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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 – Philip Nigel Allard – iecelts – 01.11.2012 
 
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 loceklis – Sergejs Zaicevs – atbrīvots  28.06.2013. 
 

   

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:  KPMG Baltics SIA 

Vesetas iela 7 

Rīga, LV-1013 
Latvija 
Licences Nr. 55 



AIF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"

2013. gada pirskats
leguldljumu pirvaldes sabiedribas zigojums

AtvErtE ieguldijumu fonda "Citadele Strategic Allocation Funds" apakSfonda "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"

(turpmik tekstd - Fonds) lldzeklu parvaldltajs ir ieguldljumu pdrvaldes akciju sabiedrlba "Citadele Asset Management" ar

juridisko adresi Republikas laukums 2a, RIga, LV-1010 (turpmak teksti - Sabiedrlba). Sabiedrlba dibinata 2002. gada

ll.janvdrT ar relistrdcijas numuru 40003577500. Sabiedribas ieguldijumu pirvaldes pakalpojumu snieg5anai licences

numurs ir 06,03.07.098/285, kas pedEjo reizi parre$istr6ta 2010. gada 5. augustd.

Fonda ieguldijumu mErlsis ir panikt ilgtermi4a kapitdla pieaugumu, veicot invesUcijas ieguldljumu fondu apliecibds (da!as) un

tdm pielldzinamos vCrtspapiros, kuri ir reQistrdti Latviji un citis Eiropas Savienibas valstis, ka arT OECD (Ekonomisk6s

Sadarblbas un Attistibas OrganizScija)dallbvalstls, Akciju fondu ipatsvars portfeli var sastadit no 30% ltdz70% no Fonda

aktiviem.

Fonda neto aktivu apjoms 2013. gada laika samazinijis par 151,708latiem jeb par 17.36% un pirskata perioda beigds bija

723j28 latu. Vienas dalas v6rtlba pirskata perioda laikd pieauga par'10 sanUmiem, sasniedzot 6.66 latus. leneslgums

pdrskata period6 latu izteiksm6 bija 152%, bet pamatval0t6 , eio, 1.280/0.

Aizvadltais gads vairumam aktivu kla5u iesikis salidzino5i pozitivi. Ar ipa5i labu sniegumu pirmajos gada m6ne5os izcEl6s

attlstito valstu akciju tirgi, ko veicinija sen nepieredz6ti apjomlgs lidzeklu piepl0dums akciju fondos. To nedaudz piebremzEja

pavasarim raksturigs panlkums glob6laji ekonomik6, investorus padarot mazliet piesardzigikus. Gada turpindjumi tirgus

pirdzr-voja Istenu ,,perfekto v6tru", ko radlja bailes par pasaules ekonomikas finan5u tirgus dzlvotspeju samazindtu monetiro
atbalstu apstdklos, Shauj5 leciens etalona likmEs (ASV 10 gadu obligdciju ienesigums palielindjds par 60 bdzes punktiem,

Vacijas - par 40) izrais-rja kritumu gan akciju, gan obligiciju cenis, krita arl zelts. Pec 5i loti nemierigd un trauksmain6

perioda tirgi vair?kus mEne5us dzivoja relativa miera un vispdrela cenu kSpuma atmosf6rS. Arvien bie26k tika izteikti

min6jumi par to, vai Eirozona ir uztaustijusi recesijas zemEko punktu. VarEtu pat teikt, ka glob6lS ekonomika atradds uz

pac6luma vil;ra - praktiski vis?rs galvenajds pasaules ekonomikds bija pietiekami veseligs makro pulss, mazinSjis bud2etu

konsolid6crlu negativa ietekme. Cenu vizlbu aug5up papildinaja ASV Feder?lo Rezervju Sistdmas (FRS) septembra l6mums

uz nenoteiktu laiku atlikt stimulu ierobe2o5anu. Atlikianas ilgums beigas gan izradijas sam6ra Iss - FRS monet6ris

veicindianas pasikumu mazinS5anu no16ma uzsikt jau decembrl, tom6r tas tendences sniegumos b0tiski neizmainlja.

2013. gads noslEdzds ar dramatiskim atdeves at5[irlb6m svar\Tdkajds finan5u aktivu klasOs. AkcijEs vienigie izteiktie kapeji

bija lielo Rietumvalstu tirgl, ko veicinaja negaidlti noturiga ASV izaugsme, Eiropas ekonomikas r6p5an6s dr6 no krizes bedres

un pasaules vadoSo centrilo banku bilandu audze5ana. To pa5u gan nevar teikt par attistibas valstu akcij6m. TEs piedzlvoja

cenu kritumus, kas saist6ms ar ba26m par vijajim resursu cenam un to ietekmi uz no tdm atkarigo valstu ekonomikdm.

