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Slēgtā alternatīvo ieguldījumu apakšfonda URBAN DEVELOPMENT SUBFUND pārskats

2018. finanšu gads

INFORMĀCIJA PAR FONDU

Fonda nosaukums Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "RIGA 

PROPERTY FUND"

Apakšfonda nosaukums Slēgtais alternatīvo ieguldījumu apakšfonds "URBAN 

DEVELOPMENT SUBFUND"

Fonda reģistrācijas datums un Nr. 2016. gada 13. jūlijā (FKTK kods- AFF 171)

Līdzekļu pārvaldītājs Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset 

Management"

Reģistrācijas numurs 40003605043

Juridiskā adrese Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050

Licence alternatīvo ieguldījumu fondu 

pārvaldnieka darbībai

Licence Nr. 06.13.08.211/363, izsniegta 2014. gada 19. 

novembrī

Turētājbanka AS "Swedbank",

reģ. Nr. 40003074764,

juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048

Pārskata periods 2018. gada 1. janvāris - 2018. gada 31. decembris

Iepriekšējais pārskata periods 2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. decembris

Revidents SIA PricewaterhouseCoopers

Komercsabiedrības licence Nr. 5

Reģistrācijas numurs 40003142793

Juridiskā adrese Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010

LR zvērinātā revidente Ilandra Lejiņa 

Sertifikāta Nr. 168
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IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBAS  UN PĀRVALDNIEKA ZIŅOJUMS

Ieguldījumu politika un tās izmaiņas

Ieguldījumu stratēģija un ieguldījumu portfeļa struktūra

Pārskata perioda beigās Apakšfonda līdzekļi bija izvietoti nekustamajā īpašumā un naudas tirgus

instrumentos. Pēc ģeogrāfiskā sadalījuma 100% aktīvu izvietoti Latvijas Republikā.

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda „Riga Property Fund” (tālāk tekstā – Fonds) Slēgtais alternatīvo

ieguldījumu apakšfonds "URBAN Develpment Subfund" (tālāk tekstā – Apakšfonds), reģistrēts Latvijā,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2016. gada 13. jūlijā, kuru pārvalda Ieguldījumu pārvaldes akciju

sabiedrība “INVL Asset Management” (tālāk tekstā – Sabiedrība), kuras adrese ir Smilšu iela 7-1, Rīga,

LV-1050, Latvija. Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “INVL Asset Management” dibināta 2002. gada

2. oktobrī. Vienotais reģistrācijas numurs komercreģistrā 40003605043. Licence ieguldījumu pārvaldes

pakalpojumu sniegšanai izsniegta 2002. gada 15. novembrī, pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus

komisijā (FKTK) 2018. gada 24. aprīlī ar Nr. 06.03.07.211/511, atsakoties no ieguldītāju finanšu

instrumentu individuālās pārvaldīšanas saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu pakalpojuma. Licence

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai Nr.06.13.08.211/363 izsniegta 2014. gada 19.

novembrī.

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management” valdi uz pārskata parakstīšanas

brīdi veido Andrejs Martinovs (Valdes priekšsēdētājs), Dina Zobena (Valdes locekle) un Gundega

Pakalne (Valdes locekle). Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valde nepiedalās Apakšfonda līdzekļu

pārvaldē. Attiecībā uz Apakšfondu valde veic šādas darbības: apstiprina Apakšfonda pārskatus,

apliecina nolikumā ietvertās informācijas patiesumu un ieceļ Apakšfonda pārvaldnieku.

Apakšfonda pārvaldnieks uz pārskata perioda beigām ir Andrejs Martinovs. Pārvaldnieks ir persona, kas

veic darījumus ar Apakšfonda līdzekļiem. Pārvaldniekam ir jāievēro Apakšfonda ieguldījumu politika un

ieguldījumu ierobežojumi. Veicot ieguldījumus, Pārvaldniekam ir pienākums iegūt pietiekamu informāciju

par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzraudzīt to ieguldījumu objektu finansiālo

un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos finanšu instrumentos tiks vai ir tikuši ieguldīti Apakšfonda

līdzekļi. Pārvaldniekam ir tiesības brīvi rīkoties ar Apakšfonda līdzekļiem tiktāl, cik tiek ievērots

“Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”, "Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums" un

Fonda noteikumos un nolikumā noteiktās prasības.

Apakšfonds ir mājokļa nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fonds. Apakšfonds veic diversificētus

ieguldījumus galvenokārt dzīvojamos nekustamā īpašuma objektos. Apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti

galvenokārt nekustamā īpašuma objektos, kas reģistrēti Baltijas valstīs, vai to lietošanas tiesībās.

Apakšfonds veic diversificētus ieguldījumus galvenokārt šādos nekustamā īpašuma objektos (arī

nekustamā īpašuma objektos attīstības projektu stadijā): dzīvokļi; dzīvojamās ēkas; zemes gabali; citi

dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti, kas nav izmantojami komercdarbības veikšanas mērķiem.

Īslaicīgi brīvos līdzekļus, kuri vēl nav ieguldīti nekustamajā īpašumā vai arī ir tikko iegūti no nekustamā

īpašuma pārdošanas, Apakšfonds var ieguldīt drošos aktīvos ar zemu tirgus/cenas risku un augstu

likviditāti.  Apakšfonda ieguldījumu politika paredz izmantot sviras finansējumu.
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Slēgtā alternatīvo ieguldījumu apakšfonda URBAN DEVELOPMENT SUBFUND pārskats
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2.1. Pārskata sagatavošanas pamats

Finanšu pārskata pielikumi

1. Vispārīgā informācija par Fondu

Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds "RIGA PROPERTY FUND" (turpmāk tekstā - Fonds) ar apakšfondiem

"CORE PROPERTY SUBFUND" un "URBAN DEVELPOMENT SUBFUND" tika licencēts 2016. gada 13. jūlijā,

bet darbību uzsāka līdz ar Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "CORE PROPERTY FUND" sadali un

pievienošanu Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "RIGA PROPERTY FUND" apakšfondiem 2016. gada 1.

augustā. Slēgtais alternatīvo ieguldījumu apakšfonds "URBAN DEVELOPMENT SUBFUND" (turpmāk tekstā -

Apakšfonds) ir mājokļa nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fonds. Apakšfonds veic diversificētus

ieguldījumus galvenokārt dzīvojamos nekustamā īpašuma objektos. Apakšfonda līdzekļi var tikt ieguldīti

nekustamā īpašuma objektos, kas reģistrēti Baltijas valstīs, vai to lietošanas tiesībās. Apakšfonds veic

diversificētus ieguldījumus galvenokārt šādos nekustamā īpašuma objektos (arī nekustamā īpašuma objektos

attīstības projektu stadijā): dzīvokļi; dzīvojamās ēkas; zemes gabali; citi dzīvojamie nekustamā īpašuma

objekti, kas nav izmantojami komercdarbības veikšanas mērķiem. 

Apakšfonds ir dibināts kā lietu kopība un saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Alternatīvo Ieguldījumu fondu

un to pārvaldnieku likums”, un nav juridiska persona. Pārskata periodā no Apakšfonda līdzekļiem tika maksāti

nodokļi un nodevas, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem un pievienotās vērtības nodokli.

Ieguldījumu fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management"

(turpmāk tekstā - AIFP), juridiskā adrese: Smilšu ielā 7-1, Rīgā, LV-1050. AIFP pārvaldīšanā atrodas sekojoši

Fondēto pensiju sistēmas ieguldījumu plāni: Ieguldījumu plāns "INVL EKSTRA 47+", Ieguldījumu plāns "INVL

KOMFORTS 53+" , Ieguldījumu plāns INVL Konservatīvais 58+ , Ieguldījumu plāns INVL INDEX DIRECT un

Ieguldījumu plāns "Maksimālais 16+". AIFP pārvalda AS "INVL atklātais pensiju fonds" administrēšanā esošos

pensiju plānus "INVL Komforts 53+", "INVL KLASIKA", "Jūra - Aktīvais", "INVL Maksimālais 16+", "INVL Ekstra

47+"un "INVL Konservatīvais 58+". 

Fonda līdzekļu turētājbanka ir AS "Swedbank", juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048.

Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz uzskaites politikas pēctecības principu, ar ko izprot kārtējā perioda

finanšu pārskatu sagatavošanā pielietoto grāmatvedības principu atbilstību iepriekšējā periodā izmantotajiem

principiem, izņemot grāmatvedības politikas izmaiņas, kas izriet no 9. SFPS un 15. SFPS pieņemšanas, kas

stājās spēkā no 2018. gada 1. janvāra.

2. Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu

pārskatu standartiem (SFPS), kā to nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumi “Slēgtā

alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie

noteikumi”.

Grāmatvedības uzskaites metodes, kuras tika izmantotas, sagatavojot finanšu pārskatus, tiek piemērotas

konsekventi, izņemot jaunos standartus 9. SFPS un 15. SFPS, kas stājās spēkā pārskata periodā.

Bilance ir sagatavota izmantojot likviditātes metodi. Aktīvi un saistības atspoguļotas likviditātes samazinošā

kārtībā un nav sadalītas starp īstermiņa un ilgtermiņa. Papildus informācija ietverta attiecīgajos pielikumos.

Pārskata periodā un pārskata perioda beigās Apakšfonda aktīvi nav bijuši ieķīlāti vai citādi apgrūtināti.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas oficiālā naudas vienība eiro (EUR), kas ir arī

apakšfonda funkcionālā valūta.

