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Cienījamās dāmas un godātie kungi!

„Baltic international Bank” vadības vārdā piedāvāju jūsu uzmanībai pārskatu par 2007.gadu. apkopo-
jot paveikto, ar pārliecību varam apgalvot, ka šis gads ir bijis veiksmīgs. tomēr nākotnē mēs orientēsimies 
uz vēl straujāku izaugsmi, jo uzskatām, ka iepriekšējos darbības gados tika likti stabili pamati. 

Finanšu tirgu strauji mainīgās situācijas apstākļos veiksmīga kapitāla investēšana kļūst par arvien sa-
režģītāku uzdevumu. ieguldījumu nepārtraukta kontrole un pastāvīga analīze ir izšķirošais faktors tiem, 
kuri tiecas izmantot sniegtās iespējas un novērtēt pastāvošos riskus.

 
pēc ilggadējas nepārtrauktas iedzīvotāju ienākumu un kompāniju peļņas palielināšanās 2008.gadā ir sa-

gaidāma ekonomiskās attīstības tempu palēnināšanās. līdz ar to daudzi riski, kuri parādījās pērn, pastāvēs 
arī šogad. tomēr finanšu tirgi pēc savas dabas ir vērsti uz nākotni, tādēļ uzskatām, ka 2008.gadā pasaules 
ekonomikai joprojām būs raksturīgas pozitīvas iezīmes, bet tajā pašā laika riska līmenis paaugstināsies.

 
tieši šo apstākļu dēļ ir svarīgi iegūt uzticamu un stabilu partneri, kurš jebkuros apstākļos piedāvās klienta 

vēlmēm un prasībām atbilstošus optimālus risinājumus, ņemot vērā arī visas tirgus situācijas nianses. 

Bankā ir izveidota un veiksmīgi darbojas profesionāla speciālistu komanda, kas ļauj mums izstrādāt 
optimālu darba stratēģiju un sniegt risinājumus, kuros ir ņemtas vērā katra klienta īpatnības. 

tuvākajos 3-5 gados mēs plānojam būtiski palielināt aktīvu un līdzekļu apjomu „Baltic international 
Bank” pārvaldē. līdz ar to vissvarīgākais šī brīža uzdevums ir naudas līdzekļu piesaistīšana, piedāvāto pro-
duktu un pakalpojumu klāsta paplašināšana un pilnveidošana, kā arī Bankas biznesa procesu optimizācija, 
ievērojot augstākos pasaules standartus. 

2008.gadā Banku sagaida daudzas pārmaiņas – jaunu informācijas tehnoloģiju un jaunu produktu 
ieviešanu. šogad tiks atvērta „Baltic  international  Bank” jaunā galvenā biroja ēka Vecrīgā, kur tiks orga-
nizēta Bankas pamatdarbība.  

2008.gads „Baltic international Bank” ir jubilejas gads: aprit 15 gadi kopš tās dibināšanas dienas, kas 
pati par sevi daudz ko nozīmē citiem latvijas banku sistēmas pārzinātājiem.  

mēs pateicamies saviem akcionāriem, klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem! mēs esam, 
lai kopā ar jums turpinātu savu virzīšanos uz priekšu!

ar cieņu

Ilona Guļčaka, 
valdes priekšsēdētāja

Valdes priekšsēdētājas uzruna
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Cienījamās dāmas un godātie kungi!

jūs savās rokās turat „Baltic international Bank” pārskatu par 2007. gadu, kurā mēs centāmies apvienot 
ne tikai sausos skaitļus par mūsu darbības rezultātiem, bet arī mēģinājām atrast biznesa vadīšanas likum-
sakarības ar seno šaha spēli. 

šaha spēle daudzus gadsimtus kalpoja ne tikai kā izklaide, bet arī kā palīglīdzeklis daudzu stratēģisku 
un taktisku manevru izstrādāšanai dažādās kaujās. jebkura biznesa vadīšanas principi daudzējādā ziņā ir 
līdzīgi šaha partijas izkārtojumam. jebkuras mūsu uzsāktās darbības panākumi gandrīz vienmēr ir atkarīgi 
no tā, cik precīzi un tālredzīgi mēs saplānosim pirmos gājienus.  

šaha spēles gudrība un loģika ir ātra un izkopta debija, kas ļauj izkārtot savus spēkus pēc iespējas iz-
devīgākā kārtībā, tādējādi ieraugot pretinieka meistarību. maksimāli uzmanīga un secīga vidusspēle, kurā 
katra kļūda var kļūt liktenīga, vainagojas ar spilgtas spēles beigām un visas partijas loģisku noslēgumu.

    
Vai nav tiesa, ka tas ļoti līdzinās biznesa vadīšanas posmiem! tā ir atsevišķa pasaule, kurā katrs ir savas 

šaha partijas karalis un kurā nav iespējams sasniegt rezultātu bez izsvērtas un radošas domāšanas.

mūsu darbā visas šaha partijas figūras ir sasietas ciešā mezglā ne tikai savā starpā, bet arī ar katru mūsu 
klientu. tieši tādēļ mums ir tik svarīgs katrs klients, katrs darbinieks un katra Bankas darbībā ieviesta 
novitāte.

mēs esam pateicīgi mūsu darbiniekiem par auglīgo darbu visa 2007.gada garumā, partneriem un 
klientiem par mūsu Bankai izrādīto uzticību!

ar cieņu,

Leonīds Kramnojs 
Padomes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja uzruna
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akcionāru pilnsapulce

padome

Valde Valdes priekšs ēdētāja aparāts

resursu pārvalde

konsultatīvo pakalpojumu nodaļa

aktīvu individuālās pārvaldīšanas pārvalde

klientu identifikācijas un darījumu kontroles dienests

mārketinga un ārvalstu tirgu pārvalde

pārstāvniecība maskavā

kanceleja

juridiskā pārvalde

kreditēšanas un dokumentāro operāciju pārvalde

personāla nodaļa

darbības atbilstības kontroles pārvalde

Biznesa tehnoloģiju nodaļa

korespondentattiecību un starptautisko norēķinu pārvalde

pārstāvniecība kijevā

personīgās apkalpošanas pārvalde

saimniecības pārvalde

informācijas tehnoloģiju pārvalde

pārstāvniecība londonā

risku kontroles pārvalde

maksājumu karšu nodaļa

uzskaites, pārskatu un kases operāciju pārvalde

iekšējā audita dienests

Bankas organizatoriskā struktūra



D
āma ir visspēcīgākā 
šaha figūra. skaitās, 
ka dāmas vērtība 

ir vienāda 8 bandiniekiem. 
uzbrukumā dāmai ir galvenā 
loma. dāma ir visbīstamākā 
figūra, tā var pārvietoties par 
jebkādu skaitu lauciņu vertikāli, 
horizontāli un pa diagonāli, 
apvienojot torņa un laidņa 
iespējas, ar noteikumu,  
ka tās ceļā nav figūru. 

Figūras nosaukums radies  
no persiešu «ferz» – karavadonis, 
vezīrs. 

tiek uzskatīts, ka partijas sākumā ir jāievēro 
piesardzība ar dāmas attīstīšanu, jo, atrodoties pretinieka 
nometnē, tā kļūst par vieglu mērķi pretinieka figūrām. 
daudz labāk dāma savas iespējas parāda vidusspēlē un 
spēles beigas.
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Nataļja Tkačenko 
Valdes priekšsēdētājas vietniece,

izpilddirektore

šogad mūsu Banka atzīmē savu 15 gadu jubileju kopš tās dibināšanas. 
šo gadu laikā esam spējuši daudz sasniegt – ne vien gūt panākumus un 
atzinību, bet arī izveidot drošus pamatus Bankas tālākai attīstībai. 

mēs vienmēr esam orientējušies uz ilgtermiņa partnerattiecību uztu-
rēšanu un attīstību, kā arī klientu kapitāla saglabāšanu. mūsu darbības 
svarīgāko aspektu vidū noteikti jāmin individuālā pieeja, augsta sniegto 
pakalpojumu kvalitāte un elastība lēmumu pieņemšanā. Banka arī nākot-
nē saglabās agrāk izstrādātos darba principus, attīstot savu pakalpojumu 
spektru un pilnveidojot klientu apkalpošanas kvalitāti. 

pagājušais gads ir ievērības cienīgs ar virkni svarīgu notikumu Bankas 
darbībā: klientu skaita pieaugumu, vairāku jaunu, perspektīvu projektu 
aizsākšanu, pārstāvniecības kijevā akreditāciju, darba turpināšanu sais-
tībā ar pāreju uz jauno bankas platformu, tālāku produktu līnijas attīstī-
šanu. aizvadītajā gadā Bankas piesaistīto līdzekļu apjoms palielinājās par 
35%, īstermiņa ieguldījumu apjoms – par 44% salīdzinājumā ar iepriek-
šējo gadu. 

Banka veiksmīgi īsteno izvēlēto stratēģiju un uztur augstus korporatī-
vos standartus ikdienas darbā. mēs esam pateicīgi akcionāriem, klientiem 
un partneriem par uzticēšanos Bankai un veiksmīgu sadarbību.

Banka, izveidojot stabilu pamatu tālākai attīstībai, arī nākotnē turpi-
nās stiprināt un aizstāvēt savas pozīcijas tirgū. 

Mūsu ceļš



T
ornis ir viena no 
visspēcīgākajām 
šaha figūrām 

un spēka ziņā ir otrā pēc 
dāmas. savu nosaukumu 
tas ieguvis no aplenkuma 
torņa, kurš senos laikos tika 
izmantots triecienuzbrukumos 
cietokšņiem. 

Vienu torni pielīdzina 
pieciem bandiniekiem vai 
laidnim un diviem bandiniekiem, 
vai zirdziņam un diviem bandiniekiem. tornim ir ļoti 
tiešs raksturs. tas var pārvietoties tikai horizontāli un 
vertikāli jebkurā attālumā. jebkuru pretinieka figūru, kura 
trāpīsies tam ceļā, ar noteikumu, ka starp tiem nav savas 
figūras, tornis iznīcina un nostājas tās vietā.

kopā ar karali tornis var izdarīt speciālu gājienu, 
kuru sauc par rokādi. atdot torni pret laidni vai zirdziņu 
nozīmē zaudēt kvalitāti. divi torņi parasti ir spēcīgāki par 
dāmu. tornis kopā ar dāmu pieder pie smagajām figūrām, 
pretstatā laidņiem un zirdziņiem, kurus dēvē  
par vieglajām figūrām. 
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profesionāla pieeja un racionāli risinājumi ir izvēlētās individuālās apkalpošanas (private Ban-
king) stratēģijas panākumu atslēgas. jau 15 gadus mūsu Banka specializējas klientu individuālās ap-
kalpošanas jomā, kas mums nozīmē attiecīgu apkalpošanas filozofiju un kultūru, sekmējot ilglaicīgas 
partnerattiecības ar klientiem. 

1994.gadā mūsu Banka bija pirmā latvijā, kas piedāvāja īpašu formu sadarbībai ar klientiem - indi-
viduālo apkalpošanu. katrs klients strādā ar savu personālo baņķieri, kuram viņš uztic ikdienišķu lēmu-
mu pieņemšanu. personālais baņķieris – tas ir Bankas speciālists, kas precīzi zina visas klienta vajadzī-
bas un mērķus un attiecīgi spēj operatīvi piedāvāt risinājumus, kuri optimāli atbilst šīm vajadzībām. 

Pamatvērtības, pēc kurām vadās personālais baņķieris, ir sekojošas:
• personālais baņķieris ciena un augstu vērtē savu klientu, personīgi nodrošinot viņam mak-

simālu ērtību un komforta līmeni pakalpojumu sniegšanā;

• personālais baņķieris ir godīgs pret klientu - klients var būt absolūti pārliecināts par to, ka 
viņa kapitāls pastāvīgi atrodas stingrā uzraudzībā; 

• personālais baņķieris ievēro ētikas principus attiecībās ar klientu - klients var būt pārlieci-
nāts par viņa operāciju pilnīgas konfidencialitātes ievērošanu; 

• personālais baņķieris ir klienta uzticības persona Bankā, pret kuru viņš var būt pilnīgi at-
klāts. klienta uzņēmējdarbības specifikas pārzināšana ļauj personālajam baņķierim izvēlē-
ties klientam piemērotāko finanšu risinājumu.

Private Banking un personālais baņķieris

Natālija Jurčenko
klientu personīgās apkalpošanas 

nodaļas vadītāja

Sergejs Nedra
personālais baņķieris

Nikolajs Kuzmins
personālais baņķieris



K
aralis ir galvenā šaha  
figūra, kaut arī ne 
spēcīgākā. karalis var 

pārvietoties uz jebkuru blakus lauciņu 
horizontāli, vertikāli vai pa diagonāli. 
karalis nevar iet uz lauciņu, kuru 
aizņem savas krāsas figūra, kā arī 
uz lauciņu, kuru apdraud pretinieka 
figūra (šaha situācija).  
ja karalim ir pieteikts šahs, ar nākamo 
gājienu viņš jāizved no šaha situācijas. 

spēles sākumā parasti neiet ar 
karali, izņēmums ir rokāde, kura 
tiek īstenota paša karaļa labākai 
aizsardzībai un citu figūru attīstīšanai. 
partijas beigās karalis parasti aktīvi 
piedalās spēlē, palīdzot saviem bandiniekiem virzīties uz priekšu 
vai traucējot pretinieka bandinieku virzīšanos. 

pēc karaļa novietojuma uz šaha dēļa labi ir redzama tā 
atkarība no citām figūrām. te ir gan vertikālā saikne – lielajām 
figūrām ir nepieciešami bandinieki, bet tiem ir nepieciešama 
aizsardzība, gan horizontālā saikne – karalis neko nevar izdarīt 
bez savas svītas. 
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2007.gadā tika izveidota jauna „Baltic international Bank” organizā-
cijas struktūra - klientu aktīvu pārvalde (asset management). tās funk-
cijās ietilpst gan klientu aktīvu pārvaldīšana, gan konsultāciju sniegšana 
par perspektīvākajām un izdevīgākajām ieguldījumu iespējām pasaules 
finanšu tirgos.