Fiks6ta ienesiguma segmenti liel8ko da[u gada pavad-qa zem etalona likmju spiediena, ka rezuftata sa[dzinoii kvalitaUviki

v6rtspaplri uzrdd-rja salldzinoSi vEjEkus rezultitus. Jau min6to ba2u de! atUsUbas valstis neldgi izc€lds ari fiks6ta ienikuma

segment6,

Fonda ieguldijumu strukt0rd PSrvaldit6js veicis sekojo5as izmair3as. Par 15.32 procenta punktiem (pp) palielin6ts akciju

fondos ieguldito lidzeklu lpatsvars, sasniedzot 55.97% no Fonda neto aktivu v6rUbas. Obligicrlu fondu da[a Fond6

samazinata par 16.35pp lTdz29.46%. P6rskata perioda beig6s brivo naudas lldzeklu daudzums veido 14.71oh no Fonda neto

aktTviem. Pdrskata periodd PErvaldltajs Fondd saglabijis atvErto poziciju ASV dolaros. 2013. gada beigds ta veido 18.19%

no Fonda. Visi Fonda eso5ie fondi ir re$istreti kadi no Eiropas SavienTbas dalibvalstim. LielSki dala lldzeklu (42.640/0)

ieguldlti Luksembu196 re$istr6tos fondos. Fond6 figur6 ari Latvrla, irija un Vdcija re$istrEti ieguldljumu fondi.

Parskata periodi no Fonda aktiviem tika segtas p6rvaldisanas izmaksas 16,274 eio apmCra 1eb 1.43"/o no neto akUvu

vid€jds verUbas, kas nepdrsniedz Fonda prospekta noteiktos 3.60% maksimElos apm6rus.

Fonda Pdrvaldlt6js ari turpmdk rUpigi sekos lidzi notikumu attistlbai pasaules finan5u tirgos. Fonda struktura tiks pielSgota

atbilstoSi eso5ds un situdcijas nov6rtEjumam, galvenokirt veicot izmaiEtas akciju fondu ieguldTjumu ipatsvara.

Zigurds Vaikulis

lnvesticiju komitejas loceklis

REA,
2014. gada 25. aprlll



AIF "Citadele Balanced Shategy Fund - EUR"
2013. gada pirskats

Pazi goj u ms par iegu ld-rju mu sabiedribas valdes atbi ldibu

leguld-ljumu p6rvaldes sabiedribas (turpmEk tekstd - Sabiedriba) valde ir atbildiga par ieguldijumu fonda

"Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" (turpmdk tekst6 - Fonds) finan5u pdrskatu sagatavoianu.

FinanSu pSrskati, kas atspoguloti no 7. hdz 22. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma

dokumentiem, un sniedz patiesu priekistatu par Fonda finansidlo st6vokli 2013. un 2012. gada 31. decembrl un

darblbas rezult5tu par attiecigiem pdrskata periodiem.

lepriekS minetie finan5u p6rskati ir sagatavoti saska6rE ar Eiropas Savienlbd apstiprindtajiem Starptautiskajiem

finan5u pdrskatu sagatavo5anas standartiem, kd to nosaka Finan5u un kapit6la tirgus komisijas (FKTK) noteikumi

par "leguldTjumu fondu gada pdrskatu sagatavo5anu", pamatojoties uz uz46mEjdarbTbas turpind5anas principu.

Pirskata periodd ir konsekventi izmantotas atbilsto5as uzskaites metodes. Finan5u p6rskatu sagatavo5anas

gaitd vadibas piepemtie l6mumi un izdarltie nov6rt6jumi ir bijuSi piesardzigi un pamatoti.

leguld-qumu pdrvaldes sabiedribas valde ir atbildlga par atbilsto5as uzskaites sistEmas nodro5ind5anu, "Citadele

Balanced Strategy Fund - EUR" aktivu saglabdsanu, k5 ari krdp5anas un citu negodigu darblbu atkld$anu un

nov0r5anu. Valde ir arl atbildlga par Latvijas Republikas leguldljumu pdrvaldes sabiedrlbu likuma, Finan5u un

kapitala tirgus komisijas noteikumu un citu LR likumdo5anas prasTbu izpildi.

Rig6,

2014. gada 25. aprili



I
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Citodele

TURETAJBANKAS Z!ryOJ UMS
par laika periodu: no 2013. gada 01. janvdra lldz2013. gada 31. decembrim

AtvErtd ieguld-rjumu fonda "Citadele Strategic Allocation Funds"
apak5fonda " Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
ieguldljum u apl iecTbu turGtdjiem

Ar 5o AS "Citadele banka", ieraksUta Latvijas Republikas (LR) Uzpemumu re$istra Komercregistrd
30.06.2010., vienotais re$istrdcijas Nr.40103303559, juridiskd adrese: RTga, Republikas laukumd 2A,

apliecina, ka:
- saskapd ar Tur€tdjbankas lTgumu, kas noslEgts 2007. gada 06.augustd, AS "Citadele banka" (turpmdk
tekstd - Tur6tdjbanka) pilda tur6tdjbankas funkcijas IPAS "Citadele Asset Management" (turpmdk tekstd

- SabiedrTba) dibindtajam atv6rtd ieguld-rjumu fonda "Citadele Strategic Allocation Funds" apak5fondam
"Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" (turpmdk tekstd - Fonds);
- Tur6tdjbanka pilda tur6tdjbankas funkcijas atbilstodi likumam ,,Par ieguld-rjumu pdrvaldes sabiedrlbdm",
Finan5u un kapitdla tirgus komisijas noteikumiem un citiem piem6rojamiem LR tiesibu aktiem.

