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Valdes priekšsēdētājaS uzruna

Cienījamās dāmas un godātie kungi!
Atļaujiet piedāvāt Jūsu uzmanībai pārskatu par Bankas darbību 2008. gadā. Šis izdevums ietver arī īsu
informāciju par 2008. gada aktuālākajiem notikumiem pasaulē un to ietekmi uz Latvijas ekonomiku.
Jūs uzzināsiet par mūsu pozīcijām Latvijas banku pakalpojumu tirgū, darbības pamatrādītājiem un
tālākās attīstības redzējumu.
Šķita, ka nekas nespēj traucēt pēdējos gados vēroto stabilo pasaules ekonomikas attīstību. Finanšu tirgi
ieguldītājiem deva iespēju gūt maksimālu peļņu līdz šim nepiedzīvotā tempā. Aizvadītos gadus raksturo
izaugsme praktiski visos pasaules tirgos, zemas refinansēšanas likmes, zems inflācijas līmenis un
svārstīguma pakāpe. Ilgstošā straujā izaugsme tirgus dalībniekus mudinājusi domāt, ka šāds kāpums ir
likumsakarīgs ekonomikas attīstības process. Taču 2007.-2008. gadu notikumu ietekmē situācija globālā
mērogā krasi izmainījās. Pienācis laiks apzināties, ka jāpārveido finanšu tirgus stratēģija, zināmā mērā
atgriežoties pie klasiskajiem ekonomikas principiem. Ik reizi, kad ekonomika ieiet jaunā attīstības fāzē,
klasiskos principus piemēro mūsdienu apstākļiem, balstoties uz daudzu gadu garumā uzkrātajām
zināšanām un pieredzi.
Finansiālās spriedzes izraisīto seku novēršana prasa ārkārtīgi lielus resursus un daudzu valstu kopīgu
rīcību. Visiem pēckrīzes atjaunošanas procesa dalībniekiem ir svarīgi izstrādāt efektīvāko rīcības stratēģiju,
lai panāktu līdzsvarotu ekonomisko attīstību.
Mēs izvēlamies bankas pakalpojumu klasisko attīstīšanas ceļu un joprojām koncentrējamies mūsu klientu
kapitāla vērtības saglabāšanai. Kapitāla saglabāšana vienmēr ir un būs mūsu galvenā prioritāte.
šajā sarežģītajā laikā mēs saskatām arī daudz iespēju, jo varam izdarīt secinājumus, turpināt sekot mūsu
attīstības stratēģijai, maksimāli sekmēt banku pakalpojumu filozofijas klasisko principu ievērošanu un
atbalstīt ekonomiski pamatotu uzņēmējdarbību.
Priecājamies, ka mūsu izvēlēto pieeju augstu vērtē Bankas klienti un partneri. Ceram, ka mūsu klientu un
partneru loks ar katru nākamo gadu arvien paplašināsies.

Ar cieņu,
Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja
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Padomes priekšsēdētāja uzruna

Cienījamās dāmas un godātie kungi!
2008. gada nelabvēlīgie notikumi pasaulē sekmēja globālas izmaiņas pasaules ekonomikā.
Šodienas uzņēmējdarbības vidē ir ārkārtīgi svarīgi būt informētiem par notiekošajām aktualitātēm
pasaulē. Ņemot vērā šī brīža norises ekonomikā, piedāvājam Jums analītisku pārskatu par aizvadītā gada
galvenajiem notikumiem un to aptverošo ietekmi uz banku sektoru un ekonomiku kopumā. Tajā ietvertā
informācija sniegs Jums pārskatu par Bankas pašreizējo pozīciju un tās redzējumu par nākotnes attīstību
un virzību šajā pārmaiņu laikā.
Pērn mēs veltījām lielas pūles, lai sasniegtu izvirzītos mērķus – finanšu rādītāju uzturēšana stabilā līmenī,
produktu klāsta paplašināšana un moderno informācijas tehnoloģiju, kas nodrošina datu saglabāšanu un
aizsardzību, ieviešana.
Ārvalstu valūtas un kapitāla tirgos vērojams ļoti augsts svārstīgums. Regulējošo un uzraugošo institūciju
rīcība un veicamie pasākumi pagaidām nav izrādījušies pietiekami efektīvi, lai atjaunotu ieguldītāju
uzticību. Mēs turpināsim ievērot aktīvu izvietošanas piesardzīgo un pārdomāto politiku, kas palīdzējusi
mums izvairīties no likviditātes problēmām un nodrošinājusi izvietoto aktīvu saglabāšanu un
pieaugumu.
Vēlamies atzīmēt, ka šobrīd vērojamais ekonomiskās izaugsmes tempu kritums ir ekonomiskā attīstības
cikla dabiska sastāvdaļa, kas, mūsuprāt, ir sava veida atskaites punkts Bankas tālākajā attīstībā.
Pateicamies mūsu klientiem un partneriem par viņu uzticību Bankai, kā arī mūsu darbiniekiem par
efektīvu darbu un veikto ieguldījumu 2008. gadā!

Ar cieņu,
Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs
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PASAULES EKONOMIKA
2008. gads ir bijis ļoti saspringts pasaules ekonomikā kopumā un lielu pārbaudījumu laiks
uzņēmējsabiedrībām un bankām, kurām praksē bija jāparāda savas stiprās puses, jāpierāda
profesionālisms un spēja reaģēt uz tirgus izmaiņām. Tie, kuri varējuši pārorientēties laikus, kā
savas stratēģiskās prioritātes nosakot - reputāciju, cieņu pret klientiem un partneriem, augsta
līmeņa pakalpojumu sniegšanu, ir apliecinājuši savu spēju turpināt darboties sarežģītajos
tirgus apstākļos.
Pasaules finanšu krīze bija pagājušā gada lielākais noti-

bāšanai un vairošanai. Zelts ir unikāls cēlmetāls un uni-

kums, uz kura fona risinājās pārējie būtiskākie gada no-

versāls vērtības etalons. Pēc ekspertu domām, ilgtermiņā

tikumi.

zelta cena augs. Tādēļ zelts joprojām ir un paliek īpaši
pievilcīgs ieguldījumu objekts.

Zelta cenas izmaiņas
Ir labi zināms, ka ieguldīšana zeltā jau vairāku gadsimtu

Pēc aģentūras Bloomberg ziņām, zelta cena 2008. gadā sa-

garumā ir bijis drošs veids sava personīgā kapitāla sagla-

sniedza maksimālo līmeni – 1 000 ASV dolāru par unci.
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Jēlnaftas cenu izmaiņas

dēja, sasniedzot zemāko līmeni attiecībā pret nozīmīgā-

Pēc aģentūras Bloomberg datiem, 2008. gada pirmajā

ko pasaules valūtu grozu, - liecina aģentūras Bloomberg

pusē jēlnaftas cenas ir nepārtraukti kāpušas, jūlijā sa-

dati. Vēlāk dolārs pakāpās un 2008. gada rudenī atgrie-

sniedzot augstāko atzīmi - 148 ASV dolārus par barelu.

zās iepriekšējās pozīcijās. Tādējādi 2008. gadu var vēr-

Ņemot vērā naftas cenu kāpumu un, attiecīgi, naftas eks-

tēt kā dolāra negaidītās atgriešanās gadu, jo vairums

portētājvalstu (OPEC dalībvalstis) augošu ietekmi, īpaši

analītiķu prognozēja, ka dolāra novājināšanās rezultātā

aktuāls kļuva jautājums par alternatīvo enerģijas avotu

tā vērtība varētu tuvoties nullei.

izmantošanu. 2008. gada beigās naftas cenas kritās par
70 procentiem - līdz 45 ASV dolāriem par barelu.

Prezidentu vēlēšanas
Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva un ASV prezi-

Dolāra un eiro attiecība

denta Baraka Obamas ievēlēšana bija 2008. gada nozīmī-

Brīdī, kad zelta cena turpināja strauji augt, sasniedzot

gākie politiskie notikumi.

jaunu vēsturisko maksimumu, ASV dolāra vērtība noslīG-20 galotņu apspriede Vašingtonā
2008. gada 14. un 15. novembrī Vašingtonā pasaules
valstu līderu sanāksmē (G20) izstrādātas vadlīnijas un
priekšlikumi globālās ekonomiskās krīzes pārvarēšanai.
Apspriedes dalībnieki pieņēma deklarāciju, kurā tika
ietverti pieci pamatprincipi:

■ stiprināt pārredzamību un atklātumatbildību;
■ uzlabot pasaules mēroga pārvaldību;
■ sekmēt finanšu tirgu integritāti;
■ stiprināt starptautisko sadarbību;
■ reformēt starptautisko finanšu
iestāžu funkcijas.
Šajā dokumentā pasvītrots, ka ārkārtīgi svarīga ir valstu atteikšanās no protekcionisma. Lielvalstis apņēmās
nākamo 12 mēnešu laikā neieviest tirdzniecības barjeras, kā arī nepiemērot ieguldījumu un eksporta ierobežojumus.

Banku sektors
Globālās finanšu krīzes skartais banku sektors pieredzējis krasas izmaiņas. Pasaules lielākās bankas zaudējumos norakstīja daudzus miljardus, kas savukārt izraiTauera tilts (Tower Bridge), Londona.
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Tirgus dalībnieki
zaudējaIENĀKUMU
savstarpējoUN
uzticību.
Bankas
nacionalizācija
PROCENTU
KOMISIJAS
NAUDASBanku
IENĀKUMU
DINAMIKA 2004. - 2008. GG.
izvirzīja ievērojami stingrākas prasības kredītņēmējiem

2008. gads vēsturē ienāca kā uzņēmumu un banku

2008
un paaugstināja
procentu likmes jaunizsniedzamajiem

bankrotu un nacionalizācijas gads. Finansiālo palīdzī-

kredītiem. Globālais banku sektors piedzīvoja arī citus

bu no valsts saņēma (vai tika pārņemtas, lai paglābtu

būtiskus2007
notikumus, tostarp, pasaules centrālo banku

tās no sabrukuma) virkne banku: Bear Stearns, Leh-

veikto bāzes procentu likmju samazināšanu, banku na-

man Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac, Bradford &

cionalizāciju, kā arī noguldījumu garantiju seguma pa-

Bingley u.c.

2006

lielinājumu vairākās valstīs.
Valsts garantētā noguldījumu

2005

Pasaules centrālās bankas

seguma palielinājums

maina bāzes procentu likmes

Globālās finanšu krīzes situācijā vairums pasaules val-

2004
Krīze globālajā
banku sektorā izraisīja starpbanku

stu nolēma paaugstināt noguldījumu garantiju līmeni.

kreditēšanas0 apjomu strauju sarukumu.
Lai apturētu ekonomikas
nodrošinā2 000 000 Līdz ar banku4 000 000
6 000 000 palēninājumu8 un
000 000
piesaistīto resursu sadārdzinājumu un saistību refi-

tu finansiālo stabilitāti, ekonomikas un finanšu minis-

nansēšanas izmaksu kāpumu pastiprinājās spiediens

tri no ES dalībvalstīm vienojās būtiski palielināt garan-

procentu ienākumi

komisijas naudas ienākumi

uz globālo ekonomiku. Lai
mazinātu
saspringumu
tēto atlīdzību,
finanšu
AKTĪVU
APJOMA
PIEAUGUMA DINAMIKA
2004.ko
- 2008.
GG. institūta bankrota gadījumā
grūtībās nonākušajos banku un patērētāju sektoros,

valsts izmaksā noguldītājiem, no 20 000 eiro līdz vis-

2008 pasaules valstu centrālās bankas (ASV Fenozīmīgāko

maz 50 000 eiro. Atsevišķu dalībvalstu valdības nolēma

derālo rezervju sistēma, Eiropas Centrālā banka, An-

paaugstināt garantēto atlīdzību līdz pat 100 000 eiro,

glijas Banka un Japānas Banka) samazinājušas bāzes

bet citas garantē segumu mājsaimniecību noguldīju-

procentu likmes.

miem 100% apjomā.

2007

2006

2005
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Pasaules notikumu ietekme
uz Latvijas ekonomiku

ņemt finansiālo palīdzību. Finansiālā atbalsta paketes

Pasaules tirgos augošā nestabilitāte nevarēja neietekmēt

duktus pārdošanai ārvalstu tirgos.

Latvijas ekonomiku. Līdzīgi kā citas valstis, arī Latvija
procentu likmju kāpumu, kreditēšanas apjomu kritumu,

Ekonomiskā krīze
sniedz jaunas iespējas

eksporta apjomu samazināšanos utt. Tā rezultātā ievēro-

Krīze ievieš jaunus akcentus pasaules ekonomikā.

jami saruka naudas ieplūšana Latvijas ekonomikā, kas,

Negatīvo pārmaiņu rezultātā notiek izaugsmes tempu pa-

savukārt, ietekmēja patēriņa sektoru. Kā liecina LR Cen-

lēnināšanās, ekonomiskās aktivitātes kritums un uzņē-

trālās statistikas pārvaldes dati, Latvijas IKP 2008.gada

mējdarbības uzticības indeksa (BCI) pazemināšanās u.c.

izjuta globālās krīzes radītās negatīvās sekas: kredītu

līdzekļus paredzēts iedalīt atbilstoši biznesa plāniem, kurus iesniedz uzņēmumi, kas ražo konkurētspējīgus pro-

laikā samazinājās par 4.6 procentiem. Būtiska palēnināšanās bija vērojama tirdzniecībā, transporta un sakaru

Taču krīzei ir arī gaišā puse - tā dod spēcīgu stimulu spē-

sektorā, apstrādes rūpniecībā un būvniecības sektorā.

ku, prasmju un intelektuālo spēju mobilizēšanai. Jau šo-

Pēc Global Property Guide datiem, mājokļu cenas Rīgā

dien mēs vērojam nozīmīgas izmaiņas – gan valsts, gan

2008. gadā, salīdzinājumā ar 2007. gadu, samazinājās

privātajā līmenī tiek pārskatīti pārvaldes principi. Tirgus

par 37 procentiem, kas ir visstraujākais mājokļu cenu

korekcijas ietekmēja daudzu uzņēmējsabiedrību ilgter-

kritums Eiropā.

miņa mērķus un nākotnes prognozes. Notiekošo pārmaiņu rezultātā tās bija spiestas nopietnāk pievērsties

37%

Pēc Global Property Guide
datiem, mājokļu cenas Rīgā
2008. gadā samazinājās par 37%.

klienta vajadzībām, interesēm un izmaiņām klienta uzvedībā. Pirmskrīzes periodā dažāda veida starpniecība
bija ekonomikas prioritārā joma, kas zināmā mērā veicināja spekulatīvo aktivitāšu pieaugumu. Patlaban situācija
ir mainījusies - vērojama pāreja uz reālā produkta pie-

2008. gada decembrī Saeima atbalstīja LR valdības izstrā-

prasījumu.

dāto Latvijas ekonomikas stabilizācijas plānu. Saeimas
atbalstītais plāns paredzēja izmaiņas nodokļu politikā, kā

Vairumam uzņēmēju pasaules ekonomikas pārveides

arī valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu. 2008. gada

process ir smags posms finansiālo grūtību pārvarēšanā

decembrī Latvija pabeidza oficiālas sarunas ar Eiropas

un cīņā par izdzīvošanu. Tajā pat laikā citiem uzņēmē-

Komisiju (EK) un Starptautisko Valūtas fondu (SVF) par

jiem krīze dod impulsu tālākai attīstībai, un viņi tajā sa-

finansiālās palīdzības sniegšanu Latvijai ekonomikas sta-

skata zināmas iespējas parādīt savas stiprās puses un no-

bilizācijas plāna ietvaros.

stiprināt savu klātbūtni tirgū.

2008. gada beigās Ekonomikas ministrija sadarbībā ar

Šajos apstākļos lielu nozīmi iegūst savstarpējās attiecī-

Finanšu ministriju un nevalstiskajām organizācijām uz-

bas ar klientiem un sadarbības partneriem. Ja uzņēmēj-

sāka uzņēmēju atbalsta programmas izstrādi. Šīs prog-

sabiedrība ir spējīga uzturēt dialogu, nodrošināt sav-

rammas ietvaros uzņēmēji, neatkarīgi no aktīvu apjoma

starpējo izpratni, iegūt lojalitāti un uzticību, skaidri

lieluma, neto apgrozījuma un darbinieku skaita, var sa-

izprast klienta individuālās vajadzības un darboties
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Kristus Pestītāja baznīca (Храм Христа спасителя), Maskava.

klienta interesēs - šie ir faktori, kas sekmēs vēlamo pozī-

pārvarēšanā, tās seku mazināšanā un globālās ekono-

ciju nostiprināšanu, kā arī dos lielākas izredzes uz izdzī-

mikas atveseļošanā.

vošanu un labklājību.
Ir svarīgi atcerēties, ka krīze ir asociējama ne tikai ar zauDažādu aktīvu cenu kritums paver jaunas iespējas ie-

dējumiem – līdz ar grūtībām paveras arī iespējas. Šodien

guldītājiem, kuru rīcībā ir brīvie naudas līdzekļi. Ek-

pasaules valstu valdības turpina pilnveidot starptautiskās

sperti lēš, ka 2009. gadā uzņēmumu apvienošanās un

attiecības, kā arī izstrādā kopīgas un koordinētas rīcības

pārņemšanas darījumi (Mergers & Acquisitions) akti-

plānus, lai risinātu dažādus darba uzdevumus, uzlabotu

vizēsies un norisināsies bieži.

kontroles mehānismus nozīmīgāko ekonomikas sektoru
pārraudzībai, atbalstītu un attīstītu uzņēmējdarbības vidi

Analizējot šobrīd notiekošās pārmaiņas pasaules eko-

un ieguldījumus novatoriskos projektos, kuru īstenošana

nomikā, eksperti un analītiķi 2009. gadā sagaida spēcī-

nodrošinās pamatu un apstākļus ekonomiskai

gu izaugsmi nozarēs, kuras orientētas uz pirmās nepie-

mei ilgtermiņā.

izaugs-

ciešamības preču ražošanu un iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanu. Šīs nozares ir: lauksaimniecība, pārti-

Privātā sektora pārstāvji tiek aicināti rīkoties līdzīgā vei-

kas produktu ražošana, siltumenerģijas un elektroener-

dā. Valdību un uzņēmēju koordinētie lēmumi, kā arī sav-

ģijas piegāde un farmaceitisko preparātu ražošana. Le-

starpēji izdevīgas partnerības veidu meklēšana un kopīga

jupslīde sagaidāma luksus klases preču un pakalpojumu

iespēju identificēšana ir būtiski faktori grūtību pārvarēša-

sektoros. Jāatzīmē, ka finanšu, pārtikas produktu sekto-

nā. Privātā sektora aktīvās iniciatīvas sekmē zaudējumu

ra, alternatīvo enerģijas avotu, biotehnoloģiju un nano-

minimizēšanu, valsts pārvaldes institūciju veicamo pasā-

tehnoloģiju attīstībai būs būtiska loma krīzes situācijas

kumu efektivitāti un iedzīvotāju labklājības pieaugumu.
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Latvijas banku sektors

klientiem, kuriem tiek nodrošināta individuāla apkal-

2008. gada beigās Latvijā darbojās 27 bankas, no kurām

laikā tā pastāvīgi pilnveidoja šo pieeju un piedāvāja

sešas bija ārvalstu banku filiāles. 2008.gada 31.decembrī

individuālus risinājumus atbilstoši klientu vēlmēm un

vietēja kapitāla banku tirgus daļa, salīdzinot ar 2007.gada

mainīgajiem tirgus apstākļiem. Pārējās Latvijas bankas

nogali, palielinājās par 0.9 procentpunktiem un sastādīja

individuālo apkalpošanu sāka sniegt relatīvi nesen, kā

22.7 procentus, – liecina Finanšu un kapitāla tirgus komi-

papildu darbības veidu.

pošana (private banking). Visā Bankas pastāvēšanas

sijas dati. Latvijas bankās ārvalstu akcionāriem piederēja
77.3 procenti no to apmaksātā pamatkapitāla. 11 bankās

Latvijas banku sektora darbības pamatrādītāji

ārvalstu akcionāriem piederēja vairāk nekā 50 procenti

(pēc Latvijas Komercbanku asociācijas datiem):

no to pamatkapitāla.

■ 2008. gada beigās aktīvu kopējais apjoms
Pēc Latvijas Bankas datiem, 2008. gada beigās lielākais

veidoja 23,243 miljardus latu, kas ir

ārvalstu kapitāla īpatsvars apmaksātajā banku pamat-

par 1,327 miljardiem latu (jeb 6.1%) vairāk,

kapitālā bija Igaunijai (59.17%), kurai sekoja Dānija

nekā salīdzinājumā ar 2007. gada rādītāju.

(14.43%), Austrija (6.08%), Zviedrija (5.83%) un Krievijas Federācija (4.13%).

■ 2008. gada beigās noguldījumu apjoms
Latvijas bankās bija 9,763 miljardu latu apmērā –
samazinājums par 4.1% pret 2007. gadu.

Pieprasījums pēc klientu individuālās apkalpošanas Latvi-

■ 2008. gadā Latvijas banku izsniegto kredītu

jā ar katru gadu pieaug. Turīgie klienti augstu vērtē indivi-

kopapjoms pieauga par 11,2%. Rezultātā kopējais

duālu pieeju un izcilu apkalpošanu.

kredītportfelis veidoja 16,588 miljardus latu.

■ Latvijas banku kapitāla un rezervju apjoms
Baltic International Bank bija pirmā banka Latvijā, kas

2008. gadā saruka par 1.9% un veidoja

ieviesa augstākās klases pakalpojumu sniegšanas veidu

1,702 miljardus latu.
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Bankas
galvenās iezīmes

Baltic International Bank garantē personas datu aizsar-

Šodien Banka ir drošs un uzticams partneris saviem

kā esošos normatīvos aktus un Bankas Ētikas kodeksu,

klientiem un tai ir liela pieredze individuālo bankas

augstu vērtē klientu uzticību.

pakalpojumu sniegšanā. Bankas mērķis ir uzturēt ilg-

Darbības
rezultātu pārskats

termiņa attiecības ar tās klientiem un sadarbības partneriem.

Konfidencialitāte
dzību, stingri ievēro konfidencialitātes prasības un spē-

Neraugoties uz to, ka pārmaiņas pasaules finanšu sistēStabila attīstība

mā radīja grūtības arī banku sektorā, Baltic Internatio-

Baltic International Bank darbojas Eiropas Savienībā.

nal Bank veiksmīgi saglabāja savas pozīcijas, nodrošinot

Tas dod klientiem iespēju izmantot visas priekšrocības,

klientiem stabilitāti un drošumu.

ko mums sniedz dalība ES. Banka ievēro Eiropas individuālās apkalpošanas paraugstandartus, kas ļauj Bankai

Ienākumi

nodrošināt pakalpojumu augstu kvalitāti, orientējoties

2008. gadā Banka saglabāja un nostiprināja savas pozī-

uz efektīvu ilgtermiņa sadarbību ar klientiem.

cijas Latvijas banku pakalpojumu tirgū. To būtiski veicināja savlaicīgie vadības lēmumi, kas atspoguļojas šādos

Pieredze un priekšrocības
Baltic International Bank atrodas Latvijā, kas tradicionāli tiek uzskatīta par tiltu starp Rietumiem un Austrumiem. Dažādu mentalitāšu pārzināšana un neatsverama pieredze, kas gūta, darbojoties postpadomju telpā,
ir mūsu galvenās priekšrocības, nosakot pakalpojumus,

rādītājos:

36%

Procentu ienākumi
2008. gadā palielinājās
par 36%.

kas maksimāli atbilst klientu interesēm.
■ procentu ienākumi 2008. gadā
Individuāla pieeja

palielinājās par 36% un veidoja 7 631 663 latu

Bankā klientu apkalpošana balstīta uz individuālu

(2007: 38%). Tīrie procentu ienākumi pieauga

pieeju katram klientam. Klienta mērķu sasniegšanā

par 24.9%, gada beigās veidojot 4 900 928 latu

iesaistās viss Bankas personāls, un jo īpaši – privāt-

(2007: 32%).

baņķieris. Individuālajā apkalpošanā Banka pamatojas

■ komisijas naudas ienākumi pieauga par 5%.

uz starptautisko paraugpraksi un privātā kapitāla tir-

(2007:17%). Tīrie komisijas naudas ienākumi

gus pārzināšanu un izpratni par tam raksturīgiem pro-

palielinājās par 22.9% (2007: 34%).

cesiem.
No Bankas darbības pamatrādītāju analīzes var secināt,
Elastība

ka pamatienākumu rādītāji atrodas stabilā līmenī. Pēdē-

Bankas specializācija ļauj tai elastīgi un efektīvi reaģēt

jo piecu gadu laikā tīrie komisijas naudas ienākumi vi-

uz tirgus pārmaiņām, piedāvājot klientiem konkrētai

dēji veidoja 29% no pamatdarbības ienākumiem, kas

situācijai piemērotus optimālus risinājumus.

liecina par diversificētu ienākumu struktūru.
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2006

2005

gums par 50,7 miljoniem latu (jeb 44%) salīdzinājumā ar

151 173 224 latiem, no kuriem:

■ pieprasījuma noguldījumi veidoja 61% jeb

2007. gada rādītāju.
2004

92 356 589 latu (2007: 59 958 316 latu);

veidoja 39%
Pēc Latvijas Komercbanku
asociācijas
2008. gada 4 000 000■ termiņnoguldījumi
0
2 000datiem,
000
6 000 000
8 000 000
jeb 58 816 635 latu (2007: 36 697 062 latu).
beigās Banka ierindojās 16. vietā Latvijas
banku vidū pēc
procentu ienākumi
komisijas naudas ienākumi
aktīvu apjoma (2007: 18. vietā).

