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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2011.gada pārskats 
Informācija par ieguldījumu fondu  

Fonda nosaukums: “Citadele Strategic Allocation Funds”
(Parex Strategic Allocation Funds līdz 01.08.2010.) 

Fonda veids: Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem
Apakšfonda nosaukums: Citadele Balanced Strategy Fund – EUR

(Parex Balanced Strategy Fund līdz 01.08.2010.) 
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
(„Parex Asset Management” IPAS – līdz 01.08.2010.) 
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
(„Parex banka” AS – līdz 01.08.2010.) 
Republikas laukums 2a, Rīga LV-1010, Latvija 
40103303559 

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

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padome:
Padomes priekšsēdētajs – Juris Jākobsons – iecelts 
30.09.2010. 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Philip Nigel Allard – iecelts 
03.11.2010. 
Padomes loceklis – Anatolijs Fridmans – iecelts 01.04.2009. 
Padomes loceklis – James R. Breiding – atbrīvots 26.09.2011. 
 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde: 
Valdes priekšsēdētājs – Vladimirs Ivanovs – iecelts 20.10.2010. 
Valdes loceklis – Zigurds Vaikulis – iecelts 30.03.2007. 
Valdes loceklis - Raimonds Vesers – iecelts 01.01.2011. 

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.  
Harijs Beķeris - atbrīvots 29.06.2011. 
Edgars Makarovs – atbrīvots 26.01.2011. 

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 19 
LV-1010, Rīga 
 
Ilandra Lejiņa
Atbildīgā zvērinātā revidente 
Sertifikāts Nr. 168 
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AlF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2011.gada pdrskats

leguldTjumu pdrvaldes sabiedribas zi4ojums

Atvertd ieguld-r.;umu fonda "Citadele Strategic Allocation Funds" apakSfonda "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
(turpm5k tekstd - Fonds) l-r,Cze(u pirvaldltdjs ir ieguldljumu p5rvaldes akciju sabiedriba "Citadele Asset Management" ar
juridisko adresi Republikas laukums 2a, Riga, LV-1010 (turpmdk tekstd - Sabiedriba). Sabiedrlba dibinata 2002. gada11.
janvdri ar re$istracijas numuru 40003577500. Sabiedr-rbas ieguldijumu pdrvaldes pakalpojumu sniegSanal licences numurs ir

06.03.07.098/285, kas pedejo reizi parre$istreta 2010. gada 5. augusti.

Fonda ieguldijumu m6rllis ir pandkt ilgtermi4a kapitdla pieaugumu, veicot investlcijas ieguldijumu fondu apliecibds (da!as) un

tdm pielldzin5mos v6rtspapiros, kuri ir re$istreti Latvij5 un citds Eiropas Savienibas valsUs, kd ari OECD (Ekonomiskds

Sadarblbas un Attistibas Organizacija)dalibvalsUs. Akciju fondu Ipatsvars portfelivar sast6dit no 30% lldzTlok no Fonda
aktlviem.

Fonda neto aktivu apjoms 2011. gada laik5 samazindjds par 39,748latiem jeb par 5.59% un pirskata perioda beigds bija
671,365 latu. Vienas dalas vertiba p5rskata perioda laikd samazinajds par 65 santimiem, noslidot lldz 5.95 latiem,

lenesigums pdrskata periodd latu izteiksmE bija -9.85%, bet pamatval[td, eio, -9.71%.

2011. gads pasaules ekonomikai un finan5u tirgiem izvErt5s loti trauksmains. Gada ievadd satraukuma pilnus briZus

sag6d6ja specifiski force majeure notikumi - zemestrhe un cunami JapEnE un nemieri Tuvajos Austrumos. M6rens k6pums
riska aktlvu cends saglabijds aptuveni lidz pat gada vidum, kad to partrauca valdibu pardda problEmu saasindjums. Augustd
starptautiska reitingu agentiira Standard&Poor's nolEma at4emt ASV visaugstdko suvereno reitingu. So lemumu agentura
pamatoja ar Saub5m par amerikE4u politi(u spcju izstr6d6t efektivu ilgtermir,ra budZeta sabalans€ianas un valsts pardda

stabilizdcijas pldnu. Otra valdibu pardda krlzes sastEvdala radis Eirozond, kur ar jaunu sparu uzliesmoja spekuldcijas par