2008.gadā mēs piedāvāsim jums jaunus investīciju produktus, kā arī 
iespēju izveidot individuālus investīciju portfeļus ar plašu finanšu instru-
mentu spektru. mūsu klientu vidū arvien lielāku popularitāti gūst struk-
turētie ieguldījumu produkti un fondi. labāko investīciju risinājumu 
piedāvāšanai mēs sniegsim jums iespēju izmantot gan mūsu izstrādātos 
finanšu produktus, gan interesantākos trešo personu produktus.

mēs esam pārliecināti, ka attiecīgie pakalpojumi būtiski paplašinās 
jūsu aktīvu palielināšanās un saglabāšanas iespējas!

Aleksejs Beļajevs
 aktīvu individuālās 

pārvaldīšanas pārvaldes vadītājs

Aktīvu pārvaldība



Z
irdziņš ir viena no 
visneparedzamākajām 
figūrām.  

tā pārvietošanās iespējas ir ļoti 
savdabīgas. zirdziņš var aiziet 
uz jebkuru dēļa lauciņu, kas nav 
aizņemts ar tā krāsas figūru,  
ja tā atrodas l burta otrā galā 
(divi lauciņi uz vienu pusi  
un viens uz citu). 

zirdziņš ir arī pirmā figūra 
lamatu veidošanā un ir ļoti 
bīstams spēks, ja ieņem centrālo 
pozīciju vai pozīciju blakus pretinieka karalim. pareizi 
izvirzot mērķi, ar zirdziņu un laidni var ielikt matu. 

zirdziņu pielīdzina trijiem bandiniekiem vai vienam 
laidnim. liela vērtība zirdziņam ir slēgtās pozīcijās, jo tas 
nav tik mobils, toties var lēkt pāri figūrām. 
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2007.gadā „Baltic international Bank” turpināja uzsākto kredītu port-
feļa palielināšanas stratēģiju, kas sevī iekļauj jaunu reģionu apgūšanu 
kreditēšanā un papildu produktu radīšanu saviem klientiem. Banka ir 
uzsākusi darbību kreditēšanas jomā eiropas rietumu un ziemeļu reģio-
nos, izvērsusi darbu Vidusāzijas reģionā un turpināja palielināt izsniegto 
kredītu daudzumu un apjomu visos jau iepriekš apgūtajos reģionos. 

paralēli Banka ir turpinājusi darbu pie jaunu produktu izstrādes un 
piedāvāšanas klientiem, un 2007.gada oktobrī tika radīta jauna Bankas 
struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir atlasīt, izvērtēt un investēt lī-
dzekļus dažādos investīciju projektos – no nekustamā īpašuma un ieguves 
rūpniecības līdz pat Bankai mazāk tradicionāliem projektiem, piemēram, 
medicīnas jomā. plānots tuvākajā laikā jau akceptētos un arī izskatāmos 
projektus piedāvāt klientiem investīciju veikšanai ar Bankas līdzdalību vai 
bez tās, nodrošinot salīdzinoši augstu rentabilitāti veiktajām investīcijām 
un risku minimizēšanu no investīciju drošības viedokļa.

papildus ir veiktas izmaiņas Bankas struktūrā ar nolūku padarīt efek-
tīvāku un operatīvāku sadarbības attīstību un informācijas apmaiņu ar 
klientiem, turpināta Bankas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, ap-
meklējot konferences un seminārus.

Kreditēšana

Dinārs Kolpakovs
Valdes loceklis,  

kreditēšanas un dokumentāro 
operāciju pārvaldes vadītājs



L
aidnis ir šaha figūra, 
kura var pārvietoties par 
jebkuru skaitu lauciņu pa 

diagonāli, ar noteikumu, ka tā ceļā 
nav figūru. anglijā laidnis sākumā 
tika saukts «alfin», vēlāk – «bishop» 
(angl. – bīskaps), franči to sauca 
par «muļķi» kustību ierobežotības 
dēļ, krieviski runājošās valstīs laidni 
dažkārt sauc par «virsnieku». 

laidnis tiek pielīdzināts trijiem 
bandiniekiem un ir aptuvens 
ekvivalents zirdziņam. 

spēlētāji sāk spēli ar diviem 
laidņiem. katrs laidnis var 
pārvietoties tikai pa baltajiem vai tikai pa melnajiem 
lauciņiem, tādēļ laidņus attiecīgi dēvē par baltlauciņu un 
melnlauciņu laidņiem. 

laidnis kā palīgfigūra bieži izpilda svarīgu lomu 
aizsardzībā vai uzbrukumā. ar laidņu palīdzību var kontrolēt 
un noturēt pozīciju. 
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mēs uztveram mūsu pārstāvniecības kā Bankas vēstniecības ārze-
mēs, kur viens no svarīgākajiem darba uzdevumiem ir konsultāciju un 
atbalsta sniegšana saviem klientiem attiecīgajā valstī. 2007.gadā „Baltic 
international Bank” bija trīs pārstāvniecības ārzemēs: londonā, maska-
vā un kijevā. 

LoNDoNA
Visu 2007.gadu Bankas pārstāvniecība londonā turpināja aktīvu 

darbu lielbritānijas Finanšu pakalpojumu tirgus regulatora (Financial  
service authority) licences iegūšanai, ar mērķi atvērt pilnvērtīgu “Baltic 
international Bank” filiāli lielbritānijā.

MASKAvA
2007.gada maijā pārstāvniecība maskavā saņēma krievijas Federāci-

jas Centrālās bankas atļauju pagarināt licences termiņu darbības īsteno-
šanai krievijas Federācijas teritorijā. 2007.gada jūnijā pārstāvniecība tika 
uzņemta reģionālo banku asociācijas „rossija” sastāvā, kas sekmēja ab-
pusēji izdevīgu partnerattiecību attīstību starp mūsu Banku un krievijas 
Federācijas bankām. 

KIJevA
2007.gada jūnijā tika akreditēta Bankas pārstāvniecība kijevā. pār-

stāvniecības funkcijās ietilpst ukrainas banku sektora finanšu un ekono-
miskās situācijas izpēte, kontaktu uzturēšana un attīstīšana ar ukrainas 
finanšu un kredītiestādēm, kuras īsteno tirdzniecības operāciju apkalpo-
šanu starp latvijas un ukrainas uzņēmumiem.

mēs nepārtraukti attīstāmies un esam ieinteresēti ilgstošā sadarbībā 
ar klientiem. Bieži vien tieši kopā ar viņiem meklējam iespējas Bankas 
pārstāvniecību atvēršanai un jaunu reģionu apgūšanai.

edgars Lasmanis
mārketinga un ārvalstu tirgu 

pārvaldes vadītājs 

Pārstāvniecības ārzemēs



B
andinieks ir 
šaha mērvienība. 
Bandiniekos mēra 

citu figūru «svaru», piemēram, 
vieglā figūra ir ekvivalenta 
apmēram trijiem bandiniekiem, 
tornis — pieciem. senajā 
indijā, kur šahs skaitījās kara 
spēle, kas paredzēta virsnieku 
un komandieru apmācībai, 
bandinieku sauca par kājnieku. 

Bandinieks ir «šaha 
partijas dvēsele», bandinieku 
izkārtojuma struktūra nosaka 
partijas stratēģisko zīmējumu. spēles biegās bandinieku 
loma, sevišķi tālu izvirzīto, ievērojami pieaug. 
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lai kvalitatīvi apkalpotu klientus, ir nepieciešama pozitīva enerģija un 
radošs noskaņojums. „uzlādēt” baterijas un pozitīvi noskaņoties mums 
palīdz korporatīvi svētki, kuros mēs priecājamies redzēt arī mūsu partne-
rus un klientus. galu galā īsti svētki ir tad, kad visa ģimene pulcējas kopā!

 
„Baltic international Bank” pastāv senas korporatīvās tradīcijas: Ban-

kas dzimšanas diena, ziemassvētki un jaunais gads, sporta svētki, kā arī 
klientu konference. mēs neaizmirstam arī par nākamo paaudzi. reizi 
gadā   rīkojam Bērnu svētkus un Bērnu daiļrades izstādi, kur viņi var ne 
tikai jautri atpūsties, bet arī apskatīties, kur strādā viņu vecāki.

 
Bankas darbinieki pastāvīgi pilnveido savas iemaņas un prasmes, pie-

daloties apmācībās latvijā un ārvalstīs.
 
mēs esam ieinteresēti jaunu un perspektīvu darbinieku piesaistītša-

nā, kuri vēl tikai mācās augstskolu pēdējos kursos. šajā nolūkā periodis-
ki rīkojam dažādus konkursus studentiem un vecāko klašu skolēniem. 
piemēram, 2007.gada rudenī mēs organizējām radošo darbu konkursu, 
kurā jaunieši varēja demonstrēt savas zināšanas dažādās ar finanšu sfē-
ru saistītās jomās. labākajiem tika dota iespēja sākt savu karjeru „Baltic 
international Bank”. mēs ceram, ka arī 2008.gadā mūsu komandai pievie-
nosies jauni kolēģi.

 

Jevgeņija vološina
personāla daļas vadītāja

Privātā dzīve





AS «BALTIC INTERNATIONAL BANK»

FINANšu pārskaTI 

pAR gAdu, kaS NOSLēdzāS 2007. gAdA 31. dECEmBRī
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Рadomes priekšsēdētāja  
un valdes priekšsēdētāja ziņojums

Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

"baltic international bank" vadības vārdā jūsu vērtējumam nododam mūsu 2007. gada finanšu pārskatus.

2007. gadā "baltic international bank" turpināja veiksmīgi attīstīties un pabeidza gadu ar pārskata gada peļņu  
1,5 miljonu latu apmērā.

bankas uzmanības lokā paliek mūsu klientu individuālajām vajadzībām piemērotie bankas pakalpojumi un 
produkti. 2007. gadā bankas galvenie centieni tika vērsti uz klientu bāzes paplašināšanu, jaunu noguldījumu piesaisti 
un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitātes pastāvīgu uzlabošanu. tā rezultātā noguldījumu un noslēgto trasta līgumu 
kopējā summa palielinājās par 44 procentiem un 2007. gada 31. decembrī veidoja 128 miljonus latu (2006: 89 miljoni 
latu). termiņnoguldījumu summa 2007. gada 31. decembrī sasniedza rekordaugstu līmeni - 37 miljonus latu.

2007. gadā kreditēšana ir bijusi viena no "baltic international bank" galvenajām darbības jomām. bankas 
kredītportfeļa tīrā vērtība pieauga par 10 procentiem līdz 34,6 miljoniem latu 2007. gada 31. decembrī. vienlaikus 
banka pierādīja savu spēju saglabāt kredītportfeļa kvalitāti 2006. gada līmenī: speciālie uzkrājumi kredītu zaudējumiem 
samazinājās no 3,7 procentiem 2006. gada 31. decembrī līdz 3,6 procentiem 2007. gada beigās. bankas tīrie procentu 
ienākumi palielinājās par 32 procentiem, sasniedzot rekordlīmeni – 3,9 miljonus latu.

"baltic international bank" darbība finanšu pakalpojumu tirgos attīstās dinamiski. 2007. gadā bankas ieguldījumi 
finanšu instrumentos pieauga par 9,3 procentiem un veidoja 9,1 procentus no kopējā aktīvu apjoma. bankas kopējie 
ienākumi no saņemtajām dividendēm un tirdzniecības darījumu neto rezultāts veidoja 803,1 tūkst. latu. svārstīgums 
globālajos finanšu tirgos bija iemesls finanšu tirgos veikto tirdzniecības darījumu peļņas un peļņas no ieguldījumiem 
finanšu instrumentos samazinājumam.

tāpat arī banka veica darba efektivitātes paaugstināšanas pasākumus un ievērojamus papildu ieguldījumus 
personālā, informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā.

2007. gads bankas darbībā bija zīmīgs ar svarīgiem notikumiem, tajā skaitā:

· "baltic international bank" turpināja izvērst savu starptautisko darbību: 2007. gada jūnijā tika akreditēta bankas 
pārstāvniecība ukrainas galvaspilsētā kijevā.

· informācijas tehnoloģiju jomā banka turpināja īstenot 2006. gadā uzsākto projektu, kura ietvaros ir jāievieš jaunā, 
tehnoloģiski progresīvā banku sistēma temenos t24 (šveices kompānijas temenos Group aG produkts). šī sistēma 
ļaus optimizēt bankas biznesa procesus, ievērojot visaugstākos pasaules standartus. jaunā bankas sistēma pilnībā uzsāks 
darbību 2008. gadā.

· 2008. gada janvārī kredītvērtējuma aģentūra moody’s investors service apstiprināja "baltic international bank" 
noguldījumiem piešķirtos reitingus b1/np un finansiālās stabilitātes reitingu e+ līmenī. visiem reitingiem noteikts 
stabils nākotnes vērtējums. moody’s atzīmēja bankas spēju noturēt savu tirgus daļu, augstu kapitalizācijas līmeni, finanšu 
rādītāju un izsniegto kredītu kvalitātes uzlabošanos un klientu galveno operāciju labu ienesīgumu.
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· ir paveiktas izmaiņas bankas organizatoriskajā struktūrā, lai tā labāk atbilstu bankas stratēģiskajiem mērķiem 
(izveidotas šādas pārvaldes: Finanšu produktu pārvalde, klientu aktīvu plānošanas pārvalde, nefinanšu produktu 
pārvalde), kā arī jaunākajām prasībām iekšējo kontroles sistēmu pilnveidošanas jomā (risku kontroles pārvaldes un 
darbības atbilstības kontroles pārvaldes restrukturizācija un izveide).