AKTĪVU APJOMA PIEAUGUMA 2008.
DINAMIKA
- 2008. GG.
gadā 2004.
termiņnoguldījumu
apjoms pieauga par

Bankas aktīvu apjoma kāpumu veicināja resursu bāzes

21,8 milj. latu (jeb 59.1%), pieprasījuma noguldījumi

2008 adekvātā līmenī - pieaugums gan pašu kapalielināšanās

pieauga par 32,4 milj. latu (jeb 54.0%).

pitālā, gan piesaistīto līdzekļu apjomā.
2007
Resursu
bāze

Analizējot noguldījumu pieauguma dinamiku, var
2006

secināt, ka pēdējo piecu gadu laikā noguldījumi un

56%

2008. gadā noguldījumu
apjoms palielinājās par 56%.

pārējie nozīmīgie rādītāji demonstrēja intensīvu iz-

Ārējās aizņemšanās problēmas Banku nav skārušas, jo

augsmi. 2005

Banka nepiesaistīja finanšu līdzekļus ārējos tirgos.

2007. gadā vērotais noguldījumu pieaugums (par 53.9%)

Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas datiem, 2008. gada

turpinājās arī 2008. gadā. 2008. gadā noguldījumu ap-

beigās Banka bija 13. vietā Latvijas banku vidū pēc no-
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0 par 56% jeb 54.2
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2005
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Kredītportfelis

beigās kredītu īpatsvars Bankas kopējos aktīvos veidoja

0

100 00024.5
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50 000 000

procentus. 150 000 000

200 000 000

Latvijas ekonomikas lejupslīdes apstākļos Latvijas bankuaktīvu apjoms
sektorā bija vērojams kreditēšanas tempa sarukums un

Hipotekārie aizdevumi veidoja aptuveni pusi no kopējā

NOGULDĪJUMU
DINAMIKA
2004.- izsniegtie
2008.GG. patēriņa kredīti veidokredītportfeļu kvalitātes pasliktināšanās,
kāAPJOMA
rezultātā PIEAUGUMA
sakredītportfeļa.
Bankas

mazinājās kreditēšanas operāciju ienākumi.

ja mazliet mazāk par 3 procentiem no kopējiem bankas
izsniegtajiem kredītiem. Kopējā izsniegto kredītu port-

2008

Latvijas banku izsniegto kredītu kopapjoms 2008. gadā

felī 73 procentus veidoja kredīti ar termiņu no 1 līdz 5

pieauga par 11 procentiem (2007. gadā par 37 procen-

gadiem; 16 procentus veidoja kredīti ar termiņu ilgāk

tiem), liecina
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.
2007

par 5 gadiem.

pējos aktīvos veidoja 71 procentu. 59 procentus no Latvi-

Pirms kredītu piešķiršanas Banka rūpīgi izvērtē poten-

jas banku
sektora kopējiem kredītiem veido kredīti ar
2006

ciālā aizņēmēja finansiālo stāvokli. Individuāla pieeja,

termiņu ilgāk par 5 gadiem; 27 procentus – vidējā termi-

konkrētā klienta vajadzībām piemērotākā risinājuma

ņa kredīti (no 1 līdz 5 gadiem).

meklēšana, kā arī Bankas speciālistu efektīvais darbs

Vidēji kredītportfeļa īpatsvars Latvijas banku sektora ko-

2005

kredītu administrēšanā – visi šie faktori sekmēja kredīt-

2008. gada laikā Bankas kredītportfelis turpināja pie-

portfeļa kvalitātes uzlabošanos. Arī turpmāk kreditēša-

augt mērenā tempā. Gada beigās tīrais kredītportfelis

nas jomā Banka turpinās palielināt kredītportfeli, pār-

veidoja gandrīz 41 milj. latu, kas ir par 18.6 procentiem

valdot tā kvalitāti, un ievērojot savu izvēlēto stratēģiju

vairāk, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2008. gada

- mērenību starp risku un ienesīgumu.
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gadu). Tāpat šo ienākumu īpatsvars kopējos procentu

Vērtspapīru portfelis
AKTĪVU PĀRVALDĪŠANĀ IZAUGSMES
DINAMIKA
2004.ienākumos
pieauga
līdz2008.GG.
17 procentiem – par 6 procentŅemot vērā pērnā gada situāciju globālajos finanšu tir-

punktiem augstāk pret 2007. gadu.

2008
gos, vērtspapīru
darījumos Banka rīkojās pārdomāti un

piesardzīgi, ievērojot investīciju konservatīvo stratēģiju,

Izvēlētās ieguldījumu politikas ievērošana, emitentu

riska un ienesīguma
optimālo attiecību.
2007

finansiālā stāvokļa pārraudzība, notikumu vērošana
globālajos finanšu tirgos un tūlītējā reaģēšana uz noti-

Bankas ieguldījumu politika paredz jaukto ieguldījumu

kušajām vai sagaidāmajām tirgus izmaiņām ir galvenie

portfeli, kas sevī ietver obligācijas un akcijas. Šī stratē-

uzdevumi Bankas vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanā tu-

ģija ir orientēta uz peļņas gūšanu, risku kompensēšanai

vākajā nākotnē.

izmantojot būtisku daļu fiksētā ienākuma vērtspapīru.
2008.gada 31.decembrī obligāciju un akciju attiecība

Aktīvi pārvaldīšanā

2004portfelī bija 2.8 procenti (akcijas) un 97.2
vērtspapīru

Apvienojot konservatīvo un novatorisko pieeju aktīvu

procenti (obligācijas).

pārvaldīšanā, Banka rada papildus iespējas klientu kapi-

2006

2005
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tāla saglabāšanai un vairošanai. Banka ir pastāvīgā kon-

aktīvu pārvaldīšanā
apjoms klientiem. Uzzinot par klienta izvirzītataktā ar saviem
Savas finansiālās stabilitātes paaugstināšanai Banka rea-

lizēja daļu svārstīgo parāda un kapitāla vērtspapīru. Jāat-

jiem mērķiem un uzdevumiem, un izvērtējot visus

zīmē, ka pērn būtiski palielinājās procentu ienākumi no

pastāvošus riskus, Banka sniedz klienta situācijai un vēl-

vērtspapīru darījumiem (par 112 procentiem pret 2007.

mēm atbilstošās rekomendācijas.
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Tā kā Banka regulāri veic vispusīgu tirgus izpēti, tā sa-

apstiprinātajiem iekšējiem limitiem. Kopš 2008. gada

viem klientiem nodrošina pieeju labākajiem ieguldīju-

Banka aprēķina kapitāla prasības, piemērojot Bāzeles

mu produktiem.

II (jaunais Bāzeles nolīgums par banku minimālajām
kapitāla prasībām) metodoloģiju. Bāzeles II nolīgums

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītāju, aktīvi Ban-

ievieš risku izvērtēšanas metodes un nodrošina mūs-

kas pārvaldīšanā pieauga par 24,5 milj. latu (jeb 78.1%),

dienu finanšu sfērai atbilstošu banku risku vadību un

uz 31. decembri veidojot 55 807 525 latus.

pārskatāmību. Gada beigās Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 10.42%.

Latvijas Komercbanku asociācijas dati liecina, ka 2008.
gadā Banka ierindojās 2. vietā Latvijas banku vidū pēc

Likviditāte

aktīviem pārvaldīšanā (2007: 5. vietā).

2008.gada 31.decembrī Bankas likviditātes rādītājs bija

Kapitāla pārvaldīšana
un kapitāla pietiekamība

76.8%, kas par 7.3 procentpunktiem pārsniedz šo pašu

Pēdējos piecos gados Banka demonstrējusi stabilu iz-

Likviditātes rādītājs atbilst arī Bankas apstiprinātajiem

augsmi. Kapitāla un rezervju izmaiņu dinamika atbilst

iekšējiem limitiem.

rādītāju 2007. gada beigās, un 2.5 reizes pārsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto normatīvu 30%.

aktīvu pieauguma dinamikai un nodrošina Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas noteiktā kapitāla pietiekamī-

Likviditātes pārvaldīšanas stratēģijas ietvaros Banka

bas normatīva (8%) izpildi. Saskaņā ar Bankas kapitāla

pielieto konservatīvo pieeju. Lai minimizētu globā-

pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) politi-

lās likviditātes krīzes sekas, Banka uztur likviditāti

ku, Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs atbilst arī

visaugstākajā līmenī. 2008. gada beigās augsti likvīdi
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aktīvi (nauda kasē, naudas līdzekļi korespondentbanku nostro kontos un īstermiņa starpbanku kredīti)
veidoja gandrīz 99 procentus no kopējā likvīdo aktīvu
apjoma.

76,8%

2008.gada 31.decembrī
Bankas likviditātes
rādītājs bija 76.8%.

Maksājumu kartes
Bankas stabilā attīstība un tās aktīvu pieaugums sekmēja
rādītāju augšupeju maksājumu karšu jomā.
Aizvadītajā gadā Bankas maksājumu karšu kopskaits
pieauga par 26 procentiem, tostarp augstās klases maksājumu karšu kopskaits pieaudzis par 35.5 procentiem. Apgrozījums karšu kontos palielinājās par 16 procentiem.
Karšu produktu attīstīšanā Bankas stratēģijas galvenās
prioritātes bija klientu ērtību nodrošināšana, orientēšanās uz ekskluzīviem produktiem un augsta līmeņa
profesionālajiem pakalpojumiem. 2008. gadā Banka
uzsāka virkni projektu, kuru mērķi bija: uzlabot karšu
drošumu un pilnveidot to maksājumu funkcionalitāti,
sniedzot klientiem iespēju veikt drošus karšu maksājumus internetvidē; ieviest ziņapmaiņas pakalpoju-

neatkarības laukums, Kijeva.

mus; paplašināt karšu pieņemšanas iespējas.
personām (concierge service) 24 stundas diennaktī,
Ar mērķi paaugstināt apkalpošanas kvalitāti, Banka

apdrošināšana, uzturēšanās VIP klases atpūtas tel-

iekļāva produktu klāstā pasaulē ekskluzīvākās kartes

pās, iespēja saņemt vajadzīgo informāciju par medi-

World Signia un Platinum. Līdz ar plaša spektra finan-

cīniskiem, juridiskiem un cita veida pakalpojumiem

šu pakalpojumiem (skaidras naudas izņemšana, visa

ārzemēs.

veida norēķini dažādās valūtās, kreditēšana) minē-

26%

to karšu īpašniekiem tiek piedāvāta arī unikāla nefinanšu pakalpojumu pakete, kurā ietilpst: specializētie
pakalpojumi dzīves kvalitātes uzlabošanā turīgām

Aizvadītajā gadā Bankas
maksājumu karšu kopskaits
pieauga par 26%.
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MELNGALVJU nams, RīGA.

Personāla politika

iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, iesaistoties mā-

2008. gadā Banka turpināja aktīvu darbu personāla at-

vijā. Banka atbalsta talantīgus darbiniekus, nodrošinot

lasē, īpašu uzmanību pievēršot kandidāta profesionāla-

tiem attīstības perspektīvas, kā arī izaugsmes un karje-

jai kvalifikācijai un atbilstībai attiecīgā amata specifikai.

ras iespējas.

cību programmās Latvijā, citās ES dalībvalstīs un Krie-

Augsti kvalificētu darbinieku atlasei darbam Bankā
vienmēr bijusi prioritāra nozīme, jo tieši darbinieki ir

Atlases gaitā Banka izvērtē potenciālā darbinieka perso-

tie, kas nodrošina apkalpošanas kvalitāti un uzticamī-

nības iezīmes. Darbinieka precizitātei un spējai laikā iz-

bu. Darbā ar personālu ir svarīga korporatīvo vērtību

pildīt darbu ir liela nozīme. Taču apsveicamas ir arī dar-

uzturēšana un attīstīšana.

binieka radošās spējas risinājumu meklēšanā, prasme
rīkoties nestandarta situācijās, iniciatīva, strādātprieks

Orientējoties uz personāla ilgtermiņa nodarbinātību,

un improvizācija. Klientu apkalpošanā galvenās prasības

Banka rada darba vidi, kas veicina darbinieku profe-

ir profesionalitāte, atvērtība, saskarsmes prasmes, kā arī

sionālo izaugsmi. Darbiniekiem regulāri tiek piedāvāta

spēja veikt darbu atbilstoši augstākajiem standartiem.
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Tālākās attīstības
perspektīvas
Globālās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, kad finanšu

nodrošina elastību lēmumu pieņemšanā un, kas ir īpaši

tirgos vērojams ļoti augsts svārstīgums, praktiski katrā

svarīgi, piedāvā konkrētā klienta vajadzībām pielāgotus

uzņēmējdarbības sektorā notiek aktīva darbība klientu

augstas kvalitātes pakalpojumus un sargā klienta intere-

piesaistīšanai. Analizējot vispārējās tendences, ir acīmre-

ses. Tieši šādām sabiedrībām uzticas klienti, to loks pa-

dzami, ka vislielāko klientu uzticību iegūst tās sabiedrī-

plašinās, un sabiedrības pozīcijas tirgū nostiprinās vēl

bas, kuras uzņēmējdarbībā ievēro efektivitātes principus,

vairāk.

PRIVĀTBAŅĶIERIS

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI
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Tālākās attīstības perspektīvas
Baltic International Bank izvēlētā attīstības stratēģija paš-

Banka ir orientēta uz attīstību un virzību uz priekšu. In-

reizējos apstākļos vērtējama kā neapstrīdama priekšrocī-

dividuāla pieeja ikvienam klientam un pielāgotu risinā-

ba banku vidē. Iekšējās un ārējās uzņēmējdarbības vides

jumu meklēšana, plašāka bankas produktu klāsta izveide

padziļinātā analīze un regulārā pārraudzība ļauj sniegt

un produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana būs

pakalpojumus, kas atbilst klientu individuālajām vēlmēm

Bankas prioritāšu lokā arī 2009. gadā.

un vajadzībām. Sniedzot izcilu un personalizētu apkalpošanu, Banka sevi pozicionē kā stabilu un profesionālu

Baltic International Bank atbalsta pasaules līdervalstu

partneri saviem klientiem.

iniciatīvas, kuras vērstas uz novatorisku projektu, kas aptver dažādas sabiedrības dzīves sfēras, attīstību. Šodienas

Banka vienmēr ir orientējusies uz tās klientiem piederošā

mainīgajos apstākļos ekonomikā, politikā un ekoloģijā,

kapitāla aizsardzību, drošumu un vairošanu, un turpinās

ikviens var sniegt savu ieguldījumu stabilizācijas procesā

to darīt arī nākotnē. Konservatīva ieguldījumu politika

un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

optimālā savienojumā ar mūsdienu ieguldījumu standartiem un praksi sekmē Bankas stabilitāti, kā arī paaugstina

Banka ir gatava attīstīt dažādas idejas, kuru mērķis ir vei-

klientu uzticību un lojalitāti. Banka arī turpmāk ievēros

cināt ražošanas sektora atjaunošanu, kā arī atbalstīt citas

pārdomātu un piesardzīgu ieguldījumu politiku, lai sagla-

iniciatīvas, kas varētu stimulēt ekonomisko izaugsmi un

bātu un aizsargātu klientu kapitālu.

stiprināt finansiālo stabilitāti.

VANšu tilts, Rīga.
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AS «BALTIC INTERNATIONAL BANK»
Finanšu pārskati
par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī
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PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UN VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Cienījamās dāmas un godātie kungi!
Ar patiesu prieku piedāvājam Jūsu uzmanībai mūsu 2008. gada finanšu pārskatus. Neraugoties uz satricinājumiem
globālajā ekonomikā, 2008. gads iezīmēja svarīgu robežzīmi Bankas stratēģijas īstenošanā. Šī stratēģija virzīta uz klientu
individuālās apkalpošanas (private banking) attīstīšanu.
2008. gads bija samērā grūts globālajai banku sistēmai kopumā. Globālā finanšu krīze ir ietekmējusi arī banku
pakalpojumu tirgu Latvijā, kā rezultātā palēninājās vispārējā ekonomiskā aktivitāte 2008. gada otrajā pusē.
Taču neskatoties uz straujām pārmaiņām ekonomiskajā vidē, banka spējusi saglabāt savas pozīcijas, tādējādi
apliecinot pareizo izvēli, izvēloties biznesa modeli, kura pamatā ir konservatīva pieeja pašai bankai un tās klientiem
piederošo naudas līdzekļu pārvaldīšanai. Tajā pašā laikā naudas līdzekļu vērtības saglabāšana, tādēļ arī mūsu klientu
uzticības uzturēšana, paliek mūsu prioritāšu lokā.
Biznesa modeļa ieviešanas, galveno tirgus tendenču vērošanas un klientu vajadzību ievērošanas rezultātā noguldījumu
un noslēgto trasta līgumu kopējā summa palielinājās par 61 procentu un 2008. gada 31. decembrī veidoja 207 miljonus
latu. Termiņnoguldījumu summa sasniedza 59 miljonus latu, kas ir par 59 procentiem vairāk salīdzinājuma ar analoģisko
rādītāju 2007. gadā.
Sākot no 2008. gada otrā pusgada, mūsu tirdzniecības politikas prioritāte bija būtiski mazināt tirgus riskus, pārdodot
Bankas vērtspapīru portfeļa daļu. Atlikusī portfeļa daļa ietvēra līdz termiņa beigām turētus vērtspapīrus, no kuriem
vairāk kā 95 procentus veidoja fiksētā ienākuma vērtspapīri. Lai saglabātu stabilitāti, banka minimizēja tirdzniecības
portfelim piemītošus riskus.
Mūsuprāt, bankas darbības galvenā iezīme ir bankas pamatienākumu, kuru struktūra ir labi diversificēta, stabilitāte.
Pēdējo divu gadu laikā bankas komisijas naudas ienākumi veidoja apmēram 25 procentus no pamatdarbības ienākumiem.
Tīrie procentu ienākumi un tīrie komisijas naudas ienākumi turējās stabilā līmenī; pieaugums bija, attiecīgi, 24.9 procenti
un 22.9 procenti, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.
2008. fiskālā gada laikā bankas aktīvi pieauga par 44 procentiem līdz LVL 167 323 846. Jāatzīmē, ka bankas
kredītportfelis 2008. gada laikā pieaudzis par 19 procentiem. Kredītportfeļa īpatsvars kopējos aktīvos ir salīdzinoši neliels
attiecībā pret vidējo rādītāju Latvijas banku sektorā. 2008. gada beigās kredītu īpatsvars kopējos aktīvos veidoja 24.5
procentus (attiecībā pret vidējo rādītāju Latvijas banku sektorā - 71 procents). Hipotekārie aizdevumi veidoja aptuveni
pusi no kopējiem aizdevumiem nekustamo īpašumu iegādei, bet bankas izsniegtie patēriņa kredīti veidoja mazliet mazāk
par 3 procentiem no kopējiem bankas izsniegtajiem kredītiem. 2009. gadā banka turpina palielināt savu kredītportfeli
lēnā tempā. Banka vairāk pievēršas kredītportfeļa kvalitātes pārvaldei un izvēlētā modeļa (mērena riska un ienesīguma
attiecība) uzturēšanai.
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Kā viena no galvenajām prioritātēm bankas resursu izvietošanas politikā joprojām paliek likviditātes uzturēšana
visaugstākajā līmenī. 2008. gada beigās bankas likviditātes rādītājs bija 76.9 procenti, kas ir ievērojami augstāks par vidējo
rādītāju Latvijas banku sektorā un būtiski pārsniedz normatīvu 30%.
2008. gadā mēs koncentrējām uzmanību uz šādiem uzdevumiem: biznesa procesu efektīvā pārvaldīšana un optimizācija;
mūsu klientu individuālajām vajadzībām pielāgotu pakalpojumu izveides turpināšana, ņemot vērā esošo situāciju globālajos
finanšu tirgos. Ieguldījumi galvenokārt veikti tehnoloģijās, infrastruktūrā, kā arī personāla izglītošanā.
Mūsu galvenais mērķis bija un joprojām ir rūpēties par mums uzticēto klientu naudas līdzekļu saglabāšanu. Tādēļ
pērn mēs attīstījām jaunus pakalpojumus un produktus, tostarp papildu depozītu programmas, strukturētos investīciju
produktus ar garantēto ieguldītā kapitāla atgūšanu (capital guaranteed products) un alternatīvos ieguldījumus.
Reaģējot uz situācijas pārmaiņām, komercsabiedrībām un privātpersonām krasi jāmaina savs skatījums uz turpmākās
attīstības un izaugsmes iespējām. Bank uzskata, ka jāatbalsta sistēma, kas veicina ekonomikas izaugsmi un balstāma gan uz
valsts regulētajām funkcijām stabilitātes nodrošināšanā, gan uz privātās iniciatīvas pamatiem.
Mūsu plānos 2009. gadam paredzēts turpināt paplašināt klientu bāzi, paaugstināt personāla profesionalitāti, celt
pakalpojumu kvalitāti, pielietot saprātīgu pieeju risku pārvaldībai un mūsu organizācijas stabilitātes un drošuma
uzturēšanai.
Esam gandarīti, ka mūsu klientiem banka asociējas ar tām stabilitātes vērtībām, kuras viņiem ir patiesi nepieciešamas.
Vēlamies pateikties mūsu partneriem par veiksmīgu sadarbību, kā arī izteikt atzinību visiem mūsu darbiniekiem par viņu
efektīvo sniegumu laikā, kad tas ir īpaši aktuāli.
Paužam pārliecību, ka, pateicoties mūsu pārdomātai stratēģijai un profesionāļu komandai, turpināsim būt mūsu klientu
uzticības sargātāji.
2009. gada 27. martā

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs
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Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja

PADOMES UN VALDES SASTĀVS
Padome (2008. gada 31. decembrī)
								
Vārds, uzvārds		Amats				

Iecelšanas
datums		

Pārvēlēšanas
datums

Leonīds Kramnojs		Padomes priekšsēdētājs		
Valērijs Belokoņs		Padomes loceklis			
Vjačeslavs Kramnojs Leonīda d.	Padomes loceklis			

10/10/2003
25/03/2008
18/07/1997

25/03/2008
25/03/2008

								
Vārds, uzvārds		Amats				

Iecelšanas
datums		

Pārvēlēšanas
datums

Ilona Guļčaka			Valdes priekšsēdētāja		
Nataļja Tkačenko		Valdes locekle,			
				Valdes priekšsēdētājas vietniece
Alons Nodelmans		Valdes loceklis			
Jānis Apelis			Valdes loceklis			
Bogdans Andruščenko		Valdes loceklis			
Dinārs Kolpakovs		Valdes loceklis			
Alberts Rezņiks		Valdes loceklis			
Ilze Lase			Valdes locekļa kandidāte		

25/01/2008
01/08/2007
26/02/2008
15/08/2003
15/08/2003
13/09/2005
13/09/2005
26/02/2008
13/09/2005

21/05/2007
21/05/2007
21/05/2007
21/05/2007
-

Valde (2008. gada 31. decembrī)

2008. gadā AS “Baltic International Bank” padomes un valdes sastāvā tika izdarītas šādas izmaiņas:
Padome:
Ar 2008. gada 25. marta akcionāru pilnsapulces lēmumu no Bankas padomes priekšsēdētāja vietnieka amata tika
atbrīvots Vilorijs Belokoņs un par padomes locekli ievēlēts Valērijs Belokoņs.
Valde:
Ar 2008. gada 25. janvāra padomes lēmumu no valdes priekšsēdētāja amata tika atbrīvots Valērijs Belokoņs. Valdes
priekšsēdētājas amatā iecelta Ilona Guļčaka. Ar 2008. gada 26. februāra padomes lēmumu Nataļja Tkačenko iecelta valdes
priekšsēdētājas vietnieces amatā un Alberts Rezņiks ievēlēts par valdes locekli.
Bankas uzraudzības padomes un valdes sastāvā netika veiktas izmaiņas laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz šo
finanšu pārskatu parakstīšanas dienai.
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Rīgā,										

2009. gada 27. martā

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem (IFRS) un sniedz patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, kā arī tās darbības
rezultātiem un naudas plūsmu par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī.
Bankas vadība apliecina, ka 33 - 88. lpp. iekļautie Bankas finanšu pārskati par periodu no 2008. gada 1. janvāra līdz
2008. gada 31. decembrim tika sagatavoti, konsekventi ievērojot atbilstošus grāmatvedības uzskaites principus. Vadības
lēmumi un pieņēmumi par pārskata sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Bankas vadība arī apliecina, ka šie finanšu
pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, saskaņā ar darbības turpināšanas principu, un
pilnībā ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātos Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumus.

Bankas vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu, lai
nodrošinātu Bankas aktīvu saglabāšanu un novērstu un atklātu krāpšanas gadījumus un citas prettiesiskas darbības. Bankas
vadība ir atbildīga arī par Kredītiestāžu likuma, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu
uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas Republikas likumu prasību ievērošanu.