Grie[rlas bankrotu, kas pakdpeniski noveda lidz Saubdm par Spdnijas, ltalijas valdlbu maksdtspEju un galu gald ari Eirozonas
tdldku pastiv65anu. lnvestori uz tik nopietniem riskiem rea$eja ar masveidigu riska samazin65anu portfelos, kas izv6rtds
visaptvero5S riska aktivu cenu kritumS. Nebus pirsplleti teikt, ka 2011. gada rudenl pasaules finanSu tirgi dzlvoja 2008.

gadam lldzlga sabrukuma gaidds. Par laimi, Soreiz vEl lietas tik tdlu nenon5ca, jo atkal iejaucis centrdlSs bankas. TieSi vai
pastarpindti pateicoties CB pas6kumiem, Rietumvalstu makro pulss ir uzlabojies, riska premijas pagriezuSds lejup gan

starpbanku tirgos, gan Eirozonas problemvalst-rs, gan attlstlbas tirgos, bet riska aktlvi atgUst korekcijE zaud6to,

2011. gadu praktiski visi akciju tirgi noslEdza ar minusiem. MSCI World indekss gada laik5 saruka par 7.62%, bet MSCI

Emerging Markets indeksa v€rtlba samazindjds par 20.41Y0. Sp6clgus rezultatus, savukErt, p€rn nodemonstrEja etalona
obligacijas. EFFAS Vacijas valdibas eiro denomin6to pardda vertspapiru indekss, kur2 apkopotas obligdcijas ar dzeSanas

termiqu no 7 lTdz '10 gadiem, gada laik6 pieauga par 12.790/o, bet ASV attieclgais indekss palielinajas par 15.240/0.

Fonda ieguldijumi ir diversific€ti starp daZddu riska llme4u obligacqu un akciju fondiem. Pdrskata periodd notiku5as pdris

izmai4as Fonda struktUr6. P5rvaldlt5js par 21.4l procenta punktiem samazindjis akciju fondu ipatsvaru, kur5 gada beig6s

sastdda 33.46Y0 no Fonda. Obligaciju fondiun sabalans6tie ieguldljumu fondiattiecigisastdda 25.0BYo un 8.15% no Fonda
aktivu v6rtibas. $emot vOrd paridu krizi Eirozond, Parvald-rt5js izveidojis atverto valutas poziciju ASV doldrS, vienlaikus
palielinot naudas l-tdzeklu ipatsvaru Fondd, kurS gada beigds sasniedzis 33.43Y0 no Fonda. Der atzim6t, ka ieguldilumi ASV
doldros veido 10.27%. Visi iegadatie fondi ir re$istreti kada no Eiropas Savienibas dallbvalstlm. LielEkais lpatsvars pie5[irts

Luksemburgd re$istrEtiem fondiem -37.91Y0. P6rejie fondi re$istreti tadas valsUs kE Auskija, Latvija, Lietuva un V5cija.

Pdrskata periodi no Fonda aktTviem tika segtas pdrvaldT5anas izmaksas 13,414 eio apm6ra jeb 1.39% no neto aktivu
videjas vertibas, kas nepdrsniedz Fonda prospektd noteiktos 3% maksimdlos apmCrus.

DiemZ0l pasaules ekonomikas un finan5u tirgus vide ir kluvusi loti nemier\7a un svdrstiga, un t6da tE saglab5sies ari
pdrskatimd n6kotnE. So iemeslu de! tuvdkajd laika Fonda Parvalditdjs plano piekopt piesardzlgu ieguldi5anas politiku.

Visticamdk, centrdlds bankas ,,vispirEja labuma" vdrdd arl turpmak piemirsls par savu neatkaribu un turpinds balstit valdibu
finanses un ari priv3to sektoru. Tacu ir baZas, ka ar visu to Rietumvalstu ekonomiku izaugsme ndkamo vairdku gadu laikd

bUs loti ,,liesa"

Zigurds Vaikulis
lnvesticiju komitejas loceklis

Rig6,

2012. gada27. aprlli

r_

lnvesticiju komitejas loceklis
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AlF "Citadele Balanced Strategy Fund. EUR"
2011.gada pirskats

Paziqojums par ieguldrjumu sabiedribas valdes atbildibu

leguldljumu pdrvaldes sabiedrlbas (turpmdk tekstd - Sabiedrlba) valde ir atbildTga par ieguld-rjumu fonda
"Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" (turpmdk tekst6 - Fonds) finaniu pdrskatu sagatavo5anu,