„pazīsti savu klientu” principa ievērošana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi joprojām 
paliek mūsu galveno prioritāšu skaitā. bankas darbības stingra atbilstība likumu normām un regulējošām prasībām 
nodrošina bankas un tās klientu lietišķās reputācijas nosargāšanu mūsdienu mainīgajā biznesa vidē.

noteikti jāpiemin arī 2008. gada janvārī notikušās nozīmīgās izmaiņas bankas vadībā. valērijs belokoņs atkāpās no 
valdes priekšsēdētāja amata un padome pieņēma lēmumu šajā amatā iecelt ilonu Guļčaku, kura pirms tam bijusi valdes 
priekšsēdētāja vietniece. valērijs belokoņs paliek bankas galvenais akcionārs un turpmāk pildīs uzraudzības funkciju 
padomes locekļa amatā.

bankas plānos 2008. gadam paredzēta individuālās apkalpošanas tālāka attīstība un kvalitātes uzlabošana, ieguldījumu 
tehnoloģijās, infrastruktūrā, kā arī personāla izglītošanā palielināšana. bankas plāni akcentē riska pārvaldīšanu, un tā 
saglabās konservatīvu pieeju tirdzniecības darījumiem finanšu tirgos. tas bankai ļaus paplašināt klientu bāzi un palielināt 
bankas aktīvu apjomu.

2008. gadā durvis vērs "baltic international bank" jaunās centrālā ofisa telpas, kas atrodas pašā vecrīgas centrā. 
jaunajā ēkā paredzēts veikt bankas galveno darbību, bet tagadējās divās ēkās savu darbu turpinās struktūrvienību 
darbinieki, kas nodarbojas ar bankas darbības nodrošināšanu.

šādu panākumu iedvesmoti, esam nosprauduši sev jaunus mērķus un uzdevumus un esam pārliecināti, ka mums 
nav nekā neiespējama.

vēlamies pateikties visiem mūsu klientiem un partneriem par veiksmīgu sadarbību un savstarpēju uzticību. 
priecājamies par iespēju īpašus pateicības vārdus veltīt mūsu bankas darbiniekiem par pievēršanos korporatīvajām 
vērtībām, raženu darbu un augstu profesionālās kompetences līmeni.

2008. gada 14. martā

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja

Рadomes priekšsēdētāja  
un valdes priekšsēdētāja ziņojums
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Padomes un valdes sastāvs 

Padome (2007. gada 31. decembrī)

        iecelšanas pārvēlēšanas
vārds, uzvārds   amats    datums  datums

leonīds kramnojs  padomes priekšsēdētājs  10/10/2003 -
vilorijs belokoņs  padomes priekšsēdētāja vietnieks 10/10/2003 -
vjačeslavs kramnojs leonīda d. padomes loceklis   18/07/1997 10/10/2003

Valde (2007. gada 31. decembrī)

        iecelšanas pārvēlēšanas
vārds, uzvārds   amats    datums  datums

valērijs belokoņs  valdes priekšsēdētājs  15/08/2003 21/05/2007
ilona Guļčaka   valdes locekle   15/08/2003 21/05/2007
    valdes priekšsēdētāja vietniece 01/08/2007 -
alons nodelmans  valdes loceklis   15/08/2003 21/05/2007
bogdans andruščenko  valdes loceklis   13/09/2005 21/05/2007
dinārs kolpakovs  valdes loceklis   13/09/2005 21/05/2007
jānis apelis   valdes loceklis   15/08/2003 21/05/2007
nataļja tkačenko  valdes locekle   01/08/2007 - 
ilze lase   valdes locekļa kandidāte  13/09/2005 -

2007. gadā nav veiktas izmaiņas a/s “baltic international bank” padomes sastāvā.

pēc pārskata gada beigām saskaņā ar a/s “baltic international bank” padomes 2008. gada 25. janvāra lēmumu 
valērijs belokoņs tika atbrīvots no valdes priekšsēdētāja amata. valdes priekšsēdētājas amatā iecelta ilona Guļčaka.
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Paziņojums par vadības atbildību

rīgā,           2008. gada 14. martā

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar eiropas savienībā (es) apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem (iFrs) un sniedz patiesu priekšstatu par bankas finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā 
arī tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī.

bankas vadība apliecina, ka 33.-79. lpp. iekļautie bankas finanšu pārskati par periodu no 2007. gada 1. janvāra 
līdz 2007. 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.

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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Revidentu ziņojums

   KPmG Baltics SIa  phone +371 67038000
   balasta dambis 1a  Fax +371 67038002
   riga lv-1048  www.kpmg.lv
   latvia   

AS «BAltic InternAtionAl BAnk» AkcIonārIem

Ziņojums par finanšu pārskatu
esam veikuši pievienoto as „baltic international bank” (turpmāk „banka”) finanšu pārskatu, kas ietver bilanci 2007. 

gada 31. decembrī un peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par 
gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, kā arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citas paskaidrojošas 
piezīmes no 33. līdz 79. 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, lai 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 2007. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā 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. lappusei, 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 uzrādītajai informācijai.

KPmG Baltics SIa
licence nr. 55

rīga, latvija
2008. gada 14. martā

stephen Young
valdes priekšsēdētājs

inga lipšane
zvērināta revidente
sertifikāta № 112
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī

Piezīmes
31.12.2007

lVl
31.12.2006

lVl

procentu ienākumi 4 5 627 953 4 073 455

procentu izdevumi 5 (1 702 636) (1 103 673)

Tīrie procentu ienākumi 3 925 317 2 969 782

komisijas naudas ienākumi 6 2 799 470 2 388 708

komisijas naudas izdevumi 7 (910 861) (974 526)

Tīrie komisijas naudas ienākumi 1 888 609 1 414 182

dividenžu ienākumi 8 708 27 988

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa 8 794 364 1 491 690

citi parastie ienākumi 9 182 379 833 678

Pamatdarbības ienākumi kopā 6 799 377 6 737 320

administratīvie izdevumi 10 (4 480 830) (3 129 273)

nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 24, 25 (519 479) (247 839)

citi parastie izdevumi 11 (242 663) (126 400)

uzkrājumu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem 
un ārpusbilances saistībām veidošanas zaudējumi 12 (114 792) (507 731)

peļņa no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas 13 298 398 619 640

Peļņa pirms nodokļiem 1 740 011 3 345 717

uzņēmumu ienākuma nodoklis 14 (244 081) (419 352)

Pārskata gada peļņa 1 495 930 2 926 365

pielikums no 38. līdz 79. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 79. lappusei 2008. gada 14. martā, 
un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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Bilance 
uz 2007. gada 31. decembri

 

aKTĪVI Piezīmes
31.12.2007

lVl
31.12.2006

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 16 8 425 788 6 653 180

prasības pret kredītiestādēm 18 49 954 497 21 391 642

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 6 301 396 7 497 335

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 19 5 561 934 7 256 070

Atvasinātie finanšu instrumenti 20 739 462 739 462

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 21 173 631 173 631

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 22 4 332 116 1 594 549

kredīti 23 34 558 351 31 399 651

nemateriālie aktīvi 24 765 241 210 605

pamatlīdzekļi 25 7 636 158 4 164 325

ieguldījumu īpašums 26 1 573 938 2 005 304

ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 27 429 009 429 009

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 28 716 918 655 333

pārējie aktīvi 29 1 702 424 2 638 370

Kopā aktīvi 116 569 467 78 812 934

(Turpinājums 35. lpp.)

pielikums no 38. līdz 79. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 79. lappusei 2008. gada 14. martā, 
un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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Bilance 
uz 2007. gada 31. decembri

(Nobeigums. Sākums 34. lpp.)

PaSĪVI Piezīmes
31.12.2007

lVl
31.12.2006

lVl

SaISTĪBaS

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 30 150 217 116 059

termiņsaistības pret kredītiestādēm 30 2 986 043 1 995 702

noguldījumi 31 96 925 378 62 987 179

emitētie parāda vērtspapīri 32 803 171 1 044 252

atvasinātie finanšu instrumenti 20 740 557 56 721

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 33 609 731 824 274

atliktā nodokļa saistības 14 232 480 213 620

pārējās saistības 34 1 869 545 787 914

pakārtotās saistības 35 22 819 53 617

Kopā saistības 104 339 941 68 079 338

KaPITālS un reZerVeS 

apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285 7 611 285

rezerves kapitāls 545 024 545 024

nesadalītā peļņa 4 073 217 2 577 287

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/(zaudējumi) 2 577 287 (349 078)

Pārskata gada peļņa 1 495 930 2 926 365

Kopā kapitāls un rezerves 36 12 229 526 10 733 596

Kopā pasīvi 116 569 467 78 812 934

ārPuSBIlanCeS PoSTeŅI

Galvojumi (garantijas) 37 587 389 1 498 528

ārpusbilances saistības pret klientiem 37 4 334 703 4 012 149

Kopā ārpusbilances posteņi 4 922 092 5 510 677

pielikums no 38. līdz 79. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 79. lappusei 2008. gada 14. martā, 
un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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apmaksātais 
pamatkapitāls 

lVl

rezerves
kapitāls 

lVl

uzkrātie zaudējumi / 
nesadalītā peļņa 

lVl
KoPā 

lVl

atlikums 2005. gada 31. decembrī 7 611 285 545 024  (349 078)  7 807 231

pārskata gada peļņa - - 2 926 365 2 926 365

atlikums 2006. gada 31. decembrī 7 611 285 545 024 2 577 287 10 733 596

pārskata gada peļņa - - 1 495 930 1 495 930

atlikums 2007. gada 31. decembrī 7 611 285 545 024 4 073 217 12 229 526

pielikums no 38. līdz 79. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt finanšu pārskatus no 33. līdz 79. lappusei 2008. gada 14. martā, 
un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

leonīds kramnojs
padomes priekšsēdētājs

ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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naudaS PlūSma PamaTdarBĪBaS reZulTāTā
Piezī- 

mes
2007 
lvl

2006 
lVl

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 1 740 011 3 345 717

nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums 24,25 519 479 247 839

uzkrājumu nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām pieaugums 114 792 507 731

ārvalstu valūtas nerealizētā peļņa 8 (305 009) (1 191 204) 

nerealizētā peļņa no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas (298 398) (619 640)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas peļņa 9,11 (172 290) (823 575)

naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā 
pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 1 598 585 1 466 868

kredītu un debitoru parādu pieaugums (3 246 820) (11 820 868)

prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/ samazinājums 78 767 (257 041)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pieaugums - (38 297)

tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/ samazinājums 1 195 939 (2 611 953)

uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu pieaugums (62 094) (533 417)

pārējo aktīvu (pieaugums)/ samazinājums 1 051 961 (2 055 368)

saistību pret kredītiestādēm samazinājums (37 602) (57 000)

noguldījumu pieaugums/(samazinājums) 33 938 199 (824 257)

tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību pieaugums 683 836 33 435

uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/ samazinājums (214 543) 228 458

pārējo saistību pieaugums 1 081 631 295 763

naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā 36 067 859 (16 173 677)

naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā (367 803) -

naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā 35 700 056 (16 173 677)

naudaS PlūSma IeGuldĪjumu darBĪBaS reZulTāTā

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 24,25 (4 430 583) (3 756 595)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 786 689 2 022 685

līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā iegāde - (429 009)

līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu iegāde (2 737 567) (1 368 080)

naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu darbības rezultātā (6 381 461) (3 530 999)

naudaS PlūSma fInanSēšanaS darBĪBaS reZulTāTā

naudas izmaksa pakārtoto saistību atmaksai (30 798) (81 480)

parāda vērtspapīru emisija 803 171 -

parāda vērtspapīru atpirkšana (1 044 252) (147 075)

naudas un tās ekvivalentu samazinājums finansēšanas darbības rezultātā (271 879) (228 555)

naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 29 046 716 (19 933 231)

nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 17 25 276 745 44 018 772

ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa 8 305 009 1 191 204

nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 17 54 628 470 25 276 745

pielikums no 38. līdz 79. lappusei ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
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1. VISPārĒJA InFormācIJA

as "baltic international bank" ir latvijas republikā reģistrēta akciju sabiedrība. juridiskā adrese: kalēju iela 43, rīga, 
lv-1050, latvija.

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.
sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, bankas vadība izdara 

novērtējumus un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatos atspoguļotās aktīvu un saistību summas un informācijas 
atklāšanu par iespējamiem aktīviem un saistībām, kā arī to vērtību bilances datumā, kā arī ienākumu un izdevumu summas 
pārskata gadā. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šiem novērtējumiem. aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri 
pārskatīti. izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tika pārskatītas, ja šīs izmaiņas 
ietekmē tikai attiecīgo periodu, vai arī periodā, kad aplēses tika pārskatītas, un nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan 
tekošo, gan nākamos periodus. vadības novērtējumi attiecībā uz sFps piemērošanu, kuriem ir būtiska ietekme uz finanšu 
pārskatiem, piemērošanu un aplēses, kurās ietverts ievērojams risks, ka nākamajā gadā būs jāveic būtiski labojumi, attiecas 
uz uzkrājumiem zaudējumiem no kredītu vērtības samazināšanās.

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 

patiesajā vērtībā novērtētos ieguldījuma īpašumus, atvasinātos finanšu instrumentus, patiesajā vērtībā novērtētos finanšu 
aktīvus un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pārdošanai pieejamos aktīvus, kas, izņemot aktīvus, 
kuru patieso vērtību nav iespējams noteikt, tiek uzrādīti patiesajā vērtībā. pārējie finanšu aktīvi un saistības un nefinanšu 
aktīvi un saistības tiek atspoguļoti 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 denominēti ārvalstu valūtā un tiek vērtēti to 
patiesajā vērtībā vai iegādes vērtībā, tiek pārrēķināti latos pēc valūtas maiņas kursa patiesās vērtības vai darījuma izmaksu 
noteikšanas brīdī.
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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 šādi:

Valūta 31.12.2007 31.12.2006

1 bYr = lvl 0.000225 lvl 0.000250

1 eur = lvl 0.702804 lvl 0.702804

1 Gbp = lvl 0.963000 lvl 1.048000

1 rub = lvl 0.019700 lvl 0.020300

1 usd = lvl 0.484000 lvl 0.536000

Ienākumu un izdevumu uzskaite
visi procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti finanšu pārskatos, balstoties uz uzkrāšanas principu. procentu ienākumi 

un izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā attiecībā uz visiem instrumentiem, kas novērtēti amortizētajā 
vērtībā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. komisijas maksas ienākumi un izdevumi saistībā ar pakalpojumiem, 
kas nav sniegti vai saņemti noteiktā laika periodā, tiek atzīti darījuma datumā, pielietojot uzkrāšanas principu. komisijas 
maksas ienākumi un izdevumi saistībā ar noteiktajā laika periodā sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem tiek uzkrāti 
un atspoguļoti peļņаs vai zaudējumu aprēķinā attiecīgā līguma darbības laikā.