Bankas vadības vārdā:

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs
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Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja

Revidentu ziņojums
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AS "Baltic International Bank" akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu
Esam veikuši pievienoto AS ,,BaItic Internationa) Bank" (turpmāk ,,Banka") finanSu pārskatu, kas ietver bilanci 2008.
gada 31. decembrī un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par gadu,
kas noslēdzās 2008. gada 3 1. decembrī, kā arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citas paskaidrojošas piezīmes
no 33. līdz 88. lappusei, revīziju.
Vadības atbildība par finanšu pārskatiem
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu uzrādīšanu saskaņā ar Eiropas Savienībā
apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Vadības atbildība ietver: tādas iekšējās kontroles sistēmas
izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu kas nesatur būtiskas neatbilstības ne krāpšanas, ne
kļūdas rezultātā sagatavošanu un informācijas patiesu atspoguļošanu, atbilstošu grāmatvedības politiku izvēli un piemērošanu;
un pastāvošajiem apstākļiem piemērotu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju. Revīzija
tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāievēro spēkā esošās ētikas
prasības un revīzija jāplāno un jāveic tā, iai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzijas laikā tiek veiktas procedūras, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un
atklāto informāciju. Piemēroto procedūru izvēle ir atkarīga no mūsu sprieduma, ieskaitot risku novērtējumu attiecībā uz
būtiskām neatbilstībām finanšu pārskatos, kas var pastāvēt krāpšanās vai kļūdu dēļ. Veicot šo risku novērtējumu, mēs apsveram
iekšējās kontroles sistēmu, kas saistīta ar Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu atspoguļošanu, ar
mērķi piemērot pastāvošajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis lai sniegtu atzinumu par Bankas iekšējās
kontroles sistēmas efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības politiku un Bankas vadības izdarīto grāmatvedības
aplēšu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Mēs uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

© 2008 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.
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Revidentu ziņojums

Atzinums
Mūsuprāt, finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS ,,Baltic International Bank" finansiālo stāvokli
2008. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, kas noslēdzās 2008. gada
31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojums saskaņā ar citu normatīvo aktu prasībām
Bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt vadības ziņojumā, kas atspoguļots no 27. līdz 28. lapai, ietvertās grāmatvedības
informācijas atbilstību finanšu pārskatiem. Bankas vadība ir atbildīga par vadības ziņojuma sagatavošanu. Mūsu darbs
attiecībā uz vadības ziņojumu tika ierobežots augstāk minētajā apjomā, un mēs neesam pārbaudījuši nekādu citu informāciju
kā tikai to, kas ietverta no finanšu pārskatiem. Mūsuprāt, vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst finanšu pārskatos
uzradītajai informācijai.

KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55

Ondrej FikrIe
Partneris pp KPMG Baltics SIA

Inga Lipšāne
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 112

© 2008 KPMG Baltics SIA, a Latvian limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī

Piezīmes

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Procentu ienākumi

4

7 631 663

5 627 953

Procentu izdevumi

5

(2 730 735)

(1 702 636)

4 900 928

3 925 317

Tīrie procentu ienākumi
Komisijas naudas ienākumi

6

2 953 073

2 799 470

Komisijas naudas izdevumi

7

(632 043)

(910 861)

2 321 030

1 888 609

Tīrie komisijas naudas ienākumi
Dividenžu ienākumi

5 183

8 708

8

(2 875 779)

33 014

Tīrie ienākumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu

8

1 698 636

761 350

Citi parastie ienākumi

9

100 067

182 379

6 150 065

6 799 377

10

(5 496 808)

(4 480 830)

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu (zaudējumi)/peļņa

Pamatdarbības ienākumi kopā
Administratīvie izdevumi
Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

23, 24

(418 011)

(519 479)

Citi parastie izdevumi

11

(113 512)

(242 663)

Uzkrājumu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem izmaiņas

12

417 524

(114 792)

(Zaudējumi)/peļņa no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas

25

(148 646)

298 398

390 612

1 740 011

Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

13

(343 176)

(244 081)

47 436

1 495 930

Pārskata gada peļņa

Pielikums no 38. līdz 88. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Bankas Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 38. lappusei 2009. gada 27. martā, un Bankas
Padomes un Valdes vārdā tos ir parakstījuši::

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja
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BILANCE

uz 2008. gada 31. decembri

Piezīmes

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku

15

8 658 964

8 425 788

Prasības pret kredītiestādēm

17

89 351 976

49 954 497

1 165 250

6 301 396

373 141

5 561 934

AKTĪVI

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi
Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri

18

Atvasinātie finanšu instrumenti

19

792 109

739 462

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

20

173 631

173 631

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

21

11 832 825

4 332 116

Kredīti

22

40 980 064

34 558 351

Nemateriālie aktīvi

23

1 155 852

765 241

Pamatlīdzekļi

24

10 722 908

7 636 158

Ieguldījumu īpašums

25

1 317 528

1 573 938

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

26

429 009

429 009

-

195 159

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

27

900 407

716 918

Pārējie aktīvi

28

635 432

1 507 265

167 323 846

116 569 467

Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Kopā aktīvi

(Turpinājums 35. lpp.)

Pielikums no 38. līdz 88. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Bankas Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 38. lappusei 2009. gada 27. martā, un Bankas
Padomes un Valdes vārdā tos ir parakstījuši::

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

34

Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja

BILANCE

uz 2008. gada 31. decembri
(Nobeigums. Sākums 34. lpp.)
PASĪVI

Piezīmes

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Saistības pret kredītiestādēm

29

589 291

3 136 260

Noguldījumi

30

151 173 224

96 925 378

Emitētie parāda vērtspapīri

31

843 801

803 171

Atvasinātie finanšu instrumenti

19

321 684

740 557

Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi

32

597 863

609 731

32 701

-

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības

13

267 796

232 480

Pārējās saistības

33

1 195 954

1 869 545

Pakārtotās saistības

34

24 570

22 819

155 046 884

104 339 941

7 611 285

7 611 285

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls

35

Rezerves kapitāls

35

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada peļņa
Kopā kapitāls un rezerves
Kopā pasīvi

545 024

545 024

4 120 653

4 073 217

4 073 217

2 577 287

47 436

1 495 930

12 276 962

12 229 526

167 323 846

116 569 467

1 117 613

587 389

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI
Galvojumi (garantijas)

36

Ārpusbilances saistības pret klientiem

36

Kopā ārpusbilances posteņi

4 932 184

4 334 703

6 049 797

4 922 092

Pielikums no 38. līdz 88. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Bankas Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 38. lappusei 2009. gada 27. martā, un Bankas
Padomes un Valdes vārdā tos ir parakstījuši::

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja

35

KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS
par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī

Atlikums 2006. gada 31. decembrī
Pārskata gada peļņa
Atlikums 2007. gada 31. decembrī
Pārskata gada peļņa
Atlikums 2008. gada 31. decembrī

Apmaksātais
pamatkapitāls
LVL

Rezerves kapitāls
LVL

Nesadalītā peļņa
LVL

KOPĀ
LVL

7 611 285

545 024

2 577 287

10 733 596

-

-

1 495 930

1 495 930

7 611 285

545 024

4 073 217

12 229 526

-

-

47 436

47 436

7 611 285

545 024

4 120 653

12 276 962

Pielikums no 38. līdz 88. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Bankas Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 38. lappusei 2009. gada 27. martā, un Bankas
Padomes un Valdes vārdā tos ir parakstījuši::

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs
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Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

Piezīmes

2008
LVL

2007
LVL

390 612

1 740 011

23, 24

418 011

519 479

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums
Uzkrājumu nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām (samazinājums)/ pieaugums
Nerealizētie zaudējumi/ (peļņa) no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašuma atsavināšanas peļņa

9, 11

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās
Kredītu parādu pieaugums
Prasību pret kredītiestādēm samazinājums

(417 524)

114 792

148 646

(298 398)

(12 045)

(172 290)

527 700

1 903 594

(5 967 624)

(3 246 820)

124 088

78 767

Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu samazinājums

5 136 146

1 195 939

Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu pieaugums

(185 816)

(62 094)

975 252

1 051 961

Pārējo aktīvu samazinājums
Saistību pret kredītiestādēm samazinājums
Noguldījumu pieaugums
Atvasināto finanšu instrumentu (samazinājums)/ pieaugums
Uzkrāto izdevumu, uzkrājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājums
Pārējo saistību (samazinājums)/ pieaugums
Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā

(492 078)

(37 602)

54 247 846

33 938 199

(418 873)

683 836

(11 868)

(214 543)

(673 591)

1 081 631

53 261 182

36 372 868

-

(367 803)

53 261 182

36 005 065

(4 087 051)

(4 430 583)

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu iegāde

23,24

128 096

786 689

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu iegāde un pārklasifikācija

(7 537 301)

(2 737 567)

Naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu darbības rezultātā

(11 496 256)

(6 381 461)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Pakārtoto saistību piesaistīšana
Naudas izmaksa pakārtoto saistību atmaksai
Parāda vērtspapīru emisija
Parāda vērtspapīru atpirkšana
Naudas un tās ekvivalentu samazinājums finansēšanas darbības rezultātā
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums

1 751

-

-

(30 798)

40 630

803 171

-

(1 044 252)

42 381

(271 879)

41 807 307

29 351 725

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

16

54 628 470

25 276 745

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

16

96 435 777

54 628 470

Pielikums no 38. līdz 88. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
Bankas Padome un Valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 38. lappusei 2009. gada 27. martā, un Bankas
Padomes un Valdes vārdā tos ir parakstījuši:

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
Valdes priekšsēdētāja
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS

par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī
1.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

AS "Baltic International Bank" ir Latvijas Republikā reģistrētā akciju sabiedrība. Juridiskā adrese: Kalēju iela 43, Rīga,
LV-1050, Latvija. 1993. gada 8. aprīlī Baltic International Bank saņēma Latvijas Bankas licenci kredītiestādes darbībai Nr. 103.
Akciju sabiedrības "Baltic International Bank" (turpmāk tekstā – “Banka”) pamatdarbības veids ir fizisko un juridisko
personu kreditēšana, noguldījumu un citu līdzekļu piesaistīšana, klientu maksājumu veikšana, operācijas finanšu tirgū gan
pēc klientu rīkojuma, gan Bankas tirdzniecības nolūkos.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas regulē un
pārrauga banku darbību, finanšu instrumentu tirgu, kā arī apdrošināšanas pakalpojumu nozari. Komisijas darbības mērķis
ir veicināt noguldītāju interešu aizsardzību un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.
2.

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

Atbilstības paziņojums
Bankas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām, kas ir spēkā pārskata
datumā. Saskaņā ar Latvijas grāmatvedības uzskaites likumdošanas prasībām atsevišķus finanšu pārskatus Banka sagatavo
atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS. Bankas valde atļāvusi izdot šos finanšu pārskatus 2009. gada 27. martā.
Akcionāri ir tiesīgi izdarīt grozījumus šajos finanšu pārskatos.
Aplēšu un pieņēmumu pielietošana
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS (IFRSs), vadībai jāveic spriedumi, aplēses un pieņēmumi, kuri ietekmē
uzskaites politikas principu pielietošanu un pārskatos atspoguļotās aktīvu un saistību summas un uzrādītās ienākumu un
izdevumu summas. Kaut gan šīs aplēses balstās uz vadības labākām zināšanām par tekošiem notikumiem, faktiskie rezultāti var atšķirties no aplēsēm.
Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārskatīti. Grāmatvedības aplēšu izmaiņas tiek atzītas tajā periodā,
kurā attiecīga aplēse bija pārskatīta, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgu periodu, vai tajā periodā, kad aplēses tiek pārskatītas,
kā arī nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan tekošo, gan nākamos periodus.
Aplēšu nenoteiktības galvenie avoti:
Uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem
Ar konkrētu darījuma partneri saistīts komponents kopējos uzkrājumos vērtības samazinājumam attiecas uz finanšu
aktīviem, kuriem katram individuāli tiek izvērtētas vērtības samazināšanās pazīmes, un balstās uz vadības labākām aplēsēm
attiecībā uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu diskontēto vērtību. Novērtējot šīs naudas plūsmas, vadība izdara pieņēmumus par darījuma partnera finansiālo stāvokli un ķīlas priekšmeta neto realizācijas vērtību. Katrs aktīvs, kuram vērtība ir
samazinājusies, tiek novērtēts atbilstoši tā īpatnībām, un aizdevumu restrukturizācijas (workout) stratēģiju un atgūstāmo
naudas plūsmu aplēsi patstāvīgi apstiprina Risku kontroles pārvalde.
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS

par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī
Finanšu instrumentu novērtēšana
Lai noteiktu patieso vērtību finanšu aktīviem un saistībām, par kuriem(-ām) nav informācijas par tirgus cenām, nepieciešamas izmantot grāmatvedības uzskaites politikā izklāstītās novērtēšanas metodes. Finanšu instrumentiem, kuri netiek
bieži tirgoti un kuru cenu caurskatāmība nav pietiekama, patiesā vērtība ir mazāk objektīva un ir nepieciešama pieņēmumu
lielāka variēšana atkarībā no likviditātes, koncentrācijas, tirgus faktoru nenoteiktības, pieņēmumiem par cenu veidošanās
un citiem riskiem, kas ietekmē konkrētu instrumentu.
Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās
Vērtības samazināšanās pazīmju izvērtēšanas pamatā ir finanšu instrumenta uzskaites vērtības un patiesās vērtības salīdzināšana. Finanšu un kapitāla tirgu lejupslīdes dēļ tirgus cena nevar tikt uzskatīta par ticamu vērtības samazinājuma rādītāju. Banka izmanto novērtēšanas metodes, kuras balstās uz kotētajām tirgus cenām līdzīgiem produktiem.
Vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra mērīšanai Bankas vadība izvērtē sagaidāmās izmaiņas nākotnes naudas
plūsmās no konkrētā finanšu instrumenta, pamatojoties uz šī finanšu instrumenta emitenta finansiālā stāvokļa analīzes rezultātiem.
Investīciju īpašuma novērtēšana
Investīciju īpašums tiek uzskaitīts patiesajā vērtībā ar visu patiesās vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņas un zaudējumu
aprēķinā. Novērtējot investīciju īpašuma patieso vērtību, vadība paļaujas uz ārējiem novērtējumiem un izvērtē šo novērtējumu
drošumu esošās tirgus situācijas kontekstā.
Esošā tirgus situācija
Globālās likviditātes krīzes (kas aizsākās 2007. gada vidū un šobrīd turpinās), sekas, cita starpā, ir likviditātes kritums
finanšu tirgos un nekustamā īpašuma tirgos, likviditātes kritums kapitāla tirgos un likviditātes samazināšanās banku sektorā. Bez tam Latvijā vērojama ekonomikas lejupslīde, kura ir spēcīgi ietekmējusi un var turpināt ietekmēt šajā vidē strādājošo uzņēmumu darbību. Klāt pievienotie finanšu pārskati atspoguļo vadības izdarīto novērtējumu attiecībā uz uzņēmējdarbības vides Latvijā un pasaulē ietekmi uz Bankas operācijām un finansiālo stāvokli. Faktiskie nākotnes notikumi
uzņēmējdarbības vidē var atšķirties no vadības izdarītā novērtējuma.
Uzkrājumi
Uzkrājumu uzskaites vērtība tiek aplēsta, pamatojoties uz pieņēmumiem par šādiem faktoriem: naudas plūsmu vai diskonta likmju korekcijas, sagaidāmās izmaiņas cenās un izdevumu aplēsēs. Banka regulāri pārskata šos pieņēmumus. Taču
izmaiņas aplēsēs var radīt būtisku ietekmi uz uzkrājumu uzskaites vērtību.
Nodrošinājuma patiesā vērtība
Nodrošinājuma patiesās vērtībās noteikšanā vadība ņem vērā ārējos vērtējumus un izvērtē to ticamību esošās tirgus situācijas kontekstā. Lai noteiktu patieso vērtību nodrošinājumiem, attiecībā uz kuriem nav informācijas par tirgus cenām,
nepieciešams izmantot grāmatvedības uzskaites politikā izklāstītās metodes. Nodrošinājumu patiesā vērtībā ir mazāk objektīva un ir nepieciešama pieņēmumu lielāka variēšana atkarībā no likviditātes, koncentrācijas, tirgus faktoru nenoteiktības,
pieņēmumiem par cenu veidošanos un citiem riskiem, kas ietekmē konkrētu nodrošinājumu.
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Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi
Bankas finanšu pārskati ir uzrādīti Latvijas nacionālajā valūtā, ja vien nav norādīts citādi. Bankas funkcionālā valūta ir
Latvijas lats.
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites principu aktīviem un saistībām, izņemot šādus
posteņus:
• investīciju īpašums tiek atspoguļots patiesajā vērtībā;
• atvasināti finanšu instrumenti, kas nav hedžēšanas instrumenti, tiek uzrādīti patiesajā vērtībā;
• patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek uzrādīti
patiesajā vērtībā; un
• pārdošanai pieejamie aktīvi tiek atspoguļoti patiesajā vērtībā, izņemot aktīvus, kuru patieso vērtību nav iespējams
droši noteikt.
Pārējie finanšu aktīvi un saistības un nefinanšu aktīvi un saistības tiek atspoguļotas amortizētajā vērtībā, izmantojot
efektīvās procentu likmes metodi.
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar iepriekšējā pārskata gadā pielietotajiem grāmatvedības uzskaites principiem.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas
maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas
noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Nemonetārie aktīvi un saistības, kas denominētas ārvalstu valūtā un tiek vērtētas to
patiesajā vērtībā vai iegādes vērtībā, tiek pārrēķinātas latos pēc valūtas maiņas kursa patiesās vērtības vai darījuma izmaksu
noteikšanas brīdī.
Ar ārvalstu valūtas kursa svārstībām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izņemot tos ar valūtas kursu izmaiņām saistītos ienākumus vai zaudējumus, kas saistīti ar pārdošanai pieejamiem aktīviem, kurus atzīst rezervēs pašu kapitāla sastāvā. Pielietotie ārvalstu valūtas kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija sekojoši:
Valūta