Finan5u pdrskati, kas atspoguloti no 8. lldz 22. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma
dokumentiem, un sniedz patiesu priek5statu par Fonda finansiilo stEvokli2011. un 2010. gada 31. decembrl un
darbibas rezultdtu par attiecigiem pErskata periodiem,

lepriek5 minEtie finan5u pdrskati ir sagatavoti saska5r6 ar Eiropas Savienlbd apstiprinatajiem Starptautiskajiem
finaniu pdrskatu sagatavo5anas standartiem, kd to nosaka Finan5u un kapitdla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi
par "leguld-tjumu fondu gada pdrskatu sagatavo5anu", pamatojoties uz uzp6mEjdarbibas turpind5anas principu.
PErskata periodd ir konsekventi izmantotas atbilsto5as uzskaites metodes. Finan5u pdrskatu sagatavoSanas
gaitd vadlbas pieqemtie l€mumi un izdarTtie novErl6jumi ir biju5i piesardzlgi un pamatoti.

leguld[umu pdrvaldes sabiedrlbas valde ir atbildiga par atbilsto5as uzskaites sist€mas nodro5ina5anu, "Citadele
Balanced Strategy Fund - EUR" aktlvu saglabdsanu, kd ari krdp5anas un citu negodr-gu darblbu atkldsanu un
nov0r5anu. Valde ir ari atbild-lga par Latvijas Republikas leguld-rjumu pdrvaldes sabiedrlbu likuma, Finan5u un
kapit6la tirgus komisijas noteikumu un citu LR likumdo5anas prasibu izpildi.

Rigd,

2012. gadaZ7. apnli

lvanovs
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TunETAJeINKAS ZINOJUMS

AIF "Citadele Strategic Allocation Funds"
apakSfonda ,, Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
ieguldTjumu aplieclbu turctajiem

Nr.2.2.4.-01102

Ar 5o a/s "Citadele Banka", 30.06.2010., ieraksUta Komercre$istrd 30.06.2010.,
vienotais re$istracijas Nr. 40103303559, juridisk6 adrese RTga, Republlkas laukuma
2a, apliecina, ka:

Saskana ar Latvijas Republikas likumu "Par ieguldr-jumu parvaldes sabiedrTbam",
Finan5u un kapitala tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem, citam LR likumdoianas
praslbam un Turctajbankas llgumu, kas noslcgts 2007 . gada 6.augusta, a/s "Citadele
Banka" (turpmak tekste - Turetajbanka) pilda turctajbankas funkcijas IPAS "Citadele
Asset Management" (turpmEk teksta - Sabiedrlba) dibinatajam fondam AIF "Citadele
Strategic Allocation Funds" (turpmak teksta - Fonds);

TurCtajbanka ir atbildlga par uz turctajbankam attiecinamu LR likumdosanas praslbu
un Tur6tdjbankas lTguma izpildi. Galvenie Tur6tdjbankas pienSkumi ir sekojosi:

- glabat Fonda mantu, ka ari dokumentus, kas apstiprina Tpasuma tieslbas
saskana ar LR likumdo5anas praslbam;

- nodro5inet Fonda kontu apkalpoSanu, Sabiedrlbas rlkojumu pie4em5anu un
izpildi; kE arl norcfinu veik5anu saskana ar LR likumdosanas praslbem un
eso5o tirgus praksi;

- nodrosinat SabiedrTbu ar regularam atskaitEm par Fonda mantu un tas
vCrtibu (vertspapTru cendm);

- sekot Sabiedrlbas veiktas Fonda vcrUbas un Fonda dalas vcrtibas
noteik5anas pareizibai un atbilstTbai LR likumdoSanas aktiem;

- sekot Sabiedrlbas veiktes ieguldijumu aplieclbu emisijas, pardo5anas un
atpakalpirksanas pareizTbai un likumlbai;

leguld-rjumu apliecTbu emis[a, pardo5ana un atpakalpirkSana tiek veikta atbilstoSi
likuma "Par ieguld-tjumu parvaldes sabiedrTbem", Fonda prospekta un Fonda
parvaldes nolikuma praslbam;

Fonda mantas glaba5ana tiek veikta atbilsto5i likuma "Par ieguldljumu parvaldes
sabiedrlbam" un TurCtajbankas llguma prasTbdm;



Fonda neto akUvu vCrUbas aprEhina5ana tiek veikta atbilsto5i likuma "Par ieguldilumu
parvaldes sabiedilb6m", Finan5u un kapitala tirgus komisijas (FKTK) noteikumu,
Fonda prospekta un Fonda parvaldes nolikuma prasTbam;

SabiedrTbas ilkojumi, ka ari veiktie darljumi ar AIF "Citadele Strategic Allocation
Funds" apaksfonda ,,Citadele Universal Strategy Fund - USD" mantu notiek saskana
ar likumu "Par ieguldTjumu parvaldes sabiedrib6m", Fonda prospekta, Fonda
pervaldes nolikuma un Turetajbankas llguma praslbam.