Tur6tdjbanka ir atbildiga par uz turdtdjbankdm attiecindmu LR tiesibu aktu prasTbu un Tur6tdjbankas
llguma izpildi. Galvenie Tur6tdjbankas piendkumi ir sekojo5i:

- turet Fonda mantu, kd ari dokumentus, kas apstiprina lpa5uma tieslbas saskalS ar LR tiesTbu

aktu praslbdm;
- nodro5indt Fonda kontu apkalpo5anu, SabiedrTbas rTkojumu piepem5anu un izpildi, k5 arl

nor6[inu veik5anu saskalS ar LR tiesTbu aktu prasTbSm, Tur6tdjbankas lTgumu un esoSo tirgus
praksi;

- nodro5indt SabiedrTbu ar reguldrdm atskait6m par Fonda mantu un tds v6rUbu (v6rtspapiru
cendm);

- sekot SabiedrTbas veiktds Fonda v6rUbas un Fonda dalas v6rtibas noteik5anas pareizlbai un

atbilstibai LR tiesibu aktiem;
- sekot Sabiedribas veiktds ieguld-rjumu apliecibu emisijas, pdrdo5anas un atpakalpirk5anas

pareizTbai un likumTbai;

Laika periodd no 2013. gada 01. janvdra lldz 2013. gada 31. decembrim:
- leguld-rjumu aplieclbu emisija, pdrdo5ana un atpakalpirk5ana tiek veikta atbilsto5i likuma "Par

ieguld-rjumu pdrvaldes sabiedrlbdm", Fonda prospekta un Fonda pdrvaldes nolikuma prasTbdm;

- Fonda mantas tur65ana tiek veikta atbilsto5i likuma "Par ieguldljumu pdrvaldes sabiedrlbdm" un

Turdtdj bankas llgu ma praslbdm ;

- Fonda neto aktTvu verUbas apre(indsana tiek veikta atbilsto5i likuma "Par ieguld-tjumu pdrvaldes

sabiedribSm", FinanSu un kapitdla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu, Fonda prospekta un Fonda
pdrvaldes nolikuma praslbdm;
- SabiedrTbas rTkojumi, kd arl veiktie dar-rjumi ar Fonda mantu notiek saskald ar likumu "Par ieguldTjumu
pdrvaldes sabiedrlbdm", Fonda prospekta, Fonda p5rvaldes nolikuma un Tur6tdjbankas llguma
praslbdm.

Atskaites periodd Sabiedrlbas darblbds ar Fonda mantu netika nov6rotas k!0das vai nelikumibas.

Rigd, 2014.g aaa J/ .marti



Piezime

AIF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2013. gada pirskats

Pirskats par finanSu stivokli
(Ls)

Aktivi

Prasibas uz pieprasljumu pret kreditiest6ddm

Tirdznieclbas nolUkd tur6tie finan5u akflvi

leguld-rjumu fondu ieguld-ryumu apliecibas un t6m pielldzin6mie

vErtspapiri

Kopi aktivi

Saistibas

Uzkratie izdevumi

Kopi saistibas

Neto aktivi

31.12.2013. 31.12.2012.

1 06,195 61 ,467

616,933 813,398

723,128 874,865

(950) (e7e)

(s50) (e7e)

7nfi8 U3,886

Pielikumi no 1 1 . lpp frdz 22. lpp ir 5I finan5u pErskata neatpemama sastdvdala.

Rigd,

2014. gada 25. aprlli

Uldis lSpenieks
Valdef piiekSscdctajs



AIF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2013. gada pirskats

Visaptvero5ais ienikumu pirskats
(Ls)

Piezime

lenikumi

Procentu iendkumi

DividenZu iendkumi

Kopi ienikumi

lzdevumi

Atlidziba ieguldljumu p6rvaldes sabiedribai
Atlidziba tur6t6jbankai

Parejie fonda parvaldes izdevumi

Kopd izdevumi

leguldljumu v6rtibas pieaugums

Realiz6tais ieguldljumu v6rtibas (samazindjums) / pieaugums

Nereal iz6tais ieg uldljum u v6rtibas pieaug ums

Kopi ieguld-rjumu vErtibas pieaugums

Arvalstu valUtu pErv6rt65anas zaudEjumi

Visaptveroiie ienaku mi

Pielikumi no 1 1 . lpp ltdz 22. lpp ir 5T finan5u pSrskata neat4emama sast6vdala.

Rigd,

2014. gada 25. aprili

2013 2012

68: 1,697

561

(e,142)
(1,459)

(805)

689 2,258

(8,661)

(1,378)

(644)

(11,406) (10,683)

(6,237)

32,941

5,566

81,860

26,704 87,426

(5,082)

10,905

(3,980)

75,021



AIF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2013. gada pirskats

Neto akt-wu kustibas pirskats
(Ls)

Neto aktivi pSrskata perioda sdkumd

Visaptvero5ie iendkumi

DarTjumi ar ieguldljumu apliecibdm

I endkumi no ieguldijumu apliecibu p-ardoian as

I egu I fi1u m u ap I iecr bu atp akalpi rki an as izdevu mi

Neto aktivu (samazinajums) / pieaugums no darllumiem ar ieguldljumu

aplieclbdm

Neto aktivu (samazindjums) / pieaugums pdrskata period6

Neto aktivi pirskata perioda beigis

Emit6to ieguldljumu apliecibu skaits pdrskata perioda sdkumd

Emit6to ieguldTjumu apliecibu skaits parskata perioda beigds

Neto aktTvi uz vienu ieguldljumu apliecibu pdrskata perioda sdkum6

Neto aktivi uz vienu ieguld-rjumu apliecibu pdrskata perioda beigas

Pielikumi no 1'1. lpp lidz22.lpp ir 5I finan5u pdrskata neatqemama sastdvdala.