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.

Parāda vērtspapīri un akcijas
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.
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Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Finanšu aktīvi un saistības, kas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā, ir tie, kurus banka 

sākotnējā atzīšanas brīdī ir noteikusi kā patiesā vērtībā novērtētos finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, un tie, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā. 

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. 2007. gadā banka neizmantoja atvasinātus finanšu instrumentus risku ierobežošanas 
darījumiem.

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 un atspoguļota neto no vērtības samazināšanās.

atvasināti finanšu instrumenti
atvasināti finanšu instrumenti, tajā skaitā valūtu ārpusbiržas nākotnes darījumi (forward) un valūtu mijmaiņas darījumi 

(swap), sākotnēji bilancē tiek atzīti to patiesajā vērtībā. Finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas rodas, pārvērtējot katru 
atsevišķu atvasinātu finanšu instrumentu tā patiesajā vērtībā, bilancē tiek atbilstoši uzrādīti kā aktīvi vai saistības. atvasināti 
finanšu instrumenti netiek izmantoti risku ierobežošanas darījumiem. atvasinātu finanšu instrumentu patiesā vērtība tiek 
atspoguļota bilances postenī „atvasinātie finanšu instrumenti”. izmaiņas atvasināto instrumentu patiesajā vērtībā tiek atzītas 
peļņas un zaudējumu aprēķinā katru dienu.

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri
vērtspapīri, ko paredzēts glabāt nenoteiktu laika periodu, tiek klasificēti kā pārdošanai pieejamie vērtspapīri. 

vērtspapīri, kuriem nav noteiktas kotētas 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.
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līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri
līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri ietver valdības parāda vērtspapīrus un korporatīvās obligācijas, kuri tiek 

atspoguļoti to amortizētajā izmaksu vērtībā un attiecībā uz kuriem bankai ir pozitīvs nodoms un iespēja turēt līdz termiņa 
beigām. līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri tiek uzskaitīti no vērtspapīru iegādes norēķinu datuma. sākotnēji līdz 
termiņa beigām turētais vērtspapīrs tiek atspoguļots tā iegādes vērtībā, kura koriģēta ar vērtspapīra diskontu vai prēmiju. 
turpmāk vērtspapīru diskonts tiek amortizēts vērtspapīra darbības laikā, lietojot faktisko procentu metodi.

Kredīti
aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kas nekotējas 

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 notiek kredītspējas pasliktināšanās dēļ.

kredīti finanšu pārskatos tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.
kredīts, kas ir novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstamu, tiek norakstīts no bilances, debetējot attiecīgo uzkrājumu 

kontu; turpmākā kredīta atgūšana tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā uzkrājumu samazināšanas ienākumi.

finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
banka katra pārskata gada bilances datumā izvērtē iespējamās objektīvās pazīmes, kas liecinātu par kāda finanšu aktīva 

vai finanšu aktīvu grupas vērtības samazināšanos.
sākotnēji banka novērtē objektīvo pazīmju esamību individuāli katram ievērojamam finanšu aktīvam, kā arī visiem 

kredītiem ar kavētiem pamatsummas vai procentu maksājumiem neatkarīgi no kredīta atlikušās bilances vērtības. Finanšu 
aktīvi, kas tiek individuāli novērtēti, lai konstatētu vērtības samazināšanos vai kuriem vērtības samazināšanās jau tika 
konstatēta, tiek izslēgti no kopējās finanšu aktīvu grupas, ko pārbauda, lai identificētu vērtības samazināšanās risku.

Finanšu aktīvu grupas novērtēšanas gadījumā finanšu aktīvi tiek grupēti, pamatojoties uz viendabīgo kredīta risku 
pazīmēm un galvenokārt balstoties uz nodrošinājuma veidiem.

Gadījumā, ja pastāv kredītu un debitoru parādu vai līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru vērtības samazināšanās 
pazīmes, zaudējumu summa ir vienāda ar starpību starp aktīvu bilances vērtību un nākotnes naudas plūsmas tagadnes 
vērtību. tā kā bankas kredītu portfelī galvenokārt ir kredīti, kas ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu, banka izmanto 
diskontēto nekustamā īpašuma realizācijas vērtību, ko pielīdzina nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtībai.

aktīvu bilances vērtība tiek samazināta, izmantojot uzkrājumus, un uzkrājumu summas samazināšanās/palielināšanās 
tiek atspoguļotas pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

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 nolietojumu. 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 nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi.

Pamatlīdzekļi
pamatlīdzekļi bankas finanšu pārskatos tiek atspoguļoti pēc iegādes cenas, atskaitot nolietojumu.
bankas pamatlīdzekļu nolietojuma termiņi ir sekojoši: 
 ēkas   50 gadi
 tehnoloģiskās iekārtas 5 gadi 
 transportlīdzekļi  5 gadi 
 citi pamatlīdzekļi  10 gadi 
 datori   5 gadi

nepabeigtiem celtniecības objektiem un zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts. pamatlīdzekļu uzturēšanas 
un tekošie remonti tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķina periodā, kad tie radušies. pamatlīdzekļu kapitāla remonta 
izdevumi tiek pievienoti attiecīgā aktīva bilances vērtībai, ja tie paildzina pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laiku.

nolietojuma aprēķināšanas metodes, lietderīgās izmantošanas laiks un atlikusī vērtība tiek pārskatīti katru gadu.

Ieguldījumu īpašums
ieguldījumu 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 šis īpašums tiek pārvērtēts un uzskaitīts patiesajā vērtībā, pamatojoties uz 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”.

repo darījumi (repos)
vērtspapīri, kuri ir pārdoti repo darījumu ietvaros, tiek atspoguļoti finanšu pārskatos kopā ar citiem vērtspapīriem, bet 

bankas saistības tiek atspoguļotas bilances saistību posteņos – “saistības pret kredītiestādēm” vai “noguldījumi” atkarībā 
no darījuma partnera veida.

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.
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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.

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 ir 
atzīts, izmantojot bilances saistību metodi, ievērojot pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību uzskaites vērtību finanšu 
grāmatvedībā un summām, kas izmantotas nodokļu vajadzībām. 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 no atšķirībām starp pamatlīdzekļu nolietojuma un dažādu uzkrājumu atzīšanas 
metodēm, kuras izmantotas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu vajadzībām. ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts 
būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai gadījumos, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma.

novērtēšanas nenoteiktības galvenie avoti un vērtējumi
banka veic dažādas aplēses, lai noteiktu atsevišķu aktīvu un saistību vērtību. pārbaudot, vai kredītu vai arī citu 

finanšu aktīvu zaudējumu rezultātā nav notikusi vērtības samazināšanās, tiek aplēsts, kad un kādā apmērā ir gaidāma 
attiecīga naudas plūsma. Finanšu instrumentu novērtēšanas process izklāstīts 2. pielikumā „Grāmatvedības politika un 
novērtēšanas principi”.

uzkrājumi
uzkrājumi tiek atzīti gadījumā, ja bankai pastāv juridiskas vai iespējamas saistības iepriekšējo notikumu rezultātā, kas 

radīs aktīvu samazinājumu, norēķinoties par šīm saistībām, un banka var veikt ticamu saistību novērtējumu.

darbinieku atalgojuma īstermiņa izmaksas
darbinieku atalgojuma īstermiņa izmaksas tiek novērtētas, 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.
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jaunie standarti un interpretācijas, kas izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā
pastāv vairāki jauni standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kas vēl nav stājušies spēkā gadā, kurš 

noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, un tāpēc nav ņemti vērā, sagatavojot šos finanšu pārskatus:
• SFPIK Interpretācija Nr. 11 2. SFPS – Darījumi ar pašu un koncerna kapitāla akcijām nosaka, ka ar kapitāla daļām 

pamatotie maksājumi, kuru ietvaros sabiedrība saņem preces vai pakalpojumus, norēķinoties ar sabiedrības pašu kapitāla 
instrumentiem, ir jāuzskaita kā ar kapitāla daļām pamatoti maksājumi ar pašu kapitāla daļām neatkarīgi no veida, kādā 
tiek iegūti nepieciešamie pašu kapitāla instrumenti. interpretācija sniedz arī norādījumus par to, vai darījumi ar kapitāla 
daļu pamatotiem maksājumiem, kuru ietvaros norēķins ar sabiedrības preču vai pakalpojumu piegādātājiem tiek veikts, 
izmantojot sabiedrības mātes sabiedrības pašu kapitāla instrumentus, sabiedrības finanšu pārskatos ir jāuzrāda kā darījumi 
ar norēķinu naudā vai ar pašu kapitāla daļām. sFpik interpretācija nr. 11 neattiecas uz sabiedrību, jo sabiedrība nav veikusi 
darījumus ar kapitāla daļu pamatotiem maksājumiem.

• 2. SFPS – Ar kapitāla daļām pamatots maksājums – pārstrādātais standarts izskaidro pašu kapitāla instrumentu 
piešķiršanas un nepiešķiršanas nosacījumu definīcijas. pārstrādātais 2. sFps neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrībai 
nav darījumu, kas ietvertu ar kapitāla daļām pamatotus maksājumus.

• SFPIK Interpretācija Nr. 12 – Pakalpojumu koncesijas līgumi sniedz norādes privātā sektora sabiedrībām par atzīšanas 
un novērtēšanas jautājumiem, kas rodas, uzskaitot pakalpojumu koncesijas līgumus, kuri ietver valsts sektora pakalpojumus 
sabiedriskajam sektoram. sFpik interpretācija nr. 12 neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrība nav noslēgusi 
pakalpojumu koncesijas līgumus.

• SFPIK Interpretācija Nr. 13 – Pastāvīgo klientu programmas apskata grāmatvedības uzskaiti sabiedrībās, kuras ir 
ieviesušas vai ir citādi iesaistītas pastāvīgo klientu programmās attiecībā uz saviem klientiem. interpretācija attiecas uz 
pastāvīgo klientu programmām, kurās klienti var gūt labumu, piemēram, preces vai pakalpojumus bez maksas vai ar 
atlaidi. sFpik interpretācija nr. 13 neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrība nav ieviesusi šādas pastāvīgo klientu 
programmas.

• Pārstrādātais 23. SGS – Aizņēmumu izmaksas atceļ iespēju iekļaut izdevumos procentu un citas izmaksas par 
aizņēmumiem un pieprasa kapitalizēt aizņēmumu izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar aktīva iegādi, celtniecību vai ražošanu. 
pārstrādātais 23. sGs neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrība nav uzsākusi iegādi, celtniecību vai ražošanu, kam 
būtu nepieciešams piesaistīt īpašus aizņēmumus.

• SFPIK Interpretācija Nr. 14, 19. SGS – Ierobežojumi attiecībā uz noteikto pabalstu aktīviem, minimālās finansējuma 
prasības un to attiecība izskaidro, kad var uzskatīt, ka nākotnē veicamo ieguldījumu noteiktajos aktīvos atmaksa vai 
samazinājums ir pieejami, un sniedz vadlīnijas par minimālo finansējuma prasību ietekmi uz šiem aktīviem. sFpik 
interpretācija nr. 14 neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrība nav izveidojusi ilgtermiņa darbinieku pabalstu plānus.

• 3. SFPS – Komercdarbības apvienošana – ir veikti labojumi un paplašināta komercdarbības definīcija, un ieviestas arī 
citas būtiskas izmaiņas attiecībā uz biznesa kombināciju uzskaiti. pārstrādātais 3. sFps neattiecas uz sabiedrības darbību, jo 
sabiedrībai nav ieguldījumu meitas sabiedrībās, kurus varētu ietekmēt izmaiņas šajā standartā.

• 1. SGS – Finanšu pārskatu sniegšana – pārstrādātais standarts nosaka, ka informācijas apkopošana finanšu pārskatā ir 
jābalsta uz kopīgām pazīmēm, un standarts ievieš visaptverošu ieņēmumu pārskatu. sabiedrība pašlaik apsver, vai sagatavot 
vienu kopīgu visaptverošu ieņēmumu pārskatu vai divus atsevišķus ieņēmumu pārskatus.

• 27. SGS – Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati – pārstrādātajā standartā termins „mazākuma līdzdalība” ir 
aizvietots ar „nekontrolējoša līdzdalība” un tiek definēts kā „kapitāla ieguldījums meitas sabiedrībā, kurš nav tieši vai netieši 
attiecināms uz mātes sabiedrību”. pārstrādātais 27. sGs neattiecas uz sabiedrības darbību, jo sabiedrībai nav ieguldījumu 
meitas sabiedrībās, kurus varētu ietekmēt izmaiņas šajā standartā.

• SFPIK Interpretācijas Nr. 8 – Darbības jomas nosaka informācijas uzrādīšanu par darbības jomām sadalījumā pa 
sabiedrības struktūrvienībām, kuras vadība uzrauga, lai pieņemtu lēmumus par sabiedrības darbību. darbības jomas ir 
sabiedrības struktūrvienības, par kurām ir pieejama atsevišķa finanšu informācija, ko vadība regulāri izvērtē, lai pieņemtu 
lēmumus par resursu sadali un novērtētu rezultātus. sFpik interpretācija nr. 8 neattiecas uz banku.
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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.

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 līkni, kam pieskaitīts 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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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 negatīvo 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 iekšējā 
audita dienests veic risku pārvaldīšanas sistēmas efektivitātes neatkarīgu auditu.

bankas apstiprinātajās risku pārvaldīšanas politikās ir izklāstīti nozīmīgu risku identifikācijas, analīzes un novērtēšanas 
principi, noteikti limiti riskantajiem darījumiem un atrunātas metodes, kā kontrolēt riskus un limitu ievērošanu, izmantojot 
drošu un mūsdienīgu vadības informācijas sistēmu. pēc stāvokļa uz 2008. 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, kas tika ieviesti 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 šā riska konstatēšanas, kontroles un novēršanas programmas. tādēļ banka savās 
procedūrās ievieš un īsteno 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.

bankas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” politikas 
un procedūras  ietver šādus 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 par klientiem un viņu veiktajām darbībām uzglabāšana;
 6. darbinieku apmācība.

