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Gada pārskats 2005

Cienījamās dāmas un godājamie kungi!

Esmu gandarīts jums piedāvāt šo gada pārskatu ne tikai tādēļ, ka tas atspoguļo pagājušajā gadā sasniegtos 

izcilus darbības rezultātus. Man ir liels prieks piedāvāt jūsu uzmanībai bankas noformulēto koncepciju, kura 

ietver sevī ne tikai bankas akcionāru redzējumus un gaidas, bet arī reālus faktus, kas runa paši par sevi.

Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka esam ieņēmuši savu nišu un turpinām tālāko virzību, uzlabojot bankas 

produktu un pakalpojumu kvalitāti. Mēs augam līdz ar saviem klientiem. Mēs meklējam arvien jaunus virzie-

nus, lai būtu gataviem nodrošināt mūsu klientu vajadzībām piemērotus risinājumus.  

Piedāvāju jums iepazīties ar bankas pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem un prioritātēm. Esmu pārlieci-

nāts, ka pārskatā apkopotā informācija mums visiem palīdzēs nostiprināt sadarbību un savstarpējo izpratni.

Tātad, dāmas un kungi, atļaujiet man stādīt priekšā Baltic International Bank!

Patiesi jūsu, 

Valērijs Belokoņs

Valdes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Apgalvo, ka skaitļi valda pasaulē; 

var jau būt. Bet es zinu tikai vienu –  

skaitļi skaidri parāda, vai pasaule tiek pārvaldīta labi vai  slikti.

Johans Volfgangs Gēte



Leonīds Kramnojs Leonīds Kramnojs 
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Cienījamās dāmas un godājamie kungi!

Ar lielāko prieku piedāvājam jūsu uzmanībai A/S “Baltic International Bank” 2005. gada pārskatu.

Pagājušajā gadā banka turpināja dinamiski attīstīties un darboties finanšu tirgū pieaugošās konkurences vidē 

un apstākļos, kad pastiprinās kontrole pār piedāvājamo produktu un pakalpojumu kvalitāti, ka ari palielinās 

atbildība par to.

Banka turpina papildināt tās produktu un finanšu instrumentu klāstu. Visi centieni tiek vērsti uz to, lai pa-

plašinātu jūsu iespējas pieejamo finanšu resursu efektīvākai pārvaldīšanai, kā arī dot jums iespēju piesaistīt 

papildu resursus jūsu biznesa tālākai veiksmīgai attīstībai.

Bankas darbinieku, speciālistu un vadības kopīgu centienu rezultātā būtiski pieaudzis kopējais bankas aktīvu 

apjoms, ir palielinājies kredītportfeļa un investīciju portfeļa apjoms, kā arī uzlabojušies pārējie svarīgie finan-

siālās darbības rādītāji. Bankas peļņas rādītājs par 2005. gadu ir labākais pēdējos gados sasniegtais rezultāts 

un liecina par pareizi izvēlēto bankas attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt jūsu 

prasības un vajadzības, mūsu cienījamie  klienti.   

Vēlamies pateikties visiem klientiem un partneriem par mūsu kopējo sadarbību, kas ļauj ar optimismu skatī-

ties nākotnē. Mēs apliecinām savu apņemšanos turpināt ilgstošas un savstarpēji izdevīgas partnerattiecības. 

 

Ar cieņu,

Leonīds Kramnojs 

Padomes priekšsēdētājs

Leonīds Kramnojs 



AristotelisAristotelis 384-322.gg. pirms mūsu ēras

Sākums ir jau puse 
padarīta darba.

Aristotelis piedzima Maķedonijā. 

