Neatkarīga revidenta ziņojums
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “PNB Asset Management” akcionāram

Audita ziņojums par finanšu pārskatu revīziju
Mūsu atzinums
Mūsuprāt, finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par “PNB Asset Management” IPAS
(Sabiedrība) finanšu stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
Mūsu atzinums atbilst mūsu 2020. gada 30. marta papildus ziņojumam Revīzijas komitejai.
Ko mēs esam revidējuši
Finanšu pārskati ietver:
•
•
•
•
•

finanšu stāvokļa pārskatu 2019. gada 31. decembrī,
visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī,
kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī,
naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, kā arī
finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principus un citu
paskaidrojošu informāciju.

Atzinuma pamatojums
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem
(SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā
Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
Neatkarība
Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto
finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus ētikas pienākumus
saskaņā ar šim prasībām un SGĒSP kodeksu un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas
prasības.
Balstoties uz mūsu zināšanām un pārliecību, mēs paziņojam, ka ar revīziju nesaistītie pakalpojumi,
kurus mēs esam snieguši Sabiedrībai un ar to saistītajiem uzņēmumiem, ir saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ka mēs neesam snieguši ar
revīziju nesaistītos pakalpojumus, kas ir aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas
pakalpojumu likuma 37.6 pantu.
Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Sabiedrībai sniegtie ar revīziju
nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti finanšu pārskatu 5. pielikumā.

Mūsu revīzijas pieeja
Galvenie revīzijas jautājumi
Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu mūsu šī
pārskata perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika risināti mūsu finanšu
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pārskatu revīzijas kopējā kontekstā, kā arī veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam
atsevišķu atzinumu par šiem jautājumiem.
Galvenais revīzijas jautājums
Sabiedrības ienākumi par Valsts fondēto pensiju
ieguldījumu plānu pārvaldīšanu
Skatīt finanšu pārskatu 4. pielikumu “Komisijas
naudas ienākumi”.
Komisijas naudas ienākumi ir būtiskākais ārējo
ienākumu avots Sabiedrībai, tādēļ mums
svarīga revīzijas joma bija pārbaudīt, vai
komisijas ienākumi ir notikuši un vai tie ir precīzi
atspoguļoti finanšu uzskaitē.
Komisijas naudas ienākumus veido fiksētā un
mainīgā daļa. Fiksētie komisijas ienākumi tiek
aprēķināti kā noteikts procents no Plāna katras
dienas neto aktīvu vērtības. Mainīgā daļa tiek
noteikta gada beigās, piemērojot noteiktu
komisijas likmi Plāna ieguldījumu ienesīguma
pārsniegumam pār atskaites indeksu, kā
noteikts Ministru Kabineta noteikumos Nr. 765
“Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par
ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek
veikta minētā maksājuma uzskaite un
ieturēšana”. Ieņēmumu mainīgās daļas aprēķinā
tiek ņemti vērā normatīvajos aktos noteiktie
ierobežojumi, tai skaitā maksimālais komisijas
likmes apjoms.
Ņemot vērā šī ieņēmuma veida apjomu un
mainīgās daļas aprēķina relatīvo sarežģītību,
mums ir jāvelta vairāk laika revīzijas
pierādījumu gūšanai par šo jomu, un mēs to
uzskatām par galveno revīzijas jautājumu.

Kādas revīzijas procedūras mēs veicām
attiecībā uz galveno revīzijas jautājumu

Mēs pārliecinājāmies, ka ienākumu atzīšanā
izmantotās uzskaites politikas atbilst SFPS.
Mēs izlases kārtībā veicām aprēķinu pareizības
pārbaudi, veicot atsevišķu komisijas ienākumu
aprēķinus, sareizinot Plāna dienas neto aktīvu
vērtību ar komisijas likmi konkrētam Plānam un
salīdzinot iegūtos rezultātus ar Sabiedrības veikto
aprēķinu rezultātiem.
Pārrēķinot ieņēmumu mainīgās daļas aprēķinu,
mēs pārliecinājāmies, ka Plānu daļas vērtības
pieaugums un atskaites indekss ir aprēķināti
saskaņā ar Ministru Kabineta Nr. 765 “Kārtība, kādā
valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs
aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna
pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā
maksājuma uzskaite un ieturēšana” noteikumiem.
Mēs arī pārliecinājāmies, ka aprēķinātā ieņēmumu
mainīgā daļa nepārsniedz normatīvajos aktos
noteikto maksimālo apmēru.
Mēs pārbaudījām pamatojuma dokumentus, kas
tiek izmantoti komisijas ienākumu aprēķināšanai, lai
pārliecinātos, ka komisijas ienākumi ir atzīti
pareizajā periodā.
Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto
informāciju par komisijas naudas ienākumiem.

Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā par Vadības ziņojumu
Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver:
•
•

Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 4. līdz 5. lappusei, un
Paziņojumu par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 6. lappusē,

bet tā neietver finanšu pārskatus vai mūsu revidenta ziņojumu par tiem.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, tai skaitā
Vadības ziņojumu un Paziņojumu par vadības atbildību.
Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no
mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas
neatbilstības.
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Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr. 46 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību
un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas
normatīvie noteikumi” prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir
sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.
Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos:
• Vadības ziņojumā un Paziņojumā par vadības atbildību par pārskata gadu, par kuru ir
sagatavoti finanšu pārskati, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatiem, un
•

Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu
Nr.46 “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi” prasībām.

Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības
vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības Vadības ziņojumā un
Paziņojumā par vadības atbildību, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un
par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu,
kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.
Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un
piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Sabiedrību, vai pārtraukt tās
darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai.
Personas, kurām uzticēta pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas
pārraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidenta ziņojumu, kurā izteikts atzinums.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar
SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai
visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu
pārskatiem.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
• Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ
radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas
neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var
ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi
uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus.
•

Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti.

•

Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību.
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•

Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta ziņojumā tiek
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja šāda
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes
notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt.

•

Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto
informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus
un notikumus.

Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un
par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs
identificējam revīzijas laikā.
Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši
saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par visām attiecībām un
citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību,
un, ja nepieciešams – par pasākumiem šādas ietekmes ierobežošanai.
No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs nosakām
tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā
un kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta
ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos
gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti
paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās
izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas.

Iecelšana
Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības revidentiem ar 2016. gada 27. maija akcionāru lēmumu.
Mūsu iecelšana tika ik gadu atjaunota ar akcionāru lēmumu, tādējādi esam bijuši revidenti 4 gadus
pēc kārtas. Mūsu iecelšana par revidentiem pārskata gadam, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, ir
apstiprināta ar akcionāra kopsapulces 2019. gada 29. marta lēmumu.
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Neatkarīga revidenta ziņojums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu.
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