2007. gadā banka veikusi tās darbībai «private banking» (bankas klientu individuālā apkalpošana) jomā piemītošo risku 
papildu analīzi un pilnveidojusi savas politikas un procedūras, kas vērstas uz identificēto riska faktoru samazināšanu.
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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.

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, sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

banka veic pieņemtā kredītriska līmeņu strukturēšanu, nosakot limitus riska summām, kas rodas saistībā ar vienu 
atsevišķu 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 tiek ņemti vērā finansiālās analīzes, ārējo reitingu un aizņēmēju un darījuma partneru 
biznesa vides analīzes rezultāti.

kredītriska pārvaldīšanā banka pielieto dažādas metodes, kas 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 piešķirtajām pilnvarām.

regulējošās prasības piemērojamas arī darījumiem ar savstarpēji saistītu klientu grupu un ar saistītām personām.
atbilstoši noteikumiem jebkura darījuma summa (kurai piemīt kredītrisks) 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 ienākumus nenesošo darījumu (non-performing) ar saistītām personām kopsumma nedrīkst 
pārsniegt 15% no bankas pašu kapitāla.
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Kredītriska mazināšanas politika
kredītriska mazināšanai banka pielieto dažādas metodes, no kurām tradicionāla ir nodrošinājuma turēšana atbilstoši 

vispārpieņemtai praksei. banka ievēro prasības un kritērijus, kas attiecas uz bankai pieņemamiem nodrošinājuma veidiem.
pieprasāmā nodrošinājuma summa var mainīties atkarībā no darījuma 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
plašāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 47. pielikumā.

likviditātes risks
likviditātes risks ir saistīts ar bankas nespēju izpildīt savas maksājumu un finanšu saistības, iestājoties maksājuma 

termiņam, un nodrošināt izņemto naudas līdzekļu atvietošanu, kā rezultātā var kļūt neiespējama bankas saistību pret 
ieguldītājiem un saistību par kredītu izsniegšanu izpilde.

Likviditātes riska pārvaldīšanas process
likviditātes riska pārvaldīšanas vadlīnijas noteiktas bankas likviditātes pārvaldīšanas politikā, vadlīniju ievērošanu 

uzrauga un kontrolē resursu uzraudzības komiteja, bet ikdienas pārraudzību veic risku kontroles pārvalde.
atbilstoši šai politikai bankai ir pienākums uzturēt pietiekamu likvīdo aktīvu krājumu finanšu saistību izpildei, bet ne 

mazāk kā 30% no bankas tekošo saistību kopsummas.
2007. gada 31. decembrī bankas likviditātes rādītājs bija 69,5% (2006. gada 31. decembrī: 59,13%).
likviditātes pārvaldīšanā tiek izmantotas šādas metodes:
 • Klientu naudas plūsmu un Bankas parādsaistību (bāzes valūtās) 

dzēšanas termiņstruktūras ikdienas pārraudzība.
 • Saistību koncentrācijas vienam klientam un savstarpēji saistītu grupu pārraudzība.
 • Pietiekama likviditātes līmeņa uzturēšana korespondentos esošo naudas līdzekļu atlikumu 

un īstermiņa noguldījumu veidā finanšu saistību apmierināšanai.
 • Kontrole pār bilances likviditātes rādītāja atbilstību Bankas iekšējām un regulējošām prasībām.
 • Kontrole pār aktīvu un pasīvu termiņstruktūru, tajā skaitā pār nosacītām saistībām, 

tādām kā akreditīvi, garantijas un jāsaprot neizmantoto kredītu daļa.
 • Likviditātes avotu, tādu kā aizņēmumi un valūtu mijmaiņas darījumu (swap), 

plānošana neparedzētiem gadījumiem.

pārraudzība, kontrole un atskaites datu sniegšana tiek veikta, pamatojoties uz naudas plūsmas novērtēšanu un plānošanu 
attiecīgi nākamajai dienai un nākamajam 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.

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.
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Kvantitatīvās informācijas atklāšana
plašāka 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.

Ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas process
ārvalstu valūtas pārvaldīšanas politikā noteikti šā riska pārvaldīšanas un kontroles principi, kā arī ārvalstu valūtās 

denominēto darījumu regulēšanas principi, kas palīdz bankai 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 nākamajai 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
plašāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 43. pielikumā.

Procentu likmju risks
procentu likmju 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 procentu likmju svārstību dēļ. pakļautība procentu likmju riskam ir atkarīga 
no perioda, kura laikā finanšu instrumentu procentu likme paliek nemainīga.

Procentu likmes riska avoti
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 jutīgi pret procentu likmju 
svārstībām, termiņstruktūra. banka nav pakļauta finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņu riskam.

Procentu likmes riska pārvaldīšanas process
procentu likmes riska pārvaldīšanas politikā tiek noteikti procentu likmes riska pārvaldīšanas principi, metodes un veidi.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
plašāka kvantitatīvā informācija par procentu likmes riska pārvaldīšanu izklāstīta 44. pielikumā.
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Kapitāla pārvaldīšana
banka pārvalda kapitālu, kas plašākā nozīmē ir tās bilancē parādītais pašu kapitāls, šādiem 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, 
ko praksē ieviesa Finanšu un kapitāla tirgus komisija. banka ik mēnesi sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai visu 
nepieciešamo informāciju.

saskaņā ar «kredītiestāžu likumu» un 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 radītājs nedrīkst 
būt mazāks par 8%.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
plašāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 41. pielikumā.

Tirgus risks
banka lielu uzmanību pievērš tirgus riska kontrolei un analīzei. banka ir apstiprinājusi tirdzniecības portfeļa politiku, 

kas nosaka tirdzniecības portfeļa struktūru, maksimālo pozīcijas apjomu ar vienu emitentu un limitus noteiktām 
vērtspapīru termiņstruktūrām. tirdzniecības portfeļa politiku realizē resursu uzraudzības komiteja, bet regulāri kontrolē 
iekšējā audita dienests.

operacionālais risks
operacionālais risks – bankas zaudējumu rašanās risks personāla kļūdu, bojājumu programmu tehniskajā nodrošinājumā, 

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 apstiprinājusi personas, 
kas ir atbildīgas par visu augstāk minēto bankas iekšējo dokumentu prasību ievērošanu.
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4. ProcenTU IenākUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

procentu ieņēmumi no kredītiem 5 012 047 3 696 773

Kredīti 3 005 948 2 342 439

Prasības pret kredītiestādēm 1 988 094 1 339 401

Norēķinu kartes 18 005 14 933

procentu ieņēmumi no tirdzniecības nolūkā turētiem vērcpapīriem 364 246 344 941

procentu ieņēmumi no vērtspapīriem, 
kas klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri

251 660 31 741

5 627 953 4 073 455

5. ProcenTU IZDeVUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

procentu izdevumi par saistībām, kas novērtētas amortizētajā vērtībā

Noguldījumi 1 455 040 961 219

Saistības pret kredītiestādēm 192 427 75 411

Parāda vērtspapīri 54 667 65 591

Pakārtotās saistības 502 1 452

1 702 636 1 103 673

6. komISIJAS nAUDAS IenākUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

komisijas maksas par darījumu apkalpošanu 2 308 946 1 959 776

komisijas maksas par norēķinu karšu apkalpošanu 125 416 96 876

komisijas maksa par starpbanku pakalpojumiem 108 454 99 317

komisijas no valūtas darījumiem 99 628 76 556

komisijas par trasta operācijām 65 370 76 204

komisijas par izsniegtajām garantijām 46 244 46 770

komisijas par vērtspapīru kontu apkalpošanu 19 877 9 563

komisijas par skaidras naudas operācijām 18 070 16 929

komisijas par akreditīviem 7 465 6 717

2 799 470 2 388 708

 
7. komISIJAS nAUDAS IZDeVUmI

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

korespondentbanku pakalpojumi 734 875 770 157

starpnieku pakalpojumi 66 795 146 499

norēķinu kartes 62 017 23 907

darījumi ar vērtspapīriem 24 951 22 466

citi 22 223 11 497

910 861 974 526
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8.  FInAnŠU InSTrUmenTU tirDZnIecĪBAS DArĪJUmU PeĻŅA
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 456 341 243 704

peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 305 009 1 191 204

peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības 268 609 165 136

zaudējumi no finanšu instrumentu pārvērtēšanas (235 595) (108 354)

794 364 1 491 690

9.  cIti PArASTIe IenākUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

peļņa no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 173 252 823 575

pārējie 9 127 10 103

182 379 833 678

10.  ADmInISTrATĪVIe IZDeVUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

personāla atalgojums 2 079 276 1 314 779

profesionālie pakalpojumi 462 303 371 742

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 399 444 285 271

neatskaitāmais priekšnodoklis 365 307 82 986

pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana 256 260 243 692

sakaru izdevumi 204 487 190 738

reprezentācijas izdevumi 170 796 99 202

dienesta komandējumi 131 264 131 436

kancelejas preces un saimnieciskais inventārs 67 323 43 073

autotransports 61 955 52 288

izdevumi par norēķinu kartēm 29 770 26 967

nekustamā īpašuma nodoklis 20 987 47 982

izdevumi apsardzei 7 271 6 806

zemes nomas maksa 949 930

pārējie 223 438 231 381

4 480 830 3 129 273
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11. cIti PArASTIe IZDeVUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

reklāma 156 730 19 407

dalības maksa asociācijās 78 274 74 600

soda nauda 1 089 147

zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas 962 -

pārējie 5 608 32 246

242 663 126 400

12. UZkrāJUmU ZAUDĒJUmIem no AkTĪVU VĒrTĪBAS SAmAZInāŠAnāS 
 Un ārPUSBILAnceS SAISTĪBām kUSTĪBAS AnAlĪZe

uzkrājumi 
nedrošiem 
parādiem 

lVl

uzkrājumi
prasībām pret 

kredītiestādēm
lVl

uzkrājumi 
pārējiem 
aktīviem 

lVl

uzkrājumi
ārpusbilances 

saistībām  
lVl

Kopā 
lVl

uzkrājumi 
2005. gada 31. decembrī 927 786 102 15 110 - 942 998

norakstītās summas (93 123) - (72) - (93 195)

speciālo uzkrājumu 
pieaugums 545 054 - 20 970 39 123 605 147

speciālo uzkrājumu 
samazinājums (96 069) - - (1 347) (97 416)

starpība no ārvalstu valūtu 
kursa svārstībām (70 983) 3 (1 453) (576) (73 009)

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 (47 006) (5) 204 - (46 807)

uzkrājumi 
2007. gada 31. decembrī 1 300 785 - 14 986 - 1 315 771

13. PeĻŅA no IeGUlDĪJUmU ĪPAŠUmoS PārVĒrtĒŠAnAS
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

izmaiņas patiesajā vērtībā (26. piezīme) 298 398 619 640

298 398 619 640
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14. UZŅĒmUmU IenākUmA noDoklIS
a) uzņēmumu ienākuma nodoklis

 
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 253 100 364 964

iepriekšējā gada nodokļu korekcija (27 879) -

atliktais ienākuma nodoklis 18 860 54 388

244 081 419 352

 

b) finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām

 
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

Peļņa pirms nodokļiem 1 740 011 3 345 717

aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, piemērojot 15% likmi 261 002 501 858

neatskaitāmie izdevumi nodokļu vajdzībām 31 622 24 958

neapliekamais ienākums (42 720) (65 855)

ar nodokļiem neapliekamie ziedojumi un dāvinājumi (10 871) (41 609)

neatskaitāmie izdevumi 32 927 -

iepriekšējā gada nodokļu korekcija (27 879) -

uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 244 081 419 352

c) atliktā nodokļa saistības

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība (164 182) (139 172)

pagaidu atšķirības no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas (105 731) (92 946)

pagaidu atšķirības par uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem 30 763 16 217

pagaidu atšķirības no aktīvu pārvērtēšanas 6 670 2 281

atliktā nodokļа saistības (232 480) (213 620)

15. noDokĻI Un SocIāLĀS APDroŠInāŠAnAS mAKSāJUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 554 343 378 462

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 422 873 248 105

nekustamā īpašuma nodoklis 25 873 43 108

no nerezidentiem ieturētais uzņēmumu ienākuma nodoklis 18 154 10 154

uzņēmējdarbības riska nodeva 534 530

no nerezidentiem ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 540

pievienotās vērtības nodoklis - 108 892

Kopā samaksātie nodokļi 1 021 777 789 791
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16. Un PrASĪBAS UZ PIePrASĪJUmU Pret centrālo BAnkU
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

nauda kasē 886 375 956 499

atlikums korespondentkontā latvijas bankā 7 536 493 5 694 270

uzkrātie ienākumi atlikumam korespondentkontā latvijas bankā 2 920 2 411

8 425 788 6 653 180

bankas mēneša vidējam latu korespondentkonta atlikumam latvijas bankā ir jāpārsniedz obligāto rezervju
prasību apjoms. pārskata datumā banka ir izpildījusi šīs latvijas bankas prasības.

obligāto rezervju prasību norma 2007. gada beigās veidoja lvl 6 569 011 (2006: lvl 5 339 282).