Rig5,

2014. gada 25. aprili

2013 2012

873 886

10 905

2BB 878

671,365

75,021

190,209
(451 491) (62,709)

(1 62 61 3) 127,500

(151 708) 202,521

722178 873,886

133 188 112,847

1 0B 498 133,188

6.56 5.95

Upenieks
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AIF "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR"
2013. gada pirskats

Naudas plusmu pirskats
(Ls)

Procentu ienEkumi

Dividen2u ienSkumi

leguldljumu p6rvaldiianas izdevumi

Finaniu ieguldijumu iegdde

Finan5u ieguldljumu pdrdoiana / dz6Sana

Arvalstu valutas konvertdcijas rezultdts

Naudas lidzeklu pieaugums / (samazinijums) saimnieciskis darbibas
rezultati

lendkumi no ieguldljumu apliecibu pdrdo5anas

legu ldlju mu apliecibu atpaka!pirk5anas izdevumi

Naudas lidzeklu (samazinijums) / pieaugums finans65anas darbibas
rezultita

Naudas lidzeklu pieaugums / (samazinijums)

Naudas lidzekli pirskata perioda sikumi

Naudas lldzeklu drvalstu valltis pirv6rtE5anas rezultits

Naudas lidzekli pirskata perioda beigis

Pielikumi no 1 1 . lpp lidz 22. lpp ir SI finan5u pdrskata neatpemama sastdvdala

RIga,
2014. gada 25. aprili

2013 2012

*:

(11,436)

(373,417)
592,715

(17)

1,697

561

(10,489)

(347,640)
62,464

(121)

208 534 (293,528)

2BB,87B 190,209
(451,4e1) (62,709)

(162.613) 127,500

4s.921 (166,028)

61,467 224,404

(1.193) 3,091

106,195 61,467
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AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2013. 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 standartiem (SFPS), kā nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
(turpmāk tekstā - FKTK) noteikumi par “Ieguldījumu fondu gada pārskatu sagatavošanu”. 
 
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu principu, izņemot tirdzniecības nolūkā turētus finanšu 
instrumentus, kas uzskaitīti patiesajā vērtībā. 
 
Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL). Finanšu pārskati aptver 
laika periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. 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 valūtās nominētie nemonetārie aktīvi un saistības, kas 
novērtētas patiesajā vērtībā ārvalstu valūtā, tiek konvertētas funkcionālajā valūtā, izmantojot tās dienas valūtas kursu, 
kurā tika noteikta to patiesā vērtība. Ārvalstu valūtas maiņas kursa svārstību rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek 
iekļauti visaptverošajā ienākumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas. 

 

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

Valūta 31.12.2013. 31.12.2012. 
USD 0.515 0.531 

 
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 

Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu parastā darījumā, kas 
novērtēšanas datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamata tirgū vai, ja tāda nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Fondam ir 
pieeja šajā datumā. Saistību patiesā vērtība atspoguļo saistību neizpildes risku.   

Kad iespējams, Fonds novērtē finanšu instrumenta patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās finanšu instrumenta cenas. 
Tirgus tiek uzskatīts par aktīvu, ja darījumi ar aktīviem vai saistībām notiek pietiekami bieži un pietiekamā apjomā, lai varētu 
regulāri iegūt informāciju par cenām. 

Ja nav pieejama aktīvā tirgū kotēta cena, Fonds izmanto vērtēšanas metodes, kurās pēc iespējas vairāk izmantoti novērojami 
tirgus dati, bet pēc iespējas mazāk - nenovērojami ievades lielumi. Izvēlētā vērtēšanas metode ietver visus faktorus, kurus tirgus 
dalībnieki ņemtu vērā, nosakot darījuma cenu. 

Sākotnējā atzīšanā vislabākais finanšu instrumenta patiesās vērtības pierādījums ir darījuma cena, t. i., samaksātās vai 
saņemtās atlīdzības patiesā vērtība. Ja Fonds nosaka, ka patiesā vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī atšķiras no darījuma cenas 
un patieso vērtību neapliecina ne identiska aktīva vai saistības kotēta cena aktīvā tirgū, ne vērtēšanas metodes, kurā izmantoti 
vienīgi novērojami dati, rezultāti, finanšu instruments tiek sākotnēji novērtēts patiesajā vērtībā, kas koriģēta, lai atspoguļotu 
starpību starp patieso vērtību sākotnējās atzīšanas brīdī un darījuma cenu. Vēlāk šī starpība tiek atbilstoši atzīta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, ņemot vērā instrumenta paredzamo izmantošanas laiku, bet ne vēlāk kā brīdī, kad vērtību pilnībā var 
pamatot ar novērojamiem tirgus datiem vai arī darījums ir pabeigts. 

Finanšu aktīvu un finanšu saistību portfeļi, kas pakļauti tirgus riskam un kredītriskam, ko pārvalda Fonds, balstoties uz neto 
pakļautību vai nu tirgus vai kredītriskam, tiek novērtēti, ņemot vērā cenu, kas tiktu maksāta, lai pārdotu neto garo pozīciju (vai 
maksāta, lai nodotu neto īso pozīciju) atsevišķiem riskiem. Šīs portfeļa līmeņa korekcijas tiek attiecinātas uz atsevišķiem aktīviem 
un saistībām, balstoties uz relatīvām riska korekcijām attiecībā uz katru atsevišķo instrumentu portfelī. 