2019. gada 9. janvārī tika uzsākta Apakšfonda likvidācija, līdz ar to šo pārskatu sagatavošanā darbības

turpināšanas princips nav piemērojams. Finanšu pārskati ir sagatavoti pielietojot alternatīvu norvērtēšanas

principu, kas paredz visus amortizētajā pašizmaksā novērtētos finanšu aktīvus un saistības, kā arī visus

iegādes izmaksās atzītos nefinanšu aktīvus un saistības uzrādīt to patiesajā vērtībā, līdz ar to korekcijas

vērtībām nav nepieciešamas. Tā kā šie pārskati ir sagatavoti uz principiem, kas atšķirīgi no darbības

turpināšanas principiem un 2019. gadā plānota likvidācija, jauno un grozīto SFPS spēkā stāšanās neietekmē

un neietekmēs apakšfonda finanšu pārskatus. Turpmāk minētie grāmatvedības uzskaties principi tika piemēroti

2017. un 2018. gadā līdz likvidācijas uzsākšanas brīdim.
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2.1. Pārskata sagatavošanas pamats (turpinājums)

Finanšu aktīvs/ saistības
Klasifikācija pēc 39. 

SGS

Klasifikācija pēc 9. 

SFPS

31.12.2017. vērtība 

pēc 39. SGS

Jaunā vērtība pēc 9. 

SFPS, 2018. gada 1. 

janvārī

Prasības uz pieprasījumu 

pret kredītiestādēm

Aizdevumi un debitoru 

parādi

Finanšu aktīvi, kas 

novērtēti  amortizētajā 

iegādes vērtībā

46 146 46 146

Pārējās saistības

Amortizētajā iegādes 

vērtībā turētās 

saistības

Finanšu saistības, kas 

novērtētas amortizētajā 

iegādes vērtībā

(581 941) (581 941)

Nākamo periodu 

ienākumi un uzkrātie 

izdevumi

Amortizētajā iegādes 

vērtībā turētās 

saistības

Finanšu saistības, kas 

novērtētas amortizētajā 

iegādes vērtībā

(881 113) (881 113)

Kredītsaistības

Amortizētajā iegādes 

vērtībā turētās 

saistības

Finanšu saistības, kas 

novērtētas amortizētajā 

iegādes vērtībā

(2 808 561) (2 808 561)

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, izņemot ieguldījumu

īpašumus, kuri tiek novērtēti patiesajā vērtībā.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes ir mainītas kā aprakstīts

augstāk.

2.2. Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikās

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu

pārskatu standartiem (SFPS). Ņemot vērā Eiropas Savienības apstiprināšanas procedūru, šajā pielikumā ir

atspoguļoti arī standarti un interpretācijas, kas nav apstiprināti piemērošanai Eiropas Savienībā, jo šiem

standartiem un interpretācijām var būt ietekme uz Apakšonda finanšu pārskatiem nākamajos periodos, ja tie

tiek apstiprināti. Visi rādītāji finanšu pārskatos ir norādīti Latvijas oficiālajā valūtā (EUR), ja nav norādīts citādi.

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izmantot noteiktas būtiskas aplēses un

pieņēmumus. 

2.3. Jauni standarti un interpretācijas

9. SFPS ieviešana ir radījusi izmaiņas Apakšfonda grāmatvedības politikās finanšu aktīvu un finanšu saistību

atzīšanā, klasificēšanā un novērtēšanā, kā arī finanšu aktīvu vērtības samazināšanās noteikšanā. Saskaņā ar

Fonda veikto 9. SFPS ietekmes izvērtējumu, jaunajam standartam nav būtiskas ietekmes uz Apakšfonda

finanšu pārskatiem, tādēļ nebija neieciešamības koriģēt salīdzinošo informāciju par iepriekšējiem periodiem. 9.

SFPS būtiski groza arī citus standartus, kas attiecas uz finanšu instrumentiem kā 7. SFPS „Finanšu

instrumenti: informācijas atklāšana”.

Turpmāk ir sniegta informācija par 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz Apakšfondu. Turpmāk sniegta sīkāka

informācija par konkrētām 9. SFPS piemērojamajām grāmatvedības politikām.

Zemāk ir norādīta ietekme uz finanšu pārskata pielikumiem, kas izriet no 9. SFPS ieviešanas. 

Finanšu instrumentu klasifikācija un vērtība 

Finanšu aktīvu un saistību kategorija un finanšu aktīvu un saistību vērtība, kas novērtēta balstoties uz 39. SGS

un 9. SFPS, kas stājās spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī. 

Finanšu pārskats sagatavots par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim, bet salīdzinošais

pārskata periods ir no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. 

14



Slēgtā alternatīvo ieguldījumu apakšfonda URBAN DEVELOPMENT SUBFUND pārskats

2018. finanšu gads

15. SFPS, Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem, (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai

vēlāk).

15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar pircējiem” ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī

vai vēlāk. 15. SFPS nosaka piecpakāpju modeli, kas attiecas uz ieņēmumiem, kas gūti no līguma ar klientu (ar

ierobežotiem izņēmumiem), neatkarīgi no ieņēmumu veida vai nozares veida. Standarta prasības attiecas arī

uz peļņas un zaudējumu atzīšanu un novērtēšanu, pārdodot dažus nefinanšu aktīvus, kas nav uzņēmuma

parastās darbības rezultāts (piemēram, pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu pārdošana).

15. SFPS pamatprincips ir tāds, ka ieņēmumus jāatzīst, atspoguļojot pakalpojumu nodošanu klientiem par

summu, kas atspoguļo atlīdzību, kuru paredzēts saņemt apmaiņā pret šādiem pakalpojumiem. Šo

pamatprincipu piemēro, izmantojot piecpakāpju modeli:

1) Nosakiet līgumu ar klientu,

2) Nosakiet līgumā noteikto izpildes pienākumu;

3) Noteikt darījuma cenu;

4) Sadalīt darījuma cenu līgumā noteiktajam izpildes pienākumam;

5) Atzīt ieņēmumus, ja izpildes pienākums ir izpildīts.

2.3. Jauni standarti un interpretācijas (turpinājums)

Par katru konstatēto saistību izpildi Apakšfonds līguma noslēgšanas brīdī nosaka, vai tā ir izpilde laika gaitā vai

konkrētā laikā, neatkarīgi no tā, vai atlīdzība ir fiksēta vai mainīga, ieskaitot to, vai atlīdzība ir ierobežota ārējo

faktoru dēļ. Pēc tam tiek ņemts vērā noteiktais izpildes pienākums.

No 2019. gada 1. janvāra 17. SGS aizstās 16. SFPS “Noma” attiecībā uz finanšu nomu. Jaunais standarts

nosaka nomas līgumu atzīšanas, novērtēšanas un informācijas atklāšanas principus. Atbilstoši, 16. SFPS

izslēdz iespēju klasificēt nomas līgumus kā operatīvo vai finanšu nomu, kā to noteica 17. SGS. Tā vietā, 16.

SFPS ievieš vienotu nomnieka uzskaites modeli. Nomnieks savā uzskaitē atzīst: (a) aktīvus un saistības no

visiem nomas līgumiem ar termiņu vairāk kā 12 mēneši, izņemot zemas vērtības aktīvu nomas līgumus; un (b)

nomāto aktīvu nolietojuma izmaksas atsevišķi no nomas saistību procentu izmaksām. Nomas sākuma dienā

nomnieks atzīst saistības veikt nomas maksājumus (t.i, nomas saistības) un aktīvu, kas pārstāv tiesības

izmantot bāzes aktīvu nomas termiņa laikā (t.i, lietošanas tiesību aktīvs).  

Nomniekiem būs atsevišķi jāatzīst procentu izdevumi par nomas saistībām un nolietojuma izdevumus par

tiesībām lietot aktīvu. Nomniekiem arī būs jāpārvērtē nomas saistības pēc noteiktu notikumu iestāšanās

(piemēram, izmaiņas nomas termiņā, izmaiņas nākotnes nomas maksājumos, kas rodas, mainot indeksu vai

likmi, ko izmanto šo maksājumu noteikšanai). 

Nomnieks parasti atzīst nomas saistību pārvērtēšanas summu kā korekciju tiesībām izmantot aktīvu. 

Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2017 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk,

pagaidām nav pieņemti ES) :

Šie neliela apjoma grozījumi attiecas uz četriem standartiem:

• 3. SFPS tika papildināts ar skaidrojumu, ka pircējam jāpārvērtē iepriekš kopīgi pārvaldītā sabiedrībā

piederošā daļa, gadījumā, ja tas iegūst kontroli pār uzņēmējdarbību.

• 11. SFPS tagad skaidro, ka ieguldītājam nav jāpārvērtē tā iepriekš turētais ieguldījums, ja tas iegūst kopīgu

kontroli pār kopīgu darbību, piemērojot prasības pēc analoģijas prasībām, kas attiecas uz asociētās

sabiedrības pārtapšanu par kopīgi pārvaldītu sabiedrību un pretēji. 

• 12. SGS skaidro, ka uzņēmums atzīts visas no dividendēm izrietošās nodokļu sekas brīdī, kad tiek radīta

sadalāmā peļņa, piemēram peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai pārējos ienākumos. Tiek skaidrots, ka šīs

prasības attiecas uz visiem gadījumiem, kad maksājumi par finanšu instrumentu, kuru klasificē kā pašu

kapitāla instrumentu ir peļņas sadale, ne tikai uz tiem gadījumiem, kad nodokļu sekas rodas no dažādām

nodokļu likmēm nesadalītai un sadalītai peļņai. 