17. nAUDA Un tāS ekVIVAlenti
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

nauda kasē 886 375 956 499

līdzekļu atlikums korespondentkontā latvijas bankā 7 536 493 5 694 270

8 422 868 6 650 769

prasības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm 48 839 792 20 198 170

saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm (2 634 190) (1 572 089)

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) - (105)

54 628 470 25 276 745

18. PrASĪBAS Pret kreDĪtieSTāDĒm
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

prasības uz pieprasījumu 43 514 183 15 903 695

pārējās prasības 6 440 314 5 488 052

49 954 497 21 391 747

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) - (105)

49 954 497 21 391 642

nākamā tabula parāda prasību pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

prasības pret lr reģistrētajām kredītiestādēm 3 031 301 2 309 771

prasības pret oecd valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 41 820 006 13 515 365

prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 5 103 190 5 566 611

49 954 497 21 391 747

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) - (105)

49 954 497 21 391 642
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19. tirDZnIecĪBAS nolŪKĀ TUrĒtie VĒrtSPAPĪrI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

kopā parāda vērtspapīri 4 280 772 6 102 716

Valsts parāda vērtspapīri 110 175 206 643

Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 4 170 597 5 896 073

akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 1 281 162 1 153 354

5 561 934 7 256 070

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

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

Finanšu iestāžu parāda vērtspapīri 3 143 763 4 005 984

kredītiestāžu parāda vērtspapīri 811 203 1 444 364

privāto sabiedrību parāda vērtspapīri 215 631 445 725

centrālo valdību parāda vērtspapīri 110 175 206 643

Kopā parāda vērtspapīri 4 280 772 6 102 716

privāto sabiedrību akcijas 938 579 922 933

kredītiestāžu akcijas 310 011 7 952

Finanšu iestāžu akcijas 32 572 222 469

Kopā akcijas 1 281 162 1 153 354

5 561 934 7 256 070

2007.  gada  31.  decembrī  parāda  vērtspapīri  ar  bilances  vērtību  lvl  454  912  (2006.  gada  31.  decembrī:
lvl 1 658 125) bija ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajiem repo aizdevumiem lvl 383 973 (2006. gada 31. decembrī: lvl 1 686 896).
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20. ATVASInātie FInAnŠU InSTrUmenti
31.12.2007

aktīvi
lVl

31.12.2007
aktīvi

lVl

31.12.2006
Активы

lVl

31.12.2006
Saistības

lVl

nominālvērtība

ārvalstu valūtas mijmaiņas (sWap) līgumi
161 066 322 161 072 420 27 543 278 27 342 750

161 066 322 161 072 420 27 543 278 27 342 750

Patiesā vērtība

ārvalstu valūtas mijmaiņas (sWap) līgumi
739 462 740 557 241 265 56 721

739 462 740 557 241 265 56 721

21. PārDoŠAnAI PIeeJAmI FInAnŠU AkTĪVI

Sabiedrība
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

a/s «capital» 127 111 127 111

s.W.i.F.t. scrl 42 520 42 520

sia "bib real estate" 4 000 4 000

173 631 173 631

22. lĪDZ termIŅA BeIGām TUrĒti IeGUlDĪJUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

valsts parāda vērtspapīri - 101 756

pārējo emitentu parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 4 332 116 1 492 793

4 332 116 1 594 549

nākamā tabula atspoguļo līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru sadalījumu pa emitentu grupām:

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

kredītiestāžu parāda vērtspapīri 3 242 967 1 140 109

privāto sabiedrību parāda vērtspapīri 600 686 -

Finanšu iestāžu parāda vērtspapīri 488 463 352 684

centrālo valdību parāda vērtspapīri - 101 756

4 332 116 1 594 549
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23. kreDĪti

(a) Kredītu veidu analīze
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

Hipotēku kredīti 16 895 462 12 603 257

komerckredīti 10 043 947 7 458 408

overdrafti 1 609 713 629 150

patēriņa kredīti 1 477 425 2 784 677

industriālie kredīti 947 191 3 733 471

reverse repo darījumi 809 466 296 510

norēķinu karšu kredīti 69 911 85 956

Finanšu līzings 4 892 8 110

pārējie 4 001 129 5 012 777

35 859 136 32 612 316

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(b) Kredītu ģeogrāfiskais sadalījums
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

latvijas rezidentiem 25 731 277 21 712 820

es valstu rezidentiem 3 919 271 2 933 867

pārējo oecd valstu rezidentiem 4 022 513 2 842 210

nvs valstu rezidentiem 885 233 506 193

pārējo valstu rezidentiem 1 300 842 4 617 226

35 859 136 32 612 316

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(c)  Kredītu analīze pēc klientu grupām
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

kredīti privātsabiedrībām 28 647 338 25 848 685

kredīti privātpersonām 4 980 600 5 049 294

kredīti finanšu institūcijām 1 313 617 1 080 714

kredīti vadībai un personālam 917 581 633 623

35 859 136 32 612 316

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651

(d) Kredītu analīze pēc izsniegšanas termiņiem
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 3 557 701 1 794 119

no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 95 612 26 835

no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 26 353 509 712

no 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem 2 438 921 1 005 337

no 1 gada līdz 5 gadiem 25 550 458 25 867 244

ilgāk par 5 gadiem 4 190 091 3 409 069

35 859 136 32 612 316

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (1 300 785) (1 212 665)

34 558 351 31 399 651
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(e)  Kavēto kredītu sadalījums un kredīti bez kavētiem maksājumiem

Kredīti
31.12.2007

lVl

nodrošinājums
31.12.2007

lVl

Kredīti 
31.12.2006

lVl

nodrošinājums
31.12.2006

lVl

kredīti bez kavētiem maksājumiem 34 060 330 57 582 478 30 733 481 77 066 524

līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 581 389 918 149 813 424 1 373 435

no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 139 338 214 776 436 714 405 025

no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 234 764 324 062 121 431 87 407

no 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem 72 090 53 669 27 700 -

ilgāk par 12 mēnešiem 771 225 1 546 240 479 566 1 482 959

35 859 136 60 639 374 32 612 316 80 415 350

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (1 300 785) - (1 212 665) -

34 558 351 60 639 374 31 399 651 80 415 350

24.  nemAterIālIe AkTĪVI
lVl

sākotnējās izmaksas

2005. gada 31. decembrī 311 643

iegādātie 88 596

izslēgtie (43 745)

korekcija (11 427)

2006. gada 31. decembrī 345 067

iegādātie 600 149

izslēgtie (80 940)

2007. gada 31. decembrī 864 276

amortizācija

2005. gada 31. decembrī (134 462)

amortizācija (43 745)

izslēgtie 43 745

2006. gada 31. decembrī (134 462)

amortizācija (45 513)

izslēgtie 80 940

2007. gada 31. decembrī (99 035)

atlikusī vērtība

2005. gada 31. decembrī 177 181

2006. gada 31. decembrī 210 605

2007. gada 31. decembrī 765 241
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25.  PAmAtlĪDZekĻI

ēkas un
zeme (pašu

lietošanā) 
lVl

nomāto
pamat-

līdzekļu
kapitālās
izmaksas 

lVl

Transporta
līdzekļi 

lVl

Biroja
aprīkojums 

lVl

nepabeigtā
celtniecība 

lVl
Kopā 

lVl

sākotnējās izmaksas

2005. gada 31. decembrī 258 962 446 328 172 094 944 002 23 388 1 844 774

iegādātie 711 546 35 806 95 095 136 410 671 461 1 650 318

izslēgtie - - (10 207) (145 665) - (155 872)

pārklasifikācija (26. piezīme) 1 465 000 - - - - 1 465 000

2006. gada 31. decembrī 2 435 508 482 134 256 982 934 747 694 849 4 804 220

iegādātie - - - 966 995 2 863 439 3 830 434

izslēgtie - - (89 661) (88 646) - (178 307)

pārklasifikācija (26. piezīme) 130 000 - - - - 130 000

2007. gada 31. decembrī 2 565 508 482 134 167 321 1 813 096 3 558 288 8 586 347

nolietojums

2005. gada 31. decembrī (29 447) - (82 616) (479 611) - (591 674)

nolietojums (5 181) - (44 676) (152 973) - (202 830)

izslēgtie - - 8 943 145 666 - 154 609

2006. gada 31. decembrī (34 628) - (118 349) (486 918) - (639 895)

nolietojums (40 891) (241 067) (45 043) (146 965) - (473 966)

izslēgtie - - 75 155 88 517 - 163 672

2007. gada 31. decembrī (75 519) (241 067) (88 237) (545 366) - (950 189)

atlikusī vērtība

2005. gada 31. decembrī 229 515 446 328 89 478 464 391 23 388 1 253 100

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
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26.  IeGUlDĪJUmU ĪPAŠUmS
31.12.2007 

lVl

2005. gada 31. decembrī 1 465 000

iegāde 2 583 243

pārvērtēšana (13. piezīme) 619 640

pārdošana (1 197 579)

pārklasifikācija * (1 465 000)

2006. gada 31. decembrī 2 005 304

pārvērtēšana (13. piezīme) 298 398

pārdošana (599 764)

pārklasifikācija * (130 000)

2007. gada 31. decembrī 1 573 938

* 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 saimnieciskās darbības 
vajadzībām.

27.  IeGUlDĪJUmI ASocIĒto UZŅĒmUmU PAmAtKAPItāLĀ
līdzdalības 

daļa %
dibināšanas 

valsts mērķis
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

sia «komunikācijas un projekti» 25 latvija ieguldījumi 429 009 429 009

429 009 429 009

2007. gada 31. decembrī sia «komunikācijas un projekti» aktīvu kopsumma bija 21 944 lvl, saistības 11 926 
lvl, zaudējumi par 2007. gadu - 5 308 lvl.
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28. nāKAmo PerIoDU IZDeVUmI Un UZkrātie IenākUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

nākamo periodu izdevumi 662 562 531 227

citi uzkrātie procentu un citi ienākumi 54 356 124 106

716 918 655 333

29. PārĒJIe AkTĪVI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 1 102 371 414 339

nodokļu pārmaksa 271 024 61 817

pārējie debitori 187 116 2 057 841

samaksātie avansi 81 244 37 142

naudas līdzekļi garantiju fondos 15 743 7 919

nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana) 5 953 36 575

dārgmetāli 3 839 3 589

priekšnodoklis - 32 452

norakstītie naudas līdzekļi līdz mērķa noskaidrošanai - 21 251

pārējie 50 120 -

speciālie uzkrājumi (12. piezīme) (14 986) (34 555)

1 702 424 2 638 370
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30. SAISTĪBAS Pret kreDĪtieSTāDĒm
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

lr reģistrētās kredītiestādes 2 596 416 607 898

oecd valstu kredītiestādes 391 935 1 393 563

citu ne oecd valstu kredītiestādes 147 909 110 300

3 136 260 2 111 761

31. noGUlDĪJUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

Pieprasījuma noguldījumi

privāto sabiedrību 56 360 275 38 739 075

privātpersonu 2 882 773 3 353 862

Finanšu institūciju 579 653 14 179

valsts uzņēmumu 134 571 206 366

sabiedrisko organizāciju 1 044 1 780

vietējo valdību - 1

59 958 316 42 315 263

Termiņnoguldījumi 

privāto sabiedrību 26 774 462 14 744 266

privātpersonu 9 731 268 5 292 181

Finanšu institūciju 461 332 635 469

36 967 062 20 671 916

noguldījumi kopā 96 925 378 62 987 179
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32. emItĒtie PArāDA VĒrtSPAPĪrI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

vekseļi 803 171 1 044 252

803 171 1 044 252

2007. gada vidējā procentu likme emitētajiem vērtspapīriem bija 5.55% (2006: 6.08%).

nominālvērtība Kupona likme dzēšanas datums Bilances vērtība, lVl

1 127 000 eur 5% 20.09.2007 803 171

33. UZkrātie IZDeVUmI, UZkrāJUmI Un nāKAmo PerIoDU IenākUmI
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

pārējie uzkrātie procentu izdevumi 38 883 31 419

uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 205 088 108 117

pārējie uzkrātie izdevumi 293 496 636 869

nākamo periodu ienākumi 72 264 47 869

609 731 824 274

34. PārĒJāS SAISTĪBAS
31.12.2007 

lVl
31.12.2006 

lVl

nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 837 467 342 947

naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai 707 983 203 400

pārējie kreditori 324 095 204 367

uzkrājumi ārpusbilances saistībām (12. piezīme) - 37 200

1 869 545 787 914
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35. PAKĀrtotāS SAISTĪBAS

pakārtotiem noguldījumiem ir noteikts fiksētais 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, 

2007
Summa lVl, 

2006

belokon Holdings usd 25 000 0,00% 20.10.2008 12 100 13 400

vilmo line lvl 30 000 0,00% 12.01.2007 - 30 000

Pārējie - - - - 10 719 10 217

Kopā 22 819 53 617

36. KAPItālS Un reZerVeS

reģistrētajā un apmaksātajā pamatkapitālā izmaiņas nav notikušas, un tā apjoms ir saglabājies 2006. gada līmenī, 
tādējādi 2007. 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 5.00 (pieci lati). visu akciju kopvērtība ir lvl 7 611 285 
(septiņi miljoni seši simti vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci lati). bankas kopējais akcionāru skaits ir 
101, no tiem 31 ir juridiskas personas un 70 ir fiziskas personas.

rezerves kapitālu veido bankas akcionāru ieguldījumi 545 024 latu apmērā. lēmumus 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:
     31.12.2007 31.12.2006
 valērijs belokoņs   40,8651% 37,2053%  
 vjačeslavs kramnojs  27,9721% 27,9721%  
 vilorijs belokoņs   12,1658% 12,1657%  
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37. ārPUSBILAnceS PoSTeŅI

Galvojumiem un garantijām, kas sevī ietver 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.

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

Galvojumi un garantijas 587 389 1 498 528

ārpusbilances saistības pret klientiem 4 334 703 4 012 149

saistības par kredītu izsniegšanu 3 969 455 3 354 637

saistības par kredītkartēm 348 218 383 796

citas saistības 17 030 273 716

4 922 092 5 510 677

38. UZticĪBAS (trASTA) lĪGUmI

uzticības (trasta) līgumi tiek noslēgti ar fiziskām un juridiskām personām, ar latvijas republikas rezidentiem 
un nerezidentiem. banka neuzņemas risku saistībā ar uzticības operācijām (trasts), jo visus riskus saistībā ar šīm 
operācijām uzņеmas tās klienti. 2007. gada 31. decembrī trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi bija lvl 31 332 
156. 2006. gada 31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija lvl 26 203 124.

