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Informācija par ieguldījumu fondu 

 
 
Fonda nosaukums:  

 
ABLV Emerging Markets Bond Fund 

 
Fonda veids:  

 
Atvērtais ieguldījumu fonds ar apakšfondiem 

 
Apakšfonda nosaukums: 

 
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund 

 
Fonda tips: 

 
Obligāciju fonds 

 
Fonda reģistrācijas datums:  

 
11.07.2007. 

 
Fonda reģistrācijas numurs: 

 
06.03.05.263/32 

 
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukums:  

 
Integrum Asset Management IPAS  

Juridiskā adrese:  Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija 
Reģistrācijas numurs:  40003814724 
Licences numurs:  06.03.07.263/542 
Licence izsniegta:  04.08.2006., pārreģistrēta 03.06.2011., 09.05.2017. un 27.12.2021. 
  
Fonda l īdzek ļu tur ētājbanka 
 
Fonda līdzekļu turētājbankas nosaukums: 
Juridiskā adrese: 
Reģistrācijas numurs: 

 
 
Signet Bank AS 
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija 
40003043232 (līdz 11.07.2022.:40003076407) 
 

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības padomes 
locekļu, valdes locekļu un fonda pārvaldnieka vārds, 
uzvārd, ieņemamais amats:  

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības padome: 
 
Padomes priekšsēdētājs - Jānis Junkers (ievēlēts ar 04.03.2021.) 
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Pavlovičs (ievēlēts ar 
08.10.2019.) 
Padomes loceklis - Aldis Paegle (atkārtoti ievēlēts ar 11.05.2022.) 
 
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības valde:  
 
No 22.10.2021. līdz 30.06.2022.: 
Valdes priekšsēdētājs – Reinis Vība; 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Jevgenijs Gžibovskis; 
Valdes loceklis – Sandris Straume 
  
Sākot ar 01.07.2022.: 
Valdes priekšsēdētājs – Jevgenijs Gžibovskis; 
Valdes loceklis – Sandris Straume 
 
Fonda pārvaldnieks – Jevgenijs Gžibovskis  
 

Fonda pārvaldnieka pienākumi: 
 
 
 
 
 
Revidents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonda pārvaldnieks rīkojas ar fonda mantu saskaņā ar sabiedrības 
statūtiem un fonda pārvaldes nolikumu. Fonda pārvaldnieks drīkst 
strādāt tikai vienā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībā un pārvaldīt 
vairākus vienas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldē esošus 
fondus. 
 
AS “Nexia Audit Advice” 
Licence Nr. 134 
Reģ.Nr. 40003858822 
Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, Latvija 
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Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums 

 
2007. gada 23. martā tika reģistrēts atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Emerging Markets Bond Fund, kas 2007. gada 
11. jūlijā tika reorganizēts kā fonds ar diviem apakšfondiem – USD un EUR valūtās. Apakšfonds ABLV Emerging Markets 
EUR Bond Fund (turpmāk tekstā – apakšfonds) ir obligāciju fonds ar pamatvalūtu EUR. 
 
Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir Integrum Asset Management IPAS (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrēta Latvijas 
Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 4. augustā ar Nr. 40003814724, pārreģistrēta 2011.gada 
3.jūnijā, 2017. gada 9. maijā un 2021. gada 27. decembrī ar licences Nr. 06.03.07.263/542 ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības darbībai, un juridisko adresi Rīgā, Elizabetes ielā 23. 
 
Apakšfonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. Mērķa realizācijai apakšfonda līdzekļi tiek ieguldīti 
attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus 
instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus 
instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts dalība pārsniedz 50%. Apakšfonda 
ieguldījumu portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un 
aizsardzību pret apakšfonda aktīvu vērtības svārstībām un saistību neizpildes risku. Pārskata periodā fonda pārvaldnieks 
neveica izmaiņas apakšfonda ieguldījumu politikā un saglabāja esošu ieguldījumu struktūru. 
 
Akt īvu pārvald īšana un tirgus tendences 
 
Pārskata perioda beigās apakšfonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas 
līdzekļi veidoja 34.04% no apakšfonda aktīviem. Pārskata periodā Likvidējamā ABLV Bank, AS pilnā apjomā izmaksāja 
apakšfondam tai pieteiktos kreditoru prasījumus.  
 
Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā apakšfonda apliecības vērtība samazinājās no 16.83 EUR līdz 13.89 EUR, 
uzrādot apakšfonda apliecības vērtības kritumu apakšfonda pamatvalūtā par 17.45%. 
 
Pārskata periodā apakšfonda neto aktīvi samazinājās no 15,907,295 EUR līdz 7,888,026 EUR, savukārt, apakšfonda 
kopējie aktīvi samazinājās no 15,921,660 EUR līdz 7,898,851 EUR. Apakšfonda aktīvu samazinājumu noteica apakšfonda 
vērtības negatīvais ienesīgums un ieguldītāju skaita samazinājums. 
 
No apakšfonda aktīviem pārskata periodā tika segta atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai par apakšfonda līdzekļu 
pārvaldīšanu 59,976 EUR apmērā, atlīdzība turētājbankai 12,413 EUR apmērā un pārējie izdevumi 6,957 EUR apmērā. 
Ņemot vēra apakšfonda administrēšanas izdevumu būtisko pieaugumu, no 2022. gada 4. janvāra tika palielināta atlīdzība 
Sabiedrībai par apakšfonda pārvaldīšanu prospektā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra ietvaros. Līdz ar to, kā arī 
turētājbankas atlīdzības piemērošanas dēļ, pārskata periodā apakšfonda pastāvīgo maksu rādītājs pieauga no 0.96% līdz 
1.65% no apakšfonda vidējo neto aktīvu vērtības.  
 
Pārskata periodā finanšu tirgos krasi pieauga svārstīgums - pasaules akciju un obligāciju tirgi demonstrēja negatīvu 
dinamiku augstās inflācijas, monetārās stimulēšanas pasākumu samazināšanas, ģeopolitiskās spriedzes un recesijas 
iestāšanās riska ietekmē. 
 
Pasaules finanšu tirgi uzsāka virzību lejup jau gada pirmajā mēnesī, kas bija saistīts ar kopējo reakciju uz gaidāmo ASV 
Federālās Rezervju Sistēmas (FRS) monetārās politikas maiņu. Martā FRS paaugstināja USD bāzes procentu likmi pirmo 
reizi kopš 2018.gada (par 0.25 procentpunktiem). Maijā un jūnijā USD bāzes procentu likme tika palielināta, attiecīgi, par 
0.50pp un 0.75pp līdz līmenim 1.50-1.75%. Arī tika uzsākta FRS bilances samazināšana, kas ir vēl viens monetāras 
stingrības pasākums, un tās temps tiks palielināts no 47.5 miljardiem USD jūnijā līdz 95 miljardiem USD septembrī. Ar tik 
agresīvajiem monetārās politikas pasākumiem FRS mēģināja ierobežot inflāciju, kas ASV sasniedza augstāko līmeni 
pēdējos 40 gados (maijā gada inflācija bija 8.6%). Rezultātā, augošās inflācijas, stingrās FRS monetārā politikas un 
recesijas iestāšanās riska kombinācija veicināja paaugstinātu svārstīgumu un negatīvu dinamiku pasaules finanšu tirgos. 
 
Savukārt, Eiropas Centrālā Banka (ECB), neskatoties uz rekordlielu gada inflāciju eirozonā maijā (8.1%) pārskata periodā 
atstāja EUR bāzes procentu likmi nemainītu. ECB piesardzīgāku pieeju bāzes procentu likmes pacelšanas jautājumā var 
paskaidrot ar eirozonas dalībvalstu ekonomikas izaugsmes tempa un parādu slodzes atšķirību. Pieaugot EUR bāzes 
procentu likmei, gaidāms straujš tā saukto eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma kāpums, kas būtiski pasliktinās 
to valstu parāda apkalpošanas iespējas un var novest pie parāda krīzes. Lai ierobežotu eirozonas perifērijas valstu 
obligāciju ienesīguma kāpumu, ECB paziņoja, ka tiks izstrādāts instruments, kas paredzēts eirozonas valstu fragmentācijas 
novēršanai un vienmērīgas ECB monetārās politikas visās eirozonas valstīs piemērošanas nodrošināšanai. Līdz ar to var 
secināt, ka ECB priekšā ir izaicinājums ierobežot ātri pieaugušo inflāciju un vienlaicīgi nepieļaut recesiju eirozonā, kā arī 
noturēt eirozonas perifērijas valstu obligāciju ienesīguma likmes pieņemamā līmenī. 
 