17 gadu vecumā viņš devās mācīties uz 

slaveno Platona Akadēmiju Atēnās. Pēc ilga-

jiem ceļojumu gadiem Aristotelis apmetās uz 

dzīvošanu Pellās (antīkās Maķedonijas galvas-

pilsēta) un kļuva par zēna Aleksandra (vēlāko 

Maķedonijas Aleksandru jeb Aleksandru Lie-

lo) audzinātāju. 335. gadā, kad Aleksandrs kļu-

va par ķēniņu, Aristotelis atgriezās uz Atēnām 

un nodibināja savu skolu – Liceju. Aristotelis 

bija vairāku darbu autors šādās nozarēs: fizikā, 

dzejas mākslā, loģikā, oratora mākslā, valsts 

pārvaldīšanā, bioloģijā. Līdzīgi kā Platons un 

Sokrāts, Aristotelis ir viens no ietekmīgākiem 

senās Grieķijas filozofiem, kuri transformēja 

pirmssokrāta laikmeta filozofiju tradicionālās 

Rietumu filozofijas pamatos. Aristoteļa darbi 

tiek uzskatīti par  tā laika Grieķu zinātņu en-

ciklopēdiju.

Aristotelis

1947,  Grieķija
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Vispārīgā informācija par banku

Sākot ar 1993. gadu, Baltic International Bank ir 

Latvijas finanšu tirgus aktīva dalībniece. 1993. 

gadā banka tika reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu Reģistrā un saņēma Latvijas Bankas iz-

sniegtu licenci banku darbības veikšanai. Lielākie 

bankas īpašnieki ir Belokoņa un Kramnoja ģimenes, 

kuriem kopumā pieder 91% no bankas pamatkapitā-

la. Visā bankas pastāvēšanas periodā bankas akcionā-

ru struktūra bija un paliek pilnīgi caurskatāma. 

Kopš savas darbības sākuma banka kā savu nišu iz-

vēlējās sniegt pakalpojumus lieliem korporatīviem 

klientiem un privātpersonām ar ievērojamiem ak-

tīviem un augstu ieņēmumu līmeni (V.I.P. klienti). 

Banka pievērš īpašu uzmanību klientu bāzes izveidei. 

Klientu bāze ir salīdzinoši neliela – to veido aptuveni 

2500 klientu. Lai kļūtu par bankas klientu, ir nepie-

ciešamas esošo klientu vai sadarbības partneru re-

komendācijas, jo tāds ir priekšnoteikums. Šī pieeja, 

kuru banka pielieto visā savā pastāvēšanas periodā, 

pilnībā ir sevi attaisnojusi, jo tā ļauj  

•  pirmkārt, sadarboties tikai ar klientiem, kuriem 

nepieciešama tieši individuālā apkalpošana un kuri 

atbilst bankas noteiktajiem kritērijiem,

•  otrkārt, zināt visus savus klientus un turēt savā 

rīcībā informāciju par klientu uzņēmējdarbību, kas ir 

bankas īpaši svarīga priekšrocība laikmetā, kad visā 

pasaulē „Zini savu klientu” koncepcija ir viena no 

aktuālākajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas kontekstā.

Banka ir Latvijas Komercbanku asociācijas, Krievi-

jas Banku asociācijas, Latvijas – Amerikas finanšu 

foruma un starptautiskās maksājumu organizācijas  

„Europay International” pilntiesīga dalībniece.

Kopš 2004. gada Baltic International Bank ir starptau-

tiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s Investors 

Service piešķirtie reitingi:

•  ilgtermiņa depozītiem: B1

•   īstermiņa depozītiem: Not-Prime

•   finansiālā stabilitāte: E+

Visiem reitingiem noteikta stabila attīstības 

prognoze.

Aristotelis



Katrīne Lielā Katrīne Lielā (1729 – 1796)

Vācu princese Sofija Augusta Friderika, 

kura vēlāk kļuvusi par Krievijas ķeiza-

rieni Katrīni Lielo, centās iegūt atzinību zemē, 

kura viņai bija sveša un nezināma. Katrīne nav 

žēlojusi spēkus, lai iekarotu Imperatores, viņas 

vīra un visas Krievijas tautas uzticību. Viņa 

cītīgi mācījās krievu valodu. Savos memuāros 

viņa allaž pasvītroja, ka ierodoties Krievijā, 

viņa bija nodomājusi darīt 

visu iespējamo, lai izpelnī-

tos tiesības nesāt Krievijas 

kroni. Katrīnes Lielās val-

dīšanas periodā Krievija 

uzplauka, tika atvērtas 

skolas, tika ieviesti jauni 

likumi, Krievija karoja un 

izcīnīja uzvaras kaujās. Sa-

vas valdīšanas laikā Katrīne 

bija pazīstama kā mākslas, 

literatūras un izglītības atbalstītāja. Katrīne 

Lielā veica plašu saraksti ar vairākiem tā laik-

meta izcilajiem prātiem - tostarp arī ar Voltēru 

un Didro.