Atskaites periodd Sabiedrlbas darblbas ar Fonda mantu netika novCrotas nekadas
klUdas vai nelikumibas. A,/s "Citadele Banka" ir apmierinata ar sadarblbu
Turetajbankas funkciju veiksana.

RIga, 2012.gada l S.februerl



AIF "Citadele Balanced Strategy Fund. EUR"
201 1.gada pirskats

Pirskats par finaniu stdvokli
(Ls)

Piezime

Aktivi

Praslbas uz pieprasiju m u pret kred-rtiestddEm

Tirdzniecibas nolukE tureti finanSu aktivi
leguldilumu fondu ieguldijumu apliecibas un tdm pielidzindmie
vErtspapiri

Kopi akt-wi

Saistibas

Uzkratie izdevumi

KopE saistibas

Neto aktivi

Pielikumino 12. lpp ldz22.lpp irSifinaniu p6rskata nea(remama sastevd4a.

Rig6,

2012. gada?7. apnli

31.12.2011. 31.12.2010.

224,404 50,414

447,745

672,149

661,619

7'.12,032

UB4I (919)

(784) (e1e)

671,365 711.113



Pielikumino 12. lpp frd222.lpp irSilinan5u pdrskata neatpemama sastdvdala.

RIg6,

2012. gada27. aprll
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AIF "Citadele Balanced ffigy Furd - EUR"
2011.gda p&s*e

VisaptveroSais ienilarm parsk#
(ts)

Piezime 20102011

1,938

lenikumi

Procentu iendkumi

Kopi ienikumi

lzdevumi

Atl-rdziba ieg u ldiju m u pdrvaldes sabied ribai
AtlTdziba turetaj ban kai

Parejie fonda pdrvaldes izdevumi

Kopi izdevumi

leguld-rjumu v6rtibas (samazinijums) I pieaugums

Realiz6tais ieguldljumu vdrtlbas (samazindjums) / pieaugums

NerealizEtais ieguldijumu vErtibas (samazinEjums) / pieaugums

Kopd ieguldijumu vErtibas (samazinijums) I pieaugums

Arvalstu valUtu parvertBsanas (zaudejumi) / pelpa

Visaptvero5ie (izdevumi) I ienikumi

(9,3221 (9,159)

(18,159) 14,914
(36,693) 69,459

(54,852) 84,373

(9,651) 15,309

(71,887) 93,214

1,938

(7,471)
(1,1 89)

(662)

{7,312)
(1 ,1 63)

(684)
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2011.gada pārskats 
Neto aktīvu kustības pārskats 

(Ls) 

2011 2010

Neto aktīvi pārskata perioda sākumā 711,113 521,640

Visaptverošie (izdevumi) / ienākumi (71,887) 93,214

Darījumi ar ieguldījumu apliecībām
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 80,827 185,493
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi (48,688) (89,234)

Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām 32,139 96,259

Neto aktīvu (samazinājums) / pieaugums pārskata periodā (39,748) 189,473

Neto aktīvi pārskata perioda beigās 671,365 711,113

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 107,682 91,171

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 112,847 107,682

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā 6.60 5.72

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās 5.95 6.60
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2011.gada pārskats 
Naudas plūsmu pārskats 

(Ls) 

2011 2010 

Procentu ienākumi 1,938 2,787

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (9,456) (8,841)

Finanšu ieguldījumu iegāde (1,089,724) (451,931)
Finanšu ieguldījumu pārdošana / dzēšana 1,235,066 361,290

Ārvalstu valūtas konvertācijas rezultāts 238 (585)

Naudas līdzekļu pieaugums / (samazinājums) saimnieciskās
darbības rezultātā 138,062 (97,280) 

Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas 80,827 185,493
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi (48,688) (89,234)

Naudas līdzekļu pieaugums finansēšanas darbības rezultātā 32,139 96,259

Naudas līdzekļu pieaugums / (samazinājums) 170,201 (1,021)

Naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā 50,414 51,425

Naudas līdzekļu ārvalstu valūtās pārvērtēšanas rezultāts 3,789 10

Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās 224,404 50,414
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2011.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 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. 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 aktīva/ 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.  
 