Rezultātā, pārskata periodā pasaules akciju indekss MSCI World (izteikts USD valūtā) samazinājās par 21.21%, ASV plaša 
tirgus akciju indekss S&P 500 pārskata periodā samazinājās par 20.58%, attīstības valstu akciju indekss MSCI International 
EM Price Index (izteikts USD valūtā) samazinājās par 18.78%, bet Eiropas plaša tirgus akciju indekss STOXX Europe 600 
Net Return EUR Index samazinājās par 14.97%. 
 
Pasaules obligāciju tirgū arī bija vērojama negatīva dinamika. Bažas par inflācijas spiedienu veicināja ASV valsts 10-gadīgo 
obligāciju ienesīguma likmes pieaugumu no 1.51% līdz 2.97% pārskata perioda beigās. Savukārt, ASV valsts 2-gadīgo 
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obligāciju ienesīguma likme jūnija vidū sasniedza līmeni virs 3.4%, kas notika pirmo reizi kopš 2007.gada. Vācijas valsts 10-
gadīgo obligāciju ienesīguma likme pieauga no -0.18% līdz 1.37% pārskata perioda beigās.  
Tas izprovocēja ASV, eirozonas valstu un citu valstu obligāciju ienesīguma likmju strauju kāpumu (attiecīgi, obligāciju cenu 
kritumu) visos obligāciju tirgus segmentos. Attiecīgi, pārskata periodā attīstības valstu obligāciju indekss EMBI Global 
Diversified (izteikts USD valūtā) samazinājās par 20.31%, ASV korporatīvo emitentu obligāciju indekss IBOXX $ Liquid High 
Yield Index - par 13.83%, bet Eiropas korporatīvo emitentu obligāciju indekss Markit iBoxx EUR Liguid High Yield Index TRI 
– par 13.40%. 
 
Pārskata periodā Eiropas Savienība, ASV, kā arī citas valstis, ir noteikušas jaunas līdz šim nepieredzēta mēroga sankcijas 
pret Krieviju par tās izvērstajām kara darbībām Ukrainā. Ieviesto sankciju rezultātā darījumi ar Krievijas emitentu finanšu 
instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir 
noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai. Sekojoši, krasi pazeminājās šī tirgus segmenta 
likviditāte. Sankciju rezultātā krasi pieauga izejvielu cenas, kā arī tiek traucētas preču piegādes ķēdes un pārtrauktas 
ilggadējas tirdzniecības attiecības. Nākotnē ir iespējami vairāki grūti prognozējami attīstības scenāriji ar pieaugošiem 
makroekonomikas attīstības riskiem Eiropas Savienībā un citur pasaulē. 
 
Sabiedrība nepārtraukti izvērtē situāciju finanšu tirgos, tomēr pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība, kas varētu negatīvi 
ietekmēt apakšfonda aktīvu apjomu un apakšfonda apliecības vērtības ienesīgumu turpmāk 2022. gadā.  
  
Lai regulāri informētu ieguldītājus par apakšfonda darbību, tīmekļa vietnēs www.ablv.com un https://www.integrum.lv/fondi/ 
katru mēnesi tiek publicēti apakšfonda darbības rezultāti, kā arī katru ceturksni tiek publicēti apakšfonda pārskats ar tā 
galvenajiem rādītājiem un ieguldījumu struktūru, un fonda pārvaldnieka komentārs par situāciju finanšu tirgos.  
 
Lai nodrošinātu diversifikāciju un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. 
Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī 
seko līdzi pasaules vadošo brokeru un analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem. 
 
Turētājbankas mai ņa un dar ījumu atjaunošana ar apliec ībām 
 
2021. gada beigās veiksmīgi tika pabeigta Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešana uz jauno turētājbanku 
Signet Bank AS un līdz ar to 2022. gada 4. janvāri tika atjaunoti darījumi fondu ieguldījumu apliecībām. 
 
Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, 
kas ir nozīmīgi apakšfonda finanšu stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei. 
 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Aktīvu un saistību pārskats 

 
EUR

Akt īvi Pielikums 30.06.2022. 31.12.2021.