Par pārvaldīšanas mākslu: 
pirmais noteikums – rīkoties pēc 
sava prāta tā, lai cilvēki domātu, 
ka viņi paši to vēlas.

Katrīne Lielā 

1910, Krievija



11

Gada pārskats 2005

Vēsture un attīstība

1993. gada 3. maijs ir Baltic International 

Bank dzimšanas diena- tajā dienā banka tika 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

Reģistrā. 1993. gadā Latvijas finanšu tirgū darbojās 

gandrīz 70 bankas. Laika periodā no 1993. līdz 2005. 

g. to skaits samazinājās trīs reizes  – 2005. gada bei-

gās Latvijā esošo banku skaits bija 23. Šajā periodā  

Baltic International Bank aktīvu apjoms palielinājās 

50 reizes, pamatkapitāla apjoms palielinājās 305 rei-

zes, peļņas apjoms pieauga 377 reizes.

Piekopjot sākotnēji izvēlēto attīstības stratēģiju, Baltic 

International Bank bija pirmā banka Latvijas Republi-

kas jaunākajā vēsturē, kas izstrādāja un piedāvāja V.I.P. 

klientu individuālā servisa sniegšanas veidu – perso-

nīgo baņķieru institūciju. Tas notika 1994. gadā.

Banka turpināja intensīvi attīstīties, veiksmīgi pār-

varot 1995. gada banku krīzi un 1998. gada finanšu 

krīzi, kuru rezultātā virkne Latvijas banku izbeidza 

savu pastāvēšanu. 1999. gadā Baltic International 

Bank pievienoja maksātnespējīgu akciju sabiedrību 

“Latvijas Industriālā Banka”. 

2004. gadā starptautiskā reitingu aģentūra Moo-

dy’s Investors Service pirmo reizi piešķīra Baltic 

International Bank reitingus un 2005. gadā tos ap-

stiprināja, kas ir vērtējams kā svarīgs posms ban-

kas attīstībā un ļauj bankai vēl aktīvāk darboties 

starptautiskajā arēnā. 

 

2003. gadā bankas akcio-

nāru padome pieņēma  

lēmumu paplašināt ban-

kas darbību Latvijā un 

ārzemēs, apgūt jaunus 

perspektīvus tirgus, tajā 

skaitā arī  Eiropas Savie-

nības dalībvalstīs. Bankas 

pirmo ārvalstu pārstāv-

niecību atvēršana Maska-

vā (Krievijas Federācija) 

un Londonā (Lielbritānija) vērtējams kā viens no at-

tiecīgās stratēģijas īstenošanas rezultātiem. Tas notika 

Latvijai nozīmīgajā gadā – 2004. gadā Latvija oficiāli 

kļuva par ES dalībvalsti un par NATO dalībvalsti. 

2005. gadā banka sasniedza rekordaugstus finansiālās 

darbības rezultātus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 

bankas aktīvi pieauga par 67%, termiņnoguldījumi 

– par 78%, peļņa – par 626%.

Katrīne Lielā 



Leonardo da ViLeonardo da Vinči (1452 – 1519)

Leonardo da Vinči ģēnijs nepakļaujas nedz 

laikam, nedz tehnoloģijai. Viņu vadīja  

neapslāpējama ziņkāre un neapzināta dabas li-

kumu saprašana. Leonardo da Vinči veltīja sevi 

patiesības izzināšanai un  dabas noslēpumu at-

klāšanai.  Leonardo bija spējīgs pakļaut māņti-

cīgu uztveri saprāta, zinātnes un tolerances li-

kumiem. Jaunībā Leonardo devās uz Florenci, 

kur viņš kļuva par slavenā māksliniekā Andrea 

del Verrocchio mācekli. Apgūstot gleznošanas 

pamatus, Leonardo ātri vien attīstīja savu māk-

slas stilu, kurš izrādījās unikāls un pretrunā 

ar tradīcijām. Leonardo pat radīja savu īpašu 

krāsas formulu. Leonardo mākslas stilam rak-

sturīgas netveramas gaismēnu gradācijas. Leo-

nardo da Vinči māksla iezīmēja Atdzimšanas 

laikmeta sākumu. Vēlāk Leonardo da Vinči 

kļuva par Milānas hercoga galma mākslinieku. 