 
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 iedzīvotāju ienākuma nodokli" Pārejas 
noteikumiem, lai aprēķinātu ienākumu 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 reizināt ar to mēnešu skaitu, cik daļas bija turētas no 01.01.2010. līdz atsavināšanas dienai. Izmaiņas likumā tiek 
attiecinātas uz LR rezidentiem privātpersonām. 
 
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikās 

Fonds ir konsekventi piemērojis piezīmē izklāstītās grāmatvedības politikas visiem šajos finanšu pārskatos uzrādītajiem pārskata 
periodiem, izņemot turpmāk aprakstītās izmaiņas. 

Fonds ir pieņēmis turpmāk aprakstītos jaunos standartus un standartu papildinājumus, ieskaitot no tiem izrietošus 
papildinājumus citos standartos, kuru sākotnējās piemērošanas datums bija 2013. gada 1. janvāris. 

(i) Patiesās vērtības novērtēšana 

13. SFPS ievieš vienotu struktūru patiesās vērtības novērtēšanai un informācijas uzrādīšanai par patiesās vērtības novērtēšanu 
gadījumos, kad tas tiek pieprasīts vai atļauts saskaņā ar citiem SFPS. Standartā ir ietverta vienota patiesās vērtības definīcija, 
kas nosaka, ka patiesā vērtībā ir cena, par kuru varētu pārdot aktīvu vai nodot saistības parasta darījuma ietvaros, kas notiktu 
starp tirgus dalībniekiem vērtēšanas datumā. Ar šo standartu tiek aizvietotas un papildinātas citos SFPS, ieskaitot 7. SFPS, 
ietvertās prasības attiecībā uz informācijas uzrādīšanu par patiesās vērtības novērtēšanu.  

Saskaņā ar 13. SFPS pārejas noteikumiem Fonds ir piemērojis jaunās patiesās vērtības novērtēšanas vadlīnijas prospektīvi un 
jaunajai uzrādītajai informācijai nav sniegusi salīdzinošo informāciju. Neskatoties uz iepriekš minēto, šo izmaiņu ietekme uz 
Fondu aktīvu un saistību novērtējumu nav būtiska. 
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(ii) Citi standartu papildinājumi 

Turpmāk aprakstītie standartu papildinājumi, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī, nekādā veidā nav ietekmējuši šos finanšu 
pārskatus. 

- Papildinājumi 1. SGS – Finanšu pārskatu sniegšana 

- Papildinājumi 7. SFPS – Finanšu aktīvu un saistību savstarpējais ieskaits 

- Papildinājumi 19. SGS (2011.) – Darbinieku pabalsti 

- Papildinājumi 12. SGS – Atliktais nodoklis: Aktīvu atgūšana. 

 
Jauni standarti un interpretācijas, kas stājas spēkā periodā pēc 2013. gada 1.janvāra 

Vairāki jauni standarti, standartu papildinājumi un interpretācijas stājas spēkā periodā pēc 2013. gada 1. janvāra un tie nav  
piemēroti, sagatavojot šos finanšu pārskatus. Turpmāk ir uzskaitīti standarti un interpretācijas, kuru piemērošana būtiski 
neietekmēs turpmākos finanšu pārskatus.  

(i) 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 11. SFPS Kopīgas struktūras, 12. SFPS Ieguldījumu citās sabiedrībās uzrādīšana 
(2011.). 

(ii) 27. SGS (2011.) Atsevišķie finanšu pārskati (piemērojami pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk). 

(iii) 28. SGS (2011.) „Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos” (spēkā pārskata periodiem no 2014. gada 1. 
janvāra vai pēc šī datuma) 

(iv) Papildinājumi 32. SGS „Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējais ieskaits” (spēkā pārskata periodiem no 2014. 
gada 1. janvāra vai pēc šī datuma). 

(v) Papildinājumi 10. un 12. SFPS un 27. SGS attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 
2014. gada 1. janvārī un pēc šī datuma)  

(vi) Papildinājumi 36. SGS par informācijas sniegšanu attiecībā uz nefinanšu aktīvu atgūstamo summu (spēkā pārskata 
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī un pēc šī datuma) 

(vii) Papildinājumi 39. SGS attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu pārjaunošanu un riska ierobežošanas uzskaites 
turpināšanu (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī un pēc šī datuma). 

 
3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 

 31.12.2013. 31.12.2012. 

% no Fonda 
neto aktīviem 

31.12.2013. 
    

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, AS “Citadele banka” 106,195 61,467 14.70% 
    

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 106,195 61,467 14.70% 

 
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 

 31.12.2013. 31.12.2012. 

% no Fonda 
neto aktīviem 

31.12.2013. 
    

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 616,933 813,398 85.42% 
OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi 464,246 697,166 64.28% 
Latvijā reģistrēti ieguldījumu fondi 152,687 63,533 21.14% 
Citās ne-OECD reģiona valstīs reģistrēti ieguldījumu fondi - 52,699 0.00% 
    

Kopā ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri 616,933 813,398 85.42% 

 
Visas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri tiek klasificētas kā tirdzniecības nolūkā turētie 
vērtspapīri. 
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4. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri (turpinājums) 
 
Visas Fondam piederošās fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri ir tirgoti regulētos tirgos, izņemot 
vērtspapīrus ar vērtību  343,057 LVL (2012. gada 31. decembrī – 491,717LVL). 
 