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2,688,949 7,492,281
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā

2 5,209,902 8,018,746

    Parāda instrumenti 5,209,902 8,018,746

Pārējie aktīvi                        -                 410,633 

Kop ā akt īvi 7,898,851 15,921,660

Saist ības
Uzkrātie izdevumi             (10,825)                 (14,365)

Kop ā saist ības             (10,825)                 (14,365)

Neto akt īvi          7,888,026 15,907,295

 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

  



 

Pielikumi no 9. līdz 10. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa                                                                                                                       7 
 

Ienākumu un izdevumu pārskats 

 
EUR

Ienākumi Pielikums
01.01.2022. - 

30.06.2022.
01.01.2021. - 

30.06.2021.

Procentu ienākumi  no parāda instrumentiem 130,998 232,846

Kop ā 130,998 232,846

Izdevumi
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai                  (59,976)                  (59,845)
Atlīdzība turētājbankai                  (12,413)                            - 
Procentu izdevumi                    (6,023)                    (2,439)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi                       (780)                    (1,080)
Pārējie izdevumi                       (154)                    (7,698)

Kop ā                  (79,346)                  (71,062)

Ieguld ījumu v ērtības pieaugums/(samazin ājums)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                   25,049                  (24,750)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)              (1,913,089)                 (163,982)

Ieguld ījumu v ērtības pieaugums/(samazinajums) kop ā              (1,888,040)                 (188,732)

Iegud ījumu rezult ātā gūtais neto akt īvu pieaugums/ (samazin ā jums)              (1,836,388)                  (26,9 48)

 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Neto aktīvu kustības pārskats 
 

EUR

Poz īcijas nosaukums
01.01.2022. - 

30.06.2022.
01.01.2021. - 

30.06.2021.

Neto akt īvi p ārskata perioda s ākum ā 15,907,295 16,162,688

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ (samazinājums)            (1,836,388)                 (26,948)

Dar ījumi ar ieguld ījumu apliec ībām

   Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas                             -                             - 
   Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi            (6,182,881)                             - 

Neto akt īvu pieaugums / (samazin ājums)  no dar ījumiem ar 
ieguld ījumu apliec ībām

           (6,182,881)                             - 

Neto akt īvu pieaugums/ (samazin ājums) p ārskata period ā            (8,019,269)                 (26,948)

Neto akt īvi p ārskata perioda beig ās 7,888,026 16,135,740

Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā 945,104 945,104
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās 567,730 945,104

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā 16.83 17.10
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās 13.89 17.07

 
 
 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

  



Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund 
Apakšfonda ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund finanšu pārskatu pielikumi 
 

Pielikumi no 9. līdz 10. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa                                                                                                                       9 
 

Finanšu pārskatu pielikumi 

 
1.  Pielikums 
 

Pamatinformācija 
 

Atvērtā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund apakšfonds ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund ir 
obligāciju fonds, kas reģistrēts 2007. gada 11. jūlijā, tā ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Integrum Asset Management 
IPAS juridiskā adrese ir Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija.  
 
Apakšfonda darbības joma ir investīciju veikšana attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai 
garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai 
garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā 
Attīstības valsts dalība pārsniedz 50%. 
 
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu, izņemot tos finanšu aktīvus, kas tiek 
uzskaitīti to patiesajā vērtībā.  
 
Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu 
pārskatus, šo finanšu pārskatu sagatavošanā par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam izmantotās 
grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot SFPS grozījumi, kas stājās spēkā pārskata periodā. 
 
Apakšfonda funkcionālā valūta ir EUR. Apakšfonda finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta ir EUR. Finanšu dati pārskatā 
uzrādīti veselos EUR. Apakšfonda daļas vērtību aprēķina un noapaļo ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Iekavās 
norādītā informācija atbilst salīdzinošiem datiem par iepriekšējo pārskata periodu, ja vien nav norādīts citādi. 
 
Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK), starptautiskie finanšu 
pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS), starptautiskā finanšu pārskatu interpretāciju 
komiteja (SFPIK), Eiropas Monetārā Savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD). 
 