Savā dzīvē Leonardo bija apguvis vairākas pro-

fesijas – viņš strādāja par būvinženieri, arhitek-

tu, kara inženieri un ieroču konstruktoru.

Gudrība ir pieredzes 
meita.

Leonardo da Vinči 

1974, Itālija
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Individuālā apkalpošana (Private Banking)

Pašlaik, kad banku sektorā ir vērojama sīva 

konkurence, klienti kļūst arvien izglītotāki 

un izvēlīgāki finansiālajos jautājumos un 

klientu prasības arvien pieaug, bankas (it īpaši pri-

vātbankas) var konkurēt un atšķirties savā starpā ne-

vis pakalpojumu un produktu līmenī, bet savstarpējo 

attiecību ar klientiem līmenī. Tas nozīmē, ka  privāt-

bankas, tā vietā, lai censtos būt unikāliem ar to, KO 

viņi dara, cenšas kļūt par unikāliem un izcelties ar to, 

KĀ viņi to dara.    

Latvijas banku vidū Baltic International Bank ir vi-

silgākā pieredze individuālās apkalpošanās sniegša-

nā, jo šajā jomā banka strādā jau 12 gadus. Šajā laikā 

bankas izdevās ne tikai izveidot, bet arī pilnveidot 

attiecīgo pieeju gan pašiem klientiem, gan klientu ap-

kalpošanai, kā arī paplašināt piedāvājamo produktu 

un pakalpojumu spektru. Un kas ir pats galvenais 

– transformēt īpaši izveidotu apkalpošanas formu 

jaunā veidolā – proti, bankas un klienta savstarpējo 

attiecību sistēmas izveides, saglabāšanas un attīstības 

filozofijā  un kultūrā.  

Baltic International Bank klientam noteicošie ban-

kas izvēles faktori ir  sekojoši: savstarpējā uzticība, 

bankas spēja un vēlme izprast klienta vajadzības, 

izstrādāt un piedāvāt individuālu risinājumu, kas ir 

piemērots konkrētā klienta vajadzībām, ņemot vērā 

visas klienta vēlmes. Spēja piedāvāt tieši šādu indivi-

duālo pieeju katram klientam ir Baltic International 

Bank galvenā priekšrocība konkurences apstākļos. 

Individuālā pieeja katram klientam sekmē tieši ilgter-

miņa attiecību izveidi un nostiprināšanu, kas ir Baltic  

International Bank galvenais mērķis. 

 2005. gadā Baltic International Bank sasniedza jau-

nu individuālās apkalpošanās filozofijas attīstības un 

īstenošanas līmeni. Klientiem, kuru aktīvu apjoms 

jau sasniedza tādu apjomu, kad aktuāls kļūst aktīvu 

pārvaldīšanas jautājums, tika piedāvāti attiecīgie pa-

kalpojumu – wealth management (aktīvu pārvaldīša-

na). Efektīvas lielāko klientu apkalpošanas nodroši-

nāšanai bankas organizācijas struktūrā tika izveidota 

viceprezidentu institūcija. 

Leonardo da Vi



Alberts Einšte Alberts Einšteins (1879 – 1955)

Ievērojamais zinātnieks piedzima 14. martā 

Vācijā. 12  gadu vecumā viņš ar milzīgu in-

teresi studēja ģeometrijas grāmatu. 1905. gadā, 

26 gadu vecumā viņš radīja savu izcilu formulu 

E=mc², saskaņā ar kuru enerģija ir saistīta ar 

matērijas masu un gaismas ātrumu. 1915. gadā 

Einšteins radīja savu Relativitātes teoriju.  Ein-

šteinam bija Šveices, ASV un Vācijas pilsonība. 