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. 
 
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. 
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2011.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 

2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 
 

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

Valūta 31.12.2011. 31.12.2010.
USD 0.544 0.535

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. 

Termiņnoguldījumi 
 
Fonda termiņnoguldījumi tiek uzskaitīti to amortizētā iegādes vērtībā, 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.  

Finanšu instrumenti 
Finanšu instrumenti tiek klasificēti sekojošās kategorijās: patiesajā vērtībā novērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos un aizdevumi un prasījumi. 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.  
 

Aizdevumi un prasījumi  
 
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. 

 
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.  
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2011.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 

2.         Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi (turpinājums) 
 
Nodokļi

Fonda ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokļiem tajā valstī, kurā tie ir gūti. Pamatā Fonda ienākumi ir atbrīvoti no 
ienākuma nodokļu nomaksas. 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 2011. gadā, bet neattiecas uz Fonda darbību un tiem nav 
ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem. 
Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana  
Grozījumi 32. SGS - Tiesību emisiju klasifikācija 
Grozījumi 1. SFPS - Ierobežots atbrīvojums no salīdzinošās informācijas atklāšanas  saskaņā ar 7. SFPS, ja SFPS 
finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi. 
Grozījumi 14. SFPIK, Maksājumi minimālā finansējuma prasībai  
19. SFPIK, Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem 
Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi. 
 
Vairāki jauni standarti un interpretācijas ir publicēti, taču tie stājas spēkā finanšu periodos, kas sākas 2011. gada 1. 
janvārī vai vēlāk, un tie neattiecas uz Fonda darbību vai arī nav apstiprināti Eiropas Savienībā:

Atklājamā informācija - Finanšu aktīvu nodošana – Grozījumi 7. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 
1. jūlijā vai vēlāk) 
Smaga hiperinflācija un noteikta datumu atcelšana, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi – Grozījumi 1. SFPS 
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk; nav apstiprināti ES) 
Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana – Grozījumi 12. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2012. gada 
1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
Grozījumi 19. SGS -  Darbinieku labumu uzskaite (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā vai vēlāk; 
nav apstiprināti ES). 
Grozījumi 1. SGS - Atspoguļošana Finanšu pārskatos attiecībā uz apvienoto ienākumu pārskatu (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
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; nav 
apstiprināti ES). 
11. SFPS, Vienošanās par sadarbību (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav 
apstiprināti ES). 
12. SFPS, Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. 
janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
13. SFPS, Patiesās vērtības novērtēšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav 
apstiprināti ES). 
Koncerna un atsevišķie finanšu pārskati – 27. SGS (pārskatīts 2011. gadā), (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. 
gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES).  
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos – 28. SGS (pārskatīts 2011. gadā), (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. 
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; nav apstiprināti ES) 
Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpēja izslēgšana – Grozījumi 1. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2014. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES).  
Informācijas atklāšana – Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpēja izslēgšana – Grozījumi 7. SFPS (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 
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2011.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 

3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

31.12.2011. 31.12.2010. 

% no kopējiem 
Fonda neto 

aktīviem 
31.12.2011. 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka” 224,404 50,414 33.43%
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 224,404 50,414 33.43%

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 

 31.12.2011. 31.12.2010. 

% no 
kopējiem 

Fonda neto 
aktīviem 

31.12.2011. 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 447,745 661,618 66.69% 
OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 371,216 428,177 55.29% 
Latvijā reģistrēti ieguldījumu fondi 54,709 168,399 8.15% 
Citās ne-OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 21,820 65,042 3.25% 
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām
pielīdzināmie vērtspapīri 447,745 661,618 66.69% 

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 205,787 LVL (2010. gada 31. decembrī - 107,113 LVL). 
 
Nākamā tabula atspoguļo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus sadalījumā pēc
emitenta izcelsmes valsts: 

Finanšu instrumenta nosaukums ISIN kods 
Ieguldīju

mu valūta 
Daudz
ums 

Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2011. 