31.12.2008

31.12.2007

1 BYR

=

LVL 0.000225

LVL 0.000225

1 EUR

=

LVL 0.702804

LVL 0.702804

1 GBP

=

LVL 0.728000

LVL 0.963000

1 RUB

=

LVL 0.017100

LVL 0.019700

1 USD

=

LVL 0.495000

LVL 0.484000
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Ienākumu un izdevumu atzīšana
Izņemot tirdzniecības nolūkā turētus finanšu aktīvus un pārējos finanšu instrumentus, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā
novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti
peļņas un zaudējumu aprēķinā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. Procentu ienākumi no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un pārējiem finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ietver tikai kuponus (procentus).
Efektīvās procentu likmes metode ir metode, ar kuru tiek aprēķināta finanšu aktīvu un saistību amortizētā vērtība un procentu ieņēmumi un izdevumi attiecināti uz atbilstošiem periodiem. Efektīvā procentu likme ir likme, ar kuru diskontē sagaidāmās nākotnes naudas plūsmas līdz finanšu aktīvu un saistību neto uzskaites vai nominalvērtībai finanšu instrumenta turēšanas
periodā, vai īsākā periodā, ja tas ir atbilstoši.
Efektīvā procentu likme tiek noteikta finanšu aktīva un saistības sākotnējā atzīšanas brīdī un turpmāk netiek pārskatīta.
Aprēķinot efektīvo likmi, Banka, nosakot nākotnes naudas plūsmas, ņem vērā līgumiskās saistības, visas saņemtās vai samaksātās komisijas, ar darījumu saistītās izmaksas, kā arī prēmiju vai diskontu, bet neņem vērā nākotnes zaudējumus. Ar darījumu
saistītās izmaksas ir izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar finanšu aktīva vai saistības iegādi vai pārdošanu. Procentu ieņēmumus
nesošo aktīvu vērtības samazinājuma gadījumā procentu aprēķināšana tiek turpināta, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi un likmi, kas tika sākotnēji noteikta.
Komisijas maksa par kredīta organisēšanu un pārējās komisijas maksas, kuras uzskatāmas par izsniegtā kredīta kopējā ienesīguma sastāvdaļu, kopā ar saistītajām tiešajām izmaksām tiek atspoguļotas kā nākamo periodu ienākumi un amortizētas kā
procentu ienākumi finanšu instrumenta paredzētā darbības (turēšanas) laikā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi.
Parējās maksas, komisijas un pārējie ienākumi un izdevumi tiek atzīti attiecīgā pakalpojuma sniegšanas brīdī.
Dividenžu ienākumi tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā brīdī, kad rodas tiesības saņemt maksājumu.
Finanšu instrumenti
Bankai piederošie vērtspapīri tiek klasificēti portfeļos atbilstoši Bankas nodomam vērtspapīru iegādes brīdī un stratēģijai
attiecībā uz ieguldījumiem vērtspapīros. Banka ir izstrādājusi vērtspapīru ieguldījumu stratēģiju un atbilstoši vērtspapīru iegādes nolūkam sadalījusi vērtspapīrus šādi: “Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri”, "Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie
finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā", “Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri” un “Pārdošanai
pieejamie vērtspapīri”.
Visi Bankai piederošie vērtspapīri tiek atzīti to iegādes brīdī un finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas tiem finanšu instrumentiem, kuru patiesās vērtības izmaiņas netiek atzītas peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Kredīti, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, saistības pret bankām, banku konti un noguldījumi tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā.
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tie, kurus
Banka sākotnējā atzīšanas brīdī ir klasificējusi kā patiesā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus vai saistības ar atspoguļojumu
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un tie, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā.
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Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu instrumenti ir vērtspapīri un akcijas, kurus Banka tur, lai pārdotu tālāk un gūtu
peļņu cenu īstermiņa svārstību rezultātā. Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, atskaitot ar tiem saistītās darījuma izmaksas, un turpmāk šie vērtspapīri tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot tirgus
cenas. Realizētā un nerealizētā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti kā neto ienākumi vai zaudējumi no darījumiem.
Atvasināti finanšu instrumenti arī tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti, ja vien tie netiek izmantoti risku ierobežošanas darījumiem. 2008. gadā Banka neizmantoja atvasinātus finanšu instrumentus risku ierobežošanas darījumiem.
Atvasinātie finanšu instrumenti var tikt iegulti citas vienošanās sastāvā (“pamatlīgumā”). Banka uzskaita iegulto atvasinātu finanšu instrumentu atsevišķi no pamatlīguma gadījumā, kad pats pamatlīgums nav novērtēts patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Iegultā atvasinātā finanšu instrumenta nosacījumi atbilstu “atvasinātā finanšu instrumenta” definīcijai, ja tie būtu iekļauti atsevišķā līgumā un iegultā atvasinātā finanšu instrumenta ekonomiskie raksturlielumi un riski nebūtu cieši saistīti
ar pamatlīguma ekonomiskiem raksturlielumiem un riskiem.
Atvasināti finanšu instrumenti, kas nav hedžēšanas instrumenti
Atvasināti finanšu instrumenti, tajā skaitā ārvalstu valūtas kontrakti, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi un procentu
likmju mijmaiņas līgumi un pārējie atvasināti finanšu instrumenti sākotnēji tiek atzīti bilancē to iegādes vērtībā. Attiecināmās darījuma izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Patiesā vērtība tiek noteikta pēc
kotētām tirgus cenām un diskontēto naudas plūsmu modeļiem. Visi atvasināti finanšu instrumenti tiek atspoguļoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir negatīva.
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri
Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus iegādājas turēšanai uz nenoteiktu laika periodu. Vērtspapīri, kuriem nav noteiktas
kotētās tirgus vērtības aktīvajā tirgū un kuru patieso vērtību nevar droši noteikt, tiek uzrādīti iegādes vērtībā. Visi pārējie
pārdošanai pieejamie vērtspapīri tiek atspoguļoti to patiesajā vērtībā. Peļņa vai zaudējumi no pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības izmaiņām tiek atzīti un atspoguļoti pašu kapitālā, izņemot vērtības samazināšanās zaudējumus līdz
brīdim, kad tiks pārtraukta finanšu aktīva atzīšana; pēc tam peļņas vai zaudējumu kopējā summa, kura iepriekš tika atzīta
pašu kapitālā, tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā
vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi.
Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri
Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri ietver valdības parāda vērtspapīrus un korporatīvās obligācijas, kuras tiek atspoguļotas to amortizētajā izmaksu vērtībā un attiecībā uz kurām Bankai ir pozitīvs nodoms un iespēja turēt līdz termiņa beigām. Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri tiek atzīti uzskaitē no vērtspapīru iegādes norēķinu datuma. Sākotnēji līdz
termiņa beigām turēti vērtspapīri tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. Turpmāk vērtspapīru diskonts tiek amortizēts vērtspapīra darbības laikā, lietojot efektīvās procentu likmes
metodi.
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Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā
2008. gada oktobrī Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) izdeva grozījumus par Finanšu aktīvu pārklasifikāciju (Grozījumi SGS Nr. 39 Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana un SFPS Nr. 7 Finanšu instrumenti:
Informācijas atklāšana). Grozījums SGS Nr. 39 atļauj kompānijai pārklasificēt neatvasinātus finanšu aktīvus, kuri nav klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā finanšu aktīvi pēc to sākotnējās
atzīšanas, no kategorijas “patiesajā vērtībā novērtētie ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā finanšu aktīvi” (t.i.
tirdzniecības), ja tie vairs netiek turēti tālākai pārdošanai vai atpirkšanai īstermiņā, šādā veidā:
• Ja finanšu aktīvs atbilstu definīcijai “Kredīti un debitoru parādi”, ja šo finanšu aktīvu nevajadzētu klasificēt kā “tirdzniecības nolūkā turēts” sākotnējās atzīšanas brīdī, tad tas varētu tikt pārklasificēts, ja kompānijai būtu nolūks un spēja
turēt šo finanšu aktīvu tuvākajā nākotnē vai līdz dzēšanai.
• Ja finanšu aktīvs neatbilstu definīcijai “Kredīti un debitoru parādi”, tad tas varētu tikt pārklasificēts no tirdzniecības
aktīvu kategorijas vienīgi “retos apstākļos”.
Grozījums SGS Nr. 39 arī atļauj kompānijai pārvest no kategorijas “pārdošanai pieejami” kategorijā “Kredīti un debitoru
parādi” neatvasinātus finanšu aktīvus, kas citādi atbilstu definīcijai “Kredīti un debitoru parādi”, ja kompānijai būtu nolūks
un spēja turēt šo finanšu aktīvu tuvākajā nākotnē vai līdz dzēšanai.
Grozījums SFPS Nr. 7 izvirza papildu prasības attiecībā uz informācijas atklāšanu gadījumā, ja kompānija ir pārklasificējusi finanšu aktīvus saskaņā ar grozījumu SGS Nr. 39. Minētie grozījumi tiek pielietoti retrospektīvi no 2008. gada 1. jūlija.
Banka ir pārklasificējusi noteiktos neatvasinātus finanšu aktīvus gada laikā. Detalizētāka informācija iekļauta 18.
pielikumā.
Kredīti
Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kas nekotējās
aktīvā tirgū, izņemot (a) tos, kurus Banka paredz pārdot nekavējoties vai īstermiņā, (b) tos, kurus Banka sākotnējā atzīšanas
brīdī klasificējusi kā "patiesajā vērtībā novērtējamos finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" vai
kā "pārdošanai pieejamus aktīvus"; vai (c) tos, saistībā ar kuriem īpašnieks nevar atgūt savu sākotnējo ieguldījumu lielāko
daļu, izņemot gadījumus, kad tas rodas no kredītspējas pasliktināšanās.
Sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētie kredīti turpmāk tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Kredīts, kurš ir novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstamu, tiek norakstīts no bilances, debetējot attiecīgo uzkrājumu
kontu; turpmākā kredīta atgūšana tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķina kā uzkrājumu samazināšanas ienākumi.
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Vērtības samazināšanās
Finanšu aktīvi
Banka katrā bilances datumā izvērtē iespējamās objektīvās pazīmes, kas liecinātu par finanšu aktīvu, kas nav klasificēti
kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības samazināšanos. Finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja objektīvās pazīmes liecina, ka ir noticis vērtības samazināšanos izraisošs notikums, kas atstaj negatīvu iespaidu uz aktīvu naudas plūsmu nākotnē, ko var ticami aplēst.
Objektīvās pazīmes, kas liecina, ka finanšu aktīvu (tajā skaitā kapitāla vērtspapīru) vērtība ir samazinājusies, ir: aizņēmēja saistību nepildīšana (default) vai nemaksāšana noteiktajā termiņā; kredīta vai aizdevuma restrukturizācija uz noteikumiem, kurus citos apstākļos Banka nebūtu izskatījusi; pazīmes, kas liecina, ka aizņēmējs vai emitents var iekļūt bankrotā;
konkrētais vērtspapīrs vairs netiek tirgots vai kotēts aktīvajā tirgū; vai citas vērojamās pazīmes, kas attiecas uz aktīvu grupu,
piemēram grupā ietilpstošo aizņēmēju vai emitentu maksātspējas pasliktināšanās, vai ekonomiskie apstākļi, kas savstarpēji
cieši saistīti ar saistību nepildīšanu grupā. Ieguldījumu kapitāla vērtspapīros būtiska vai ilgstoša patiesās vērtības samazināšanās zem iegādes vērtības arī uzskatāma par vērtības samazinājuma objektīvo pazīmi.
Visiem klientu kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumu vērtspapīriem Banka izvērtē vērtības specifiskā samazinājuma pazīmes. Attiecīgi, kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumu vērtspapīriem Banka neveido kopējo uzkrājumu vērtības samazinājumam.
Kredīti un debitoru parādi bilancē tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam.
Vērtības samazināšanās zaudējumi un atgūtie parādi tiek atzīti ik mēnesi, pamatojoties uz regulārām kredītu pārbaudēm.
Uzkrājumi periodā tiek atspoguļoti peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Amortizētajā iegādes vērtībā uzskaitīto aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu summa tiek atspoguļota kā starpība
starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un aplēsto paredzamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas ir diskontēta, pielietojot
aktīva sākotnējo efektīvo procentu likmi. Zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējuma aprēķinā un atspoguļoti kontā “uzkrājumi
kredītu un aizdevumu vērtības samazinājumam”. Procentus no aktīva, kuram vērtība ir samazinājusies, Banka turpina atzīt,
veicot diskonta „atritināšanu” (kas atspoguļo laika gaitu jeb ritējumu). Ja turpmākā notikuma rezultātā vērtības samazināšanās
zaudējumu summa samazinās, tiek veikta šīs samazināšanās apvērse ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu tiek atzīti, pārnesot kumulatīvo zaudējumu summu, kas
tika atzīta pašu kapitālā, uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Kumulatīvā zaudējumu summa, kas tiek izslēgta no pašu kapitāla
un tiek atzīta peļņā vai zaudējumos, veido starpību starp aktīva iegādes vērtību, atskaitot pamatsummas atmaksu un amortizāciju un šī brīža patieso vērtību, atskaitot vērtības samazināšanās zaudējumus, kas pirms tam tika atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Izmaiņas uzkrājumos vērtības samazinājumam laika gaitā tiek atspoguļotas procentu ienākumu sastāvā.
Ja turpmākajā periodā pārdošanai pieejamo aktīvu (kuru vērtība ir samazinājusies) patiesā vērtība palielinās un šī palielināšanās var tikt objektīvi attiecināta uz notikumu, kas noticis pēc vērtības samazināšanās zaudējumu atzīšanas peļņā vai
zaudējumos, tad šie vērtības samazināšanās zaudējumi tiek pakļauti apvērsei (atcelšanai), bet atceltā summa atzīstama peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tomēr jebkurš pārdošanai pieejama kapitāla vērtspapīra, kura vērtība ir samazinājusies, patiesās vērtības atguvums tiek atzīts tieši pašu kapitālā.
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Nefinanšu aktīvi
Bankas nefinanšu aktīvu, kas nav investīciju īpašums un atliktie nodokļu aktīvi, uzskaites vērtība tiek pārskatīta uz
katru atskaites datumu ar mērķi izvērtēt vērtības samazināšanās pazīmes. Ja tiek konstatēta kāda vērtības samazināšanās
pazīme, tiek aprēķināta aktīva atgūstamā summa.
Vērtības samazināšanās zaudējums tiek atzīts gadījumā, ja paša aktīva vai tā naudu ienesošās vienības uzskaites vērtība
pārsniedz tā (tās) atgūstamo summu. Naudu ienesošā vienība ir mazākā identificējamā aktīvu grupa, kas patstāvīgi (ģenerē)
veido naudas plūsmas neatkarīgi no citiem aktīviem un grupām. Vērtības samazināšanās zaudējumi tiek atzīti peļņas vai
zaudējumu pārskatā. Naudu ienesošo vienību vērtības samazināšanās zaudējumi vispirms attiecināmi uz šo vienību nemateriālās vērtības (goodwill) uzskaites vērtības samazināšanu, bet pēc tam proporcionāli uz pārējo aktīvu, kas ietilpst attiecīgajā vienībā (vienību grupā) uzskaites vērtības samazināšanu.
Aktīva vai tā naudu ienesošās vienības atgūstamā summa ir lielākā no divām vērtībām: tā ir aktīva vai tā vienības izmantošanas vērtība un tā (tās) patiesā vērtība, atskaitot pārdošanas izmaksas. Aprēķinot izmantošanas vērtību, aplēstās nākotnes
naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to pašreizējas vērtībai, pielietojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo naudas
laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un šim aktīvam piemītošos riskus.
Vērtības samazināšanās zaudējums attiecībā uz nemateriālo vērtību (goodwill) netiek apvērsts. Iepriekšējos periodos
atzītie vērtības samazināšanās zaudējumi attiecībā uz pārējiem aktīviem tiek novērtēti uz katru bilances datumu, lai noteiktu, vai nepastāv pieradījumi tam, ka zaudējumi ir samazinājusies vai vairs nepastāv pavisam. Zaudējumi no vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veikts izmaiņās aplēses, kas izmantotās atgūstamas summa noteikšanai. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā aktīva bilances vērtība nepārsniedz to bilances vērtību, atskaitot
nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanas nebūtu bijuši atzīti.
Atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta brīdī, kad līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmas no šī finanšu aktīva
ir beigušās vai brīdī, kad Banka ir būtībā nodevusi visu ar šī finanšu aktīva piederību saistītos riskus un ieguvumus. Jebkuras
radušās vai pārvedumā saglabājušās tiesības vai saistības tiek atzītas atsevišķi kā aktīvi vai saistības. Finanšu saistības atzīšana tiek pārtraukta tās dzēšanas brīdī.
Aktīvu un saistību ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitītas un neto summa tiek atspoguļota bilancē gadījumā, ja pastāv juridiski realizējamas tiesības savstarpēji ieskaitīt atzītās summas un ja ir iecerēts veikt norēķinu pēc neto principa vai realizēt
aktīvu un izpildīt saistību vienlaicīgi.
Ārpusbilances finanšu darījumi
Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu piešķiršanu, galvojumu izsniegšanu un akreditīvu noformēšanu. Šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti finanšu pārskatos attiecīgo līgumu noslēgšanas brīdī.
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Nemateriālie aktīvi
Bankas nemateriālie aktīvi sastāv no licencēm, kuras ir nepieciešamas Bankas darbībai, kā arī datorprogrammām. Visus
nemateriālos aktīvus Banka uzskaita pēc iegādes cenas, atskaitot amortizāciju. Nemateriālo aktīvu lietošanas termiņu Banka
nosaka, ņemot vērā nemateriālā aktīva lietderīgās izmantošanas laiku, ja tas ir noteikts; ja termiņš nav noteikts, tad Banka
noraksta nemateriālo aktīvu 5 gadu laikā. Nemateriālo aktīvu amortizācija tiek aprēķināta, izmantojot lineāro metodi.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi Bankas finanšu pārskatos tiek atspoguļoti pēc iegādes cenas atskaitot nolietojumu.
Bankas pamatlīdzekļu nolietojuma termiņi ir sekojoši:
	Ēkas				
Tehnoloģiskās iekārtas		

