,345 
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi    
 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 

ienākumu 
911,690 1,375,192 2,286,882 

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi    
 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 979,903 110,850 1,090,753 
 

Kopā aktīvi 1,963,156 1,567,824 3,530,980 
 
Saistības   

Līdz termiņa beigām turētās finanšu saistības    
 Atvasinātie līgumi 1,189,451 (1,200,732) (11,281) 
Uzkrātie izdevumi (2,719) - (2,719) 

 

Kopā saistības 1,186,732 (1,200,732) (14,000) 
 
Neto aktīvi 3,149,888 367,092 3,516,980 
 

% no neto aktīviem 89.56% 10.44% 100.00% 
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2006. gada pārskats 
Pielikums 

(Ls) 

12. Plāna aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums 
 

Latvija Igaunija 

OECD 
reģiona 
valstis 

Pārējās
valstis Kopā

Aktīvi   

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 153,345  - - 153,345 
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi      
 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu 

1,118,435 139,578 990,857 38,012 2,286,882 

Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi      
 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 1,090,753 - - - 1,090,753 
 
Kopā aktīvi 2,362,533 139,578 990,857 38,012 3,530,980 
 
Saistības  

Līdz termiņa beigām turētās finanšu saistības      
 Atvasinātie līgumi (11,281)  - - (11,281) 
Uzkrātie izdevumi (2,719)  - - (2,719) 

 
Kopā saistības (14,000) - - - (14,000) 
 
Neto aktīvi 2,348,533 139,578 990,857 38,012 3,516,980 

13. Likviditāte 
 

Līdz 
1 mēn. 

1 - 3
mēn. 

3 - 6
mēn. 

6 - 12  
 mēn. 

No 1 līdz 5
gadiem 

Vairāk kā
5 gadi Kopā

Aktīvi  

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm

153,345 - - - - - 153,345 

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu 
aktīvi 

 

Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

- 304,028 464,155 15,359 699,308 804,032 2,286,882 

Līdz termiņa beigām turētie finanšu 
aktīvi 

 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs - 71,448 353,537 358,311 307,457 - 1,090,753 
 

Kopā aktīvi 153,345 375,476 817,692 373,670 1,006,765 804,032 3,530,980 
 
Saistības 

Līdz termiņa beigām turētās finanšu 
saistības 

 

Atvasinātie līgumi (11,281) - - - - - (11,281) 
Uzkrātie izdevumi (2,365) - (354) - - - (2,719) 

 

Kopā saistības (13,646) - (354) - - - (14,000) 
 
Neto aktīvi 139,699 375,476 817,338 373,670 1,006,765 804,032 3,516,980 
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2006. gada pārskats 
Pielikums 

(Ls) 
14. Ieguldījumu kustība pārskata periodā

31.12.2005.

Palielinā-
jums 

pārskata 
perioda laikā

Samazi-
nājums 

pārskata 
perioda laikā

Ārvalstu 
valūtas 

pārvērtē-
šanas 

rezultāts

Patiesās
vērtības 

pārvērtēšanas 
rezultāts  31.12.2006. 

 
Aktīvi  

Parāda vērtspapīri un citi 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

1,234,848 2,449,543 (1,418,521) 307 20,705 2,286,882 

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 894,675 584,195 (431,923) - 43,806 1,090,753 
Atvasinātie līgumi (627) - - (10,654) - (11,281) 
 

Kopā aktīvi 2,128,896 3,033,738 (1,850,444) (10,347) 64,511 3,366,354 

15. Ieķīlātie aktīvi 
 
Uz pārskata perioda beigām Plāns nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav ieķīlājis vai citādi 
apgrūtinājis aktīvus.  
 

16. Ieguldījumu plāna darbības rādītāju dinamika 
 

31.12.2006. 31.12.2005. 31.12.2004.

Plāna neto aktīvi 3,516,980 2,138,548 1,106,679 
Plāna daļu skaits 2,970,173 1,830,322 994,668 
Plāna daļu vērtība 1.1840999 1.1683998 1.1126076
Plāna ienesīgums* 1.34% 5.01% 4.93%

*Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. 
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