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 

31.12.2013. 

% no Fonda 
neto 

aktīviem 
31.12.2013. 

       

Regulētos tirgos tirgotie finanšu 
instrumenti 

 
  216,483 253,800 35.14% 

       

Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 
  150,015 152,687 21.14% 

CITADELE BALTIC SEA EQUITY 
FUND LV0000400794 EUR 1,982 

           
58,352            58,956  8.16% 

CITADELE GLOBAL EMERGING 
MARKETS BOND FUND LV0000400828 EUR 7,864 

           
55,272            55,493  7.68% 

CITADELE EASTERN EUROPEAN 
BOND FUND - EUR LV0000400174 EUR 3,284 

           
36,391            38,238  5.30% 

       

Vācijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 
  34,377 62,980 8.72% 

DWS DEUTSCHLAND DE0008490962 EUR 554 
           

34,377          62,980  8.72% 
       

Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības    32,091 38,133 5.28% 
BLUEBAY INVESTMENT GRADE 
BOND FUND LU0217402501 EUR 342 

           
32,091            38,133  5.28% 

       

Regulētos tirgos netirgotie finanšu 
instrumenti 

 

  343,057 363,133 50.28% 

       
Luksemburgā reģistrēto ieguldījumu 
fondu ieguldījumu apliecības 

 

  252,559 269,741 37.35% 

MORGAN STANLEY GLOBAL 
INFRASTRUCTURE FUND LU0384383872 USD 2,437 

           
50,797            57,921  8.02% 

MORGAN STANLEY GLOBAL 
BRANDS FUND LU0360482987 USD 2,720 

           
52,911            57,685  7.99% 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 
EUROPEAN FOCUS FUND LU0368266812 EUR 3,940 

           
55,288            57,430  7.95% 

VONTOBEL EMERGING MARKETS 
EQUITY FUND LU0218912235 EUR 416 

           
53,556            52,936  7.33% 

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND LU0316492775 EUR 3,642 
           

40,007            43,769  6.06% 
       
Īrijā reģistrēto ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 

  90,498 93,392 12.93% 

GLG EUROPEAN EQUITY 
ALTERNATIVE  IE00B5429P46 EUR 690 

           
52,742            56,286  7.79% 

PIMCO TOTAL RETURN BOND 
FUND IE0033989843 EUR 2,648 

           
37,756            37,106  5.14% 

       
Kopā ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības 

 

  559,540 616,933 85.42% 
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4. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri (turpinājums) 
 

Tā kā Sabiedrībai nav pieejama pietiekami detalizēta informācija par ieguldījumu fondu aktīviem, ko investoru vārdā pārvalda 
finanšu institūcijas, šie aktīvi nav analizēti pēc to faktiskā emitenta. 

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

 
Uzskaites vērtība 

31.12.2013. 
Uzskaites vērtība 

31.12.2012. 
% no Fonda neto 

aktīviem 31.12.2013. 
    

Akciju fondi 404,195 355,193  55.96% 
Obligāciju fondi 212,738 400,318  29.46% 
Sabalansētie fondi -  57,887  0.00% 
    

 616,933 813,398  85.42% 

 
 
5. Uzkrātie izdevumi  

  31.12.2013. 31.12.2012. 
   

Uzkrātie izdevumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komisijām 597  740  
Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām 98  118  
Uzkrātie izdevumi profesionālajiem pakalpojumiem 255  121  
   

 Kopā uzkrātie izdevumi 950 979 

 
 
6. Procentu ienākumi 

 2013 2012 
   

No prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  689 1,697 
   

Kopā procentu ienākumi 689 1,697  

 
 
7. Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums 

 2013 2012 
   

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 595,656 62,464  
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (577,571) (59,831)  
Pārdoto ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums, kas atzīts 
iepriekšējos pārskata periodos  (24,322) 2,933  
   

Kopā realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums  (6,237) 5,566  

 
 

8. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 
 2013 2012 
   

No ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un tām pielīdzināmajiem 
vērtspapīriem 32,941 81,860  
   

Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 32,941 81,860  
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9. Ieguldījumu kustība pārskata periodā 
 

 31.12.2012. 

Palielinājums 
pārskata 

perioda laikā 

Samazinājums 
pārskata 

perioda laikā 

Ārvalstu 
valūtas 

pārvērtēšanas 
rezultāts 

Patiesās 
vērtības 

pārvērtēšanas 
rezultāts 31.12.2013. 

       

Tirdzniecības nolūkā 
turēti finanšu ieguldījumi       
Ieguldījumu fondu 
ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie 
vērtspapīri 813,398  373,417 (592,715) (3,871) 26,704 616,933 

       

Kopā ieguldījumi 813,398  373,417 (592,715) (3,871) 26,704 616,933 

 
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 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.  
 



18 
AIF “Citadele Balanced Strategy Fund - EUR” 

2013. gada pārskats 
Pielikumi 

(Ls) 
 

 

12. Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
 
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 2013. gada 31. decembrī, pamatojoties uz 
fondu reģistrācijas valstīm. 