50 gadi
5 gadi

Transportlīdzekļi			

5 gadi

Citi pamatlīdzekļi			

10 gadi

	Datori				

5 gadi

Nepabeigtiem celtniecības objektiem un zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un
tekošais remonts tiek iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā periodā, kad tie radušies. Pamatlīdzekļu kapitāla remonta izdevumi tiek pievienoti attiecīgā aktīva bilances vērtībai, ja tie paildzina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku.
Nolietojuma aprēķināšanas metodes, lietderīgās lietošanas laiki un atlikusī vērtība tiek pārskatīti katru gadu.
Ieguldījumu īpašums
Investīciju īpašums ir īpašums, kas paredzēts nomas ienākumu gūšanai vai tiek turēts, lai gūtu ienākumus kapitāla vērtības pieauguma rezultātā, bet nav paredzēts pārdošanai saimnieciskās darbības gaitā, vai izmantošanai pašu saimnieciskās
darbības vajadzībām: pakalpojumu sniegšanai vai administratīvajiem mērķiem.
Mainoties īpašuma izmantošanas mērķiem, īpašums tiek pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem. Pārklasifikācijas datumā
īpašuma patieso vērtību, kādā tas uzskaitīts, pieņem par pamatlīdzekļa patieso vērtību turpmākai uzskaitei.
Ieguldījumu īpašums sākotnēji tiek atzīts bilancē pēc iegādes vērtības, kas tiek uzskatīta par tā patieso vērtību iegādes
brīdī, ieskaitot iegādes izdevumus, turpmāk šīs īpašums tiek pārvērtēts un uzskaitīts patiesajā vērtībā, par pamatu ņemot
tirgus cenu. Zemes gabalu, ēku un citu nekustamā īpašuma objektu patiesā tirgus vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz licencētu vērtētāju ikgadējo vērtējumu. Vērtības izmaiņas tiek atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā postenī “Peļņa vai
zaudējumi no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas”.
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Asociētie uzņēmumi
Asociētie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kuros Bankai ir būtiska ietekme, bet nav kontroles pār uzņēmumu, t.i., nav iespējas ietekmēt šo uzņēmumu finanšu un darbības politikas noteikšanu. Bankas finanšu pārskatos ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā tiek uzskaitīti atbilstoši pašu kapitāla metodei, bet sākotnēji tiek uzskaitīti pēc pašizmaksas. Ieguldījums ietver nemateriālo vērtību, kas identificēta iegādes brīdī, kura atspoguļota neto no vērtības samazināšanās.
Repo darījumi (repos)
Saskaņā ar vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (“repo”) realizētie vērtspapīri tiek uzskaitīti kā nodrošinātie
finanšu darījumi. Šajā gadījumā vērtspapīrus turpina atzīt bilancē, bet attiecīgas saistības pret darījuma partneriem tiek iekļautas rēķinos, kas maksājami saskaņā ar darījumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo). Starpība starp pārdošanas cenu un atpirkšanas cenu uzskatāma par procentu izdevumiem un tiek atzīta peļņas un zaudējumu aprēķinā visā repo
līguma darbības termiņā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi.
Saskaņā ar vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem (“reverse repo”) nopirktie vērtspapīri tiek atspoguļoti kā atbilstoši pirkšanas ar atpārdošanu darījumiem saņemamās summas. Starpība starp pirkšanas cenu un atpārdošanas cenu
uzskatāma par procentu ienākumiem un tiek aprēķināta visā reverse repo līguma darbības termiņā, pielietojot efektīvās
procentu likmes metodi.
Ja saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu nopirktie aktīvi tiek pārdoti trešajām pusēm, tad saistība atgriezt vērtspapīrus atpakaļ tiek uzskaitīta kā tirdzniecības saistība un tiek mērīta patiesajā vērtībā.
Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un tās ekvivalenti ietver kases atlikumus un prasības pret Latvijas Banku un citām kredītiestādēm, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus, atskaitot saistības pret Latvijas Banku un kredītiestādēm, kuru termiņš nepārsniedz 3
mēnešus.
Emitētie parāda vērtspapīri
Emitētie parāda vērtspapīri sastāv no Bankas vekseļiem. Parāda vērtspapīri sākotnēji tiek novērtēti pēc saņemtās atlīdzības patiesās vērtības, atskaitot ar darījumu saistītās izmaksas, un turpmāk tiek atspoguļoti pēc to amortizētās vērtības, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Saistības pret kredītiestādēm
Saistības pret kredītiestādēm ietver visas saistības, kas radušās darījumos ar iekšzemes un ārvalstu kredītiestādēm, kā
arī saistības pret Latvijas Banku un citām centrālajām bankām, t.sk. saistības pret kredītiestādēm par atlikumiem vostro
kontos, saistības pret kredītiestādēm par nepabeigtiem ārvalstu valūtas maiņas darījumiem un starpbanku kredītiem.
Sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētās saistības pret kredītiestādēm turpmāk tiek atspoguļotas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
Noguldījumi
Noguldījumi ir saistības, kas tiek atspoguļotas amortizētajā vērtībā un ietver sevī klientu tekošos kontus un noguldījumus, kā arī kredītiestāžu noguldījumus un kontus.
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Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis ietver tekošo un atlikto nodokli. Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas attiecas uz posteņiem, kuri tiek atzīti tieši pašu kapitālā.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijas Republikā ir tiešais nodoklis par uzņēmējdarbības ienākumu un tiek maksāts
15% apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Atliktais nodoklis tiek atzīts,
izmantojot bilances saistību metodi, ievērojot pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību uzskaites vērtību finanšu grāmatvedībā un summām, kas izmantotas nodokļu vajadzībām. Atzītā atliktā nodokļa summas pamatā ir paredzamais veids, kādā
tiks realizēta vai nokārtota aktīvu un saistību uzskaites vērtība, izmantojot nodokļu likmes, kuras ir spēkā bilances datumā.
Galvenās pagaidu atšķirības rodas piemērojot finanšu gramatvedības un nodokļu vajadzībām dažādas likmes un metodes
nosakot pamatlīdzekļu nolietojumu, uzkrājumus, nemateriālo aktīvu vērtību, investīciju īpašuma un kredītportfeļa vērtības
samazināšanos, ka aprēķinats kolektīvi. Ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to
iekļauj finanšu pārskatā tikai gadījumos, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma.
Uzkrājumi
Uzkrājums tiek atzīts bilancē tajā gadījumā, kad Bankai ir juridiskas saistības (juridiskais pienākums) (legal obligation)
vai no praktiskās darbības izrietošā saistība (constructive obligation) pagātnes notikuma rezultātā un pastāv varbūtība, ka
šīs saistības dzēšanai būs nepieciešama ekonomisko labumu aizplūšana. Ja efekts ir būtisks, uzkrājumi tiek noteikti, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, pielietojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības
pašreizējos tirgus novērtējumus un šai saistībai piemītošos riskus.
Uzkrājumi ar restrukturizāciju saistītām izmaksām tiek atzīti, kad Bankai ir oficiāls detalizēts restrukturizācijas plāns
un Banka restrukturizāciju ir uzsākusi vai publiski paziņojusi par plānojamo restrukturizāciju. Uzkrājums nākotnes operacionālajām izmaksām netiek izveidots.
Īstermiņa darbinieku labumi
Darbinieku īstermiņa labumi tiek novērtēti, neveicot diskontēšanu un norakstot tās izdevumos pēc attiecīgā pakalpojuma sniegšanas.
Uzkrājumi tiek atzīti paredzamo prēmiju izmaksu apmērā vai saskaņā ar vienošanos par piedalīšanos peļņas sadalē, ja
darbinieka iepriekš sniegto pakalpojumu rezultātā Bankai pastāv tiesiskās vai iespējamās saistības izmaksāt šim darbiniekam naudas summu un ja ir iespējams veikt ticamu saistību novērtējumu.
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem tiek aprēķināti katram Bankas darbiniekam, pamatojoties uz kopējo neizmantoto
atvaļinājuma dienu (t.i. nopelnītās, bet neizmantotās atvaļinājuma dienas) skaitu, reizinot to ar dienas vidējo darba algu
pēdējos sešos mēnešos un tai atbilstošo sociālās apdrošināšanas iemaksas summu.
Finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšana
Virkne Bankas grāmatvedības uzskaites politiku un to skaidrojumu pieprasa finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības
noteikšanu. Patiesās vērtības noteikšanai tika izmantotas zemāk izklāstītās metodes. Attiecīgajos gadījumos papildu informācija par patiesās vērtībās noteikšanā izmantotajiem pieņēmumiem tiek ietverta attiecīgajos pielikumos.
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Prasības pret citām kredītiestādēm
Par noguldījumu uz pieprasījumu, īstermiņa noguldījumu “overnight” un noguldījumu ar peldošu procentu likmi patieso vērtību uzskatāma to bilances vērtība. Fiksētos procentus nesošo noguldījumu patieso vērtību nosaka ar diskontētās
naudas plūsmas metodi, izmantojot spēkā esošās naudas tirgus procentu likmes parādsaistībām ar līdzīgu kredītrisku un
atlikušo termiņu līdz dzēšanai.
Aizdevumi klientiem
Aizdevumu aplēstā patiesā vērtība ir aplēsto nākotnes naudas plūsmu diskontētā summa. Paredzamo nākotnes naudas
plūsmu diskontēšanai izmanto spēkā esošo naudas tirgus procentu likmju līkne, kam pieskatīts attiecīgais kredītriska
uzcenojums.
Akcijas un pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
Akciju un pārējo vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu patieso vērtību nosaka, ņemot vērā piedāvājuma cenu atskaites datumā, ja tāda ir pieejama. Attiecībā par nekotējamo akciju, kuru pārdošana ir ierobežota, nelielu apjomu tika izdarīts pieņēmums, ka nav iespējams ticami aplēst patieso vērtību.
S.W.I.F.T akciju patiesā vērtība tika noteikta, pamatojoties uz “pārveduma summu”, kuru apstiprinājusi akcionāru pilnsapulce attiecīgajam gadam un kura ir jaunu akciju piedāvājuma cena un daļas atpirkšanas cena, dalībniekam izstājoties no
sabiedrības.
Atvasināti finanšu instrumenti
Valūtu mijmaiņas darījumu (currency swaps) patiesā vērtība tiek aplēsta, diskontējot paredzamās nākotnes naudas
plūsmas, kuras būs saņemamas un maksājamas attiecīgajās ārvalstu valūtās atlikušā termiņa līdz dzēšanai laikā, un pārrēķinot diskontēto naudas plūsmu starpību latos pēc Latvijas Bankas noteikta valūtas maiņas kursa. EURIBOR un LIBOR
procentu likmes tiek izmantotas kā etalonvērtība bezriska procentu likmēm, ko izmanto diskontēšanai.
Saistības pret citām kredītiestādēm un klientiem
Par noguldījumu ar nenoteiktu dzēšanas termiņu, kas ietver procentus nenesošos noguldījumus, aplēsto patieso vērtību
uzskatāma prasību uz pieprasījumu summa. Īstermiņa noguldījumu “overnight” patiesā vērtība ir to bilances vērtība. Fiksētos procentus nesošo noguldījumu patiesā vērtība fiksētos procentus nesošajiem noguldījumiem, kas nekotējas aktīvajā tirgū, tiek aplēsta ar diskontēto naudas plūsmu metodi, izmantojot procentu likmes jaunajām parādsaistībām ar līdzīgu atlikušo termiņu līdz dzēšanai.
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Ar kredītiem saistītās saistības
Parastas uzņēmējdarbības ietvaros Banka uzņemas ar kredītiem saistītās saistības, kas ietver saistības par kredītu piešķiršanu jeb neizmantotās saistības (undrawn loan commitments), akreditīvus un garantijas un nodrošina citus kredītu apdrošināšanas veidus.
Finanšu garantija ir līgums jeb Bankas apņemšanās samaksāt garantijas saņēmējam noteiktu naudas summu gadījumā,
ja parādnieks nav izpildījis savas līgumsaistības pret garantijas saņēmēju noteiktajā termiņā saskaņā ar parāda instrumenta
nosacījumiem.
Finanšu garantiju saistības Banka sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā, atskaitot attiecīgās darījuma izmaksas. Turpmāk šī saistība tiek vērtēta augstākajā no sākotnēji atzītas summas, atskaitot kumulatīvo amortizēto vērtību vai uzkrājumu iespējamiem
zaudējumiem summas saistībā ar šo garantiju. Uzkrājumi iespējamiem zaudējumiem saistībā ar finanšu garantijām un pārējām
ar kredītiem saistītajām saistībām tiek atzīti brīdī, kas zaudējumi uzskatāmi par iespējamiem un var tikt ticami aplēsti.
Ar finanšu garantijam saistītās saistībās un uzkrājumi pārējiem ar kredītiem saistītajām saistībām tiek atspoguļotas
postenī „Pārējās saistībās”.
Dividendes
Banka saņem dividendes no kapitāla instrumentiem, kas tiek atspoguļoti ienākumos brīdī, kad rodas tiesības saņemt
dividenžu maksājumu.
Paredzētās dividendes tiek atzītas finanšu pārskatos tikai tajā gadījumā, ja to izmaksu apstiprinājuši akcionāri.
Jauni standarti un interpretācijas, kas vēl nav stājušās spēkā
Pastāv vairāki jauni standarti, standartu grozījumi un interpretācijas, kas vēl nav stājušās spēkā gadā, kas noslēdzās
2008. gada 31. decembrī, un tāpēc nav pielietotas, sagatavojot šos finanšu pārskatus:
SFPIK Interpretācija Nr. 13 Pastāvīgo klientu programmas apskata grāmatvedības uzskaiti sabiedrībās, kuras organizē
vai ir citādāk iesaistīti pastāvīgo klientu programmās. Interpretācija attiecas uz pastāvīgo klientu programmām, kuru ietvaros klienti var saņemt atlaides, piemēram, preces vai pakalpojumus bez maksas vai ar atlaidi. SFPIK Interpretācija Nr. 13
neattiecas uz Bankas darbību, jo Banka nav ieviesusi šādas pastāvīgo klientu programmas.
Papildinājumi 2. SFPS Maksājums ar akcijām - pārstrādātais standarts izskaidro piešķiršanas un nepiešķiršanas apstākļu definīciju. Pārstrādātais 2. SFPS neattiecas uz Bankas darbību, jo Bankai nav kompensācijas plānu, kas ietvertu maksājumus ar akcijām.
Pārstrādātais 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana - ir veikti labojumi un paplašināta uzņēmējdarbības definīcija un
ieviestas arī citas būtiskas izmaiņas attiecībā uz biznesa kombināciju uzskaiti. 3. SFPS jāpiemēro Bankas finanšu pārskatiem
par 2010. gadu. Bankas vadība paredz, ka 3. SFPS neietekmēs Bankas finanšu pārskatus par iepriekšējiem periodiem.
8. SFPS Darbības segmenti nosaka informācijas uzrādīšanu par darbības segmentiem sadalījumā pa struktūrvienībām,
kuras vadība uzrauga, pieņemot lēmumus attiecībā uz operacionālām lietām. Darbības segmenti ir struktūrvienības, par
kurām ir pieejama atsevišķa finanšu informācija, kuru regulāri analizē Bankas darbības jautājumu galvenais lēmējs, lai izlemtu, kā iedalīt resursus un novērtēt darbību. Šis standarts neattiecas uz Banku.
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Pārstrādātais 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana (2007) ievieš terminu „visaptverošs ieņēmumu pārskats kopā”, kas atspoguļo izmaiņas pašu kapitālā pārskata perioda laikā, atskaitot tās izmaiņas, kas rodas no darījumiem ar akcionāriem. Visaptverošie ieņēmumi var tikt uzrādīti vai nu vienā visaptverošo ieņēmumu pārskatā (apvienojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu un
izmaiņas pašu kapitālā, kas nav saistītas ar akcionāriem, vienā pārskatā), vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā un atsevišķā
visaptverošo ieņēmumu pārskatā. Banka piemēros šo pārstrādāto standartu, sākot ar gadu, kas sākas 2009. gada 1. janvārī.
Pārstrādātais 23. SGS Aizņēmumu izmaksas novērš iespēju iegrāmatot aizņēmumu izmaksas kā aizņēmumu izmaksas
un pieprasa, lai Banka kapitalizē aizņēmumu izmaksas, ja tās tieši attiecas uz kvalificējamā aktīva iegādi, izveidošanu vai
ražošanu kā daļu no šāda aktīva izmaksām. Pārstrādātais 23. SGS obligāti jāpiemēro Bankas finanšu pārskatiem par 2009.
gadu. Bankas grāmatvedības uzskaites politikās tiks veiktas atbilstošas izmaiņas. Saskaņā ar pārejas noteikumiem Banka
piemēros pārstrādāto 23. SGS attiecībā uz aktīviem, kas atbilst standartā noteiktajām definīcijām, kuriem aizņēmumu izmaksu kapitalizācija ir uzsākta standarta spēkā stāšanās datumā vai pēc tā. Šīs izmaiņas neietekmēs Bankas 2009. gada finanšu pārskatā uzrādīto iepriekšējo pārskata periodu informāciju.
Pārstrādātais 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (2008) pieprasa uzskaitīt izmaiņas ieguldījumos meitas
sabiedrībās kā pašu kapitāla darījumu, ja netiek zaudēta kontrole. Kad Mātes sabiedrība zaudē kontroli pār meitas sabiedrību, saglabātā ieguldījuma daļa bijušajā meitas sabiedrībā tiek novērtēta patiesajā vērtībā, peļņu vai zaudējumus atzīstot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārstrādātais 27. SGS, kas būs spēkā, sagatavojot 2010. gada finanšu pārskatus, būtiski neietekmēs Bankas finanšu pārskatus.
Papildinājumi 32. SGS un 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana – finanšu instrumenti ar put opciju un saistības likvidācijas
gadījumā pieprasa klasificēt finanšu instrumentus ar put opciju un instrumentus, kas uzliek pienākumu sniegt citai pusei neto
aktīvu daļu tikai likvidācijas gadījumā, kā pašu kapitālu, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem. Papildinājumi, kuri būs spēkā,
sagatavojot 2009. gada finanšu pārskatus, un būs jāpiemēro retrospektīvi, būtiski neietekmēs Bankas finanšu pārskatus.
Papildinājumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana - Riska ierobežošanai pakļaujamie posteņi izskaidro esošo principu piemērošanu, kas nosaka, vai specifiski riski vai naudas plūsmu sastāvdaļas ir izmantojamas riska ierobežošanas attiecībās. Papildinājumi būs spēkā Bankas 2010. gada finanšu pārskatu sagatavošanas laikā, un tie būs jāpiemēro
retrospektīvi. Banka pašlaik novērtē šo papildinājumu potenciālo ietekmi.
SFPIK Interpretācija Nr. 15 Nekustamā īpašuma celtniecības līgumi skaidro, ka ieņēmumi no nekustamā īpašuma celtniecības līgumiem ir jāatzīst, ņemot vērā pabeigtības pakāpi, šādos gadījumos:
• līgums atbilst celtniecības līguma definīcijai saskaņā ar 11.3. SGS;
• līgums noslēgts vienīgi pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 18. SGS (piem., uzņēmumam nav jāsagādā celtniecības materiāli); un
• līgums noslēgts preču pārdošanai, bet ieņēmumu atzīšanas kritēriji 18.14. SGS izpildās vienlaicīgi ar progresu celtniecībā.
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Visos pārējos gadījumos ieņēmumus atzīst brīdī, kad ir izpildījušies visi 18.14. SGS ietvertie ieņēmumu atzīšanas kritēriji (piem., pabeidzot celtniecību vai nododot ekspluatācijā). SFPIK Interpretācija Nr. 15 neattiecas uz Bankas finanšu pārskatiem, jo Banka nesniedz nekustamā īpašuma celtniecības pakalpojumus, kā arī nenodarbojas ar nekustamā īpašuma celtniecību pārdošanas nolūkos.
SPFIK Interpretācija Nr. 16 Ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska apdrošināšana skaidro, ka:
• neto ieguldījumu riska ierobežošana var tikt piemērota tikai ārvalstu valūtu kursu svārstībām, kas rodas starp ārvalstu
meitas sabiedrības funkcionālo valūtu un mātes sabiedrības funkcionālo valūtu un tikai tādā apmērā, kas vienāds ar vai
mazāks par ārvalstu meitas sabiedrības neto aktīviem;
• apdrošināšanas instruments var piederēt jebkurai grupas sabiedrībai, izņemot ārvalstu meitas sabiedrībai, kuras risks
tiek apdrošināts;
• pārdodot meitas sabiedrību, kuras risks tika apdrošināts, kopējo peļņu vai zaudējumus no efektīvā riska apdrošināšanas
instrumenta pārklasificē uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
Interpretācija pieļauj sabiedrībai, kura pielieto pakāpenisko konsolidācijas metodi, izvēlēties grāmatvedības uzskaites
politiku, kā noteikt kopējās valūtas korekcijas, kas tiek pārklasificētas uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu neto ieguldījuma
pārdošanas brīdī, tā it kā tiktu izmantota tiešā konsolidācijas metode. SPFIK Interpretācija Nr. 16, kas jāpiemēro finanšu
pārskatiem par 2009. gadu, tiek piemērota perspektīvi esošajām riska ierobežošanas attiecībām un neto ieguldījumiem. Banka pašlaik novērtē SPFIK Interpretācijas Nr. 16 ietekmi.
SFPIK Interpretācija Nr. 17 Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem attiecas uz nemonetāro aktīvu nodošanu īpašniekiem un būs piemērojams perspektīvi attiecībā uz periodiem, kas sākas 2009. gada 15. jūlijā vai vēlāk. Saskaņā ar šo interpretāciju saistības izmaksāt dividendes ir jāatzīst brīdī, kad dividendes ir pienācīgi apstiprinātas un uzņēmums vairs nevar tās
mainīt, un tās ir jānovērtē nododamo aktīvu patiesajā vērtībā. Nododamo dividenžu uzskaites vērtība ir jāpārvērtē katrā
bilances datumā, izmaiņas atzīstot pašu kapitālā un saistībās par dividendēm. Kad saistības par dividendēm tiek dzēstas,
atšķirību starp nodotā aktīva uzskaites vērtību un maksājamo dividenžu vērtību, ja tāda ir radusies, atzīst peļņas vai zaudējuma aprēķinā.
Tā kā interpretācija ir piemērojama tikai sākot ar tās pieņemšanas datumu, tā neietekmēs finanšu pārskatus par periodiem pirms tā datuma. Turklāt, tā kā interpretācija attiecas uz nākotnē maksājamām dividendēm, kuras ir atkarīgas no valdes/akcionāru lēmuma, nav iespējams iepriekš noteikt tās piemērošanas ietekmi.
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3 .	RISKU PĀRVALDĪŠANA
Bankas darbība ir pakļauta dažādiem finanšu un nefinanšu riskiem un ietver kāda riska (zināma līmeņa ietvaros) vai
risku kombinācijas analīzi, izvērtēšanu, pieņemšanu un pārvaldīšanu. Risku pieņemšana ir finansiālajai darbībai piemītošais pamatelements. Biznesā iesaistītas personas ir neizbēgami pakļautas risku iedarbībai. Tādēļ Bankas stratēģiskais mērķis ir sasniegt attiecīgo līdzsvaru starp risku un ienākumiem un mazināt riska potenciāli negatīvu ietekmi uz Bankas finanšu rādītājiem.
Riska pārvaldīšanas sistēma, kas ir Bankas iekšējās kontroles sistēmas neatņemama sastāvdaļa, funkcionē atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas banku efektīvās uzraudzības pamatprincipiem.
Nozīmīgākie pamatriski ir reputācijas risks, kredītrisks, likviditātes risks, procentu likmes risks, ārvalstu valūtas risks
un operacionālais risks. Risku kontroles neatkarīgais process neaptver biznesa riskus, tādus kā dabas risku (izmaiņas apkārtējā vidē), tehnoloģisko risku un industriālo risku. Šos riskus Banka kontrolē stratēģiskās plānošanas procesa ietvaros.
Riska pārvaldīšana Bankā tiek īstenota centralizēti valdes uzraudzībā un saskaņā ar padomes apstiprinātajām politikām.
Risku pārvaldīšanas politikas tiek pārskatītas katru gadu. Bankā darbojas trīs komitejas, kuras ir atbildīgas par risku pārvaldīšanu: Kredītkomiteja, Resursu uzraudzības komiteja un Klientu darbību izvērtēšanas komiteja. Bez tam Iekšēja audita
dienests veic risku pārvaldīšanas sistēmas efektivitātes neatkarīgu auditu.
Bankas apstiprinātajās risku pārvaldīšanas politikās ir izklāstīti nozīmīgu risku identifikācijas, analīzes un novērtēšanas
principi, noteikti limitu risku nesošajiem darījumiem un atrunātas metodes, kā kontrolēt riskus un limitu ievērošanu, izmantojot drošu un mūsdienīgu vadības informācijas sistēmu. Pēc stāvokļa uz 2009. gada 1. janvāri Banka savu darbību veica
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, kā
arī piemēroja kapitāla pamatprincipus, ko ieviesa ar jaunākajiem Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ieteikumiem (Bāzeles II vienošanās).
Reputācijas risks
Pastāv risks, ka bankas var tikt izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, ja vien tajās
nav ieviestas un netiek īstenotas adekvātas šī riska konstatēšanas, kontroles un novēršanas programmas. Šajā sakarā Banka
ievieš un īsteno savās procedūrās principus un prasības, ko nosaka:
1. Latvijas Republikas likumi un likumpamatotie akti;
2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas apstiprinātie ieteikumi un vadlīnijas;
3. Starptautiskie normatīvie akti un rekomendācijas, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanu (AML/CFT);
4. Labākā starptautiskā prakse.
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Bankas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” politikas
un procedūras satur sekojošus pamatprincipus:
1. Klientu identifikācija, verifikācija un izpēte;
2. Klientu darbības nepārtraukta uzraudzība un kontrole;
3. Klientu darbības analīze;
4. Aizdomīgu un neparastu darījumu konstatācija, ziņošana tiesībsargājošām iestādēm;
5. Informācijas uzglabāšana par klientiem un to veikto darbību;
6. Darbinieku apmācība.
Kredītrisks
Banka ir pakļauta kredītriskam, kas ir materiālo zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja darījuma partneris nespēs
pildīt savas līgumsaistības pret Banku. Kredītriskam ir kritiska nozīme Bankas darbībā, tādēļ ir svarīgi šo risku pārvaldīt efektīvi.
Kredītriska avoti
Kredītrisks galvenokārt rodas, Bankai izvietojot finanšu līdzekļus citās kredītiestādēs, kā arī veicot kreditēšanas darbību
un darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem. Kredītrisks piemīt arī ārpusbilances finanšu instrumentiem, tādiem
kā akreditīvi, garantijas un saistības piešķirt overdrafta kredītu karšu kontiem.Turklāt pastāv arī piegādes risks (risks, ka
viens no darījuma partneriem savlaicīgi neveiks naudas līdzekļu piegādi).
Bankas, kas veic maksājumus, pakļautība kredītriskam var radīt ietekmi uz likviditātes pārvaldīšanas procesu, jo Bankai
ir nepieciešams uzturēt pietiekamu naudas līdzekļu summu galveno korespondentbanku kontos klientu maksājumu veikšanai, kā rezultātā dažkārt rodas būtiska risku koncentrācija saistībā ar dažiem darījuma partneriem.
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Kredītriska pārvaldīšana
Banka pārvalda, ierobežo un kontrolē kredītriska koncentrāciju tajos gadījumos, kad koncentrācija ir identificēta jebkādā līmenī, nosakot limitus atsevišķiem darījuma partneriem un savstarpēji saistītu klientu grupām, kā arī atsevišķām tautsaimniecības nozarēm un sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģioniem.
Banka veic pieņemtā kredītriska līmeņu strukturēšanu, nosakot limitus riska summām, kas rodas saistībā ar vienu atsevišķi darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu un saistībā ar nozarēm / sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģioniem. Šie limiti tiek kontrolēti un pārskatīti katru gadu vai biežāk, ja tas ir nepieciešams.
Kredītriska pārvaldīšana tiek īstenota, regulāri analizējot esošo un potenciālo aizņēmēju spēju pildīt savas saistības izmaksāt pamatsummu un procentus par kredīta izmantošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izmainot kreditēšanas limitus. Lēmuma pieņemšanai vērā tiek ņemti finansiālās analīzes, ārējo reitingu un aizņēmēju un darījuma partneru biznesa
vides analīzes rezultāti.
Kredītriska pārvaldīšanā Banka pielieto dažādas metodes, kuras paredzētas kredītiestādēm un ne-MFI (monetārās finanšu iestādes). Šīs metodes tiek konsekventi pielietotas visiem izmantojamiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā bilances
un ārpusbilances darījumiem ar vienu atsevišķu darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu, kā arī piegādes
riskam, kas piemīt ārvalstu valūtas darījumiem.
Limitus darījumiem ar kredītiestādēm izskata Resursu uzraudzības komiteja un apstiprina valde. Limitus darījumiem ar
ne-MFI izskata Kredītkomiteja un apstiprina valde vai padome atbilstoši piešķirtajiem pilnvarojumiem.
Regulējošās prasības piemērojamas arī darījumiem ar savstarpēji saistītu klientu grupu un ar saistītām personām.
Atbilstoši noteikumiem jebkurš kredītrisks, ko sabiedrība uzņemas darījumos ar nesaistīto personu nedrīkst pārsniegt
25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Taču noteikumi arī nosaka, ka daži darījumi, piemēram prasības pret kredītiestādēm ar
dzēšanas termiņu līdz 1 gadam, regulējošo prasību kontekstā nav uzskatāmi par darījumiem, kuriem piemīt kredītrisks.
Atbilstoši noteikumiem kredītriskam pakļauto darījumu ar Bankas saistītām personām kopsumma nedrīkst pārsniegt
15% no Bankas pašu kapitāla.
Kredītriska mazināšanas politika
Banka pielieto dažādas metodes kredītriska mazināšanai, no kuriem tradicionālais ir nodrošinājuma turēšana atbilstoši
vispārpieņemtai praksei. Banka ievēro prasības un kritērijus, kas attiecas uz Bankas pieņemamiem nodrošinājuma veidiem.
Pieprasāmā nodrošinājuma summa var mainīties atkarībā nodarījuma veida, bet parasti tā tiek noteikta tādā apmērā, kāds
ir nepieciešams neatmaksātās aizdevuma pamatsummas segšanai.
Ar kredītiestādēm Banka parasti veic darījumus bez nodrošinājuma.
Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 47. pielikumā.
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Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks ka Bankai radīsies grūtības naudas līdzekļu piesaistīšanā, lai noteiktajos termiņos izpildītu savas saistības. Likviditātes risks pastāv aktīvu un pasīvu termiņstruktūras nesabalansētības gadījumā. Termiņstruktūras sabalansētība un/vai kontrolētā termiņstruktūras nesabalansētība un aktīvu un pasīvu procentu likmes ir ļoti nozīmīgi faktori finanšu institūciju, tajā skaitā Bankas pārvaldīšanā. Finanšu institūcijām pilnīgi sabalansēta termiņstruktūrā ir reti
sastopama, jo tās bieži vien veic dažāda veida darījumus, kuru termiņi nav noteikti. Nesabalansētā pozīcija potenciāli kāpina
ienesīgumu, bet var arī palielināt zaudējumu risku.
Likviditātes riska pārvaldīšanas process
Banka veic likviditātes pārvaldīšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību jebkurā laikā un tādējādi
izpildītu visas ar naudas plūsmu saistītās saistības noteiktajā termiņā.
Banka meklē iespējas aktīvi atbalstīt diversificēto un stabilo finansēšanas bāzi, kas sevī ietver emitētos parāda vērtspapīrus, ilgtermiņa un īstermiņa kredītus no citām bankām, lielo korporatīvo klientu un privātpersonu noguldījumus, minēto
bāzi papildinot ar diversificētajiem portfeļiem, kuros iekļauti augsti likvīdie aktīvi, nodrošinot Bankas spēju operatīvi un
vienmērīgi reaģēt uz neparedzētām likviditātes prasībām.
Bankas valde pārskata un apstiprina Bankas likviditātes politiku. Atbilstoši šai politikai Bankai ir pienākums uzturēt
pietiekamu likvīdo aktīvu krājumu finanšu saistību izpildei, bet ne mazāk kā 30% no Bankas tekošo saistību kopsummas.
Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām Banka ik dienu aprēķina likviditātes rādītāju, kas ir obligāts visām bankām. Banka bija ievērojusi iepriekš minēto rādītāju divpadsmit mēnešu periodā, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī.
2008. gada 31.decembrī Bankas likviditātes rādītājs bija 76,87% (2007. gada 31. decembrī : 69,5%).
Banka likviditātes pārvaldīšanas politikā noteiktas šādas prasības:
• naudas plūsmas plānošana galveno valūtu griezumā un šajā sakarā nepieciešamā likvīdo aktīvu apjoma nodrošināšana;
• diversificēto finansēšanas avotu uzturēšana;
• parādu koncentrācijas un veidu (profila) pārvaldīšana;
• parādu finansēšanas plānu izstrāde un izpilde;
• augsti likvīdo aktīvu (īstermiņā viegli realizējamie aktīvi, kas tiek turēti nolūkā nodrošināties pret jebkādiem pārrāvumiem naudas plūsmā) portfeļa turēšana;
• likviditātes un finansēšanas plānu izstrāde neparedzētiem apstākļiem;
• bilancē atspoguļojamo likviditātes rādītāju ievērošanas un to atbilstības regulējošām prasībām pārraudzība.
Pārraudzība, kontrole un atskaites datu sniegšana tiek veikta, pamatojoties uz naudas plūsmas novērtēšanas un plānošanas attiecīgi nākamai dienai un nākamam mēnesim, jo minētie laika periodi ir īpaši nozīmīgi likviditātes pārvaldīšanā. Plānošanas sākumpunkts ir finanšu saistību līgumisko dzēšanas termiņu un finanšu aktīvu gaidāmo naudas plūsmu analīze.
Resursu pārvalde no Bankas struktūrvienībām saņem informāciju par finanšu aktīvu un pasīvu likviditātes profilu, kā
arī detalizēto informāciju par citām sagaidāmām naudas plūsmām no nākotnē plānojamiem darbības veidiem. Resursu pārvalde nodrošina pietiekamu īstermiņa likvīdo aktīvu portfeļa turēšanu. Šos aktīvus pārsvarā veido īstermiņa likvīdie tirdzniecības vērtspapīri, kredīti bankām un citi starpbanku tirgū izvietotie līdzekļi, kas nodrošina pietiekamu likviditātes līmeņa uzturēšanu Bankā kopumā.
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Ikdienas plānošana tiek veikta, balstoties uz aktīvu un saistību līgumisko dzēšanas termiņu pārraudzības rezultātiem un
analizējot informāciju par klientu ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem. Ikmēneša plānošana tiek veikta, pamatojoties
uz aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīzes datiem.
Resursu pārvalde pārrauga ikdienas likviditāti un regulāri veic likviditātes stresa testēšanu, pielietojot dažādus scenārijus, kas iekļauj normālus un grūti pārvaramos apstākļus finanšu tirgos. Normālos tirgus apstākļos likviditātes pārskati, kuros norādīta Bankas likviditātes pozīcija, vadībai tiek iesniegti ik nedēļu. Lēmumus par Bankas likviditātes pārvaldīšanu
pieņem Resursu uzraudzības komiteja, bet Resursu pārvalde pieņemtos lēmumus izpilda.
Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 42. pielikumā.
Valūtas risks (ārvalstu valūtas risks)
Ārvalstu valūtas risks ir varbūtība, ka valūtas kursu svārstības ietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un naudas plūsmas.
Bankai ir aktīvi un saistības, kuras denominētas dažādās ārvalstu valūtās. Ārvalstu valūtu risks rodas, kad kādā ārvalstu valūtā denominēto faktisko vai prognozējamo aktīvu summa ir lielākā vai mazāka par saistību summu šajā ārvalstu
valūtā. Sīkāka informācija par Bankas pakļautību ārvalstu valūtas riskam gada beigās ietverta 18. pielikumā, 19. pielikumā
un 43. pielikumā.
Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām ārvalstu valūtās maiņas kursos, pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2008. gada un 2007. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņemot Latvijas lata kursa krišanos pret citam valūtām par 10%, ietverta 43. pielikumā.
Ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas process
Ārvalstu valūtas pārvaldīšanas politikā noteikti šī riska pārvaldīšanas un kontroles principi, kā arī ārvalstu valūtās denominēto darījumu regulēšanas principi, kas Bankai palīdz veikt kontroli pār atklātām valūtas pozīcijām.
Limiti atklātai pozīcijai vienā atsevišķā ārvalstu valūtā un kopumā visās ārvalstu valūtās tiek noteikti darbadienas beigās
(overnight position-pozīcija, kas paliek atklāta līdz nākamai darbadienai) un dienas laikā veicamajiem valūtas darījumiem
(intraday position) un šie limiti tiek kontrolēti katru dienu.
Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" atklātā pozīcija katrā atsevišķā ārvalstu valūtā nedrīkst pārsniegt 10% no Bankas pašu
kapitāla, bet atklātā pozīcija kopumā visās ārvalstu valūtās nedrīkst pārsniegt 20% no Bankas pašu kapitāla.
Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 43. pielikumā.
Procentu likmju risks
Procentu likmes risks ir varbūtība, ka var rasties izmaiņas ar finanšu instrumentiem saistītās nākotnes naudas plūsmas
summā (naudas plūsmas procentu likmes risks) vai risks, ka var rasties izmaiņas patiesajā vērtībā finanšu instrumentiem
(patiesās vērtībās procentu likmes risks) tirgus procenku likmju svārstību dēļ. Pakļautība procentu likmju riskam ir atkarīga
no perioda, kura laikā finanšu instrumentu procentu likme paliek nemainīga.
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Procentu likmes riska avoti
Procentu likmju risks rodas, kad kādā faktisko vai prognozējamo aktīvu ar attiecīgu dzēšanas termiņu summa ir lielāka
vai mazāka par faktisko vai prognozējamo saistību summu tajā pašā dzēšanas termiņā.
Banka ir pakļauta naudas plūsmas procentu likmes riskam, jo procentu likmju svārstības ietekmē Bankas tīro procentu
maržu un tīro procentu ienākumu summu, kam par cēloni ir nesaskaņotā aktīvu un pasīvu, kas ir jūtīgi pret procentu likmju
svārstībām, termiņstruktūra. Banka nav pakļauta finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņu riskam.
Procentu likmes riska pārvaldīšanas process
Procentu likmes riska pārvaldīšanas politikā noteikti procentu likmes riska pārvaldīšanas principi, metodes un veidi.
Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām to finanšu
instrumentu patiesajā vērtībā, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā un to finanšu aktīvu patiesajā vērtībā, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ņemot
vērā, ka minētās izmaiņas izraisījušas izmaiņas procentu likmēs), pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2008. gada un
2007. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņemot 100 bāzes punktu (bp) simetrisko kritumu vai kāpumu visās
ienesīgumā līknēs, izklāstīta 44. pielikuma.
Kapitāla pārvaldīšana
Banka pārvalda kapitālu, kas plašākā nozīmē ir tās bilancē parādītais pašu kapitāls, sekojošiem mērķiem:
• kapitāla pietiekamības regulējošo prasību izpildei;
• Bankas spējas turpināt savu darbību saskaņā ar darbības nepārtrauktības principu saglabāšanai, lai nodrošinātu ienākumus saviem akcionāriem;
• darbības attīstībai nepieciešamās spēcīgās kapitāla bāzes nodrošināšanai.
Bankas vadība veic ikdienas pārraudzību, kontrolējot iekšējā kapitāla pietiekamību un regulējamā kapitāla izmantošanu,
pielietojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ieteiktās metodes un ievērojot Eiropas Kopienas direktīvas, kuras ieviesa
praksē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Banka ik mēnesi sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai visu nepieciešamo
informāciju.
Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem kapitāla pietiekamības rādītājs
Latvijas bankām nedrīkst būt mazāks par 8% - Bankas darbības rādītājs, kas ir Bankas pašu kapitāla attiecība pret riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu un pret nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances
posteņu kopsummu. Nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma tiek aprēķināta kā tirgus
risku kapitāla prasību kopsumma, ko reizina ar koeficientu 12,5.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi saskan ar Bāzeles kapitāla vienošanos un tās grozījumiem. Saskaņā ar Bāzeles kapitāla vienošanos kapitāla pietiekamības rādītājs nedrīkst būt
mazāks par 8%.
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Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 41. pielikumā.
Tirgus risks
Banka pievērš lielu uzmanību tirgus riska kontrolei un analīzei. Banka ir apstiprinājusi tirdzniecības portfeļa politiku,
kura nosaka tirdzniecības portfeļa struktūru, maksimālo pozīcijas apjomu ar vienu emitentu, limitus noteiktām vērtspapīru termiņstruktūrām. Tirdzniecības portfeļa politiku realizē Resursu uzraudzības komiteja, bet regulāri kontrolē iekšējā
audita dienests.
Cenu risks
Cenu risks ir risks, ka finanšu instrumenta vērtība var svārstīties tirgu cenu izmaiņu rezultātā, ja šīs izmaiņas izraisa
faktori, kas ietekmē konkrētu finanšu instrumentu vai visus tirgū tirgotos finanšu instrumentus. Cenu risks rodas brīdī, kad
Banka atver garo vai īso pozīciju finanšu instrumentā.
Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām vērtspapīru
cenās, pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2008. gada un 2007. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņemot
izmaiņas visu vērtspapīru cenās par 5%:
2008
Tīrais ienākums
LVL

2007
Tīrais ienākums
LVL

Vērtspapīru cenu kāpums par 5%

18 657

278 097

Vērtspapīru cenu kritums par 5%

(18 657)

(278 097)

						
Operacionālais risks
Operacionālais risks – Bankas zaudējumu rašanās risks personāla kļūdu, programmu tehniskā nodrošinājuma bojājumu,
neparedzētu apstākļu, ugunsgrēka un citu līdzīgu faktoru ietekmes rezultātā. Lai novērstu šāda veida zaudējumus, Bankā ir
izstrādāta virkne iekšējo normatīvo dokumentu - iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, tehnisko sistēmu
drošības noteikumi, informācijas klasifikācijas noteikumi, un citi nolikumi un noteikumi. Valde ir nozīmējusi personas, kas
ir atbildīgas par visu augstāk minēto Bankas iekšējo dokumentu prasību ievērošanu.
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4.