Simboliski viņš bija kosmopolīts. Viņa iztēlei 

un garam nebija robežu.  1884. gadā, kad Al-

bertam bija tikai pieci gadi, tēvs pirmo reizi 

parādīja viņam kompasu. Puisēnu pārsteidza 

neredzamais spēks, kura ietekmē mazā bultiņa 

vienmēr rādīja ziemeļu virzienu. Kopš tās pa-

šas dienas Einšteins meklēja spēka centru, līdz 

atklāja, ka tāds vispār neeksistē, bet ir sadalīts 

un atrodas ikvienā no mums.

Visi no bērna kājas zina, ka, lūk,  
tas un tas nav iespējams. Taču 
vienmēr atrodas kāds nejēga, kurš 
to nezina. Viņš tad arī izdara 
atklājumus.

Alberts Einšteins 

1968, Izraēla
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Starptautiskā klātbūtne 

2003. gadā savas ilgtermiņa attīstības stratēģi-

jas ietvaros Baltic International Bank uzsāka 

pirmo pārstāvniecību izveides projektu. Iz-

pētot esošo klientu vajadzības un novērtējot bankas 

darbības paplašināšanas izredzes jaunos tirgos, kā arī 

gaidot Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, bija 

pieņemts lēmums atvērt divas Baltic International 

Bank pārstāvniecības ārzemēs: 

1) Maskavā  (Krievijas Federācija)

2) Londonā (Lielbritānija)

2004. gadā banka saņēma visas nepieciešamās atļau-

jas un licences. Tolaik bankas pārstāvniecība Maska-

vā sāka aktīvi strādāt, pētot Krievijas tirgu, izplatot 

informāciju par bankas darbību un veicinot tās atpa-

zīstamību Krievijā, kā arī sniedzot palīdzību bankas 

esošajiem klientiem, kas atrodas ne tikai Maskavā 

un Krievijas Federācijas teritorijā, bet arī citās NVS 

valstīs.  

Baltic International Bank pārstāvniecība Londonā 

savu darbību uzsāka 2005. gadā, bet 2006. gada sā-

kumā bankas lielākajiem klientiem un sadarbības  

partneriem tika rīkota pieņemšana, kuras laikā ban-

kas vadība klātesošos iepazīstināja ar pārstāvniecības 

uzdevumiem un turpmākajiem bankas darbības at-

tīstības plāniem Londonā.   

Baltic International Bank apzināti izvēlējās nodibināt 

savas pārstāvniecības tādos pasaules lielajos finanšu 

centros kā Maskava un Londona. Tas ļauj bankai ie-

kļūt Eiropas Savienības un citu Rietumvalstu tirgos, 

kā arī NVS un citu Austrumu valstu tirgos.

Alberts Einšte 



Blēzs Paskāls Blēzs Paskāls (1623 - 1662)

Paredzēt nozīmē pārvaldīt. Franču matemātiķis, fiziķis un reliģiozais 

filozofs, kuru izglītoja viņa tēvs. Paskāla 

agrīnie darbi veltīti dabaszinātnēm un lietiš-

ķajām zinātnēm. Paskāls veica būtisku  iegul-

dījumu mehāniskā kalkulatora radīšanā un 

pētīja spiediena ietekmi uz šķidrumiem. Viņš 

atkārtoja un turpināja Toričelli eksperimentus, 

kuru uzdevums bija noteikt vakuuma atkarību 

no darba spiediena.  Matemātiķis Paskāls ir pa-

zīstams arī ar savu sadarbību ar Pjēru Fermā 

1654. gadā. Kopā ar Pjēru Fermā Paskāls no-

formulēja varbūtību teoriju. Pāragri attīstījies, 

neatlaidīgs censonis, kuram piemīt rāma un 

vienkārša cilvēka īpašības – viņš bija reliģiozs 

matemātiķis, kurš nodibināja savas attiecības 

ar ārējo pasauli, pamatojoties uz neapstrīda-

miem ģeometrijas likumiem.