% no 
kopējiem 

Fonda neto 
aktīviem 

31.12.2011. 
Regulētos tirgos tirgotie finanšu 
instrumenti 253,170 241,958 36.04%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 111,502  108,552  16.17% 
BLUEBAY INVESTMENT GRADE 
BOND FUND LU0217402501 EUR 609 56,639  57,032  8.50% 
BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND LU0206510082 EUR 456 54,863 51,520 7.67%
Vācijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 58,922  56,877  8.47% 
DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 EUR 889 58,922  56,877  8.47% 
Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 61,847  54,709  8.15% 
CITADELE EASTERN EUROPEAN 
BOND FUND - EUR LV0000400174 EUR 5,580 61,847  54,709  8.15% 
Lietuvā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 20,899  21,820  3.25% 
CITADELE BALTIC SEA EQUITY 
FUND LT0000950008 EUR 967 20,899  21,820  3.25% 
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2011.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 

Finanšu instrumenta nosaukums ISIN kods 
Ieguldīju

mu valūta 
Daudz
ums 

Iegādes 
vērtība 

Uzskaites 
vērtība 

31.12.2011. 

% no 
kopējiem 

Fonda neto 
aktīviem 

31.12.2011. 
Regulētos tirgos netirgotie finanšu 
instrumenti 222,715 205,787 30.65%
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 163,224  145,981  21.74% 
MORGAN STANLEY GLOBAL 
BRANDS FUND LU0335216932 EUR 1,941 59,831 56,898 8.47% 
VONTOBEL EMERGING MARKETS 
EQUITY FUND LU0218912235 EUR 478 61,538 55,571 8.28% 
BLACKROCK WORLD GOLD FUND LU0326422689 EUR 5,051 41,855 33,512 4.99%
Austrijā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 59,491  59,806  8.91% 
PIONEER EURO CORPORATE 
BOND FUND AT0000811252 EUR 732 59,491  59,806  8.91% 
Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu 
apliecības 475,885  447,745  66.69% 

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 2011. gada no fondiem, kuros ir veikti ieguldījumi, ir 0.04%.  

Nākamā tabula atspoguļo Fonda vērtspapīru portfeļa sadalījumu atkarībā no ieguldījumu objektiem. 

 
Uzskaites vērtība 

31.12.2011. 
Uzskaites vērtība 

31.12.2010. 

% no kopējiem 
Fonda neto aktīviem 

31.12.2011. 
Akciju fondi 224,678 390,153 33.46%
Obligāciju fondi 168,358 216,556 25.08%
Sabalansētie fondi 54,709 54,909 8.15%

447,745 661,618 66.69%

5. Uzkrātie izdevumi  
31.12.2011. 31.12.2010.

Uzkrātie izdevumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komisijām (603) (624)
Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām (96) (99)
Uzkrātie izdevumi profesionālajiem pakalpojumiem (85) (196)
Kopā uzkrātie izdevumi (784) (919)

6. Procentu ienākumi 
2011 2010

No prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,938 1,958
No noguldījumiem kredītiestādēs - 733
Kopā procentu ienākumi 1,938 2,691

7. Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums 
2011 2010

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 1,239,141 326,857
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (1,184,917) (304,905)
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums), kas atzīts iepriekšējos pārskata 
periodos (72,383) (7,038) 
Kopā realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums (18,159) 14,914
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2011.gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 

8. Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums 
2011 2010

No ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un tām pielīdzināmiem 
vērtspapīriem (36,693) 69,459 
Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums (36,693) 69,459

9. Ieguldījumu kustība pārskata periodā

31.12.2010. 

Palielinājums 
pārskata 

perioda laikā

Samazinājums 
pārskata 

perioda laikā

Ārvalstu
valūtas 

pārvērtēšanas 
rezultāts 

Patiesās
vērtības 

pārvērtēšanas 
rezultāts 31.12.2011. 

Tirdzniecības nolūkā turēti 
finanšu ieguldījumi 
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 661,618 1,089,724 (1,235,066) (13,679) (54,852) 447,745 
Kopā ieguldījumi 661,618 1,089,724 (1,235,066) (13,679) (54,852) 447,745 

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. 

 
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 Fondu 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. 
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12. Riska pārvaldīšana (turpinājums) 

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. 

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 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 turēti 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 
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12.       Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību ģeogrāfisko sadalījumu 2010. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
Fondu reģistrācijas valstīm. 

 Latvija 

OECD 
reģiona 
valstis 

Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā

Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 50,414 - - 50,414
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām
pielīdzināmie vērtspapīri 168,399 428,177 65,042 661,618
Kopā aktīvi 218,813 428,177 65,042 712,032
Saistības
Uzkrātie izdevumi (919) - - (919)
Kopā saistības (919) - - (919)
Neto aktīvi 217,894 428,177 65,042 711,113

Valūtas kursu risks 
 
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 turēti 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%

Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām 2010. gada 31.decembrī, pamatojoties uz 
Fondu pamatvalūtām. 