PROCENTU IENĀKUMI

Kredīti
Kredīti
Norēķinu kartes

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

3 883 201

3 023 953

3 848 727

3 005 948

34 474

18 005

Prasības pret Latvijas Вanku

307 486

125 509

Prasības pret kredītiestādēm

2 138 285

1 862 585

653 717

251 660

Klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri
Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri

648 974

364 246

7 631 663

5 627 953

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

2 612 117

1 455 040

Saistības pret kredītiestādēm

78 291

192 427

Parāda vērtspapīri

39 630

54 667

697

502

2 730 735

1 702 636

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

2 342 787

2 308 946

5.

PROCENTU IZDEVUMI

Saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā
Noguldījumi

Pakārtotās saistības

6.

KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI

Darījumu apkalpošana
Valūtas darījumi

181 899

99 628

Starpbanku pakalpojumi

131 729

108 454

Norēķinu karšu apkalpošana

117 206

125 416

65 705

65 370

Trasta operācijas
Vērtspapīru kontu apkalpošana

45 633

19 877

Skaidras naudas operācijas

28 487

18 070

Izsniegtās garantijas

28 012

46 244

Akreditīvi

11 615

7 465

2 953 073

2 799 470

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

7.

KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI

Korespondentbanku pakalpojumi

501 573

734 875

Norēķinu kartes

68 058

62 017

Darījumi ar vērtspapīriem

36 957

24 951

Starpnieku pakalpojumi

18 349

66 795

Citi
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8. 	FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMU (ZAUDĒJUMI)/PEĻŅA
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem

2 440 792

456 341

(Zaudējumi)/ peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas

(742 156)

305 009

(Zaudējumi)/ peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības
Zaudējumi no finanšu instrumentu pārvērtēšanas

1 698 636

761 350

(2 429 464)

268 609

(446 315)

(235 595)

(2 875 779)

33 014

(1 177 143)

794 364

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Saņemtās soda naudas

71 376

-

Peļņa no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas

12 045

173 252

Pārējie

16 646

9 127

100 067

182 379

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

9. 	CITI PARASTIE IENĀKUMI

10. 	ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Personāla atalgojums

2 505 034

2 079 276

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

499 297

399 444

Profesionālie pakalpojumi

494 257

462 303

Reprezentācijas izdevumi

444 358

170 796

Neatskaitāmais priekšnodoklis

276 035

365 307

Pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana

256 646

256 260

Dienesta komandējumi

243 380

131 264

Sakaru izdevumi

215 317

204 487

Kancelejas preces un saimnieciskais inventārs

134 481

67 323

Ārzemēs samaksātie nodokļi

95 086

26 456

Autotransports

62 368

61 955

Izdevumi par norēķinu kartēm

18 245

29 770

Izdevumi apsardzei

8 007

7 271

Nekustamā īpašuma nodoklis

7 374

20 987

Zemes nomas maksa

4 839

949

Pārējie

232 084

196 982

5 496 808

4 480 830
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11.	CITI PARASTIE IZDEVUMI
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Dalības maksa asociācijās

75 310

78 274

Reklāma

29 674

156 730

166

1 089

-

962

Soda nauda
Zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas
Pārējie

8 362

5 608

113 512

242 663

12.	UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMIEM NO AKTĪVU VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANĀS
	UN ĀRPUSBILANCES SAISTĪBĀM KUSTĪBAS ANALĪZE
Uzkrājumi
līdz termiņa
beigām turētiem
ieguldījumiem
LVL

Speciālie
uzkrājumi
kreditiem
LVL

Uzkrājumi
prasībām pret
kredītiestādēm
LVL

Uzkrājumi
pārējiem
aktīviem
LVL

Uzkrājumi
ārpusbilances
saistībām
LVL

Kopā
LVL

Uzkrājumi
2006. gada 31. decembrī

-

1 212 665

105

34 555

37 200

1 284 525

Norakstītās summas

-

(1 880)

(100)

(34 759)

-

(36 739)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums

-

208 672

-

14 986

-

223 658

Speciālo uzkrājumu
samazinājums

-

(71 666)

-

-

(37 200)

(108 866)

Starpība no ārvalstu valūtu
kursa svārstībām

(5)

204

-

(46 807)

-

(47 006)

Uzkrājumi
2007. gada 31. decembrī

-

1 300 785

-

14 986

-

1 315 771

Norakstītās summas

-

(136 723)

-

(8 380)

-

(145 103)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums

36 592

599 775

-

1 406

-

637 773

Speciālo uzkrājumu
samazinājums

-

(45 557)

-

(1 433)

-

(46 990)

(1 008 307)

-

-

-

(1 008 307)

-

32 724

-

-

-

32 724

36 592

742 697

-

6 579

-

785 868

Kredītu pārdošana
Starpība no ārvalstu valūtu
kursa svārstībām
Uzkrājumi
2008. gada 31. decembrī
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13.	UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS
a) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

329 761

253 100

Iepriekšējos gados ārvalstīs nomaksātā ienākuma nodokļa korekcija

(21 901)

(27 879)

35 316

18 860

343 176

244 081

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

390 612

1 740 011

58 592

261 002

Atliktais ienākuma nodoklis
Tekošo un atlikto nodokļu aprēķināšanai Banka piemēro 15% nodokļa likmi (2007: 15%).
b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām

Peļņa pirms nodokļiem
Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, piemērojot 15% likmi
Neatskaitāmās izmaksas /(neapliekami ieņēmumi)

306 485

10 958

Iepriekšējos gados ārvalstīs nomaksātā ienākuma nodokļa korekcija

(21 901)

(27 879)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

343 176

244 081

c) Atliktā nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības ir aprēķinātas, izmantojot sekojošas īslaicīgas starpības starp bilances vērtību un aktīvu un saistību vērtību, kas apliekama
ar nodokļiem:
Aktīvi
31.12.2008
LVL

Aktīvi
31.12.2007
LVL

Saistības
31.12.2008
LVL

Saistības
31.12.2007
LVL

Neto atliktā
nodokļu aktīvi
31.12.2008
LVL

Neto atliktā
nodokļu aktīvi
31.12.2007
LVL

113 459

6 799

-

-

113 459

6 799

Pamatlīdzekļi

-

-

(420 209)

(269 913)

(420 209)

(269 913)

Pārējie aktīvi

-

-

(152)

(129)

(152)

(129)

39 106

30 763

-

-

39 106

30 763

152 565

37 562

(420 361)

(270 042)

(267 796)

(232 480)

Patiesajā vērtībā novērtēti
finanšu instrumenti
ar atspoguļojumu peļņas
vai zaudējumu aprēķinā

Pārējās saistības
Atzītie neto atliktā nodokļa
aktīvi /(saistības)
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14.	NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
No nerezidentiem ieturētais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Kopā samaksātie nodokļi

15.

31.12.2008
LVL
746 967

31.12.2007
LVL
554 343

532 901
53 972
7 368
608

422 873
18 154
25 873
534

1 341 816

1 021 777

KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET LATVIJAS BANKU

Nauda kasē
Atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā
Uzkrātie ienākumi atlikumam korespondentkontā Latvijas Bankā

31.12.2008
LVL
860 206
7 793 511
5 247
8 658 964

31.12.2007
LVL
886 375
7 536 493
2 920
8 425 788

Bankas mēneša vidējam latu korespondentkonta atlikumam Latvijas Bankā ir jāpārsniedz obligāto rezervju prasību apjoms. Pārskata datumā banka ir izpildījusi šīs
Latvijas Bankas prasības.
Ikmēneša vidējā obligāto rezervju prasību norma periodā no 2008. gada 24. decembra līdz 2008. gada 24. janvārim bija LVL 7 869 993 (2007: LVL 6 569 011). Obligāto
rezervju prasību norma tiek salīdzināta ar ikmēneša vidējo atlikumu (latos) korespondentkontā.

16.	NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI
Nauda kasē
Līdzekļu atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā
Prasības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm
Saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm

17.

31.12.2008
LVL
860 206
7 793 511
8 653 717
88 361 359
(579 299)
96 435 777

31.12.2007
LVL
886 375
7 536 493
8 422 868
48 839 792
(2 634 190)
54 628 470

31.12.2008
LVL
45 159 037
44 192 939
89 351 976

31.12.2007
LVL
43 514 183
6 440 314
49 954 497

31.12.2008
LVL
354 759
79 573 472
9 423 745
89 351 976

31.12.2007
LVL
3 031 301
41 820 006
5 103 190
49 954 497

PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM

Prasības uz pieprasījumu
Tērmiņa noguldījumi kredītiestādēs

Nākamā tabula parāda prasību pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:

Prasības pret LR reģistrētajām kredītiestādēm
Prasības pret ESAO valstīs reģistrētajām kredītiestādēm
Prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm

Bankās un citās finanšu iestādēs izvietoto noguldījumu koncentrācija
2008. gada 31. decembrī saistības pret kredītiestādem, kas atsevišķi ir vairāk kā 10% no saistībam pret bankām un citām finanšu iestādēm, veidoja atlikums ar vienu finanšu iestādi un kopsummā bija LVL 71 752 151. 2007. gada 31. decembrī - ar divām finanšu iestādēm kopsummā LVL 37 192 301.
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18.	TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ TURĒTIE VĒRTSPAPĪRI

Kopā parāda vērtspapīri
Valsts parāda vērtspapīri
Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

33 177

4 280 772

-

110 175

33 177

4 170 597

339 964

1 281 162

373 141

5 561 934

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

23 202

3 143 763

Nākamā tabula atspoguļo tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru sadalījumu pa emitentu grupām:

Finanšu iestāžu parāda vērtspapīri

9 975

811 203

Privāto sabiedrību parāda vērtspapīri

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri

-

215 631

Centrālo valdību parāda vērtspapīri

-

110 175

Kopā parāda vērtspapīri

33 177

4 280 772

Privāto sabiedrību akcijas

250 622

938 579

86 359

310 011

Kredītiestāžu akcijas
Finanšu iestāžu akcijas
Kopā akcijas

2 983

32 572

339 964

1 281 162

373 141

5 561 934

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Nākamā tabula atspoguļo tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru ģeogrāfisko sadalījumu:

ES valstu parāda vērtspapīri
Pārējo ESAO dalībvalstu parāda vērtspapīri
Pārējo valstu parāda vērtspapīri

-

2 901 516

33 177

1 251 627

-

127 629

Kopā parāda vērtspapīri

33 177

4 280 772

LR akcijas

62 647

279 677

Pārējo ES valstu akcijas
Pārējo ESAO dalībvalstu akcijas

-

33 259

48 094

138 105

Pārējo valstu akcijas

229 223

830 121

Kopā akcijas

339 964

1 281 162

373 141

5 561 934
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Pārklasifikācija no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu instrumentiem
Saskaņā ar papildinājumiem 39. SGS un 7. SFPS (izklāstīti 2. pielikumā) Banka pārklasificēja noteiktus tirdzniecības
aktīvus līdz termiņa beigām turētos finanšu instrumentos. Saskaņā ar minētajām izmaiņām Banka identificēja finanšu
aktīvus, attiecībā uz kuriem nodoms turēt tos pārdošanai īstermiņā bija mainījies. Bankai bija nolūks un spēja turēt
šos finanšu aktīvus līdz to dzēšanas termiņam vai paredzamai nākotnei. Attiecībā uz pārklasifikācijai identificētajiem
tirdzniecības aktīviem, pasliktināšanās finanšu tirgos 2008. gada trešajā ceturksnī, pēc Bankas ieskatem, ir reti apstākļi, kas
ļauj pārklasificēt šos tirdzniecības aktīvus.
Atbilstoši izmainītajam 39. SGS pārklasifikācija tika veikta ar 2008. gada 1. jūlija datumu un pēc pārklasifikācijas datuma
patiesās vērtības. Tabulā ir uzrādīta pārklasificēto finanšu aktīvu uzskaites vērtība un patiesā vērtība:
01.07.2008
Uzskaites vērtība
LVL
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu instrumenti,
kas pārklasificēti līdz termiņa beigām turētos
finanšu instrumentos

6 755 009
6 755 009

01.07.2008
31.12.2008
Patiesā vērtība Uzskaites vērtība
LVL
LVL

6 755 009
6 755 009

6 073 642
6 073 642

31.12.2008
Patiesā vērtība
LVL

5 513 709
5 513 709

Finanšu instrumenti, kas pārklasificēti līdz termiņa beigām turētos ieguldījumos, patiesā vērtība pārklasifikācijas datumā
un uz 2008. gada 31. decembrī ir noteikta, ņemot vērā to kotēto tirgus cenu.					
Zemāk redzamajā tabulā uzrādītas summas, kas 2008. gada laikā atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šīs summas
attiecināmas uz finanšu aktīviem, kas tika pārklasificēti no tirdzniecības aktīviem:
Peļņa
LVL
Periods pēc pārklasifikācijas
Pārvērtēšanas peļņa no tirdzniecības finanšu instrumentiem,
kas tika pāklasificēti līdz termiņā beigām turētos finanšu instrumentos

1 253 478
1 253 478

Zemāk redzamajā tabulā norādītas summas, kas būtu jāatzīst periodā, kas sekoja 2008. gadā veiktajai pārklasifikācijai,
ja šī pārklasifikācija netiktu veikta:
Zaudējumi
LVL
Periods pēc pārklasifikācijas
Tīrie zaudējumi no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas
vai zaudējumu aprēķinā, kas pārklasificēti līdz termiņa beigām turētos finanšu instrumentos

(1 241 300)
(1 241 300)

2008. gada 1. jūlijā efektīvās procentu likmes tirdzniecības nolūkā turētiem aktīviem, kas pārklasificēti līdz termiņa
beigām turētos ieguldījumos, bija no 6.2 līdz 9.2 procentiem.
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Līdz termiņa beigām turēto finanšu instrumentu pārklasifikācija
Banka ir pārdevusi noteiktus līdz termiņa beigām turētus aktīvus.					
Banka identificēja līdz termiņa beigām turētus aktīvus, kuru kvalitātes pasliktināšanās notikusi atsevišķa notikuma
rezultātā, kas ir ārpus Bankas kontroles, kas nepieder pie notikumiem, kas atkārtojas, un kuru iepriekš Banka nav varējusi
saprātīgi paredzēt. Globālo finanšu tirgu situācijas pasliktināšanās, kas notikusi 2008. gada trešajā ceturksnī, ir SFPS
grozījumos citēto atsevišķo notikumu piemērs. Banka secinājusi, ka šī pasliktināšanās izraisa nepieciešamību līdz termiņa
beigām turētus finanšu instrumentus pārklasificēt tirdzniecības nolūkā turētos vērtspapīros un pārdot tos.
Laika periodā no 2008. gada 16. aprīla līdz 2008. gada 29. oktobrim iepriekš minētie līdz termiņa beigām turēti finanšu
instrumenti tika pārklasificēti tirdzniecības nolūkā turētos finanšu instrumentos, turpmāk tos pārdodot pēc to patiesās
vērtības, kas bijusi spēkā šajā datumā. Zemāk redzamajā tabulā norādīti pārklasificētie un pārdotie līdz termiņa beigām
turēti finanšu instrumenti, to uzskaites vērtība un patiesā vērtība attiecīgajos pārdošanas datumos.

Pārklasificētie un pārdotie līdz termiņa beigām turēti finanšu instrumenti

Uzskaites vērtība
pārdošanas datumā
LVL
3 413 500
3 413 500

Patiesā vērtība
pārdošanas datumā
LVL
2 902 417
2 902 417

Finanšu instrumentu patiesā vērtība pārdošanas datumā ir to pārdošanas cenas.
Zemāk redzamajā tabulā uzrādīts pārvērtēšanas rezultāts, kas atzīts tīrajos izdevumos 2008. gada laikā un ir attiecināms
uz pārklasificētajiem un pārdotajiem līdz termiņa beigām turētiem finanšu instrumentiem.
Zaudējumi
LVL
Zaudējumi no pārdoto līdz termiņa beigām turēto un kategorijā „tirdzniecības nolūkā turēti”
pārklasificēto finanšu instrumentu pārvērtēšanas

(511 083)
(511 083)
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19.	ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI
Zemāk redzamajā tabulā norādītas Bankas ārpusbiržas ārvalstu valūtas nākotnes līgumos (forward exchange
contracts) noteiktās un uz 2008. gada 31. decembrī neatmaksātās summas. Zemāk norādītās ārvalstu valūtas summas
tika konvertētas pēc maiņas kursa, kas bija spēkā bilances datumā. Ārvalstu valūtas nerealizētā peļņa un zaudējumi no
šiem līgumiem, kuriem nav iestājies saistību izpildes termiņš, kopā ar summām, kuras maksājamas un saņemamas par
līgumiem, kuriem ir iestājies saistību izpildes termiņš, bet līgumos paredzētie maksājumi vēl nav veikti, tika atzīti peļņas
un zaudējumu aprēķinā un patiesajā vērtībā novērtētos finanšu instrumentos ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, atbilstoši attiecīgajam gadījumam.
31.12.2008
Aktīvi
LVL

31.12.2008
Saistības
LVL

31.12.2007
Aktīvi
LVL

31.12.2007
Saistības
LVL

83 120 051
83 120 051

82 646 906
82 646 906

161 066 322
161 066 322

161 072 420
161 072 420

Nominālvērtība
Nākotnes valūtas maiņas (SWAP) līgumi
Patiesā vērtība
Nākotnes valūtas maiņas (SWAP) līgumi

792 109

321 684

739 462

740 557

792 109

321 684

739 462

740 557

31.12.2007
Aktīvi
LVL

31.12.2007
Saistības
LVL

65 080 921

64 588 630

95 985 401
161 066 322

96 483 790
161 072 420

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (SWAP) līgumu ģeogrāfisko sadalījumu:
31.12.2008
31.12.2008
Aktīvi
Saistības
LVL
LVL
Nākotnes valūtas maiņas (SWAP)
līgumi ar LR reģistrētām kredītiestādēm
49 758 251
49 742 028
Nākotnes valūtas maiņas (SWAP)
līgumi ar pārējās valstīs reģistrētām kredītiestādēm
12 799 570
12 836 950
20 562 230
20 067 928
Nākotnes valūtas maiņas (SWAP)
līgumi ar pārējiem klientiem
83 120 051
82 646 906

Zemāk redzamajā tabulā norādīti līgumā noteiktie vidējie valūtu maiņas kursi galvenajām valūtām Bankas noslēgtajiem ārpusbiržas ārvalstu
valūtas nākotnes līgumiem (forward exchange contracts), par kuriem nebija veikti norēķini uz 2008. gada 31. decembri:
EUR/LVL
0,7083

20.

EUR/GBP
0,9737

EUR/USD
1,4086

USD/LVL
0,5017

USD/CHF
1,0543

PĀRDOŠANAI PIEEJAMI FINANŠU AKTĪVI

Sabiedrība
AS "Capital"
S.W.I.F.T. SCRL
SIA "BIB REAL ESTATE"

21.	LĪDZ TERMIŅA BEIGĀM TURĒTI IEGULDĪJUMI
Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)
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USD/CAD
1,2157

USD/NOK
5,2300

USD/BYR
2 449,9900

RUB/USD
29,3500

31.12.2008
LVL
127 111
42 520
4 000
173 631

31.12.2007
LVL
127 111
42 520
4 000
173 631

31.12.2008
LVL
11 869 417
11 869 417
(36 592)
11 832 825

31.12.2007
LVL
4 332 116
4 332 116
4 332 116
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Nākamā tabula atspoguļo līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru sadalījumu pa emitentu grupām:
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri

7 136 885

3 242 967

Privāto sabiedrību parāda vērtspapīri

3 147 005

600 686

Finanšu iestāžu parāda vērtspapīri
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

22.