39. InFormācIJA PAr BAnKAS PeRSonālU 
 Un VADĪBAI IZmAKSāJAmo AtAlGoJUmU

2007. gadā bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 179 (2006. gadā – 172). bankas izdevumi padomes 
un valdes locekļu atalgojumam bija šādi:

31.12.2007 
lVl

31.12.2006 
lVl

padomes locekļi 102 923 59 000

valdes locekļi 304 151 144 458

407 074 203 458
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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.

aktīvi

Vidēja 
procentu 

likme
Summa 

lVl

ārpus- 
bilances 
saistības 

lVl

Kopā 
31.12.2007 

lVl

Kopā 
31.12.2006 

lVl

kredīti, neto - 781 906 167 882 949 788 2 282 234

Ar Banku saistītās sabiedrības un privātpersonas 6,02% 615 898 11 795 627 693 2 252 167

Padomes un valdes locekļi 5,31% 204 083 155 517 359 600 67 572

Pārējie vadošie darbinieki - - 570 570 570

Uzkrājumi nedrošiem parādiem - (38 075) - (38 075) (38 075)

pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 4 035 - 4 035 131 111

ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 429 009 - 429 009 429 009

parējie aktīvi - 161 132 - 161 132 734

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības - 1 376 082 167 882 1 543 964 2 843 088

Saistības

saistīto personu noguldījumi 3,44% 1 823 513 - 1 823 513 1 761 457

pakārtotas saistības 2,60% 22 819 - 22 819 20 568

Kopā saistības - 1 846 332 - 1 846 332 1 782 025

Ienākumi

Kopā 
31.12.2007 

lVl

Kopā 
31.12.2006 

lVl

procentu ienākumi 95 139 150 882

procentu izdevumi (68 704) (101 145)

Tīrie procentu ienākumi 26 435 49 737

izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem - (27 198)

Kopā ienākumi 26 435 22 539

visi darījumi ar saistītām personām veikti atbilstoši darījuma starp nesaistītām pusēm nosacījumiem.
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41. KAPItāLA PIetieKAmĪBAS APrĒĶInS

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 radītājs nevar būt mazāks par 8%.

2007. gada 31. decembrī

aktīvi
Summa 

lVl
riska pakāpe

%
Svērtā vērtība

lVl

nauda kasē un prasības pret latvijas banku 8 425 788 0% -

Prasības pret kredītiestādēm

prasības pret oecd valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 41 820 006 20% 8 364 001

prasības pret es valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 
(izņemot oecd valstu) 48 309 20% 9 662

prasības pret lr kredītiestādēm 3 031 301 20% 606 260

prasības pret pārējām kredītiestādēm 5 054 881 100% 5 054 881

Vērtspapīri un investīcijas

lr kredītiestāžu parāda vērtspapīri 
un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 103 064 20% 20 613

pārējie parāda vērtspapīri 4 229 052 100% 4 229 052

akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 173 631 100% 173 631

ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 100% 429 009

Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri

parāda vērtspapīri 4 215 824 *

akcijas 1 262 029 *

ieguldījumu fondi 19 133 *

reverse repo 806 287 *

uzkrātie ienākumi (uzkrātais kupons + % reverse repo) 67 742 *

* kapitāla  prasība  attiecībā  uz  tirdzniecības  portfelī  iekļautajiem  vērtspapīriem  ir  aprēķināta  vērtspapīru pozīciju un darījuma partneru 

risku kapitāla prasības ietvaros.
(Turpinājums 69. lpp.)
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(Turpinājums. Sākums 68. lpp.)

2007. gada 31. decembrī

Kredīti, neto vērtībā
Summa 

lVl
riska pakāpe

%
Svērtā vērtība

lVl

prasības, kas nodrošinātas ar termiņnoguldījumiem 820 506 0% -

prasības, kas nodrošinātas 
ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu 21 780 50% 10 890

prasības pret aizņēmējiem, kuri nav kredītiestādes,  
izņemot prasības ar zemāko riska pakāpi 32 911 151 100% 32 911 151

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi,
ja tos nevar attiecināt uz konkrētu darījumu partneri 43 871 50% 21 936

nemateriālie aktīvi 765 241 ** -

pamatlīdzekļi 7 636 158 100% 7 636 158

ieguldījumu īpašums 1 573 938 100% 1 573 938

pārējie aktīvi (ieskaitot pārējos uzkrātos ienākumus) 2 371 304 100% 2 371 304

KoPā 115 830 005 63 412 486

** atskaitīts no pašu kapitāla.

(Turpinājums 70. lpp.)
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2007. gada 31. decembrī

ārPuSBIlanCeS PoSTeŅI:
Summa 

lVl
riska pakāpe

%
Svērtā vērtība

lVl

100% kredītriska korekcijas pakāpe

izsniegtās garantijas

0% riska pakāpe 551 404 0% -

100% riska pakāpe 35 985 100% 35 985

50% kredītriska korekcijas pakāpe

līgumi par aizdevuma izsniegšanu, 
kredītlīnijas atvēršanu u.tml. līgumi

0% riska pakāpe 76 668 0% -

100% riska pakāpe 4 241 005 100% 2 120 503

20% kredītriska korekcijas pakāpe

dokumentārie akreditīvi

0% riska pakāpe 17 030 0% -

0% kredītriska korekcijas pakāpe

līgumi par aizdevuma izsniegšanu, 
no kuru izpildes banka ir tiesīga vienpusēji atteikties

0% riska pakāpe 1 876 851 0% -

ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu kredītekvivalents

20% riska pakāpe 52 214 20% 10 443

100% riska pakāpe 143 084 100% 143 084

Kopā 6 994 241  2 310 015

Kopā aktīvu un ārpusbilances posteņu svērtā vērtība 65 722 501

Kapitāla prasības Bankas portfeļa kredītriskam 5 257 800

(Turpinājums 71. lpp.)
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2007. gada 31. decembrī

Pašu KaPITāla aPrēķInS 
Summa 

lVl
riska pakāpe

%
Svērtā vērtība

lVl

apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285

rezerves kapitāls 545 024

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 2 577 287

pārskata gada peļņa 1 495 930

nemateriālie aktīvi (765 241)

Pirmā līmeņa kapitāls 11 464 285

subordinētais kapitāls ar atlikušo termiņu 

līdz 1 gadam (ieskaitot) 12 100 0% -

no 1 līdz 2 gadiem 7 168 20% 1 434

otrā līmeņa kapitāls 1 434

Pašu KaPITālS KoPā 11 465 719

Kapitāla prasību kopsavilkums

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 5 257 800

ārvalstu valūtas kapitāla riska prasība 112 810

pozīcijas riska kapitāla prasība 489 310

darījuma partnera riska kapitāla prasība 71 070

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 673 190

Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu 5 534 729

KaPITāla PIeTIeKamĪBaS rādĪTājS

2007. gada 31. decembrī (%) 15,47%

KaPITāla PIeTIeKamĪBaS rādĪTājS

2006. gada 31. decembrī (%) 17,73%
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42.  AkTĪVU Un SAISTĪBU DZĒŠAnAS termIŅI
2007. gada 31. decembrī

aKTĪVI
uz 

pieprasījumu

līdz
vienam

mēnesim
ieskaitot

no 
1 mēneša

līdz 
3 mēnešiem

no 
3 mēnešiem

līdz 
6 mēnešiem

no 
6 mēnešiem

līdz 
1 gadam

no 1 gada
līdz

5 gadiem
5 gadi  

un vairāk Pārējie Ieķīlātie KoPā

kase un prasības 
uz pieprasījumu
pret centrālo banku 8 422 868 2 920 - - - - - - - 8 425 788

prasības pret 
kredītiestādēm 43 514 183 3 944 041 1 460 474 551 404 484 395 - - - - 49 954 497

tirdzniecības nolūkā 
turētie finanšu aktīvi 4 827 344 739 462 - - - - 279 678 - 454 912 6 301 396

Tirdzniecības 
nolūkā turētie 
vērtspapīri 4 827 344 - - - - - 279 678 - 454 912 5 561 934

Atvasinātie 
finanšu 
instrumenti - 739 462 - - - - - - - 739 462

pārdošanai pieejami 
finanšu aktīvi - - - - - - 173 631 - - 173 631

līdz termiņa beigām 
turēti ieguldījumi 4 256 358 38 071 10 751 22 903 4 033 - - - - 4 332 116

kredīti 1 154 989 2 775 970 1 825 953 3 322 040 9 539 886 14 497 085 1 442 428 - - 34 558 351

nemateriālie aktīvi - - - - - - 765 241 - - 765 241

pamatlīdzekļi - - - - - - - 7 636 158 - 7 636 158

ieguldījumu īpašums - - - - - - - 1 573 938 - 1 573 938

ieguldījumi
asociēto uzņēmumu 
pamatkapitālā - - - - - - 429 009 - - 429 009

nākamo periodu 
izdevumi
un uzkrātie 
ienākumi 72 313 89 077 933 4 794 42 252 494 162 13 387 - - 716 918

pārējie aktīvi 263 997 838 374 - - 228 786 - 371 267 - - 1 702 424

Kopā aktīvi 62 512 052 8 427 915 3 298 111 3 901 141 10 299 352 14 991 247 3 474 641 9 210 096 454 912 116 569 467

(Turpinājums 73. lpp.)
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2007. gada 31. decembrī

PaSĪVI
uz 

pieprasījumu

līdz
vienam

mēnesim
ieskaitot

no 
1 mēneša

līdz 
3 mēnešiem

no 
3 mēnešiem

līdz 
6 mēnešiem

no 
6 mēnešiem

līdz 
1 gadam

no 1 gada
līdz

5 gadiem
5 gadi  

un vairāk Pārējie Ieķīlātie KoPā

saistības pret 
kredītiestādēm 150 217 1 109 826 1 007 908 - 484 336 - - - 383 973 3 136 260

noguldījumi 60 054 135 27 877 348 3 964 237 1 512 438 3 500 263 16 957 - - - 96 925 378

emitētie parāda 
vērtspapīri - - - - - 803 171 - - - 803 171

atvasinātie finanšu 
instrumenti - 740 557 - - - - - - - 740 557

uzkrātie izdevumi, 
uzkrājumi
un nākamo periodu 
ienākumi 297 024 12 203 75 437 161 349 14 194 48 402 1 122 - - 609 731

atliktā nodokļa 
saistības 232 480 - - - - - - - - 232 480

pārējās saistības 1 869 545 - - - - - - - - 1 869 545

pakārtotās saistības - - - - 12 100 10 719 - - - 22 819

kapitāls un rezerves - - - - - - 12 229 526 - - 12 229 526

Kopā 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

ārpusbilances 
saistības * 4 353 658 - 17 030 - - - - - - 4 370 688

likviditātes 
neto pozīcija (4 445 007) (21 312 019) (1 766 501) 2 227 354 6 288 459 14 111 998 (8 756 007) x x x

2006. gada 31. decembrī

aktīvi 30 268 232 6 483 959 2 210 657 3 794 090 8 505 958 15 026 162 4 696 122 6 169 629 1 658 125 78 812 934

pasīvi 43 939 792 9 783 246 2 663 275 2 468 282 6 546 013 991 594 10 733 836 - 1 686 896 78 812 934

ārpusbilances 
saistības * 4 262 161 58 120 134 290 80 015 - - - - - 4 534 586

likviditātes 
neto pozīcija (17 933 721) (3 357 407) (586 908) 1 245 793 1 959 945 14 034 568 (6 037 714) x x x

* ārpusbilances saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar bankā izvietoto noguldījumu un sastāda lvl 551 404.
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43.  AkTĪVU Un PASĪVU AnAlĪZe PĒc VAlŪtām
31 декабря 2007 года

aKTĪVI lVl eur uSd ruB Bur
Citas  

valūtas KoPā lVl
kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 7 226 138 963 942 223 684 - - 12 024 8 425 788
prasības pret kredītiestādēm 118 491 2 585 411 44 724 597 420 636 233 283 1 872 079 49 954 497
tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 019 140 - 5 160 400 121 856 - - 6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 279 678 - 5 160 400 121 856 - - 5 561 934
Atvasinātie finanšu instrumenti 739 462 - - - - - 739 462

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 131 111 42 520 - - - - 173 631
līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 103 064 - 4 229 052 - - - 4 332 116
kredīti 4 990 218 14 772 250 14 721 404 72 767 - 1 712 34 558 351
nemateriālie aktīvi 765 241 - - - - - 765 241
pamatlīdzekļi 7 636 158 - - - - - 7 636 158
ieguldījumu īpašums 1 573 938 - - - - - 1 573 938
ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 - - - - - 429 009
nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 616 694 46 851 51 607 181 - 1 585 716 918
pārējie aktīvi 1 614 881 18 798 61 476 728 - 6 541 1 702 424
Kopā aktīvi 26 224 083 18 429 772 69 172 220 616 168 233 283 1 893 941 116 569 467

PaSĪVI
saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2 140 5 061 143 016 - - - 150 217
termiņsaistības pret kredītiestādēm 2 109 772 - 876 271 - - - 2 986 043
noguldījumi 2 387 114 16 206 089 76 500 159 461 739 228 160 1 142 117 96 925 378
emitētie parāda vērtspapīri - 803 171 - - - - 803 171
atvasinātie finanšu instrumenti 740 557 - - - - - 740 557
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 518 987 43 580 40 369 255 - 6 540 609 731
atliktā nodokļa saistības 232 480 - - - - - 232 480
pārējās saistības 1 156 504 110 618 596 770 4 705 491 457 1 869 545
pakārtotās saistības 10 719 - 12 100 - - - 22 819
Kopā saistības 7 158 273 17 168 519 78 168 685 466 699 228 651 1 149 114 104 339 941
Kapitāls un rezerves 12 229 526 - - - - - 12 229 526
apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285 - - - - - 7 611 285
rezerves kapitāls 545 024 - - - - - 545 024
nesadalītā peļņa 2 577 287 - - - - - 2 577 287
pārskata gada peļņa 1 495 930 - - - - - 1 495 930
Kopā pasīvi 19 387 799 17 168 519 78 168 685 466 699 228 651 1 149 114 116 569 467
BIlanCeS PoZĪCIja 6 836 284 1 261 253 (8 996 465) 149 469 4 632 744 827
nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) 520 000 (22 405 058) 23 591 203 - - (1 441 241)
nakotnes darījumi (forward) (8 507 375) 21 461 644 (13 873 184) - - 912 817
TĪrā PoZĪCIja (1 151 091) 317 839 721 554 149 469 4 632 216 403
attiecība pret pašu kapitālu* (%) 2,77% 6,29% 1,30% 0,04%

bankas kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2007. gada 31. decembrī bija 12.3% (2006: 9.49%)
* pašu kapitāla vērtība 2007. gada 31. decembrī lvl 11 465 719 (2006: 10 528 538).