EUR USD Kopā
Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 50,295 119 50,414
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām
pielīdzināmie vērtspapīri 435,037 226,581 661,618 
Kopā aktīvi 485,332 226,700 712,032
Saistības
Uzkrātie izdevumi (919) - (919)
Kopā saistības (919) - (919)
Neto aktīvi 484,413 226,700 711,113

Neto garā pozīcija 68.12% 31.88% 100.00%
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Valūtas kursa izmaiņu ietekme uz Fonda vērtību ir attēlota zemāk esošajās tabulās. Valūtas kursa izmaiņas ir attiecīgā
kursa viena gada standartnovirze. 

 

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 mēdijos. 

Fonda aktīvu kredīta kvalitāte tiek pārvaldīta balstoties uz piešķirtajiem starptautisko reitingu aģentūru Standards and 
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 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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Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību termiņstruktūru 2010. gada 31.decembrī.

Līdz 1 mēn. 
No 1 līdz 3 

mēn. 
Bez 

termiņa Kopā
Aktīvi
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 50,414 - - 50,414
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām
pielīdzināmie vērtspapīri - - 661,618 661,618 
Kopā aktīvi 50,414 - 661,618 712,032
Saistības
Uzkrātie izdevumi (723) (196) - (919)
Kopā saistības (723) (196) - (919)
Neto aktīvi 49,691 (196) 661,618 711,113

Tīrā pozīcija % 6.99% (0.03)% 93.04% 100.00%

13. Informācija par fonda ieguldījumu apliecību turētājiem 
 

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

31.12.2011. 31.12.2010. 

% no kopējā
skaita 

uz 31.12.2011. 
 

Saistīto personu turējumā esošas ieguldījumu apliecības 200 245 0.18% 
Pārējo personu turējumā esošas ieguldījumu apliecības 112,647 107,437 99.82% 
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 112,847 107,682 100.00% 

14. Darījumi ar saistītām personām

2010. gada 1. augustā ir noslēgusies Fonda turētājbankas AS „Parex banka” restrukturizācija, kā rezultātā tika izveidota 
jauna banka AS „Citadele banka” un t.s. risinājumu banka, kas turpina strādāt ar Parex bankas nosaukumu. Pēc bankas 
sadalīšanas Fonda turētājbanka ir AS „Citadele banka”. 
 
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 saistīta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 
76,529 LVL (2010. gada 31. decembrī – 233,441 LVL). 
 
Pārskatā periodā saistītas personas iegādājās 171.5527 fonda ieguldījumu apliecības (2010.gadā: 0). Pārskatā periodā
saistītas personas pārdeva 216.2700 fonda ieguldījumu apliecības (2010.gadā: 0). 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 2011.gada 31. decembrī, tā arī 2010. gada 31. 
decembrī.
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15. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika 
 

31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2009.
Fonda neto aktīvi (LVL) 671,365 711,113 521,640
Fonda daļu skaits 112,847 107,682 91,171
Fonda daļu vērtība 5.95 6.60 5.72
Fonda ienesīgums** (9.85)% 15.38% 19.67%
Fonda neto aktīvi (EUR)* 954,957 1,008,746 742,822
Fonda daļu skaits 112,847 107,682 91,171
Fonda daļu vērtība 8.46 9.37 8.15
Fonda ienesīgums** (9.71)% 14.97% 19.85%

* Neto aktīvu vērtība EUR noteikta, izmantojot finanšu tirgos noteiktos ārvalstu valūtu kursus dienas beigās. 
** Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.  
 



-mLwc

NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS

AIF Citadele Strategic Allocation Funds apak5fonda Citadele Balanced Stratery
Fund - EUR dalibniekiem

Zi4ojums par finanSu pflrskatu

MEs esam veiku5i pievienota AIF Citadele Strategic Allocation Funds apatr<Sfonda Citadele
Balanced Strategy Fund - EUR zorr. gada parskati iewerta finan5u parskita, kas atspogujots
no 8. ltdz zz.lappusei, rer,rliju. Revidetais finan5u parskats ietver parskatu par finansialo
stavokli 2o1o. gada 3r. decembrl, visaptvero5o ienakumu parskatu, neto aktn'u kustrbas
parskatu un naudas pltsmu parskatu par gadu, kas nosledzas zott. gada 3r. decembrl, ka an
nozimrgu gramatvedibas uzskaites principu kopsaviikumu un citu paskaidrojolu informaciju
pielikuma.