• 23. SGS veikti, lai iekļautu vadlīnijas par to, ka specifiski aizņēmumi, kuru mērķis bija kāda konkrēta aktīva

izveides finansēšana, var tikt izslēgti no kopējo saistību apmēra aizņēmumu izmaksu kapitalizācijas mērķiem

tikai tik ilgi, līdz šis konkrētais aktīvs ir pabeigts.
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9. SFPS būtiski mainīja kredītzaudējumu atzīšanas metodiku. Standarts aizstāja 39. SGS radušos zaudējumu

pieeju ar nākotnes prognozēto kredītu zaudējumu (ECL) pieeju. Apakšfondam jāatzīst uzkrājumi

paredzamajiem zaudējumiem visiem aizdevumiem un citiem parāda finanšu aktīviem, kas nav novērtēti

PVPZA, tai skaitā aizdevuma saistībām un finanšu garantiju līgumiem. Vērtības samazināšanās uzkrājumi ir

noteikti pamatojoties uzparedzamajiem kredītzaudējumiem, kas saistīti ar saistību neizpildes varbūtību

nākamajos divpadsmit mēnešos, ja vien nav radies būtisks kredītriska pieaugums kopš finanšu aktīva

sākotnējās atzīšanas, jo šādā gadījumā uzkrājumi tiek aprēķināti pamatojities uz saistību neizpildes varbūtību

visā aktīva dzīves laikā.

Zaudējumu no vērtības samazināšanās aprēķināšana

2. posms – finanšu instrumenti, kuriem pēc sākotnējās atzīšanas ir būtiski palielinājies kredītrisks (ja vien tiem

nav zems kredītrisks vērtēšanas datumā), bet tiem nav objektīvu pierādījumu par vērtības samazināšanos.

Neatkarīgi no tā, kādā veidā Apakšfonds novērtē, vai kredītrisks ir būtiski palielinājies, ja finanšu instrumenta

līgumisko maksājumu termiņa kavējums pārsniedz 30 dienas, tiek uzskatīts, ka finanšu instrumenta kredītrisks

ir būtiski palielinājies.

3. posms - finanšu instrumenti, kuriem ir objektīvi pierādījumi par vērtības samazinājumu novērtēšanas

datumā, t.i. tiem tiek konstatēta saistību neizpilde un/vai piešķirts ienākumus nenesošā darījuma status. Tiek

uskatīts, ka saistību neizpilde ir notikusi un finanšu instruments uzskatāms par ienākumus nenesošu, ja:
• tie ir riska darījumi, kuru izpildes termiņa kavējums pārsniedz 90 dienas;

• uzskatāms, ka parādnieks bez nodrošinājuma realizēšanas, visticamāk, nespēs pilnībā nokārtot savas 

kredītsaistības neatkarīgi no kavēto summu pastāvēšanas un no termiņa kavējuma dienu skaita.

Apakšfonda pārvaldnieks ir pieņēmis lēmumu neieviest jaunus standartus un interpretācijas pirms to spēkā

stāšanās datuma. Apakšfonda pārvaldnieks uzskata, ka jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešanai

nav un nebūs būtiskas ietekmes uz Apakšfonda finanšu pārskatiem to ieviešanas gadā. 

Apakšfonds veic paredzamo kredītzaudējumu vai ECL (Expected Credit Losses) aprēķināšanu šādiem finanšu

instrumetiem:

• amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti finanšu aktīvi (AV), 

• ārpusbilances finanšu saistības, kam piemīt kredītrisks, t.i. finanšu garantiju līgumus un apņemšanās izsniegt

aizdevumu.

Paredzamo kredītzaudējumu novērtēšanas process ir iedalīts trīs posmos:

1. posms – finanšu instrumenti, kuriem nav konstatēta būtiska kredītriska palielināšanās kopš to sākotnējās

atzīšanas, jo: 

• nav sagaidāmas problēmas ar darījumu partnera saistību izpildi attiecībā uz naudas plūsmām, jo pašreizējā

un nākotnes naudas plūsma ir pietiekama, lai pildītu saistības;

• finanšu instrumenti ar zemu kredītrisku; finanšu instrumenta kredītrisks ir zems, ja finanšu instrumentam ir

zems saistību neizpildes risks. Ja finanšu instrumentam ārējā novērtējumā ir piešķirta “ieguldījumu kategorija”

(t.i. BBB- un labāks), uzskata, ka tam ir zems kredītrisks . 

2.3. Jauni standarti un interpretācijas (turpinājums)

Apakšfonda pārvaldnieks uzskata, ka jauno standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešanai nav būtiskas

ietekmes uz Apakšfonda finanšu pārskatiem. 

16



Slēgtā alternatīvo ieguldījumu apakšfonda URBAN DEVELOPMENT SUBFUND pārskats

2018. finanšu gads

2.4. Finanšu instrumenti

Visos pārējos gadījumos starpība tiek atlikta un atlikto pirmās dienas peļņas vai zaudējumu atzīšanas termiņš

tiek noteikts individuāli. Tie var tikt amortizēti instrumenta darbības laikā, atlikti līdz brīdim, kad instrumenta

patieso vērtību var noteikt, izmantojot novērojamus tirgus datus, vai realizācijas brīdī.

Klasifikācija

Finanšu aktīvi sākotnējās atzīšanas brīdī tiek klasificēti vienā no šādām kategorijām:

• Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (AI);

• Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā  ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (PVPZA);

Finanšu aktīvu atzīšana un klasifikācija augstāk minētajās kategorijās balstās uz abiem zemāk noradītajiem

faktoriem:

Sākotnējā atzīšana un novērtēšana

Finanšu aktīvi un finanšu saistības tiek atzītas datumā, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši

saistoši Apakšfondam. 

Visi regulārie finanšu aktīvu iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti norēķinu datumā, kas ir datums, kad

notiek finanšu aktīva saņemšana. 

Finanšu aktīvi vai finanšu saistības tiek sākotnēji novērtēti patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas, kas

tieši saistītas ar finanšu aktīvu vai finanšu saistību iegādi, izņemot, ja finanšu aktīvi vai finanšu saistības

klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai

zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu vai saistību, kas tiek novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā

vai zaudējumos, darījumu izmaksas tiek atzītas peļņā vai zaudējumos. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu

aktīviem, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, tiek atzīti paredzamie kredītzaudējumi, kā rezultātā

kredītzaudējumi tiek atzīti pelņā vai zaudējumos, kad aktīvs ir tikko atzīts.

Ja finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība atšķiras no darījuma cenas sākotnējās atzīšanas brīdī,

Apakšfonds atzīst starpību šādi:

Ja patieso vērtību var noteikt izmantojot identiska aktīva vai saistību aktīvā tirgū kotētu cenu (t.i, 1. līmeņa

patiesās vērtības hierarhija) vai pamatojoties uz vērtēšanas paņēmienu, kas izmanto tikai novērojamus tirgus

datus, starpība tiek atzīta  peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

• Apakšfonda izvēlēto biznesa modeli finanšu aktīvu pārvaldīšanā;

• Finanšu aktīva līgumiskās naudas plūsmas pazīmēm.

Finanšu aktīvu novērtē amortizētajās izmaksās, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi:

• Finanšu aktīvs tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt finanšu aktīvus, lai

iekasētu līgumiskās naudas plūsmas, un

• Finanšu aktīva līgumiskie noteikumi paredz naudas plūsmas, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu

maksājumi.
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Klasifikācija (turpinājums)

Amortizētā vērtība un efektīvā procentu likme

Amortizētā vērtība ir summa, par kādu finanšu aktīvs vai finanšu saistības tiek novērtētas sākotnējās atzīšanas

brīdī, atskaitot pamatsummas atmaksu, plus vai mīnus kumulatīvā amortizācija, izmantojot efektīvās procentu

likmes metodi, attiecībā uz jebkuru starpību starp sākotnējo summu un termiņu, un, ja ir finanšu starpība, un

aktīviem, kas tiek koriģēti par zaudējumu summu.

Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzi diskontē aplēstos nākotnes naudas maksājumus vai ieņēmumus

no paredzamā finanšu aktīva vai finanšu saistību ilguma līdz finanšu aktīva bruto uzskaites vērtībai (t.i, tās

amortizētajai pašizmaksai pirms vērtības samazināšanās vērtības samazinājuma) vai amortizētajām finanšu

saistību izmaksām. Aprēķinā netiek ņemti vērā paredzamie kredītu zaudējumi un ietver darījumu izmaksas,

prēmijas vai atlaides un maksas, kas ir faktiskās procentu likmes neatņemama sastāvdaļa, piemēram,

sākotnējās maksas.

Kad Apakšfonds pārskata nākotnes naudas plūsmu aplēses, attiecīgo finanšu aktīvu vai finanšu saistību

uzskaites vērtību koriģē, lai atspoguļotu jauno novērtējumu, kas diskontēts, izmantojot sākotnējo efektīvo

procentu likmi. Visas izmaiņas tiek atzītas peļņā vai zaudējumos.

2.4. Finanšu instrumenti (turpinājums)

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Finanšu aktīvu novērtē patiesajā vērtībā ar vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja

ir izpildīti sekojošie nosacījumi: 

• Finanšu aktīvs tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir realizēt naudas plūsmas,

veicot instrumenta aktīvu pirkšanu un pārdošanu pamatojoties uz to patieso vērtību;

• Atvasinātais finanšu instruments tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir gūt peļņu no

atvasinātā instrumenta vērtības izmaiņām atbilstoši attiecīgā mainīgā lieluma izmaiņām (procentu likmes,

finanšu instrumenta cenas, preces cenas, valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai kredītu

indeksa, vai cita mainīgā lieluma); 

• Finanšu aktīvi to sākotnējās atzīšanas brīdī neatsaucami tika noteikti, kā tādi, kuru patiesās vērtības

izmaiņas atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja tādējādi tiks novērsta vai ievērojami samazināta

novērtēšanas vai atzīšanas nekonsekvence, un tas ir stingri pamatots. 