1 585 527

488 463

11 869 417

4 332 116

(36 592)

-

11 832 825

4 332 116

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

KREDĪTI

(a) Kredītu veidu analīze
Hipotēku kredīti

19 365 025

16 895 462

Komerckredīti

13 838 160

11 494 775

Industriālie kredīti

4 432 843

2 337 589

Overdrafti

1 425 544

1 609 713

Reverse repo darījumi

808 066

809 466

Patēriņa kredīti

759 086

1 477 425

Finanšu starpniecība

383 446

-

Tirdzniecības finansēšana

328 356

-

Norēķinu karšu kredīti

107 320

69 911

Finanšu līzings
Pārējie
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

4 892

4 892

270 023

1 159 903

41 722 761

35 859 136

(742 697)

(1 300 785)

40 980 064

34 558 351

(b) Kredītu analīze pēc klientu grupām

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Kredīti privātsabiedrībām

35 161 049

28 647 338

Kredīti privātpersonām

4 413 937

4 980 600

Kredīti vadībai un personālam

1 141 729

917 581

Kredīti finanšu institūcijām

1 006 046

1 313 617

Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

41 722 761

35 859 136

(742 697)

(1 300 785)

40 980 064

34 558 351

(c) Kredītu portfeļa analīze pa tautsaimniecības sektoriem

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Nekustāmie īpašumi

15 121 717

7 906 951

Tirdzniecība

11 066 468

-

Ražošana

3 718 602

2 515 549

Finanses

2 573 912

1 745 782

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

2 538 217

71 231

141 865

1 100 226

Ieguves rūpniecība/metālrūpniecība
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrādes rūpniecība
Pārējie
Kredīti privātpersonām
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

1 124

30 198

1 005 190

16 591 018

5 555 666

5 898 181

41 722 761

35 859 136

(742 697)

(1 300 785)

40 980 064

34 558 351
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(d) Kredītu analīze pēc izsniegšanas termiņiem
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot)
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem
No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem
No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem
No 1 gada līdz 5 gadiem
Ilgāk par 5 gadiem
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

3 120 262

3 557 701

1 068

95 612

-

26 353

1 347 294

2 438 921

30 622 190

25 550 458

6 631 947

4 190 091

41 722 761

35 859 136

(742 697)

(1 300 785)

40 980 064

34 558 351

Augstāk redzamajā tabulā kredīti sagrupēti atbilstoši līgumā noteiktajam dzēšanas termiņam līguma slēgšanas datumā. Kredītu grupējumu pēc
atlikušā līgumā noteiktā dzēšanas laika uz pārskata datumu skatīt 43. pielikumā.
(e) Kavēto kredītu sadalījums un kredīti bez kavētiem maksājumiem
Zemāk redzamajā tabulā iekļauta informācija par kredītportfeļa kvalitāti:

Kredīti bez kavētiem maksājumiem

Kredīti
31.12.2008
LVL

Speciālie uzkrājumi
(12. piezīme)
31.12.2008
LVL

Neto kredīti
31.12.2008
LVL

Nodrošinājums
31.12.2008
LVL

30 282 822

(155 915)

30 126 907

71 719 967

Līdz 1 mēnesim (ieskaitot)

4 666 551

-

4 666 551

5 383 131

No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem

2 305 214

-

2 305 214

2 926 352

642 569

(58 316)

584 253

1 663 315

3 075 454

(362 606)

2 712 848

4 896 434

750 151

(165 860)

584 291

742 655

41 722 761

(742 697)

40 980 064

87 331 854

Kredīti
31.12.2007
LVL

Speciālie uzkrājumi
(12. piezīme)
31.12.2007
LVL

Neto kredīti
31.12.2007
LVL

Nodrošinājums
31.12.2007
LVL

34 060 330

(529 832)

33 530 498

57 582 478

581 389

(20 433)

560 956

918 149

No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem
No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem
Ilgāk par 12 mēnešiem

Kredīti bez kavētiem maksājumiem
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot)
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem

139 338

(7 906)

131 432

214 776

No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem

234 764

(4 335)

230 429

324 062

No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem

72 090

(12 439)

59 651

53 669

Ilgāk par 12 mēnešiem

771 225

(725 840)

45 385

1 546 240

35 859 136

(1 300 785)

34 558 351

60 639 374

Banka ir novērtējusi uzkrājumu komerckredītu vērtības samazinājumam apmēru, analizējot nākotnes naudas plūsmas attiecībā uz kredītiem,
kura vērtība ir samazinājusies, un pamatojoties uz faktiskajiem agrākiem zaudējumiem no kredītportfeļiem, kuriem netika konstatētas vērtības
samazināšanās pazīmes.
Kustība uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam sadalījumā pa kredītu veidiem par gadiem, kas beidzās 2008. gada un 2007. gada 31.
decembrī, parādīta 12. Pielikumā.
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(f) Pārstrukturētie kredīti
2008. gadā tika pārstrukturēti 2 kredīti (2007: 0). Šo kredītu uzskaites vērtība bija 550 820 LVL (2007: 0).
(g) Nodrošinājuma analīze
Nākamajā tabulā sniegta kredītportfeļa analīze sadalījumā pa nodrošinājuma (ķīlas) veidiem pēc stāvokļa uz 2008. gada 31. decembri:
Neto kredīti
31.12.2008
LVL
Nekustamie īpašumi

% no
kredītportfeļa
31.12.2008
LVL

Neto kredīti
31.12.2007
LVL

% no
kredītportfeļa
31.12.2007
LVL

29 973 696

73,15%

17 743 200

51,35%

Komercķīla

5 385 038

13,14%

5 071 050

14,67%

Noguldījumi

1 610 382

3,93%

1 195 483

3,46%

808 066

1,97%

853 462

2,47%

Tirgojamie vērtspapīri
Transportlīdzekļi

772 012

1,88%

1 602 529

4,64%

Pārējie nodrošinājuma veidi

104 043

0,25%

5 053 463

14,62%

2 326 827

5,68%

3 039 164

8,79%

40 980 064

100%

34 558 351

100%

Bez nodrošinājuma

Tabulā norādītās summas atspoguļo kredītu uzskaites vērtību, bet ne obligāti atspoguļo nodrošinājuma (ķīlas) patieso vērtību.
Hipotekārie kredīti izsniegti pret iegādātā nekustamā īpašuma (mājokļa) ķīlu. Kredīti automašīnu iegādei izsniegti pret iegādātās automašīnas
ķīlu. Kredītkaršu overdrafti nodrošināti ar noguldījumiem un galvojumiem. Patēriņa kredīti nodrošināti ar cita veida ķīlām.
Bankai ir ķīlas tiesība (kreditora prasījuma samaksas vai izpildījuma nodrošinājums) uz Klientiem izsniegto kredītu un aizdevumu nodrošinājumā
pieņemto īpašumu, citas veida reģistrētās tiesības uz ieķīlātajiem aktīviem (mantu) un galvojumi.
Gada, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī, laikā Banka nesaņēma nekādus aktīvus, iegūstot kontroli pār ieķīlāto īpašumu, kas kalpo par
nodrošinājumu komerckredītiem (2007. gada 31. decembrī: nav).
(h) Nozīmīgie aizdevumi
2008. gada decembrī un 2007. gada 31. decembrī Bankai nebija kredītņēmēju vai Banku, kuras pašas ir aizņēmējas un ar Banku saistītas personas,
kuriem piešķirto un neatmaksāto aizdevumu atlikumi pārsniedza 10% no klientiem izsniegto aizdevumu summas.
Atbilstoši regulējošām prasībām Banka nedrīkst piešķirt vienam klientam vai savstarpēji saistītu klientu grupai aizdevumu, kas pārsniedz 25%
no Bankas pašu kapitāla. Pēc stāvokļa uz 2008. g. 31. decembri Banka bija ievērojusi šo prasību.

23.	NEMATERIĀLIE AKTĪVI
Sākotnējās izmaksas

Programmatūra
LVL

Amortizācija

Programmatūra
LVL
(134 462)

2006. gada 31. decembrī

210 605

(45 513)

2007. gada 31. decembrī

765 241

80 940

2008. gada 31. decembrī

1 155 852

2006. gada 31. decembrī

345 067

2006. gada 31. decembrī

Iegādātie

600 149

Amortizācija

Izslēgtie

(80 940)

Izslēgtie

2007. gada 31. decembrī

864 276

2007. gada 31. decembrī

(99 035)

Iegādātie

613 478

Amortizācija

(42 598)

Izslēgtie

(83 111)

Izslēgtie

Pārklasificēts uz pārējiem aktīviem

(180 269)

2008. gada 31. decembrī

1 214 374

2008. gada 31. decembrī

Atlikusī vērtība

Programmatūra
LVL

83 111
(58 522)
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24.

PAMATLĪDZEKĻI
Ēkas un zeme
(pašu lietošanā)
LVL

Nomāto
pamatlīdzekļu
kapitālās
izmaksas
LVL

Transporta
līdzekļi
LVL

Biroja
aprīkojums
LVL

Nepabeigtā
celtniecība
LVL

Kopā
LVL

Sākotnējās izmaksas
2 435 508

482 134

256 982

934 747

694 849

4 804 220

Iegādātie

2006. gada 31. decembrī

-

-

-

966 995

2 863 439

3 830 434

Izslēgtie

-

-

(89 661)

(88 646)

-

(178 307)

130 000

-

-

-

-

130 000

2007. gada 31. decembrī

2 565 508

482 134

167 321

1 813 096

3 558 288

8 586 347

Iegādātie

Pārklasifikācija (25. piezīme)

1 541 751

-

67 674

603 885

1 257 756

3 471 066

Izslēgtie

-

(256 249)

(41 512)

(271 305)

-

(569 066)

Pārklasificēts uz pārējiem aktīviem

-

-

-

-

(3 123)

(3 123)

Pārklasifikācija

4 905 240

(225 885)

46 163

33 781

(4 759 299)

-

2008. gada 31. decembrī

9 012 499

-

239 646

2 179 457

53 622

11 485 224

Nolietojums
2006. gada 31. decembrī

(34 628)

-

(118 349)

(486 918)

-

(639 895)

Nolietojums

(40 891)

(241 067)

(45 043)

(146 965)

-

(473 966)

-

-

75 155

88 517

-

163 672

2007. gada 31. decembrī

(75 519)

(241 067)

(88 237)

(545 366)

-

(950 189)

Nolietojums

(64 642)

(15 182)

(45 172)

(250 417)

-

(375 413)

-

256 249

38 083

268 954

-

563 286

(140 161)

-

(95 326)

(526 829)

-

(762 316)

Izslēgtie

Izslēgtie
2008. gada 31. decembrī
Atlikusī vērtība
2006. gada 31. decembrī

2 400 880

482 134

138 633

447 829

694 849

4 164 325

2007. gada 31. decembrī

2 489 989

241 067

79 084

1 267 730

3 558 288

7 636 158

2008. gada 31. decembrī

8 872 338

-

144 320

1 652 628

53 622

10 722 908

25.

IEGULDĪJUMU ĪPAŠUMS

2008. gada laikā Banka pārdevusi nekustāmos īpašumus Rīgā: ēkas un zemes gabalus Ieriķu ielā 15 par kopējo
summu LVL 110 271. Peļņa no pārdošanas veidoja LVL 9 429.
LVL
2006. gada 31. decembrī
Pārvērtēšana
Pārdošana

2 005 304
298 398
(599 764)

Pārklasifikācija*

(130 000)

2007. gada 31. decembrī

1 573 938

Iegāde
Pārvērtēšana

2 507
(148 646)

Pārdošana

(110 271)

2008. gada 31. decembrī

1 317 528

* Noteiktu aktīvu (Bankai piederošo piecstāvu ofisa ēku Rīgā, Grēcinieku ielā 6 un dzīvokli Rīgā, Kalēju ielā 45-47, 1) pārklasifikācija no
ieguldījumu īpašumiem uz pamatlīdzekļiem tika veikta, balstoties uz vadības lēmumu tos izmantot Bankas pašu lietošanai.
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26.

IEGULDĪJUMI ASOCIĒTO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ

SIA "Komunikācijas un projekti"

Līdzdalības daļa
%

Dibināšanas
valsts

Mērķis

25

Latvija

Ieguldījumi

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

429 009

429 009

429 009

429 009

2008. gada 31. decembrī SIA "Komunikācijas un projekti" aktīvu kopsumma bija 22 719 LVL, saistības - 17 351 LVL, zaudējumi par 2007.
gadu - 4 650 LVL.
Ieguldījums atzīts, pielietojot pašizmaksas metodi, jo Banka uzskata, ka nav pieejams aktīvs tirgus patiesās vērtības noteikšanai. Diskontētās
naudas plūsmas analīze rāda, ka ieguldījuma "Komunikācijas un Projekti" vērtība nav samazinājusies.

27.	NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN UZKRĀTIE IENĀKUMI
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Nākamo periodu izdevumi

744 678

662 562

Citi uzkrātie procentu un citi ienākumi

155 729

54 356

900 407

716 918

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi

340 227

1 102 371

Samaksātie avansi

28.

PĀRĒJIE AKTĪVI

149 034

81 244

Pārējie debitori

89 701

187 116

Nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana)

25 043

5 953

Pārējie pārmaksātie nodokļi

13 313

75 865

Priekšnodoklis

11 043

-

Naudas līdzekļi garantiju fondos

9 654

15 743

Dārgmetāli

3 996

3 839

Pārējie
Speciālie uzkrājumi (12. piezīme)

-

50 120

(6 579)

(14 986)

635 432

1 507 265
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29.

SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM
31.12.2008
LVL

Saistības uz pieprasījumu
Termiņsaistības

31.12.2007
LVL

579 307

150 217

9 984

2 986 043

589 291

3 136 260

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

3 352

2 596 416

-

391 935

Nākamā tabula atspoguļo saistību pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes
ESAO dalībvalstu kredītiestādes
Citu ne ESAO dalībvalstu kredītiestādes

585 939

147 909

589 291

3 136 260

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

87 557 076

56 360 275

4 144 480

2 882 773

Finanšu institūciju

604 996

579 653

Valsts uzņēmumu

49 166

134 571

30.	NOGULDĪJUMI

Pieprasījuma noguldījumi
Privāto sabiedrību
Privātpersonu

Sabiedrisko organizāciju

871

1 044

92 356 589

59 958 316

53 485 573

26 774 462

5 218 513

9 731 268

Termiņnoguldījumi
Privāto sabiedrību
Privātpersonu
Finanšu institūciju
Noguldījumi kopā

112 549

461 332

58 816 635

36 967 062

151 173 224

96 925 378

Bloķēti konti
2008. gada 31. decembrī Banka turēja klientu noguldījumus LVL 1 740 757 apmērā (2007: LVL 1 458 351). Šie atlikumi
bija iesaldēti kā nodrošinājums Bankas izsniegtajiem kredītiem un ārpusbilances kredītinstrumentiem.
Tekošo kontu un klientu noguldījumu koncentrācija
2008. gada 31. decembrī Bankai bija viens klients, kura atlikums kontā pārsniedza 10% no kopējiem klientu
noguldijumiem. 2008. gada 31. decembrī šis atlikums veidoja 52 128 792 LVL. 2007. gada 31. decembrī Bankai nebija
klienti, kuru kontu atlikums pārsniedz 10% no kopējiem klientu noguldījumiem.
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31.	EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

Vekseļi
Noguldījuma sertifikāti

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

842 774

803 171

1 027

-

843 801

803 171

2008. gada vidējā procentu likme emitētajiem vērtspapīriem bija 5.00% (2007: 5.55%).
Nominālvērtība

Kupona likme

1 127 000 EUR
1 000 LVL

Dzēšanas datums

Bilances vērtība, LVL

5%

20.09.2009

842 774

6,5%

01.08.2009

1 027

32.	UZKRĀTIE IZDEVUMI, UZKRĀJUMI UN NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI
31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem

260 707

205 088

Pārējie uzkrātie izdevumi

202 573

293 496

Aprēķinātie procenti, kas maksājami noguldījumu garantiju fondā

80 526

38 883

Nākamo periodu ienākumi

54 057

72 264

597 863

609 731

31.12.2008
LVL

31.12.2007
LVL

Naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai

637 058

707 983

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi

461 981

837 467

33.

PĀRĒJĀS SAISTĪBAS

Pārējie kreditori

96 915

324 095

1 195 954

1 869 545
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34.

PAKĀRTOTĀS SAISTĪBAS

Pakārtotiem noguldījumiem ir noteikts fiksēts atmaksāšanas termiņš septiņi gadi no to rašanās brīža un tie tiek atgriezti
pirms termiņa tikai pēc Bankas likvidācijas vai bankrota pirms Bankas akcionāru prasību apmierināšanas.
Noguldītājs

Valūta

Summa valūtā

Procentu
likme

Atmaksas
termiņš

Summa LVL,
2008

Summa LVL,
2007

Belokon Holdings

EUR

18 995

8,00%

20.10.2015

13 350

12 100

Valērijs Belokoņs

LVL

11 220

7,00%

26.02.2009

11 220

10 719

24 570

22 819

Kopā

35.

KAPITĀLS UN REZERVES

Reģistrētajā un apmaksātajā pamatkapitālā izmaiņas nav notikušas un tā apjoms ir saglabājies 2007. gada līmenī, tādējādi
2008. gada beigās to veidoja 1 522 257 (viens miljons pieci simti divdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņas)
parastās akcijās ar vienādām balss tiesībām.
Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcēs, tiesības saņemt
izsludinātās dividendes un tiesības saņemt ienākuma vai mantas atlikušo daļu (pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas).
Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 5 (pieci lati). Visu akciju kopējā vērtība ir LVL 7 611 tūkstoši. Bankas kopējais
akcionāru skaits ir 98, no tiem 28 ir juridiskas personas un 70 ir fiziskas personas.
Rezerves kapitālu veido Bankas akcionāru ieguldījumi 545 tūkstoši latu apmērā. Lēmums par rezerves kapitāla tālāko
izmantošanu pieņem bankas akcionāru pilnsapulce. Rezerves kapitāls var tikt novirzīts:
– zaudējumu segšanai;
– pamatkapitāla palielināšanai;
– dividenžu izmaksai.
Akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir:
					
31.12.2008
31.12.2007
	Valērijs Belokoņs			
42,67%		
40,87%		
	Vjačeslavs Kramnojs		
27,97%		
27,97%		
	Vilorijs Belokoņs			
12,25%		
12,17%		
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36.	ĀRPUSBILANCES POSTEŅI
Galvojumiem un garantijām, kas ietver sevī neatsaucamās saistības, kuras Bankai nāksies izpildīt gadījumā, ja klienti
nevarēs izpildīt savas saistības pret trešajām pusēm, tiek piešķirts tāds pats risks kā kredītiem.
Ar saistībām par kredītu izsniegšanu un par kredītkartēm jāsaprot neizmantoto kredītu daļa. Attiecībā uz kredītrisku,
Banka potenciāli ir pakļauta zaudējumiem, kas izriet arī no neizmantotām kredītu summām.
Galvojumi un garantijas
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Saistības izsniegt kredītus
Neizmantotie kredītkaršu limiti
Citas

31.12.2008
LVL
1 117 613
4 932 184
4 523 776
408 408
6 049 797

31.12.2007
LVL
587 389
4 334 703
3 969 455
348 218
17 030
4 922 092

37.	UZTICĪBAS (TRASTA) LĪGUMI
Uzticības (trasta) līgumi tiek noslēgti ar fiziskām un juridiskām personām, ar Latvijas Republikas rezidentiem
un nerezidentiem. Banka neuzņemas uzticības operācijām (trasts) piemītošo risku, jo visus riskus saistībā ar šīm
operācijām uzņеmas tās klienti. 2008. gada 31. decembrī trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi sastādīja LVL
55 807 525. 2007. gada 31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija LVL 31 332 156.

38.	TIESVEDĪBA
2008. gada 31. decembrī pret Banku ir izvirzītas divas prasības (uz 2007. gada 31. decembri pretenziju nebija).
Pamatojoties uz Bankai sniegto profesionāļu padomu, Bankas vadība secinājusi, ka tas nevarētu izraisīt zaudējumus.
Uzkrājumi ar pretenzijām saistītiem zaudējumiem nebija izveidoti.

39.

INFORMĀCIJA PAR BANKAS PERSONĀLU UN VADĪBAI IZMAKSĀJAMO ATALGOJUMU

2008. gadā Bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 206 (2007. gadā – 179). Bankas izdevumi padomes un
valdes locekļu atalgojumam bija sekojoši:
Padomes locekļi
Valdes locekļi

31.12.2008
LVL
138 451
328 273
466 724

31.12.2007
LVL
102 923
304 151
407 074
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40.	DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM
Saistītās personas ir Bankas akcionāri, kuriem Bankā ir būtiska ietekme, viņu kontrolē esošās sabiedrības, padomes
un valdes locekļi, vadošie darbinieki, šo personu tuvie radinieki un viņu kontrolē esošās sabiedrības, kā arī meitas
sabiedrības.
Neatmaksātās parāda summas un attiecīgas vidējās procentu likmes pēc stāvokļa uz 2008. gada 31. decembri un peļņas
vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotās darījumu ar pārējām saistītām personām summas par gadu, kas beidzās 2008. gada
31. decembrī, ir sekojošas:

Aktīvi

Vidēja
procentu
likme

Summa
LVL

Ārpusbilances
saistības
LVL

Kopā
31.12.2008
LVL

Kopā
31.12.2007
LVL

-

1 652 120

32 510

1 684 630

949 788

5,52%

1 332 488

4 781

1 337 269

627 693

Padomes un valdes locekļi

5,57%

446 192

24 892

471 084

359 600

Pārējie vadošie darbinieki

10,00%

356

2 837

3 193

570

Kredīti, neto
Ar Banku saistītās sabiedrības un privātpersonas

-

(126 916)

-

(126 916)

(38 075)

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri

-

4 000

-

4 000

4 035

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

-

429 009

-

429 009

429 009

Parējie aktīvi

-

37 474

-

37 474

161 132

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības

-

2 122 603

32 510

2 155 113

1 543 964

Saistīto personu noguldījumi

2,49%

1 968 155

-

1 968 155

1 823 513

Saistības pret kredītiestādēm

1,00%

283 187

-

283 187

22 819

Pakārtotās saistības

7,65%

24 570

-

24 570

-

-

2 275 912

-

2 275 912

1 846 332

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

Saistības

Kopā saistības
Ienākumi
Procentu ienākumi

95 679

95 139

Procentu izdevumi

(81 504)

(68 704)

14 175

26 435

Kopā ienākumi

Visi darījumi ar saistītām personām veikti atbilstoši darījuma starp nesaistītām pusēm nosacījumiem.
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41.

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kapitāla prasības Bankai kopumā un uzrauga šo prasību ievērošanu.
Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs atspoguļo kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredīta
un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
noteikumiem kapitāla pietiekamības rādītājs nedrīkst būt mazāks par 8%.
Banka arī uzrauga tās kapitāla pietiekamības līmeņi, kas tiek aprēķināts atbilstoši prasībām, ko nosaka jaunā Bāzeles
Kapitāla vienošanās, zināma kā Bāzele II.
Zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija par Bankas kapitāla pozīciju, kas aprēķināta saskaņā ar Bāzeles līguma
nosacījumiem, uz 2008. gada 31. decembri:
LVL
Pašu kapitāla aprēķina kopsavilkums
Apmaksātais pamatkapitāls
Rezerves kapitāls
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

10 619 545
7 611 285
545 024
4 073 217

Pārskata gada peļņa

47 436

Nemateriālie aktīvi

(1 155 852)

Atskaitot ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas efektu
Pirmā līmeņa kapitāls

(514 915)
10 606 195

Subordinētais kapitāls

13 350

Otrā līmeņa kapitāls

13 350

Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums

8 149 873

Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, atgūstamās vērtības samazinājuma riska
un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību kopsumma

7 125 844

Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma

104 779

Operacionālā riska kapitāla prasība

919 250

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS RĀDĪTĀJS
2008. gada 31. decembrī (%)

10,42%

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS RĀDĪTĀJS
2007. gada 31. decembrī (%)

15,47%

Riska svērtie aktīvi tiek aprēķināti atbilstoši riska pakāpju hierarhijai. Šīs svara kategorijas tiek klasificētas, pamatojoties
uz katra aktīva un katra darījuma partnera raksturīpašībām, kuras atspoguļo kredītriska, tirgus risku un cita veida risku
(kas attiecas uz katru aktīvu un katru darījuma partneri) novērtējumu, ņemot vērā pieņemamu nodrošinājumu vai
garantijas. Līdzīga pieeja piemērojama ārpusbilances posteņiem, izdarot dažas korekcijas ar mērķi atspoguļot potenciālo
zaudējumu nejaušības raksturu.
Bankai ir pienākums ievērot minimālās kapitāla pietiekamības prasības un, ko nosaka līgumi, ar kuriem Bankai tiek
uzliktas saistības, kas tiek aprēķināts saskaņā ar Bāzeles Vienošanās prasībām. Banka bija ievērojusi visas ārējās kapitāla
prasības gados, kas beidzās 2008. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. decembrī.
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42. 	AKTĪVU UN SAISTĪBU DZĒŠANAS TERMIŅI
Sekojošās tabulas parāda diskontētās naudas plūsmas no Bankas finanšu saistībām un neatzītām saistībām par kredītu
izsniegšanu, pamatojoties uz to iespējami agrāko līgumā noteikto dzēšanas termiņu. Tabulā redzamā kopējā bruto
summa (ieplūšana)/aizplūšana ir līgumā noteiktā, diskontētā naudas plūsma no finanšu saistības vai saistības par kredītu
izsniegšanu. Analīze liecina, ka Bankas sagaidāmās naudas plūsmas un šis finanšu saistības un neatzītas saistības par
kredītu izsniegšanu būtiski atšķirīgas.
2008. gada 31. decembrī
AKTĪVI
Līdz vienam
No 1 No 3 mēne- No 6 mēneUz piepramēnesim mēneša līdz
šiem līdz
šiem līdz
sījumu
ieskaitot 3 mēnešiem 6 mēnešiem
1 gadam

Kase un prasības
uz pieprasījumu
pret Latvijas Вanku

No 1 gada
līdz
5 gadiem

5 gadi
un vairāk

Bez noteiktā
dzēšanas
Kavēti
termiņa

Ieķīlātie

KOPĀ

8 653 717

5 247

-

-

-

-

-

-

-

-

8 658 964

45 148 720

42 156 611

1 092 145

563 936

-

390 564

-

-

-

-

89 351 976

310 494

296 741

492 610

-

-

2 758

62 647

-

-

-

1 165 250

310 494

-

-

-

-

-

62 647

-

-

-

373 141

Atvasinātie
finanšu
instrumenti

-

296 741

492 610

-

-

2 758

-

-

-

-

792 109

Pārdošanai
pieejami finanšu
aktīvi

-

-

-

-

-

-

173 631

-

-

-

173 631

1 043

1 035 926

677 956

2 448 523

3 807 034

3 810 998

51 345

-

-

-

11 832 825
40 980 064

Prasības pret
kredītiestādēm
Tirdzniecības
nolūkā turētie
finanšu aktīvi
Tirdzniecības
nolūkā turētie
vērtspapīri