VadIb as atbildlb a p ar finaniu p ar skata s ag atau o i anu

Vadiba ir atbildiga par 5i finan5u parskata sagatavo5anu un taja sniegtas informacijas patiesu
atspogufo5anu saskaqra ar Eiropas Savieniba apstiprinatajiem Starptautiskajiem finaniu
parskatu standartiem un par tadu iekiejo kontroli, kadu vadiba uzskata par nepiecielamu, lai
nodro5inatu finan5u parskata, kas nesatur
neatbilstibas, sagatavo5anu.

Reuidenta atbildtba

ne krap5anas, ne kiudu izraisrtas butiskas

MEs esam atbildigi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mtsu veikto revrziju, izsakam par 5o
finan5u parskatu. Mes veicam renziju saska4a ar Starptautiskajiem revrzijas standartiem. Sie
standarti nosaka, ka mums jaievero etikas prasibas un japlano un javeic revrzija ta, lai iegltu
pietiekamu parliecibu par to, ka finan5u parskata navbutisku neatbilstibu.

Rer,rzija ietver procedlras, kas tiek veiktas, lai iegttu revrzijas pieradrjumus par finaniu
parskata uzraditajam summdm un atHato informaciju. Procedtras tiek izveletas, pamatojoties
rlz revidenta profesionalu vertejumu, ieskaitot krap5anas vai kJtdu izraisitu butisku
neatbilstibu riska novertejumu finanSu parskata. Veicot 5o riska novertejumu, revidents qem
vera iek5ejo kontroli, kas izveidota, lai nodro5inatu finan5u parskata sagatavoSanu un taja
sniegtas informacijas patiesu atspoguloianu, ar mErld noteikt apstakliem piemerotas revrzijas
proceduras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitati. Revrzija ietver ari
pielietoto gramatvedibas principu un nozrmrgu vadibas izdarrto pielemumu pamatotibas, kd

,....ar.i..flnan5u.parskala.sr-u.egla$ infsrmasijas.nqpar-eiu.iav-ertpiumu,. ....." .

:' 
PriceuaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemara iela t9, Rtga LY-toto, Latuija
T: +37t 67o9 44oo, F:+37t 6783 oo55, e-ww.pwc.h)

PwC sniedz revlzijas pakalpo.jumus, nodokl!. ilaia- -. uz!cncjdarbrbas konsultacijas ar merBi palielinAt klientu uzgemumu vcrtTbu un uzlabot organizacUU parvatdes
efektivitati. Apvienoiot vairek neka 161.CCC 3 va{: :a 3-:!s Jr Dieredzi 154 valstis, mcs palidzam izmantotjaunas iespejas un nodrosinem praktiskus padomus Vairek
informacijas M.pwc.lv

O2O'l'1 Pricewaterhousecoopers SIA V :a: '-a:-::: 3:s:-jelas Sa.je dokumenta "PwC" nozTme Pricewaterhousecoopers SlA, kas ir starptautiska firmu ll(ia
Pricewaterhousecoopers lnternatio.a L -::: :2-:-:".s <-'e katrai daliborganizacijai ir atseviSkas un neatkarTgasjuridiskas personas statuss.
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Uzskatam, ka mtsu iegfltie rer,rzijas pieradijumi ir pietiekami un atbilstoli
atzinuma izteik5anai.

Atzinums

mfisu revrzijas

Musuprat, ieprieki minetais finandu parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par AIF
Citade.le_ Strategic Allocation Funds apaklfonda Citadele Balanced Strategy Fund 

^- 
EUR

finansialo stavoHi zorr. gada 3r. decembn, ka an par ta darbibas finanlii rezultatiem un
naudas pltsmam zorr. gada saska4a ar Eiropas Savienib[ apstiprinatajiem Starptautiskajiem
finanSu parskatu standartiem.

Ziryojums par citdm normafivo aktu prasibdm

MEs esam iepazinuSies an ar vadrbas zilojumu par 2011. gadu, kas atspoguJots 4. lappusE, un
nees_am atHaju5i bttiskas neatbilstibas starp Saja vadibas zi4ojuma un zorr. gadf finanSu
parskata atspoguJoto finanSu informaciju.

PricewaterhouseCoopers SIA
Zverinatu revidentu komercsabiednba
Licence Nr. 5

Atbildiga zverin[ta revidente
Sertifikats Nr. 168

Valdes locekle

Riga, LaMja
2or2. gadazT. apr-rli
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