Prasības pret kredītiestādēm un debitoru parādi ietver līgumiskās naudas plūsmas pazīmes, ko veido vienīgi

pamatsumma un procentu maksājumi, līdz ar ko tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Atvasinātie finanšu instrumenti iekļauj valūtas mijmaiņas, biržā netirgotus nākotnes līgumus un biržā tirgotus

nākotnes līgumus.

Atvasinātie finanšu instrumenti sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā datumā, kurā noslēgts atvasinātais

līgums, un turpmāk tiek pārvērtēti to patiesajā vērtībā. Visi atvasinātie finanšu instrumenti tiek atspoguļoti kā

aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, vai kā pasīvi, ja to patiesā vērtība ir negatīva.

Izmaiņas atvasināto finanšu instrumentu patiesajā vērtībā tiek atzītas visaptverošo ienākumu pārskatā periodā,

kurā tās ir radušās.

Atvasinātie finanšu instrumenti var tikt iegulti citos līgumos („apkalpošanas līgums”). Iegultais atvasinātais

finanšu instruments ir nodalīts no apkalpošanas līguma, un tas tiek uzskaitīts kā atvasinātais finanšu

instruments, ja iegultā atvasinātā finanšu instrumenta ekonomiskā būtība un riski nav saistīti ar apkalpošanas

līguma ekonomisko būtību un riskiem, atsevišķs instruments ar tādiem pašiem nosacījumiem kā iegūtajam

atvasinātajam finanšu instrumentam atbilstu atvasinātā finanšu instrumenta definīcijai; apvienoto finanšu

instrumentu nenovērtē patiesajā vērtībā ar izmaiņu patiesajā vērtībā atspoguļojumu konsolidētajā peļņas vai

zaudējumu aprēķinā. Atvasinātie finanšu instrumenti, kas iekļauti patiesajā vērtībā novērtētajos aktīvos vai

saistībās ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, netiek uzrādīti atsevišķi.

Apakšfonds neveic darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem riska ierobežošanas nolūkos,

Apakšfonds nepiemēro risku ierobežošanas uzskaiti.
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2.4. Finanšu instrumenti (turpinājums)

Finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novertēti amortizētajā vērtībā

Finanšu aktīvu vai saistības sākotnēji novērtē to patiesajā vērtībā, plus finanšu aktīva vai saistību gadījumā,

kas nav novērtēts patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, darījuma izmaksas, kas

ir tieši attiecināmas uz finanšu aktīva vai saistību iegādi vai emisiju.

Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīvi, tostarp atvasinātie instrumenti, kas ir aktīvi, tiek novērtēti to patiesajā

vērtībā, bez jebkādiem atskaitījumiem par darījuma izmaksām, kas var rasties, tos pārdodot vai citādi atsavinot,

izņemot: 

• debitoru parādi (kredīti), kas tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes

metodi.

Visas finanšu saistības, izņemot tās, kas atzītas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu

aprēķinā, un finanšu saistības, kas rodas, ja finanšu aktīva, kas uzrādīts patiesajā vērtībā, pārvedums

nekvalificējas kā atzīšanas pārtraukšana, tiek novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā. Amortizētā vērtība tiek

aprēķināta, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Prēmijas un atlaides, ieskaitot sākotnējās darījumu

izmaksas, tiek iekļautas saistītā instrumenta uzskaites vērtībā un amortizētas, pamatojoties uz instrumenta

efektīvo procentu likmi.

Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā vērtībā

Prasības pret kredītiestādēm un kredīti tiek klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes

vērtībā, ja tiek ievēroti šādi kritēriji:

• tie tiek turēti uzņēmējdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir sasniegts, iekasējot līgumiskās naudas

plūsmas (“Turēts, lai iekasētu” biznesa modelis);

• to līgumiskās naudas plūsmas veido  tikai pamatsummas un procentu maksājumi par atlikušo pamatsummu;

Apakšfonds to sākotnējā atzīšanas brīdī nenosaka kā patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus ar

atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos.

Finanšu aktīvi, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā un uz tiem

attiecas 9. SFPS vērtības samazināšanās modelis.

Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā

Visas finanšu saistības sākotnēji tiek atzītas patiesajā vērtībā, un aizdevumu un aizņēmumu gadījumā,

atskaitot tieši attiecināmās darījumu izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas procentus nesošās finanšu saistības

tiek atzītas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot EPL metodi. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņā vai

zaudējumos, kad saistību atzīšana tiek pārtraukta, kā arī izmantojot EPL metodi. Amortizētā iegādes vērtība

tiek aprēķināta, ņemot vērā visas iegādes atlaides vai prēmijas, kā arī maksas vai izmaksas, kas ir

neatņemama EPL sastāvdaļa. EPL amortizācija tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā neto procentu

ienākumi.
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2.5. Finanšu instrumentu novērtēšana patiesajā vērtībā

Patiesā vērtība ir cena, kas tiktu saņemta par aktīvu pārdošanu vai samaksāta nododot saistības, darījumā

starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā. Saistību patiesā vērtība atspoguļo saistību neizpildes risku.

Kad iespējams, Apakšfonds novērtē finanšu instrumenta patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās

finanšu instrumenta cenas. Tirgus tiek uzskatīts par aktīvu, ja cenas tajā ir viegli un regulāri pieejamas un

atspoguļo patiesos un regulāros tirgus darījumus, kas veikti saskaņā ar brīvā tirgus principiem.

Ja finanšu instrumenta tirgus nav aktīvs, Apakšonds nosaka patieso vērtību, izmantojot kādu no vērtēšanas

paņēmieniem. Vērtēšanas paņēmieni ietver jaunāko starp informētām, ieinteresētām pusēm darījumu

nosacījumiem atbilstošu tirgus darījumu informāciju (ja tāda pieejama); cita finanšu instrumenta, kas būtībā ir

tāds pats, pašreizējās patiesās vērtības izmantošanu, diskontētu naudas plūsmu analīzes un iespējas līgumu

cenu noteikšanas modeļu izmantošanu. 

Izvēlētajā vērtēšanas paņēmienā tiek izmantoti pēc iespējas vairāk tirgus dati, pēc iespējas mazāka paļāvība

uz Apakšfonda specifiskajiem datiem, tiek ietverti visi faktori, ko tirgus dalībnieki apsvērtu, nosakot instrumenta

cenu, un kas atbilst pieņemtajai finanšu instrumentu cenas noteikšanas ekonomiskajai metodikai. Vērtēšanā

izmantotie dati patiesi atspoguļo tirgus prognozes un finanšu instrumentam piemītošā riska atdeves faktoru

novērtējumu. Apakšfonds periodiski pārskata vērtēšanas paņēmienus un pārbauda to derīgumu, izmantojot

cenas pēdējos tirgus darījumos ar tādiem pašiem finanšu instrumentiem vai pamatojoties uz citiem pieejamiem 

Sākotnējā atzīšanā vislabākais finanšu instrumenta patiesās vērtības pierādījums ir darījuma cena, t. i., dotās

vai saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, ja vien par šā instrumenta patieso vērtību neliecina salīdzinājums ar

citiem pašreizējiem tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu (t. i., bez modifikācijām vai pārstrukturizācijas) vai

balstās uz vērtēšanas paņēmienu, kura mainīgie faktori ietver tikai tirgu datus.

Kad pie sākotnējās atzīšanas darījuma cena ir vislabākais tirgus vērtības pierādījums, finanšu instruments tiek

sākotnēji atzīts darījuma cenā un starpība starp šo cenu un vērtību, kas sākotnēji iegūta no vērtēšanas

modeļa, pēc tam tiek atzīta visaptverošo ienākumu pārskatā atkarībā no darījuma individuālajiem faktiem un

apstākļiem, bet ne vēlāk kā tad, kad vērtību pilnībā pamato tirgus dati vai arī darījums ir pabeigts.

Aktīvi un garās pozīcijas tiek novērtētas, atsaucoties uz solīto cenu (bid price) pārskata datumā; saistības un

īsās pozīcijas tiek novērtētas, atsaucoties uz prasīto cenu (asking price). Kad Apakšfondam ir pozīcijas, kas

savstarpēji izslēdz riskus, vidējās tirgus cenas tiek izmantotas, lai aprēķinātu savstarpēji izslēdzošās riska

pozīcijas un solītās un prasītās cenas labojumi tiek piemēroti tikai tīrajai atklātajai pozīcijai, ja nepieciešams.

Patiesās vērtības atspoguļo finanšu instrumenta kredītrisku un ietver korekcijas, kurās ņemts vērā darījuma

puses kredītrisks, ja nepieciešams. Patiesās vērtības aplēses, ko iegūst no modeļiem, tiek koriģētas, ņemot

vērā citus faktorus, piemēram, likviditātes risku vai modeļa neskaidrības, tādā mērā, par kādu Apakšfonds

uzskata, ka ar Apakšfondu nesaistīts tirgus dalībnieks ņemtu tos vērā, nosakot darījuma cenu.