 

 Latvija 
OECD reģiona 

valstis 
Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā 

     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 106,195 - - 106,195 
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie vērtspapīri 152,687 464,246 - 616,933 
     

Kopā aktīvi 258,882 464,246 - 723,128 

     

 Latvija 
OECD reģiona 

valstis 
Citas ne-OECD 
reģiona valstis Kopā 

     

 
Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (950) - - (950) 
     

Kopā saistības (950) - - (950) 
     

Neto aktīvi 257,932 464,246 - 722,178 
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12.      Riska pārvaldīšana (turpinājums) 

 

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  

 

 
Valūtas kursu risks 
 
Nākamā tabula atspoguļo Fonda aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām 2013. gada 31. decembrī, pamatojoties uz 
fondu pamatvalūtām. 
 

 EUR USD LVL Kopā 
     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 90,423 15,772 - 106,195 
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un 
tām pielīdzināmie vērtspapīri 501,327 115,606 - 616,933 
     

Kopā aktīvi 591,750 131,378  723,128 

 
Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (695) - (255) (950) 
     

Kopā saistības (695) - (255) (950) 
     

Neto aktīvi 591,055 131,378 (255) 722,178 
     

Neto garā / (īsā)  pozīcija 81.84% 18.19% -0.04% 100.00% 
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12.      Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
 
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  

 
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% 
 
 
 
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 (2013.gads) 

Valūta 
Īpatsvars 

fondā (% no 
aktīviem) 

Valūtas kursa 
izmaiņa pret 

EUR 

Ietekme uz 
fonda 
vērtību 

EUR 81.94% 0.00% 0.00% 

USD 18.06% 7.38% 1.33% 

Kopā 100.00%   1.33% 

        

Valūtas kursa izmaiņas ietekme (2012.gads) 

Valūta 
Īpatsvars 

fondā (% no 
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% 

 

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. 
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12.      Riska pārvaldīšana (turpinājums) 
 
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 2013. gada 31.decembrī. 

 

 Līdz 1 mēn. 
No 1 līdz 6 

mēn. Bez termiņa Kopā 
     

Aktīvi     
     

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 106,195 - - 106,195 
     

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām 
pielīdzināmie vērtspapīri - - 616,933 616,933 
     

Kopā aktīvi 106,195 - 616,933 723,128 
     

 
Saistības     
     

Uzkrātie izdevumi (695) (255) - (950) 
     

Kopā saistības (695) (255) - (950) 
     

Neto aktīvi 105,500 (255) 616,933 722,178 
     

Tīrā pozīcija % 14.61% (0.04)%  85.43% 100.00% 

 

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% 
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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: 

 31.12.2013. 31.12.2012. 

% no kopējā 
skaita 

uz 31.12.2013. 
    

Saistīto personu turējumā esošās ieguldījumu apliecības 200  200  0.18% 

Pārējo personu turējumā esošās ieguldījumu apliecības 108,298 132,988  99.82% 
    

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 108,498 133,188  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 
152,687 LVL (2012. gada 31. decembrī – 116,232 LVL). 
 
Pārskata periodā un 2012. gada periodā saistītās personas neveica darījumus ar ieguldījumu fondu apliecībām. 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 2013. gada 31. decembrī, 
tā arī 2012. gada 31. decembrī. 
 
 

15. Ieguldījumu fonda darbības rādītāju dinamika 
 

  31.12.2013. 31.12.2012. 31.12.2011. 
    

Fonda neto aktīvi (LVL) 722,178 873,886  671,365  
Fonda daļu skaits 108,498 133,188  112,847  
Fonda daļu vērtība 6.66 6.56  5.95  
Fonda ienesīgums** 1.52%  10.22%  (9.85)% 
    

Fonda neto aktīvi (EUR)* 1,026,175 1,243,674  954,957  
Fonda daļu skaits 108,498 133,188  112,847  
Fonda daļu vērtība 9.46  9.34  8.46  
Fonda ienesīgums** 1.28%  10.37%  (9.71)% 

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

** Ienesīgums aprēķināts pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.  
 
 

16. Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma 

2014. gada 1. janvārī Latvijas Republika pievienojās eirozonai un Latvijas lats tika nomainīts uz eiro.  Tā rezultātā, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, Fonda finanšu grāmatvedības uzskaite tiek veikta eiro un turpmāko periodu finanšu pārskati tiks 
sagatavoti un uzrādīti eiro. Turpmāk iepriekšējo periodu salīdzinošie dati tiks konvertēti eiro, izmantojot oficiālo valūtu 
konvertācijas kursu LVL 0,702804 pret EUR 1. 
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\eatkarlgu revidentu zi4ojums

,{n crre ieguldijumu fonda "CITADELE STRATEGIC ALLOCATION FUNDS"
apali-ifonda " Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" dalibniekiem

Zinojums par finan5u plrskatiem

=:,.::: i eikuSi pievienoto AtvErtd ieguldr.iumu fonda "CITADELE STARTEGIC

i--rlC-\TION FLTNDS" apak5fonda "Citadele Balanced Strategy Fund - EUR" (turpmdk

..: - nds"l. kuru pdrvalda Ieguldr.jumu pdrvaldes akciju sabiedrlba "Citadele Asset Management"