Līdz termiņa
beigām turēti
ieguldījumi
Kredīti

2 875 541

2 743 329

2 231 917

1 149 717

12 712 694

15 280 678

2 593 435

1 392 753

-

-

Nemateriālie aktīvi

-

-

-

-

-

-

1 155 852

-

-

-

1 155 852

Pamatlīdzekļi

-

-

-

-

-

-

-

-

10 722 908

-

10 722 908

Ieguldījumu
īpašums

-

-

-

-

-

-

-

-

1 317 528

-

1 317 528

Ieguldījumi
asociēto
uzņēmumu
pamatkapitālā

-

-

-

-

-

-

-

-

429 009

-

429 009

15 013

148 858

35 923

13 193

134 148

553 257

15

-

-

-

900 407

-

328 494

-

-

-

-

-

-

306 938

-

635 432

57 004 528

46 715 206

4 530 551

4 175 369

16 653 876

20 038 255

4 036 925

1 392 753

12 776 383

Nākamo periodu
izdevumi
un uzkrātie
ienākumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

- 167 323 846

(Turpinājums 81. lpp.)
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(Nobeigums. Sākums 80. lpp.)
2008. gada 31. decembrī
PASĪVI
Līdz vienam
No 1 No 3 mēne- No 6 mēneUz piepramēnesim mēneša līdz
šiem līdz
šiem līdz
sījumu
ieskaitot 3 mēnešiem 6 mēnešiem
1 gadam

Saistības pret
kredītiestādēm

No 1 gada
līdz
5 gadiem

5 gadi
un vairāk

Bez noteiktā
dzēšanas
Kavēti
termiņa

Ieķīlātie

KOPĀ

589 291

579 307

-

-

-

9 984

-

-

-

-

-

92 630 927

26 200 394

17 779 096

8 954 604

4 822 229

785 974

-

-

-

- 151 173 224

Emitētie parāda
vērtspapīri

-

-

-

-

843 801

-

-

-

-

-

843 801

Atvasinātie finanšu
instrumenti

-

321 684

-

-

-

-

-

-

-

-

321 684

Uzkrātie izdevumi,
uzkrājumi
un nākamo
periodu ienākumi

339 704

5 438

80 788

122 914

13 253

34 733

1 033

-

-

-

597 863

Uzņēmumu
ienākuma nodokļa
saistības

32 701

Noguldījumi

-

-

-

32 701

-

-

-

-

-

-

Atliktā nodokļa
saistības

267 796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

267 796

Pārējās saistības

1 195 954

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 195 954

-

-

11 220

-

-

-

13 350

-

-

-

24 570
12 276 962

Pakārtotās saistības
Kapitāls un
rezerves
Kopā pasīvi
Ārpusbilances
saistības*
Likviditātes
neto pozīcija

-

-

-

-

-

-

-

-

12 276 962

-

95 013 688

26 527 516

17 871 104

9 110 219

5 689 267

820 707

14 383

-

12 276 962

- 167 323 846

4 968 169

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 968 169

20 187 690 (13 340 553)

(4 934 850)

10 964 609

19 217 548

4 022 542

x

x

x

x

(42 977 329)

2007. gada 31. decembrī
Aktīvi

62 512 052

8 427 915

3 298 111

3 901 141

10 299 352

14 991 247

3 218 093

256 548

9 210 096

454 912 116 569 467

Pasīvi

62 603 401

29 739 934

5 047 582

1 673 787

4 010 893

879 249

12 230 648

-

-

383 973 116 569 467

4 353 658

-

17 030

-

-

-

-

-

-

-

4 370 688

(4 445 007) (21 312 019)

(1 766 501)

2 227 354

6 288 459

14 111 998

(9 012 555)

256 548

x

x

x

Ārpusbilances
saistības *
Likviditātes
neto pozīcija

*Ārpusbilances saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar Bankā izvietoto noguldījumiem un sastāda LVL 1 081 628.
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43. 	AKTĪVU UN PASĪVU ANALĪZE PĒC VALŪTĀM
2008. gada 31. decembrī
AKTĪVI
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku
Prasības pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi
Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri
Atvasinātie finanšu instrumenti
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Kredīti
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašums
Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri
Atvasinātie finanšu instrumenti
Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības
Pārējās saistības
Pakārtotās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls
Rezerves kapitāls
Nesadalītā peļņa
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada peļņa
Kopā pasīvi
BILANCES POZĪCIJA
Nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot)
Nakotnes darījumi (forward)
TĪRĀ POZĪCIJA
Attiecība pret pašu kapitālu* (%)

USD

RUB

BYR

Citas
valūtas

KOPĀ LVL

6 941 897
40 501
854 756
62 647
792 109
131 111
1 078
3 670 153
1 155 852
10 722 908
1 317 528
429 009
659 765
565 409
26 489 967

1 453 224
257 619
3 404 595
82 275 302
274 263
274 263
42 520
11 831 747
18 420 268
18 879 897
228
240 308
9 219
33 808
23 330 054 113 792 944

728 811
8 081
2
23 169
760 063

112 321
112 321

6 224
2 790 446
36 231
36 231
1 665
104
3 827
2 838 497

8 658 964
89 351 976
1 165 250
373 141
792 109
173 631
11 832 825
40 980 064
1 155 852
10 722 908
1 317 528
429 009
900 407
635 432
167 323 846

593
1 031 147
1 027
321 684
500 162
32 701
267 796
553 362
11 220
2 719 692
12 276 962
7 611 285
545 024
4 120 653

131 326
454 027
22 175 880 124 939 596
842 774
31 444
42 992
114 861
522 841
13 350
23 309 635 125 959 456
-

693
86 688
23 035
4 084
114 500
-

126 519
491
127 010
-

2 652
2 813 394
230
315
2 816 591
-

589 291
151 173 224
843 801
321 684
597 863
32 701
267 796
1 195 954
24 570
155 046 884
12 276 962
7 611 285
545 024
4 120 653

47 436
14 996 654
11 493 313
(10 128 815)
(1 276 200)
88 298

23 309 635 125 959 456
20 419 (12 166 512)
1 170 169
3 853 592
(1 518 263)
8 604 437
(327 675)
291 517
-3,09%
2,75%

114 500
645 563
(632 700)
12 863
0,12%

127 010
(14 689)
12 916
(1 773)
-0,02%

2 816 591
21 906
5 616 000
(5 349 745)
288 161

47 436
167 323 846

LVL

4 073 217

EUR

-

-

-

-

-

4 073 217

Bankas kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2008. gada 31. decembrī bija 2.48% (2007: 12.3%).
* Pašu kapitāla vērtība 2008. gada 31. decembrī 10 619 545 LVL (2007: 11 465 719).

Tabulā norādīts, kā Latvijas lata kursa samazinašanās pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu bankas peļņu:

2007. gada 31. decembrī
Aktīvi
Pasīvi
Bilances pozīcija
Tīrā pozīcija
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Valūtas kursi:
Valūtas pozīcija:
Peļņa:

26 224 083
19 387 799
6 836 284
(1 151 091)

18 429 772
17 168 519
1 261 253
317 839

31.12.2008
EUR
0,702804
(327 675)
(23 029)
69 172 220
78 168 685
(8 996 465)
721 554

31.12.2008
USD
0,495
291 517
14 576
616 168
466 699
149 469
149 469

233 283
228 651
4 632
4 632

31.12.2007
EUR

0,702804
317 839
22 338

1 893 941
1 149 114
744 827
216 403

31.12.2007
USD
0,484
721 554
34 635
116 569 467
116 569 467
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44. 	AKTĪVU UN PASĪVU TERMIŅANALĪZE, PAMATOJOTIES UZ PROCENTU LIKMJU IZMAIŅĀM
2008. gada 31. decembrī

AKTĪVI
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku
Prasības pret kredītiestādēm

Līdz vienam
mēnesim
ieskaitot
LVL

No 1 mēneša
No 3
līdz 3 mēnešiem līdz
mēnešiem
6 mēnešiem
LVL
LVL

No 6
mēnešiem
līdz 1 gadam
LVL

Viens gads
un ilgāk
LVL

Procentus
nenesošie
LVL

KOPĀ
LVL

6 709 523

-

-

-

-

1 949 441

8 658 964

87 143 935

1 089 000

563 936

-

390 564

164 541

89 351 976

-

-

-

-

32 751

1 132 499

1 165 250

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri

-

-

-

-

32 751

340 390

373 141

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

-

-

-

-

792 109

792 109

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

-

-

-

-

-

173 631

173 631

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

987 183

615 368

2 358 621

3 807 034

3 862 343

202 276

11 832 825

4 227 013

2 969 008

2 036 610

14 284 890

13 956 324

3 506 219

40 980 064

Nemateriālie aktīvi

-

-

-

-

-

1 155 852

1 155 852

Pamatlīdzekļi

-

-

-

-

-

10 722 908

10 722 908

Ieguldījumu īpašums

-

-

-

-

-

1 317 528

1 317 528

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

-

-

-

-

-

429 009

429 009

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

-

-

-

-

-

900 407

900 407

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Kredīti

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

-

-

-

-

-

635 432

635 432

99 067 654

4 673 376

4 959 167

18 091 924

18 241 982

22 289 743

167 323 846

PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi

252 002

-

-

9 900

-

327 389

589 291

104 963 604

17 605 808

8 854 679

4 752 405

759 554

14 237 174

151 173 224

Emitētie parāda vērtspapīri

-

-

-

793 060

-

50 741

843 801

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

-

-

-

-

321 684

321 684
597 863

Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi
un nākamo periodu ienākumi

-

-

-

-

-

597 863

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

-

-

-

-

-

32 701

32 701

Atliktā nodokļa saistības

-

-

-

-

-

267 796

267 796
1 195 954

Pārējās saistības

-

-

-

-

-

1 195 954

Pakārtotās saistības

7 168

-

-

-

13 142

4 260

24 570

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

12 276 962

12 276 962
167 323 846

Kopā pasīvi

105 222 774

17 605 808

8 854 679

5 555 365

772 696

29 312 524

Bilances procentu riska jūtīguma analīze

(6 155 120)

(12 932 432)

(3 895 512)

12 536 559

17 469 286

(7 022 781)

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu

(58 984)

(107 770)

(24 347)

31 341

(159 760)

Procentu likmju samazināšana/palielināšana par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) Bankas tīro gada procentu ienākumu par 160 tūks. LVL
(2007: 114 tūks.LVL) apmērā.

2007. gada 31. decembrī
Aktīvi

58 393 646

3 904 965

6 854 988

11 493 625

18 686 454

17 235 789

116 569 467

Pasīvi

74 797 625

4 940 739

1 505 580

3 963 237

810 446

30 551 840

116 569 467

(16 403 979)

(1 035 774)

5 349 408

7 530 388

17 876 008

(13 316 051)

Bilances procentu riska jūtīguma analīze
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45.	AKTĪVU UN PASĪVU ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS
2008. gada 31. decembrī
AKTĪVI

Latvija
LVL

Pārējas ES
dalībvalstis
LVL

ESAO
dalībvalstis
LVL

NVS
valstis
LVL

Citi
LVL

KOPĀ
LVL

8 658 964

-

-

-

-

8 658 964

Prasības pret kredītiestādēm

354 759

79 572 383

14 596

9 410 238

-

89 351 976

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

315 635

1 399

590 682

249 705

7 829

1 165 250

62 647

-

81 270

227 204

2 020

373 141

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri
Atvasinātie finanšu instrumenti

252 988

1 399

509 412

22 501

5 809

792 109

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

131 111

42 520

-

-

-

173 631

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Kredīti
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašums

1 078

8 792 504

-

3 039 243

-

11 832 825

25 821 994

4 367 197

6 002 262

2 949 176

1 839 435

40 980 064

1 155 852

-

-

-

-

1 155 852

10 722 908

-

-

-

-

10 722 908

1 317 528

-

-

-

-

1 317 528

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

429 009

-

-

-

-

429 009

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

109 766

18 813

614 864

-

156 964

900 407

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

192 437

207 939

75 902

24 933

134 221

635 432

49 211 041

93 002 755

7 298 306

15 673 295

2 138 449

167 323 846

PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri

3 352

-

-

537 403

48 536

589 291

6 569 813

9 811 551

47 440 433

3 954 072

83 397 355

151 173 224

843 801

-

-

-

-

843 801

Atvasinātie finanšu instrumenti

225 443

-

34 229

62 012

-

321 684

Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi

510 276

36 295

13 518

36 585

1 189

597 863

32 701

-

-

-

-

32 701

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības

267 796

-

-

-

-

267 796

Pārējās saistības

869 604

124 847

17 867

331

183 305

1 195 954

24 570

-

-

-

-

24 570

Kopā saistības

9 347 356

9 972 693

47 506 047

4 590 403

83 630 385

155 046 884

Kapitāls un rezerves

9 564 742

1 935

25

2 710 165

95

12 276 962

Apmaksātais pamatkapitāls

4 899 065

1 935

25

2 710 165

95

7 611 285

Rezerves kapitāls

545 024

-

-

-

-

545 024

Nesadalītā peļņa

4 120 653

-

-

-

-

4 120 653
4 073 217

Pakārtotās saistības

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada peļņa
Kopā pasīvi

4 073 217

-

-

-

-

47 436

-

-

-

-

47 436

18 912 098

9 974 628

47 506 072

7 300 568

83 630 480

167 323 846

(Turpinājums 84. lpp.)

84

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS

par gadu, kas noslēdzās 2008. gada 31. decembrī
(Nobeigums. Sākums 85. lpp.)
Latvija
LVL

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Pārējas ES
dalībvalstis
LVL

ESAO
dalībvalstis
LVL

NVS
valstis
LVL

Citi
LVL

KOPĀ
LVL

163 621

953 992

-

-

-

1 117 613

Ārpusbilances saistības pret klientiem

1 801 330

1 460 896

1 547 167

56 164

66 627

4 932 184

Kopā ārpusbilances posteņi

1 964 951

2 414 888

1 547 167

56 164

66 627

6 049 797

Aktīvi

48 721 673

51 275 646

6 626 460

8 225 703

1 719 985

116 569 467

Pasīvi

26 579 264

19 623 542

16 911 788

7 874 672

45 580 201

116 569 467

1 433 483

1 614 686

315 925

31 571

1 526 427

4 922 092

Galvojumi (garantijas)

2007. gada 31. decembrī

Ārpusbilances saistības

46.

BANKAS BILANCES PRODUKTIVITĀTE
31.12.2008

AKTĪVI

Mēneša
vidējais
atlikums
LVL

31.12.2007

Procentu
ienākumi/
izdevumi
LVL

Vidējā
procentu
likme
%

Mēneša
vidējais
atlikums
LVL

Procentu
ienākumi/
izdevumi
LVL

Vidējā
procentu
likme
%

887 298

-

0,0%

1 118 883

-

0,0%

Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku

13 768 270

307 486

2,2%

6 341 126

125 509

2,0%

Prasības pret kredītiestādēm

75 234 226

2 138 285

2,8%

38 377 002

1 862 585

4,9%

Kredīti, neto

40 633 092

3 883 201

9,6%

34 853 627

3 023 953

8,7%

Kredīti

41 799 184

3 883 201

9,3%

36 019 719

3 023 953

8,4%

Speciālie uzkrājumi nedrošiem kredītiem

(1 166 092)

-

0,0%

(1 166 092)

-

0,0%

15 611 371

1 302 691

8,3%

7 958 559

615 906

7,7%

Kase

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
Pārējie aktīvi

17 474 332

-

0,0%

11 865 036

-

0,0%

(A) Kopā aktīvi

163 608 589

7 631 663

4,7%

100 514 233

5 627 953

5,6%
6,6%

PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri
Pakārtotās saistības
Pārējās saistības

1 162 585

78 291

6,7%

2 909 744

192 427

144 929 710

2 612 117

1,8%

80 237 628

1 455 040

1,8%

792 560

39 630

5,0%

892 970

54 667

6,1%

19 085

697

3,7%

19 951

502

2,5%

4 201 665

-

0,0%

4 730 483

-

0,0%
1,9%

151 105 605

2 730 735

1,8%

88 790 776

1 702 636

Kapitāls un rezerves

12 502 984

-

0,0%

11 723 457

-

0,0%

(C) Kopā pasīvi

163 608 589

2 730 735

1,7%

100 514 233

1 702 636

1,7%

(B) Kopā saistības

Tīrie procentu ienākumi
Procentu atdeves starpība % (A)-(B)

2,9%

3,7%

Ieguldījumu atdeves starpība % (A)-(C)

3,0%

3,9%
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47.

KREDĪTRISKS

Nākamajā tabulā ir uzrādīts kredītriskam pakļauto finanšu aktīvu maksimālais kredītriska lielums pa bilances
komponentiem, ieskaitot atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Kredītriska lielums atspoguļots, pamatojoties uz bilancē
uzrādīto posteņu neto uzskaites vērtību, atskaitot uzkrājumus vērtības samazināšanai.
Maksimālais kredītriska lielums ir uzrādīts bruto apjomā, t.i., neņemot vērā ķīlas un citus kredītu nodrošinājumus, un
neto apjomā, t.i., ņemot vērā ķīlas un citus kredītu nodrošinājumus. Detalizēta informācija par nodrošinājuma veidu un
summu ir uzrādīta atbilstošajos pielikumos.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku
Prasības pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

Bruto maksimālais
kredītrisks
31.12.2008
LVL

Neto maksimālais
kredītrisks
31.12.2008
LVL

Bruto maksimālais
kredītrisks
31.12.2007
LVL

Neto maksimālais
kredītrisks
31.12.2007
LVL

8 658 964

8 658 964

8 425 788

8 425 788

89 351 976

89 351 976

49 954 497

49 954 497

1 165 250

1 165 250

6 301 396

6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri

373 141

373 141

5 561 934

5 561 934

Atvasinātie finanšu instrumenti

792 109

792 109

739 462

739 462

173 631

173 631

173 631

173 631

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

11 832 825

11 832 825

4 332 116

4 332 116

Kredīti

40 980 064

3 033 434

34 558 351

3 169 488

Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašums
Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

1 155 852

1 155 852

765 241

765 241

10 722 908

10 722 908

7 636 158

7 636 158

1 317 528

1 317 528

1 573 938

1 573 938

429 009

429 009

429 009

429 009

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

900 407

900 407

716 918

716 918

Pārējie aktīvi

635 432

635 432

1 507 265

1 507 265

167 323 846

129 377 216

116 569 467

85 180 604

1 117 613

35 985

587 389

35 985

Kopā aktīvi
Galvojumi (garantijas)
Ārpusbilances saistības pret klientiem

4 932 184

4 932 184

4 334 703

816 367

Kopā ārpusbilances posteņi

6 049 797

4 968 169

4 922 092

852 352

173 373 643

134 345 385

121 491 559

86 032 956

Maksimālais kredītriska lielums kopā
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48.	AKTĪVU UN SAISTĪBU KLASIFIKĀCIJA
Aplēstā patiesā vērtība finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti ar atspoguļojumu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, kotētiem pārdošanai pieejamiem aktīviem, līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem un pārējiem
aizņemtiem līdzekļiem tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām uz bilances datumū, neatskaitot darījuma
izmaksas.
Aplēstā patiesā vērtība pārējiem finanšu aktīviem un saistībām, izņemot zemāk aprakstītiem, tiek aprēķināta, pielietojot
diskontētās naudas plūsmas metodi, kas balstās uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu aplēsi, un diskontēšanas likmēm
līdzīgiem instrumentiem uz bilances datumu. Atbilstoši 20. pielikumam patiesā vērtība nekotētiem pārdošanai pieejamiem
kapitāla vērtspapīriem ar uzskaites vērtību LVL 173 631 nevar tikt noteikta.
Bankas finanšu aktīvu un saistību aplēstā patiesā vērtība, kas noteikta atbilstoši SGS Nr. 32 Finanšu instrumenti:
Informācijas atklāšana un sniegšana, ir sekojoša:
2008. gada 31. decembrī

AKTĪVI

Amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtēti finanšu
aktīvi / saistības
LVL

Patiesajā vērtībā
novērtētie finanšu
aktīvi / saistības
ar atspoguļojumu
peļņas un
zaudējumu
aprēķinā
LVL

Pārdošanai
pieejami
finanšu
aktīvi
LVL

Nefinanšu
aktīvi /
saistības
LVL

Kopā
LVL

Patiesā
vērtība
LVL

8 658 964

-

-

-

8 658 964

8 658 964

89 351 976

-

-

-

89 351 976

89 369 794

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

-

1 165 250

-

-

1 165 250

1 165 250

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri

-

373 141

-

-

373 141

373 141

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

792 109

-

-

792 109

792 109

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku
Prasības pret kredītiestādēm

-

-

173 631

-

173 631

173 631

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

11 832 825

-

-

-

11 832 825

11 832 825

Kredīti

49 145 467

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

40 980 064

-

-

-

40 980 064

Nemateriālie aktīvi

-

-

-

1 155 852

1 155 852

1 155 852

Pamatlīdzekļi

-

-

-

10 722 908

10 722 908

10 722 908
1 317 528

Ieguldījumu īpašums

-

-

-

1 317 528

1 317 528

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

-

-

-

429 009

429 009

429 009

900 407

-

-

-

900 407

900 407

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

635 432

-

-

-

635 432

635 432

152 359 668

1 165 250

173 631

13 625 297

167 323 846

175 507 067

PASĪVI
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri
Atvasinātie finanšu instrumenti
Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi
un nākamo periodu ienākumi

589 291

-

-

-

589 291

588 813

151 173 224

-

-

-

151 173 224

150 924 950

843 801

-

-

-

843 801

843 801

-

321 684

-

-

321 684

321 684
597 863

597 863

-

-

-

597 863

Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

-

-

-

32 701

32 701

32 701

Atliktā nodokļa saistības

-

-

-

267 796

267 796

267 796
1 195 954

Pārējās saistības
Pakārtotās saistības
Kopā saistības

1 195 954

-

-

-

1 195 954

24 570

-

-

-

24 570

24 570

154 424 703

321 684

-

300 497

155 046 884

154 798 132

(Turpinājums 88. lpp.)
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(Nobeigums. Sākums 87. lpp.)

Amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtēti finanšu
aktīvi / saistības
LVL

Patiesajā vērtībā
novērtētie finanšu
aktīvi / saistības
ar atspoguļojumu
peļņas un
zaudējumu
aprēķinā
LVL

Pārdošanai
pieejami
finanšu
aktīvi
LVL

Nefinanšu
aktīvi /
saistības
LVL

Kopā
LVL

Patiesā
vērtība
LVL
7 611 285

Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls

-

-

-

7 611 285

7 611 285

Rezerves kapitāls

-

-

-

545 024

545 024

545 024

Nesadalītā peļņa

-

-

-

4 120 653

4 120 653

4 120 653

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

-

-

-

4 073 217

4 073 217

4 073 217

Pārskata gada peļņa

-

-

-

47 436

47 436

47 436

Kopā kapitāls un rezerves

-

-

-

12 276 962

12 276 962

12 276 962

154 424 703

321 684

-

12 577 459

167 323 846

167 075 094

Kopā pasīvi

2007. gada 31. decembrī
AKTĪVI
8 425 788

-

-

-

8 425 788

8 425 788

49 954 497

-

-

-

49 954 497

49 909 575

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

-

6 301 396

-

-

6 301 396

6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri

-

5 561 934

-

-

5 561 934

5 561 934

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

739 462

-

-

739 462

739 462

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

-

-

173 631

-

173 631

173 631

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku
Prasības pret kredītiestādēm

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Kredīti

4 332 116

-

-

-

4 332 116

4 332 116

34 558 351

-

-

-

34 558 351

34 445 073

Nemateriālie aktīvi

-

-

-

765 241

765 241

765 241

Pamatlīdzekļi

-

-

-

7 636 158

7 636 158

7 636 158

Ieguldījumu īpašums

-

-

-

1 573 938

1 573 938

1 573 938

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

-

-

-

429 009

429 009

429 009

Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

195 159

-

-

-

195 159

195 159

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

716 918

-

-

-

716 918

716 918

1 507 265

-

-

-

1 507 265

1 507 265

99 690 094

6 301 396

173 631

10 404 346

116 569 467

116 411 267

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
PASĪVI
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri
Atvasinātie finanšu instrumenti
Uzkrātie izdevumi, uzkrājumi
un nākamo periodu ienākumi
Atliktā nodokļa saistības
Pārējās saistības

3 136 260

-

-

-

3 136 260

3 133 027

96 925 378

-

-

-

96 925 378

97 639 526

803 171

-

-

-

803 171

803 171

-

740 557

-

-

740 557

740 557

609 731

-

-

-

609 731

609 731

-

-

-

232 480

232 480

232 480

1 869 545

-

-

-

1 869 545

1 869 545

22 819

-

-

-

22 819

22 819

103 366 904

740 557

-

232 480

104 339 941

105 050 856

Apmaksātais pamatkapitāls

-

-

-

7 611 285

7 611 285

7 611 285

Rezerves kapitāls

-

-

-

545 024

545 024

545 024

Nesadalītā peļņa

-

-

-

4 073 217

4 073 217

4 073 217

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

-

-

-

2 577 287

2 577 287

2 577 287

Pārskata gada peļņa

-

-

-

1 495 930

1 495 930

1 495 930

Kopā kapitāls un rezerves

-

-

-

12 229 526

12 229 526

12 229 526

103 366 904

740 557

-

12 462 006

116 569 467

117 280 382

Pakārtotās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves

Kopā pasīvi
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