Vairākas Apakšfonda grāmatvedības uzskaites politikas pieprasa finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības

noteikšanu. Patiesās vērtības noteikšanai ir izmantotas turpmāk aprakstītās metodes. Ja nepieciešams,

plašāka informācija par pieņēmumiem, kas izdarīti patiesās vērtības noteikšanā, ir uzrādīti attiecīgajās finanšu

pārskata piezīmēs.
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• finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā.

Finanšu instrumentiem, kas ietilpst vērtības samazināšanās modeļa darbības jomā, zaudējumu atlīdzība par

paredzamajiem kredītu zaudējumiem tiek aprēķināta šādi:

• Finanšu instrumenti bez būtiska kredītriska pieauguma kopš sākotnējās atzīšanas (vai finanšu instrumenti,

kuriem tiek uzskatīts, ka tiem ir zems kredītrisks) – paredzamie kredītzaudējumi tiek aprēķināti par summu, kas

atbilst 12 mēnešu paredzamajiem kredītu zaudējumiem,

• Finanšu instrumenti bez vērtības samazināšanās, bet ar būtisku kredītriska pieaugumu kopš sākotnējās

atzīšanas paredzamie kredītzaudējumi tiek aprēķināti par summu, kas vienāda ar paredzamajiem

kredītzaudējumiem mūža laikā,

• Finanšu instrumenti ar vērtības samazināšanos - paredzamie kredītzaudējumiem tiek aprēķināti tādā

apmērā, kas vienāds ar paredzamajiem kredītzaudējumiem mūža laikā.

Kredītzaudējumi ir starpība starp visām līgumā noteiktajām naudas plūsmām, kas ir jāatmaksā saskaņā ar

līgumu, un visām naudas plūsmām, kuras Apakšfonds plāno saņemt (t.i., visiem naudas iztrūkumiem),

diskontējot ar sākotnējo efektīvo procentu likmi (vai kredīta koriģēto efektīvo procentu likmi par finanšu

aktīviem, kas iegādāti vai izdoti ar vērtības samazināšanos). Apakšfonds novērtē naudas plūsmas, ņemot vērā

visus finanšu instrumenta līgumiskos nosacījumus (piemēram, priekšapmaksas, pagarināšanu, pārdošanas un

līdzīgas iespējas), izmantojot paredzamo šī finanšu instrumenta darbības laiku. Šīs naudas plūsmas ietver

naudas plūsmas, kas rodas, pārdodot nodrošinājumu vai citus kredīta uzlabojumus, kas ir neatņemama līguma

noteikumu sastāvdaļa.

2.6. Aplēses un spriedumi

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS, vadībai ir

nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē grāmatvedības uzskaites politikas

piemērošanu un uzskaitītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Aplēšu un ar tām saistīto

pieņēmumu pamatā ir vēsturiskā pieredze un dažādi pārējie faktori, kuri tiek uzskatīti par saprātīgiem

attiecīgajos apstākļos un kuru rezultāts veido pamatu lēmumu pieņemšanai par aktīvu un saistību finanšu

stāvokļa pārskata vērtību, kuru nav iespējams noteikt, izmantojot citus avotus. Patiesie rezultāti var atšķirties

no šīm aplēsēm.

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā

periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgo periodu, vai arī periodā,

kad aplēses tiek pārskatītas, un nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan kārtējo, gan nākamos periodus. 

Apakšfonds katrā pārskata datumā novērtē, vai finanšu instrumenta kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir

ievērojami palielinājies, analizējot saistību nepildīšanas riska izmaiņas finanšu instrumenta paredzamajā

darbības laikā.

Lai veiktu šo novērtējumu, Apakšfonds salīdzina finanšu instrumenta saistību neizpildes risku pārskata datumā

ar finanšu instrumenta saistību neizpildes risku tā sākotnējās atzīšanas brīdī, ņemot vērā atbilstošu un

pamatotu informāciju, kas ir pieejama bez nevajadzīgām izmaksām vai piepūles, kas liecinātu par būtisku

kredītriska palielināšanos kopš sākotnējās atzīšanas.

• būtiskas emitenta vai aizņēmēja finansiālās grūtības;

• līguma pārkāpums, piemēram, saistību neizpilde vai kavējums;

• aizņēmēja aizdevējs (-i) ekonomisku vai līgumisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja finansiālajām

grūtībām, piešķīruši aizņēmējam koncesiju (-as), ko aizdevējs (-i) citādi neizskatītu;

• ir iespējams, ka aizņēmējs bankrotēs vai sagaidāma tā finanšu reorganizācija;

• aktīva tirgus izzušana finanšu aktīvam finansiālu grūtību dēļ; vai

• finanšu aktīva pirkšana vai iegāde ar lielu atlaidi, kas atspoguļo radušos kredītzaudējumus.

2.7. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās

Uz šādiem finanšu instrumentiem attiecas 9. SFPS vērtības samazināšanās prasības:
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2.9. Ienākumu un izdevumu  atzīšana

Ienākumi un izdevumi, kas attiecas uz pārskata periodu, tiek atspoguļoti Apakšfonda ienākumu un izdevumu

pārskatā, piemērojot uzkrāšanas principu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksāšanas datuma, piemērojot

efektīvo procentu likmes metodi. Uzkrāto ienākumu atspoguļošana ienākumu un izdevumu pārskatā notiek tikai

tad, kad nepastāv šaubas par to saņemšanu. 

2.10. Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm. Naudas plūsmas

pārskats sagatavots pēc tiešās metodes.

Kā kredītsaistības tiek uzrādīti Apakšfonda aizņēmumi. Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto līdzekļu

apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti

amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

2.12. Ieguldījumu īpašums un tā novērtējums

Kā ieguldījumu īpašums tiek atzīti ieguldījumi nekustamajā īpašumā. Nekustamais īpašums sākotnēji tiek

novērtēts atbilstoši iegādes izmaksām, kas iekļauj sevī pirkšanas cenu un izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma iegādi (notāra izmaksas, valsts un pašvaldību nodevas utml.). Nekustamā īpašuma rekonstrukcijas,

uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas pieskaita nekustamā īpašuma sākotnējai vērtībai, ja paredzēts, ka šīs

izmaksas palielinās no nekustamā īpašuma sagaidāmos nākotnes labumus. 

Turpmāk nekustamo īpašumu pārvērtē tā patiesajā vērtībā, pamatojoties uz tā tirgus vērtību. Apakšfonda

ieguldījumiem nekustamajā īpašumā tirgus vērtību nosaka reizi gadā. Ja pārskata perioda laikā nekustamā

īpašuma tirgus vērtība kļūst ievērojami atšķirīga no tā vērtības pārskata perioda sākumā, pārvērtēšanu var

veikt arī biežāk. Tirgus vērtību nosaka neatkarīgs, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, atbilstoši

Starptautiskajiem Vērtēšanas Standartiem pēc vienas vai vairākām no sekojošām metodēm: salīdzināmo

darījumu metode; ieņēmumu kapitalizācijas metode, izmaksu metode vai aizstāšanas metode. 

Ja tiek uzskatīts, ka nekustamajiem īpašumiem būvniecības stadijā novērtējums iegādes un ieguldījumu

izmaksās labāk atspoguļo nekustamā īpašuma vērtību, tad konkrētiem objektiem tiek pielietots novērtējums

pēc izmaksu metodes.

Pārskata periodā Apakšfondam nebija darījumu ārvalstu valūtās.

Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti Ienākumu un izdevumu pārskatā, ņemot vērā aktīva/saistību efektīvo

procentu likmi.

2.11. Kredītsaistības

2.8. Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – eiro (EUR). 

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka

pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek

publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi ārvalstu valūtās tika pārrēķināti eiro pēc

likmes, kas publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību

vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda

ienākumu un izdevumu pārskatā.

2.7. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās (turpinājums)

Iespējams, ka nevar identificēt vienu atsevišķu notikumu - tā vietā vairāku notikumu kopējais efekts varētu

izraisīt finanšu aktīva vērtības samazināšanos.

Finanšu garantijas un aizdevumu saistības arī ietilpst paredzamo kredītzaudējumu modeļa darbības jomā.

Aizdevumu saistībām Apakšfonds ņem vērā kredītriska izmaiņas, uz kurām attiecas aizdevuma saistības.

Finanšu garantiju līgumiem Apakšfonds ņem vērā izmaiņas, kas saistītas ar risku, ka konkrētais parādnieks

nepildīs līgumu.
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Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā ar SFPS, AIFP nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un

pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķus Apakšfonda pārskatā atspoguļotus bilances un ienākumu un izdevumu

pārskata posteņu atlikumus. Sagatavojot finanšu pārskatu, nozīmīgas aplēses tiek izmantotas galvenokārt

saistībā ar nekustamā īpašuma vērtību. Pārskata 4.1. pielikumā ir atklāta informācija par nozīmīgākajām

aplēsēm.

2.14. Izdevumi

Apakšfonda izdevumi tiek aprēķināti un ierobežoti atbilstoši spēkā esošajiem Fonda darbības noteikumiem un

alternatīvo ieguldījumu fondu sfēru regulējošiem likumdošanas aktiem. No Apakšfonda līdzekļiem tiek segta

atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam, Turētājbankai, kā arī maksājumi trešajām personām, kas izriet no

saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. Pārskata 6.2. pielikumā ir aprakstītas

spēkā esošās likmes, aprēķinu un maksāšanas kārtība. 