.-::n5k ..RarvatOitajs") finan5u pdrskatu no 7. lTdz 22. lapai rev1ziju. FinanSu pdrskati ietver

:::rkaru par finan5u stavokli, visaptvero5o iendkumu parskatu, neto aktTvu kusUbas p6rskatu un

-::Jas piut., pdrskatu par gadu, kas nosledzds 2013. gada31. decembrT, ka arl pielikumus,

r.is ier\ er bltiskako gramatvedrbas politiku aprakstu un citas paskaidrojoSas piez-rmes.

i ;--*ias atbildlba par finaniu parskatiem

?in atdrtdja vadlba ir atbildiga par 5o finan5u parskatu sagatavoianu un informdcijas patiesu

uzradrianu saska4d ar Eiropas SavienTba apstiprindtajiem Starptautiskajiem finanSu pdrskatu

.tandafiiem un tddas iek$Cjai kontroles izveidoianu, kdda pdc vadTbas domam ir nepiecie5ama,

1ai nodro5inatu finan$u parskatu, kas nesatur biitiskas neatbilsUbas ne krdp5anas, ne kfldas

rezultata, sagatavoianu.

Reridentu atbildiba

\les esam atbildrgi par revidentu atzinuma snieg5anu par Siem finan5u parskatiem, pamatojoties

uz reikto reviziju. Revfzija tika veikta saskaqd ar Starptautiskajiem revrzijas standafiiem. Sie

standarti nosaka, ka mumi ir jaievero spekd esoSds Etikas prasrbas un revlzija japlano un javeic
.r5. 1ai iegutu pietiekamu pdrliecTbu, ka finan5u parskatos nav b[tisku neatbilstTbu'

Rei rzijas laikd tiek veiktas procedilras, lai iegutu revTzijas pierddrljumus par finan5u pdrskatos

uzradiiajam summam un atklato informdciju. Piemeroto procedfiru izvlle ir atkarTga no mlsu

sprieduma, ieskaitot risku novortEjumu attiecTbd uz bltiskdm neatbilstTbam finan5u pdrskatos,

kas r ar pastdv6t krdpSands vai klUdu del. Veicot 5o risku novert6jumu, m6s apsveram iekSejds

kontrolei sistemu, kas saist-rta ar Fonda finan5u pdrskatu sagatavo5anu un informdcijas patiesu

atspoguloianu, ar mer\i piemerot pastavo5ajiem apstakliem atbilstoSas revTzijas procedflras, bet

n.rlir-1ui sniegtu atzinumu par iek5ejds kontroles efektivitati. RevTzija ietver ari pielietoto

sramatvedlbas politiku un PSrvaldltdja vadlbas izdarr-to gramatvedlbas aplE5u pamatoUbas, ka

an finaniu parskatos sniegtas informacijas vispdrEju izvErtEjumu'

\lEs uzskat6m, ka iegiitie revTzijas pieradTjumi dod pietieko5u un atbilsto5u pamatojumu miisu

atzinumam.

KPIVIG Baltics SlA, Latvija registreta sabiedriba ar ierobezotu

atbildibu un KPI,G neatkarT\gu dalibfirmu, kuras saistitas ar Sveices

uzoCmumu KPMG lntemational Cooperative (KPMG lnternational),

tikla dalibfirma.

KPMG Baltics SIA
Vesetas iela 7
Riga LV 1013
Latvija

+371 670 380 00
+371 670 380 02
www.kpmg.lv
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\{[supral finan5u pdrskati sniedz skaidru un patiesu priekSstatu par AtvErtd ieguldr]umu fonda
TITADELE STRATEGIC ALLOCATION FLII{DS" apak5fonda "Citadele Balanced Strategy
Fund - EIIR" finan5u stdvokli 2073. gada 3l. decembrl un par td darbTbas finan5u rezultatiem
tm naudas pllsmam parskata gadd, kas noslEdzds 2013. gada 31. decembrr, saska4S ar Eiropas
Sar ienrba apstiprindtajiem Starptautiskajiem finan5u parskatu standartiem.

Ciri apstakli

-{tbilsto5d iepriek5Ejd perioda sal-rdzino5d inform6cija ir balsuta uz Fonda parskatiem par
periodu, kas noslEdzds 2012. gada 31. decembrl, un kuru revlziju veica citi revidenti, kas
1013. gada 26. aprTll par Siem finan5u pdrskatiem izsniedza atzinumu bez iebildEm.

TiBojums saska4ii ar citu normatr=vo aktu prasibiim

Bez tam musu atbildlba ir pdrbaudlt ieguldljumu pdrvaldes sabiedn-bas zi4ojumd, kas
atspogulots 4. lapd, ietvertds grdmatvedrbas informdcijas atbilsUbu finaniu p5rskatiem.
Pdn'aldIt6ja vadrba ir atbild-rga par 5I zi4ojuma sagatavo5anu. Mlsu darbs attiecfu:a uz
Pdn'ald-rtaja zipojumu tika ierobeZots augstdk minEtaja apjomS, un mEs neesam parbaudr.juii
nekadu citu informaciju kd tikai to, kas ietverta no Fonda finan5u pdrskatiem. MDsuprat,
zi4ojuma ietvertd informdcija atbilst finanSu p6rskatos uzrddrtajai inform6cijai.

KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55

Parrneris pp KPMG Baltics SIA
Rr!a, Latvija
2014. gada25.aprllt
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