Tabulā norādīts, kā latvijas lata kursa samazinašanās 
pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu bankas peļņu eur uSd ruB

valūtas kursi 0,702804 0,484 0,0197
valūtas pozicīja 317 839 721 554 149 469

peļņa 22 338 34 635 299

2006. gada 31. decembrī
aktīvi 26 581 750 12 821 370 36 952 315 662 141 973 592 821 766 78 812 934
pasīvi 14 665 338 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 78 812 934
Bilances pozīcija 11 916 412 5 150 635 (17 499 298) 36 261 (27 147) 423 137
Tīrā pozīcija (2 463 538) 1 733 024 849 224 36 261 (27 147) 144 097
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44.  AkTĪVU Un PASĪVU termIŅAnAlĪZe, 
 PAmAtoJotieS UZ ProcenTU lIkmJU IZmAIŅām

2007. gada 31. decembrī

aKTĪVI

līdz vienam
mēnesim
ieskaitot

lVl

no 1 
mēneša

līdz 3
mēnešiem

lVl

no 3
mēnešiem

līdz 6
mēnešiem

lVl

no 6
mēnešiem

līdz 1
gadam

lVl

Viens gads
un ilgāk

lVl

Procentus
nenesošie

lVl
Citi
lVl

KoPā
lVl

kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālo banku 7 536 492 - - - - 889 296 - 8 425 788
prasības pret kredītiestādēm 46 731 336 1 452 000 551 404 484 000 - 735 757 - 49 954 497
tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - 236 837 1 301 240 275 028 2 402 720 2 085 571 - 6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - 236 837 1 301 240 275 028 2 402 720 1 346 109 - 5 561 934
Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 739 462 - 739 462

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - - 173 631 173 631
līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 100 000 1 291 178 100 000 2 746 640 94 298 - 4 332 116
kredīti 4 125 818 2 116 128 3 711 166 10 634 597 13 537 094 433 548 - 34 558 351
nemateriālie aktīvi - - - - - - 765 241 765 241
pamatlīdzekļi - - - - - - 7 636 158 7 636 158
ieguldījumu īpašums - - - - - - 1 573 938 1 573 938
ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - - - - - - 429 009 429 009
nākamo periodu izdevumi 
un uzkrātie ienākumi - - - - - 716 918 - 716 918
pārējie aktīvi - - - - - 1 702 424 - 1 702 424

Kopā aktīvi 58 393 646 3 904 965 6 854 988 11 493 625 18 686 454 6 657 812 10 577 977 116 569 467

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 1 531 046 1 000 000 - 484 000 - 121 214 - 3 136 260
noguldījumi 73 266 579 3 940 739 1 505 580 3 467 137 11 218 14 734 125 - 96 925 378
emitētie parāda vērtspapīri - - - - 792 060 11 111 - 803 171
atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 740 557 - 740 557
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo period - - - - - 609 731 - 609 731
atliktā nodokļa saistības - - - - - 232 480 - 232 480
pārējās saistības - - - - - 1 869 545 - 1 869 545
pakārtotās saistības - - - 12 100 7 168 3 551 - 22 819
kapitāls un rezerves - - - - - - 12 229 526 12 229 526

Kopā pasīvi 74 797 625 4 940 739 1 505 580 3 963 237 810 446 18 322 314 12 229 526 116 569 467

Bilances procentu riska jūtīguma analīze (16 403 979) (1 035 774) 5 349 408 7 530 388 17 876 008 (11 664 502) (1 651 549)

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu (157 205) (8 631) 33 434 18 826 (113 576)

procentu likmju izmaiņas par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) bankas tīro gada procentu ienākumu 114 tūks.lvl 
(2006: 86 tūks.lvl) apmērā.

2006. gada 31. decembrī

aktīvi 28 213 494 3 058 557 5 329 243 11 190 738 17 731 931 6 306 097 6 982 874 78 812 934

pasīvi 40 978 031 2 578 604 2 093 816 6 374 097 966 665 15 088 125 10 733 596 78 812 934

Bilances procentu riska jūtīguma analīze (12 764 537) 479 953 3 235 427 4 816 641 16 765 266 (8 782 028) (3 750 722)
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45. AkTĪVU Un PASĪVU ĢeoGrāFISKAIS SADAlĪJUmS
2007. gada 31. decembrī

aKTĪVI
latvija 

lVl

Parejie  
eS valstis 

lVl

Parejie  
oeCd 

lVl

nVS
valstis 

lVl
Citi 
lVl

KoPā
lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 8 425 788 - - - - 8 425 788

prasības pret kredītiestādēm 3 031 301 41 354 934 513 380 5 054 882 - 49 954 497

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 878 428 2 934 775 1 398 247 940 557 149 389 6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 279 677 2 934 775 1 389 732 940 331 17 419 5 561 934

Atvasinātie finanšu instrumenti 598 751 - 8 515 226 131 970 739 462

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 131 111 42 520 - - - 173 631

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 103 064 2 889 908 - 1 339 144 - 4 332 116

kredīti 24 838 296 3 523 918 4 010 062 885 233 1 300 842 34 558 351

nemateriālie aktīvi 765 241 - - - - 765 241

pamatlīdzekļi 7 636 158 - - - - 7 636 158

ieguldījumu īpašums 1 573 938 - - - - 1 573 938

ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 - - - - 429 009

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 67 983 56 958 580 064 1 977 9 936 716 918

pārējie aktīvi 841 356 472 633 124 707 3 910 259 818 1 702 424

Kopā aktīvi 48 721 673 51 275 646 6 626 460 8 225 703 1 719 985 116 569 467

PaSĪVI

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 2 308 - - 100 451 47 458 150 217

termiņsaistības pret kredītiestādēm 2 594 108 391 935 - - - 2 986 043

noguldījumi 11 584 959 18 930 385 16 532 732 5 055 245 44 822 057 96 925 378

emitētie parāda vērtspapīri 803 171 - - - - 803 171

atvasinātie finanšu instrumenti 108 691 - 243 396 - 388 470 740 557

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi 
un nākamo periodu ienākumi 526 976 62 635 3 175 8 811 8 134 609 731

atliktā nodokļa saistības 232 480 - - - - 232 480

pārējās saistības 1 301 981 236 652 16 925 - 313 987 1 869 545

pakārtotās saistības 22 819 - - - - 22 819

Kopā saistības 17 177 493 19 621 607 16 796 228 5 164 507 45 580 106 104 339 941

Kapitāls un rezerves 9 401 771 1 935 115 560 2 710 165 95 12 229 526

apmaksātais pamatkapitāls 4 783 530 1 935 115 560 2 710 165 95 7 611 285

rezerves kapitāls 545 024 - - - - 545 024

nesadalītā peļņa 2 577 287 - - - - 2 577 287

pārskata gada peļņa 1 495 930 - - - - 1 495 930

Kopā pasīvi 26 579 264 19 623 542 16 911 788 7 874 672 45 580 201 116 569 467

(Turpinājums 77. lpp.)
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(Nobeigums. Sākums 76. lpp.)

ārPuSBIlanCeS PoSTeŅI
latvija 

lVl

Parejie  
eS valstis 

lVl

Parejie  
oeCd 

lVl

nVS
valstis 

lVl
Citi 
lVl

KoPā
lVl

Galvojumi (garantijas) 35 985 551 404 - - - 587 389

ārpusbilances saistības pret klientiem 1 397 498 1 063 282 315 925 31 571 1 526 427 4 334 703

Kopā ārpusbilances posteņi 1 433 483 1 614 686 315 925 31 571 1 526 427 4 922 092

2006. gada 31. decembrī

aktīvi 40 509 886 20 460 536 6 037 093 7 077 509 4 727 910 78 812 934

pasīvi 17 439 254 9 421 297 17 720 843 8 671 899 25 559 641 78 812 934

ārpusbilances saistības 2 058 597 674 085 1 726 991 108 669 942 335 5 510 677

46. BAnKAS BILAnceS ProDUktiVItāte
31.12.2007 31.12.2006

aKTĪVI

mēneša
vidējais

atlikums 
lVl

Procentu
ienākumi/
izdevumi

lVl

Vidējā
procentu

likme
%

mēneša
vidējais

atlikums
lVl

Procentu
ienākumi/
izdevumi

lVl

Vidējā
procentu

likme
%

kase 1 118 883 - 0,0% 1 215 564 - 0,0%

prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 6 341 126 125 509 2,0% 5 212 746 96 879 1,9%

prasības pret kredītiestādēm 38 377 002 1 865 468 4,9% 26 099 724 1 242 722 4,8%

kredīti, neto 34 853 627 2 954 420 8,5% 27 170 723 2 335 378 8,6%

Kredīti 36 019 719 2 954 420 8,2% 28 080 771 2 335 378 8,3%

Speciālie uzkrājumi nedrošiem kredītiem (1 166 092) - 0,0% (910 048) - 0,0%

parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 7 958 559 615 906 7,7% 5 662 818 376 683 6,7%

pārējie aktīvi 11 865 036 - 0,0% 11 458 719 - 0,0%

(a) Kopā aktīvi 100 514 233 5 561 303 5,5% 76 820 294 4 051 662 5,3%

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 2 909 744 193 042 6,6% 2 181 270 75 411 3,5%

noguldījumi 80 237 628 1 455 228 1,8% 58 804 213 961 219 1,6%

emitētie parāda vērtspapīri 892 970 54 667 6,1% 1 031 688 65 591 6,4%

pakārtotās saistības 19 951 502 2,5% 88 756 1 452 1,6%

pārējās saistības 4 730 483 - 0,0% 5 239 019 - 0,0%

(B) Kopā saistības 88 790 776 1 703 439 1,9% 67 344 946 1 103 673 1,6%

kapitāls un rezerves 11 723 457 - 0,0% 9 475 348 - 0,0%

(C) Kopā pasīvi 100 514 233 1 703 439 1,7% 76 820 294 1 103 673 1,4%

Tīrie procentu ienākumi

Procentu atdeves starpība % (a)-(B) 3,6% 3,7%

Ieguldījumu atdeves starpība % (a)-(C) 3,8% 3,9%
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47. kreDĪtrISKS

nākamajā tabulā ir uzrādīts kredītriskam pakļauto finanšu aktīvu maksimālais kredītriska lielums pa bilances 
posteņiem, ieskaitot atvasinātos finanšu instrumentus. 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.

Bruto maksimālais   
kredītrisks 
31.12.2007 

lVl

neto maksimālais  
kredītrisks 
31.12.2007 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 8 425 788 8 425 788

prasības pret kredītiestādēm 49 954 497 49 954 497

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 6 301 396 6 301 396

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 5 561 934 5 561 934

Atvasinātie finanšu instrumenti 739 462 739 462

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 173 631 173 631

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 4 332 116 4 332 116

kredīti 34 558 351 3 169 488

nemateriālie aktīvi 765 241 765 241

pamatlīdzekļi 7 636 158 7 636 158

ieguldījumu īpašums 1 573 938 1 573 938

ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 429 009

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 716 918 716 918

pārējie aktīvi 1 702 424 1 702 424

Kopā aktīvi 116 569 467 85 180 604

Galvojumi (garantijas) 587 389 35 985

ārpusbilances saistības pret klientiem 4 334 703 816 367

Kopā ārpusbilances posteņi 4 922 092 852 352

maksimālais kredītriska lielums kopā 121 491 559 86 032 956
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48. FInAnŠU AkTĪVU kLASIFIKĀcIJA Un PAtieSā VĒrTĪBA
2007. gada 31. decembrī

aizdevumi
un debitoru

parādi  
lVl

līdz termiņa
beigām turēti 

lVl

Tirdzniecības
nolūkā turēti 

lVl

Pārdošanai
pieejami

 lVl

Kopā bilances 
vērtība 

lVl

Patiesā
vērtība 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu 
pret centrālo banku 8 425 788 - - - 8 425 788 8 425 788

prasības pret kredītiestādēm 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

līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi - 4 332 116 - - 4 332 116 4 332 116

kredīti 34 558 351 - - - 34 558 351 34 445 073

ieguldījumi asociēto uzņēmumu 
pamatkapitālā - - - 429 009 429 009 429 009

Kopā finanšu aktīvi 92 938 636 4 332 116 6 301 396 602 640 104 174 788 104 016 588

2006. gada 31. decembrī

aizdevumi
un debitoru

parādi  
lVl

līdz termiņa
beigām turēti 

lVl

Tirdzniecības
nolūkā turēti 

lVl

Pārdošanai
pieejami

 lVl

Kopā bilances 
vērtība 

lVl

Patiesā
vērtība 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālo banku 6 653 180 - - - 6 653 180 6 653 180

prasības pret kredītiestādēm 21 391 642 - - - 21 391 642 21 371 290

tirdzniecības nolūkā turētie 
finanšu aktīvi - - 7 497 335 - 7 497 335 7 497 335

Tirdzniecības nolūkā turētie 
vērtspapīri - - 7 256 070 - 7 256 070 7 256 070

Atvasinātie finanšu instrumenti - - 241 265 - 241 265 241 265

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - 173 631 173 631 173 631

līdz termiņa beigām turēti 
ieguldījumi - 1 594 549 - - 1 594 549 1 594 549

kredīti 31 399 651 - - - 31 399 651 32 190 602

ieguldījumi asociēto uzņēmumu 
pamatkapitālā - - - 429 009 429 009 429 009

Kopā finanšu aktīvi 59 444 473 1 594 549 7 497 335 602 640 69 138 997 69 909 596
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