2.13. Sviras finansējums

Atbilstoši Fonda darbības noteikumiem, Apakšfonds var izmantot sviras finansējumu ar mērķi maksimizēt

potenciālo atdevi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Sviras finansējums tiek izmantots, ja potenciālais

ienesīgums no ieguldījumiem, kas tiks veikti, izmantojot aizņemtos līdzekļus, pārsniedz aizņēmuma izmaksas,

tādējādi, iegūstot augstāku neto aktīvu vērtības pieaugumu. Sviras finansējuma izmantošana ievērojami

pastiprina Fonda prospektā minētos ar ieguldījumiem saistītos riskus, līdz ar to ir iespējama lielāka potenciālā

ienesīguma un zaudējumu amplitūda.

Atbilstoši Apakšfonda stratēģijai, Apakšfonds var izmantot sviras finansējumu līdz 290% no Apakšfonda neto

aktīvu vērtības, kas tiek uzskatīts par optimālu līmeni, ņemot vērā Baltijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturisko

riska profilu, tirgū pastāvošās īres un nomas ienesīguma likmes, kā arī finansēšanas likmes.

Pārskata perioda beigās Apakšfonda sviras finansējums pēc Bruto metodes sasniedza 95% (2017:240%), bet

pēc Saistību metodes 123% (2017:241%).

2.16. Aplēšu izmantošana finanšu pārskata sagatavošanā

3. Informācija par risku pārvaldīšanu

Apakšfonda līdzekļu pārvaldē AIFP ievēro likumos, normatīvajos aktos, kā arī Fonda prospektā noteiktās

prasības attiecībā uz risku ierobežošanu. Riski, kas saistīti ar Apakšfonda līdzekļu pārvaldīšanu, tiek novērtēti

regulāri, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgas korekcijas Apakšfonda ieguldījumu struktūrā.

2.15. Nodokļu saistības

Apakšfonds nav juridiska persona, tādēļ tas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām nav

uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs. Apakšfonda ieguldījumi nekustamajos īpašumos tiek aplikti ar

nekustamā īpašuma nodokli. AIFP Apakšfonda vārdā ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 
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Fonda riska profils

Ieguldījumi Apakšfondā ir saistīti ar risku jeb iespējamību, ka Ieguldītājs var ciest zaudējumus. Apakšfonda

ienesīgums var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Apakšfonda vērtības pieaugums vai saglabāšanās netiek

garantēta. Apakšfonda vēsturiskais ienesīgums negarantē, ka Ieguldītājs sasniegs līdzīgu ienesīgumu

nākotnē.Apakšfonda riska profilu var raksturot kā sevišķi augstu, ņemot vērā paredzēto sviras finansējuma apmēru, kā

arī ar ieguldījumiem nekustamajā īpašumā saistīto paaugstināto likviditātes risku. 

Ieguldot līdzekļus Apakšfondā, Apakšfonda Ieguldītājiem ir jāņem vērā riski, kas saistīti ar ieguldījumu veikšanu 

un sviras finansējuma izmantošanu. Apakšfonda ienesīgumu var ietekmēt dažādi riski. AIFP informē, ka

Apakšfonda darbības noteikumos iekļautais risku saraksts nevar tikt uzskatīts par pilnīgu – tiek aprakstīti tikai

būtiskākie ar ieguldījumu veikšanu saistītie riski. Potenciālos riskus, kuriem var tikt pakļauts ieguldījums Fonda

Ieguldījumu apliecībās, var iedalīt vairākās kategorijās, kas norāda uz iespējamajiem zaudējumu rašanās

cēloņiem. Ieguldījumu Apakšfonda Ieguldījumu apliecībās var ietekmēt tirgus riski, nekustamā īpašuma īpašais

risks, likviditātes risks, kredītriski, politiskie un tiesiskie riski, operacionālie riski un citi riski.

Tirgus cenas svārstību risks – iegādāto īpašumu, vērtspapīru un veikto ieguldījumu cenas tirgū var gan

pieaugt, gan samazināties. Nelabvēlīgas tirgus cenu izmaiņas var samazināt Apakšfonda veikto ieguldījumu

vērtību. Lai maksimizētu potenciālo atdevi, Apakšfondam ir noteikts paaugstināts maksimālais sviras

finansējuma apmērs, līdz ar to Apakšfonda tirgus cenas svārstības risku var uzskatīt par sevišķi augstu.

Valūtas risks – nelabvēlīgas ārvalstu valūtas kursa izmaiņas attiecībā pret Apakšfonda pamatvalūtu var radīt

nevēlamas izmaiņas Apakšfonda pamatvalūtā nedenominēto aktīvu vērtībā.

3. Informācija par risku pārvaldīšanu (turpinājums)

Politiskais risks – valstis, kurās Apakšfonds ir ieguldījis savus aktīvus, var ietekmēt dažādi politiskie notikumi.

Apakšfonda ieguldījumu vērtību var negatīvi ietekmēt karš, dažāda veida nemieri, izmaiņas politiskajā sistēmā,

izmaiņas valsts ekonomikas politikā, aktīvu nacionalizācija un citi notikumi. Ir iespējams, ka šādas negatīvas

izmaiņas noteiktā valstī var būtiski samazināt noteiktu Apakšfonda ieguldījumu vērtību vai arī šie ieguldījumi

var pilnībā zaudēt savu vērtību.

Tiesiskais risks – var tikt mainīti Latvijas vai dalībvalstu likumi, kas regulē Apakšfonda darbību vai ieguldījumu

veikšanu Apakšfondā, kā arī citus jautājumus, kas ietekmē Ieguldītāju tiesības un intereses. Arī izmaiņas

nodokļus regulējošos tiesību aktos var ietekmēt Apakšfondu un radīt papildu izdevumus.

Citi riski – nepārvarama vara, dabas katastrofas, stihijas, streiki, masu nekārtības, noziedzīga rīcība,

traucējumi saziņas līdzekļos, informācijas sistēmās un līdzīgi riski, kurus Sabiedrība nevar paredzēt un

ietekmēt.

Risku pārvaldīšana ir risku identifikācija, mērīšana un tā iespejamā novēršana. Apakšfonda ieguldījumu

stratēģija tiek veidota tā, lai minimizētu minētos riskus. Veicot ieguldījumus ar Apakšfonda mantu, Sabiedrība

ievēro Fonda darbības noteikumos, Fonda Nolikumā, kā arī Likumā noteiktos ierobežojumus. Sabiedrība aktīvi

seko līdzi Apakšfonda ieguldījumiem un ir gatava pārdot tos īpašumus, kuru attīstības perspektīvas ir

pasliktinājušās vai vairs neatbilst Sabiedrības uzstādītajiem mērķiem iegādes vai ieguldījumu veikšanas brīdī.

Inflācijas risks – inflācijas jeb cenu pieauguma rezultātā reālā ieguldījumu vērtība var izrādīties zemāka.

Informācijas pieejamības risks – uzticama un patiesa informācija par emitentu var kļūt nepieejama vai arī tā

var būt nepilnīga. Tas var apgrūtināt pareizu ieguldījumu lēmumu pieņemšanu un darījumu veikšanu ar minēto

vērtspapīru.

Likviditātes risks – risks, ka Apakšfonda ieguldījumu portfelī esošos finanšu instrumentus vai citus īpašumus

nebūs iespējams vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem pārdot, likvidēt vai veikt darījumu, kura

rezultātā tiek slēgta pozīcija, un risks, ka Apakšfondam tādējādi būs ierobežota ieguldījumu apliecību

atpakaļpirkšanas prasības izpilde.

Emitenta kredītrisks – vērtspapīra, kurā līdzekļus ir ieguldījis Apakšfonds, emitents var neizpildīt saistības,

kas noteiktas minētā vērtspapīra emisijas noteikumos.

Darījumu partnera risks – risks Apakšfondam ciest zaudējumus gadījumā, ja darījumu partneris pārtrauks

pildīt savas saistības pirms norēķina naudas plūsmas pēdējā maksājuma.

Norēķinu risks – noteikta darījuma partneris var neveikt vai veikt nepietiekamā apjomā nepieciešamo naudas

līdzekļu vai vērtspapīru pārskaitījumu, lai gan Apakšfonds ir izpildījis savas līgumsaistības attiecībā pret minēto

darījumu partneri.
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Pielikums (turpinājums)

2018. gada 31. decembris

Ieguldījums Kadastra Nr. Valsts

Iegādes 

vērtība        

EUR

Ieguldījuma 

patiesā vērtība 

EUR

Attiecībā 

pret fonda 

aktīviem 

(procentos)

Jaunbūves 2 393 260 4 102 336 72.37

Vesetas iela 26, Rīga 0100-024-2032 Latvija 2 284 290 3 993 366 70.45

G.Zemgala gatve 78, 

Rīga 0100-086-0066 Latvija 108 970 108 970 1.92

Kopā 2 393 260 4 102 336 72.37

Ieguldījumu īpašums

2017. gada 31. decembris

Ieguldījums Kadastra Nr. Valsts

Iegādes 

vērtība        

EUR

Ieguldījuma 

patiesā vērtība 

EUR

Attiecībā 

pret fonda 

aktīviem 

(procentos)

Jaunbūves 5 466 925 7 222 091 98.95

Vesetas iela 26, Rīga 0100-024-2032 Latvija 5 357 955 7 113 121 97.46

G.Zemgala gatve 78, 

Rīga 0100-086-0066 Latvija 108 970 108 970 1.49

Kopā 5 466 925 7 222 091 98.95

4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMIEM

Pārskata periodā tika ieguldīti līdzekļi divu daudzdzīvokļu māju Vesetas ielā 26 un Vesetas ielā 24,

Rīgā būvniecībā un attīstībā, palielinot objekta iegādes vērtību. Nekustamā īpašuma objekts ir ticis

pārvērtēts 2017. gada 21. septembrī un 2018. gada 29. jūnijā, atbilstoši sertificēta vērtētāja sniegtajam

vērtējumam. Vērtības aprēķins balstās uz īpašuma un tā vērtību ietekmējošo faktoru informācijas

analīzi. Vērtējums veikts saskaņā ar Latvijas Īpašumu vērtēšanas standartos LVS 401:2013 formulēto

nekustamā īpašuma vērtības definīciju, izmantojot tirgus (salīdzināmo darījumu) un ienākumu pieejas,

balstoties uz nekustamā īpašuma labākā un efektīvākā izmantošanas veida definīciju.