 

2. Pielikums 
 

Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
 
Regulētos tirgos tirgoto parāda instrumentu sadalījums pa valstīm un emitentiem 2022. gada 30. jūnijā: 

Iegādes
vērtība

Uzskaites
vērtība

Uzskaites vērtības 
attiecība pret fonda 

aktīviem
Emitents ISIN kods Skaits EUR EUR (%)
Argent īna 645,573 658,393 126,259 1.60
REPUBLIC OF ARGENTINA XS2177364390 485,000 493,032 89,673 1.14
REPUBLIC OF ARGENTINA XS2177365017 137,610 142,152 31,493 0.40
REPUBLIC OF ARGENTINA XS2200244072 22,963 23,209 5,093 0.06
Braz īlija 250,000 233,406 258,816 3.28
PETROLEO BRASILEIRO SA XS0982711714 250,000 233,406 258,816 3.28
Bulg ārija 500,000 527,829 440,765 5.58
REPUBLIC OF BULGARIA XS1208856341 500,000 527,829 440,765 5.58
Dienvid āfrika 300,000 312,710 292,621 3.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA XS1090107159 300,000 312,710 292,621 3.70
Grie ķija 171,672 155,664 80,558 1.02
HELLENIC REPUBLIC GR0114030555 15,163 13,714 15,595 0.20
HELLENIC REPUBLIC GR0124034688 21,389 19,246 22,480 0.28
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 22,872 20,561 23,432 0.30
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248 17,748 15,994 18,934 0.24
HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 94,500 86,149 117 0.00
Horvātija 500,000 500,381 517,084 6.55
REPUBLIC OF CROATIA XS1117298916 350,000 338,756 362,454 4.59
REPUBLIC OF CROATIA XS1428088626 150,000 161,625 154,630 1.96
Indon ēzija 400,000 429,662 392,230 4.97
REPUBLIC OF INDONESIA XS1432493440 400,000 429,662 392,230 4.97  
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tabulas turpinājums: 

Iegādes
vērtība

Uzskaites
vērtība

Uzskaites vērtības 
attiecība pret fonda 

aktīviem
Emitents ISIN kods Skaits EUR EUR (%)
Kolumbija 250,000 268,683 238,329 3.02
REPUBLIC OF COLOMBIA XS1385239006 250,000 268,683 238,329 3.02
Kotdivu āra 250,000 254,313 234,659 2.97
REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE XS1631414932 250,000 254,313 234,659 2.97
Krievija 1,050,000 1,086,707 159,258 2.01
GAZPROM PJSC XS0906949523 400,000 430,533 124,886 1.58
RUSSIAN RAILWAYS XS1041815116 250,000 270,500 28,672 0.36
VNESHECONOMBANK XS0893212398 400,000 385,674 5,700 0.07
Maroka 250,000 263,763 246,916 3.13
Kingdom of Morocco XS1079233810 250,000 263,763 246,916 3.13
Meksika 800,000 847,249 753,358 9.54
PETROLEOS MEXICANOS XS0213101073 400,000 454,854 406,523 5.15
United Mexican States XS1751001139 400,000 392,395 346,835 4.39
Rumānija 700,000 756,342 535,608 6.78
ROMANIA XS1313004928 700,000 756,342 535,608 6.78
Tunisija 200,000 199,196 120,255 1.52
Banque Centrale de Tunisie SA XS1567439689 200,000 199,196 120,255 1.52
Turcija 550,000 587,072 548,960 6.94
REPUBLIC OF TURKEY XS1057340009 550,000 587,072 548,960 6.94
Zieme ļmaķedonija 250,000 260,600 264,226 3.35
MACEDONIA XS1452578591 250,000 260,600 264,226 3.35

Kop ā 7,341,970 5,209,902 65.96
 

 

3. Pielikums 
 

Darbības rādītāju dinamika 
 
Darbības rādītāju – ieguldījumu apakšfonda gada ienesīguma* dinamika: 

Poz īcijas nosaukums 30.06.2022. 31.12.2021. 31.12.2020.

Neto aktīvi (EUR) 7,888,026 15,907,295 16,162,689
Ieguldījumu apliecību skaits 567,730 945,104 945,104

Apakšfonda da ļas vērt ība (EUR) 13.89 16.83 17.10

01.01.2022. - 
30.06.2022.

01.01.2021.- 
31.12.2021.

01.01.2020.- 
31.12.2020.

Apakšfonda ienes īgums* (EUR)                (32.10%)                  (1.58%) 0.96%
 

* - ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur 
dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā 

 
 

4. Pielikums 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
 

Laika periodā no pārskata perioda beigām līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā 
šajā apakšfonda finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā apakšfonda finanšu pārskatā. 
 
 
 
Jevgenijs Gžibovskis Jevgenijs Gžibovskis  
Integrum Asset Management IPAS  Integrum Asset Management IPAS 
Valdes priekšsēdētājs  Fonda pārvaldnieks 
 
 
Rīgā, 2022. gada 28. jūlijā 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