Pārskata periodā tika turpināta nekustamo īpašumu (dzīvokļu) Gustava Zemgala gatvē 78 realizācija,

tomēr uz pārskata gada beigām palicis nerealizēts viens no šī nekustamā īpašuma dzīvokļiem.

Pārskata periodā šis nekustamā īpašuma objekts nav ticis pārvērtēts.

Vesetas iela 24 un Vesetas iela 26 ēkas tika nodotas ekspluatācijā 2018. gada 13. jūnijā. Vesetas ielā

24 un Vesetas ielā 26 ir izveidoti 102 dzīvokļi un nedzīvojamās telpas. Uz pārskata perioda beigām

Apakšfonds ir noslēdzis pirkuma līgumus par 77.38% no kopējās platības, bet 66.8% no kopējās

platības ir realizēti. Pārskata 6.4. pielikumā ir atklāta informācija par realizāciju.

4.1. Ieguldījumu īpašums
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4.2. Patiesās vērtības hierarhija

2018. gada 31. decembrī Uzskaites vērtība

1.līmenis 2.līmenis 3.līmenis Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Ieguldījumu īpašums 4 102 336 - - 4 102 336 4 102 336

Prasības uz 

pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 1 305 140 - 1 305 140 - 1 305 140

Uzkrātie izdevumi (6 950) - - (6 950) (6 950)

Kredītsaistības (1 665) - - (1 665) (1 665)

Pārējās saistības (107 784) - - (107 784) (107 784)

Kopā 5 291 077 - 1 305 140 3 985 937 5 291 077

2017. gada 31. decembrī Uzskaites vērtība

1.līmenis 2.līmenis 3.līmenis Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Ieguldījumu īpašums 7 222 091 - - 7 222 091 7 222 091

Prasības uz 

pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 46 146 - 46 146 - 46 146

Uzkrātie izdevumi (4 738) - - (4 738) (4 738)

Kredītsaistības (2 808 561) - - (2 808 561) (2 808 561)

Pārējās saistības (581 941) - - (581 941) (581 941)

Kopā 3 872 997 - 46 146 3 826 851 3 872 997

13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, vai vērtēšanas tehnikā tiek

izmantoti novērojami tirgus dati, vai arī tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no

neatkarīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika atspoguļo pieņēmumus par

tirgus situāciju. Šie divi datu veidi nosaka sekojošu patiesās vērtības hierarhiju:

Patiesā vērtība ir cena, kas tiktu saņemta par aktīvu pārdošanu vai samaksāta nododot saistības,

darījumā starp tirgus dalībniekiem novērtēšanas datumā. Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības

noteikšanai Apakšfonds izmanto kotētas tirgus cenas, neatkarīgu reitinga aģentūru piešķirtus reitingus

vai piemērotus novērtēšanas modeļus.

3. līmenis – vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem.

Šajā līmenī tiek iekļautas ieguldījumi ieguldījumu īpašumos, uzkrātajos izdevumos, kredītsaistības,

pārējās saistībās un to vērtēšanā būtiska sastāvdaļa ir dati, kuri nav novērojami aktīvā tirgū.

Ieguldījumu īpašumu vērtējumam tika izmantoti nekustamā īpašuma vērtētāju sagatavotie vērtējumi. 

2. līmenis – vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, bet

kas ir novērojami tieši (t.i. cena), vai netieši (t.i. tiek iegūti no cenas). Datu avoti tādiem parametriem kā

LIBOR ienākumu līkne vai darījuma partnera kredītrisks ir Bloomberg un Reuters sistēmas. Prasības uz

pieprasījumu pret kredītiestādēm tiek atzītas šājā kategorijā;

1. līmenis – vērtēšanas tehnikā tiek izmantotas aktīvā tirgū kotētās cenas (nekoriģētas) identiskiem

aktīviem vai saistībām. Apakšfondam nav šādu ieguldījumu;

Patiesā vērtība

Patiesā vērtība

Pieņēmumiem izmantoti dati par vidējo dzīvokļu pārdošanas cenu līdzīga lieluma īpašumiem, kas

G.Zemgala gatvē 78 varētu būt 1 453 EUR/m2 (2017: 1 453 EUR/m2), kas Vesetas ielā 24 un Vesetas

ielā 26 varētu būt 1 908 EUR/m2 (2017: 1 381 EUR/m2). Apakšfonda vadība uzskata, ka tie atspoguļo

Ieguldījumu īpašumu patieso vērtību.
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4.3. Ieguldījumu kustība no 2018. gada 1. janvāra  līdz 2018. gada 31. decembrim

Uzskaites vērtība 

pārskata perioda 

sākumā

Pieaugums 

pārskata 

periodā

Samazinājums 

pārskata 

periodā

Pārvērtēšana 

pārskata periodā

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās

EUR EUR EUR EUR EUR

Ieguldījumu īpašums 7 222 091 1 486 470 (5 732 590) 1 126 365 4 102 336

G.Zemgala gatve 78, 

Rīga 108 970 - - - 108 970

Vesetas iela 26, Rīga 7 113 121 1 486 470 (5 732 590) 1 126 365 3 993 366

Kopā 7 222 091 1 486 470 (5 732 590) 1 126 365 4 102 336

Ieguldījumu kustība no 2017. gada 1. janvāra  līdz 2017. gada 31. decembrim

Uzskaites vērtība 

pārskata perioda 

sākumā

Pieaugums 

pārskata 

periodā

Samazinājums 

pārskata 

periodā

Pārvērtēšana 

pārskata periodā

Uzskaites 

vērtība 

pārskata 

perioda 

beigās

EUR EUR EUR EUR EUR

Ieguldījumu īpašums 1 592 043 4 131 027 (256 144) 1 755 165 7 222 091

G.Zemgala gatve 78, 

Rīga 361 412 3 702 (256 144) - 108 970

Vesetas iela 26, Rīga 1 230 631 4 127 325 - 1 755 165 7 113 121

Kopā 1 592 043 4 131 027 (256 144) 1 755 165 7 222 091
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4.4. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

31.12.2018 31.12.2017

Kredītiestāde Valūta EUR EUR

AS Swedbank EUR 1 305 140 46 146

Kopā 1 305 140 46 146

4.5. Nākamo periodu izdevumi

31.12.2018 31.12.2017

Valūta EUR EUR

EUR 886 -

Kopā 886 -

4.6. Pārējie aktīvi

31.12.2018 31.12.2017

Ieguldījums EUR EUR

- 29 980

G.Zemgala gatve 78, 

Rīga - (47 522)

Vesetas iela 26, Rīga - 77 481

Pārējie darījumi - 21

259 917 -

255 600 -
Neapmaksātie rēķini 4 317 -

Kopā 259 917 29 980

Prasības pret citiem klientiem

Vesetas iela 26 un Vesetas iela 24, realizācija

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2018. gada 31. decembrī un 2017. gada 31. decembrī

sastāv no norēķinu konta atlikumiem, kas izvietoti Apakšfonda Turētājbankā AS "Swedbank".

2018. gada beigās Apakšfonda finanšu aktīvi ir izvietoti AS Swedbankā - 23.03% (2017: 0.63%) no

aktīvu apjoma, kurai nav noteiktu ĀKNI reitingu, bet Valdošai sabiedrībai starptautiskā kredītaģentūra

„Moody's” bija noteikusi ilgtermiņa reitingu ārvalstu valūtā „Aa2”. 

Pārējie aktīvi sastāv no prasībām pret klientiem. 2017. gada beigās Pārējie aktīvi sastāv no prasībām

par Pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar deklarācijām par 2017. gada decembri, novembri, jūliju un

jūniju. 2018. gada beigās Apakšfondam bija saistības par Pievienotās vērtības nodokļa norēķiniem,

kas atspoguļotas Pielikumā Nr. 5.3

Prasības par Pievienotās vērtības nodokli

Apdrošināšanas izmaksas
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Pielikums (turpinājums)

31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

(797 700) (876 375)

(4 000) (2 500)

Atlīdzība Turētājbankai (750) (238)

Atlīdzība revidentiem (2 200) (2 000)

Kopā (804 650) (881 113)

5.2. Kredītsaistības

31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR

(1 665) (2 808 561)

Kopā (1 665) (2 808 561)

5.3. Pārējās saistības

31.12.2018 31.12.2017

Ieguldījums EUR EUR

(145 068) -

(107 784) (581 941)

G.Zemgala gatve 78, Rīga - (2 146)

Vesetas iela 26, Rīga (107 784) (579 795)

Kopā (252 852) (581 941)

Saistības par Pievienotās vērtības nodokli

Pārējās saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem

5. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR SAISTĪBĀM

5.1. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Pārējās saistības sastāv no uz pārskata perioda beigām neapmaksātajiem rēķiniem, kuru

maksāšanas termiņš vēl nav iestājies un saistībām par Pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar

deklarāciju par 2018. gada decembri. 2017. gada beigās Apakšfondam nav saistību par Pievienotās

vērtības nodokļa norēķiniem, bet ir prasības, kas atspoguļotas Pielikumā Nr. 4.6.

Atlīdzība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai

Iemaksātās Rokasnaudas par nekustamā īpašuma pirkuma 

priekšlīgumiem

Pret pārējiem darījumu partneriem 

Kredītsaistības sastāv no kredītlīnijas, kura saņemta ieguldījumu attīstīšanai.

Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2018. gada 31. decembris, aizdevuma likme 3.6% gadā.

Aizņēmuma atmaksa plānota atbilstoši apakšfonda darbības stratēģijai. Kredītsaistības ietver arī

uzkrātos izdevumus maksājamiem procentiem. Pārskata gada beigās aizņēmuma pamatsumma bija

atmaksāta, saistības sastāvēja no maksājamiem procentiem par 2018. gada decembra mēnesi.
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Pielikums (turpinājums)

6.1. Pārējie ienākumi

2018 2017

EUR EUR

10 780 -

Kopā pārējie ienākumi 10 780 -

6.2. Apakšfonda pārvaldes izdevumi

6.3. Pārējie izdevumi

2018 2017

EUR EUR

Klientu piesaistes izdevumi (80 740) (12 680)

Procentu izdevumi (128 356) (32 788)

(17 018) (8 287)

(633) (2 290)

Apdrošināšanas izdevumi (1 101) -

Kopā pārējie izdevumi (227 848) (56 045)

6.4. Realizētais ieguldījumu vērtības  pieaugums/(samazinājums)

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 6 495 455 239 669

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (4 560 136) (256 144)

(1 172 454) -

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums) 762 865 (16 475)

6.5. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

Ieguldījumu īpašums 1 126 365 1 755 165

Vesetas iela 26, Rīga 1 126 365 1 755 165

1 126 365 1 755 165

6.6. Nodokļi un nodevas

Nekustamā īpašuma nodokis par Ieguldījumu īpašumiem (26 924) (14 683)

(20) (23)

(26 944) (14 706)

6. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR IENĀKUMIEM UN IZDEVUMIEM

Kopā

Pārskata periodā tika maksāts Nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamajiem īpašumiem un

valsts nodevas par īpašumu pārreģistrāciju. 

Kopā nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums

Saskaņā ar Fonda noteikumiem un nolikumu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai maksājamā atlīdzība

par Apakšfonda pārvaldīšanu bija 2 500 EUR mēnesī līdz 2018. gada februārim (ieskaitot), bet pēc

apakšfonda Core Property Subfund likvidācijas pabeigšanas, ikmēneša atlīdzība ir 4 000 EUR

mēnesī. Turētājbankas atlīdzība nepārsniedz 0.05% no vidējā Apakšfonda aktīvu apjoma un 2018.

gadā bija 3 658 EUR (2017: 1 792 EUR). Papildus Turētājbankai tiek maksāts par katru nekustamā

īpašuma darījuma izvērtēšanu un piekrišanas izsniegšanu, kas 2018. gadā bija 11 850 EUR.

Atlīdzība Apakšfonda revidentam nevar pārsniegt 0.10% no Apakšfonda neto aktīvu vidējās vērtības

gadā. Citi maksājumi trešajām personām sedzami atbilstoši piestādītajiem attaisnojuma

dokumentiem.

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums, kas atzīts 

iepriekšējos pārskata periodos

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi

Citi izdevumi

Pārējie darījumi (pārreģistrācijas izmaksas)

Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija no pircējiem
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Pielikums (turpinājums)

7.1. Apakšfonda aktīvu un saistību termiņstruktūra un likviditātes risks

2018. gada 31. decembrī Līdz 1 mēn.

No 1 mēn. 

līdz 6 mēn.

No 6 mēn. 

līdz 1 gadam

No 1 gada līdz 

5 gadiem Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 1 305 140 - - - 1 305 140

Ieguldījumu īpašums 511 950 3 590 386 - - 4 102 336

Uzkrātie ienākumi un nākamo 

periodu izdevumi
886 - - - 886

Pārējie aktīvi 255 600 4 317 - - 259 917

Kopā aktīvi 2 073 576 3 594 703 - - 5 668 279

Saistības

Kredītsaistības (1 665) - - - (1 665)

Uzkrātie izdevumi un nākamo 

periodu ienākumi (414 250) (390 400) - - (804 650)

Pārējās saistības (252 852) - - - (252 852)

Kopā saistības (668 767) (390 400) - - (1 059 167)

Neto aktīvi 1 404 809 3 204 303 - - 4 609 112

Uzskaites vērtība attiecībā 

pret Apakšfonda neto 

aktīviem (procentos) 30.48 69.52 - - 100.00

2017. gada 31. decembrī Līdz 1 mēn.

No 1 mēn. 

līdz 6 mēn.

No 6 mēn. 

līdz 1 gadam

No 1 gada līdz 

5 gadiem Kopā

EUR EUR EUR EUR EUR

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret 

kredītiestādēm 46 146 - - - 46 146

Ieguldījumu īpašums - 4 804 913 1 263 074 1 154 104 7 222 091

Pārējie aktīvi 29 980 - - - 29 980

Kopā aktīvi 76 126 4 804 913 1 263 074 1 154 104 7 298 217

Saistības

Kredītsaistības - (8 561) (2 800 000) - (2 808 561)

Uzkrātie izdevumi un nākamo 

periodu ienākumi - (596 729) (142 192) (142 192) (881 113)

Pārējās saistības - (581 941) - - (581 941)

Kopā saistības - (1 187 231) (2 942 192) (142 192) (4 271 615)

Neto aktīvi 76 126 3 617 682 (1 679 118) 1 011 912 3 026 602

Uzskaites vērtība attiecībā 

pret Apakšfonda neto 

aktīviem (procentos) 2.52 119.53 (55.48) 33.44 100.00

Ar atlikušo atmaksas vai dzēšanas termiņu

7. CITA INFORMĀCIJA PAR FONDU

Ņemot vērā, ka 2019. gada 9. janvārī ir uzsākta Apakšfonda likvidācija, visas saistības tiks segtas

un aktīvi realizēti pusgada laikā. Ikmēneša aktīvi un saistības, kā arī zināmā 2019. gada janvāra

realizācija iekļauta īsākajā - viena mēneša kategorijā. 2017. gada likviditātei tika izmantoti

pieņēmumi un aplēses par realizācijas procesu.

Ar atlikušo atmaksas vai dzēšanas termiņu
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2018. finanšu gads

Pielikums (turpinājums)

7.2. Apakšfonda aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām (EUR) un valūtas risks

7.3. Procentu likmju risks

7.4. Tirgus cenas svārstību risks un nekustamā īpašuma īpašais risks

31.12.2018 31.12.2017

Uzskaites vērtība 4 102 336 7 222 091

Ietekme uz pārskata gada peļņu +5% 205 117 361 105

Ietekme uz pārskata gada peļņu -5% (205 117) (361 105)

Procentuāla ietekme uz peļņu (+/- ) 12.96% 22.10%

Kumulatīvais risks (%) 12.96% 22.10%

7.5. Fonda ieguldījumu apliecību turētāji

Fonda apliecību turētāji

31.12.2018 31.12.2017

Juridiskas personas 100.00% 100.00%

   t.sk. ar Pārvaldītāju saistītas personas 0.00% 0.00%

Fiziskas personas 0.00% 0.00%

Kopā 100.00% 100.00%

7.6. Fonda aktīvu ieķīlāšana un apgrūtinājumi

7.7. Notikumi pēc pārskata gada beigām

Fonda aktīvi nav ieķīlāti vai kā citādi apgrūtināti.

Kopš pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav citi svarīgi notikumi,

izņemot, kas aprakstīti 2.1. pielikumā, un kas ir nozīmīgi ieguldījumu Apakšfonda finansiālā stāvokļa

un tā darbības rezultātu izpratnei.

Pārskata perioda beigās 100% no Apakšfonda aktīviem un saistībām bija ieguldīti EUR, līdz ar to

valūtas kursu svārstībām nav būtiskas ietekmes uz Apakšfonda vērtību.

Īpatsvars 

emitēto 

ieguldījumu 

apliecību 

kopskaitā (%)

Pārskata perioda beigās 100% no Apakšfonda līdzekļiem ir ieguldīti aktīvos, kuriem nav naudas

plūsmas procentu likmju riska, līdz ar to procentu likmju risku var uzskatīt par nebūtisku.

Cenu svārstību risks tieši ietekmē Apakšfonda aktīvu vērtību. Veicot ieguldījumus, Apakšfonda

pārvaldnieks nodrošina adekvātu ieguldījumu analīzi un diversifikāciju dažādos ieguldījumu

objektos, tādējādi samazinot atsevišķu aktīvu iespējama cenas krituma negatīvo ietekmi.

Apakšfonds pārskata periodā nav veicis finanšu ieguldījumus, kas nav ieguldījumi nekustamajā

īpašumā. Nekustamais īpašums netiek tirgots regulētajā tirgū, tāpēc tam raksturīga zemāka

likviditāte un tā kā šie ieguldījumi ir līdzekļu ietilpīgi, tiem raksturīga arī augstāka koncentrācijas

pakāpe. Pārskata perioda beigās 98.95% no plāna līdzekļiem bija ieguldīti ieguldījumu īpašumos,

kas pakļauti nekustamā īpašuma īpašajam riskam.

Riskam pakļauto 

Ieguldījumu īpašuma 

veids

Jaunbūves
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