Blēzs Paskāls 

1987, Francija
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Attīstības stratēģijas galvenie aspekti 
2005. - 2010. gadiem

Baltic International Bank attīstības stratēģija 

paredz turpināt bankas lielo korporatīvo 

klientu un privātpersonu individuālās ap-

kalpošanas filozofijas attīstību un pilnveidošanu, sa-

darbojoties tikai ar tiem klientiem, kuru aktīvu struk-

tūra un izcelsmes avoti ir caurskatāmi un likumīgi un 

kuru saimnieciskā darbība ir atklāta un bankai sapro-

tama. 

Šīs stratēģijas ietvaros banka plāno 

1) saglabāt un paplašināt tās starptautisko klātbūtni; 

2) kā prioritāti noteikt nevis produktu un pakalpo-

jumu ienesīgumu, bet gan attīstīt ilgtermiņa partne-

rattiecības ar klientiem, kas, savukārt, veicinās klien-

tu lojalitāti un uzticību bankai, kas sekmēs bankas 

darbības ienesīguma paaugstināšanos ilgtermiņā;

3) attīstīt klientu aktīvu pārvaldīšanas pakalpoju-

mus atbilstoši klientu prasībām drošības, saglabātības  

un ienesīguma ziņā; 

4) koncentrēt savus centienus uz tā, lai maksimāli 

labi izprastu klientu vajadzības, to uzņēmējdarbības 

specifiku, kas, savukārt, ļaus bankai efektīvi identifi-

cēt klientu vajadzības un prasības attiecībās ar banku 

un piedāvāt klientiem individuālus un profesionālus 

risinājumus.  

Lai sekmīgi realizētu iepriekšminētos plānus, Baltic 

International Bank turpinās:

1) nopietni pievērsties bankas personāla un vadības  

 pastāvīgai apmācībai un vispusīgai attīstīšanai;

2) pilnveidot informāciju tehnoloģijas  

 un tehnoloģisko infrastruktūru; 

3) pilnveidot produktu un pakalpojumu klāstu;    

4) pilnveidot apkalpošanas kvalitāti.



Aleksandrs SuvAleksandrs Suvorovs (1729 - 1800)

Uzvar ar māku 
 nevis ar skaitu. Suvorovs piedzima senā augstmaņu ģime-

nē. Zemāk uzskaitīti tikai daži no viņa 

rangiem: Krievijas Sauszemes un Jūras flotes 

ģenerālisimuss, Itālijas kņazs, Svētās Romas 

impērijas reihsgrāfs. Vēsturē Suvorovs bijis 

viens no nedaudzajiem ģenerāļiem, kas nebija 

zaudējuši nevienu kauju. Suvorovs uzrakstīja 

savu slaveno grāmatu ”Māksla uzvarēt”. Suvo-

rova karavadoņa talants īpaši atklājās Krievu 

– Turku karā (1787-1791), kur viņš komandēja 

Kremenčugas divīziju. Krievu tauta godina iz-

cila karavadoņa Suvorova piemiņu.

Aleksandrs Suvorovs 

2000, Pridņestrovje
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Organizācijas struktūra

Aleksandrs Suv



Ādams Smits Ādams Smits (1723 – 1790) 

Neredzamā roka virza 
ekonomiku, nodrošinot 
maksimālu efektivitāti un 
kopējo labumu.

Ādams Smits ir Skotijas ekonomists, klasiskās 

politiskās ekonomikas pamatlicējs un filozofs. 

Pasaulē plaši pazīstams Ā. Smita darbs ”Nacionālo ba-

gātību izcelsmes un cēloņu izpēte” bija viens no pirm-

ajiem mēģinājumiem izpētīt rūpniecības un tirdzniecī-

bas vēsturisko attīstību  Eiropā. Ādama Smita mācība ir 

tirgus ekonomikas teorijas pamatā.  Viena no Ā. Smita 

grāmatas galvenajām tēzēm ir apgalvojums par to, ka 

brīvais tirgus, būdams haotisks un ierobežots, faktiski 

tiek regulēts ar tā saucamo “neredzamo roku”, kā rezul-

tātā tiek ražots nepieciešamais preču daudzums un da-

žādība.  Ādams Smits propagandēja brīvu ekonomiku, 

veselo saprātu un vārda brīvību. Savu ienākumu būtisko 

daļu viņš ziedoja labdarības mērķiem. Ā. Smits bija pa-

zīstams ar savu plašo domāšanas veidu. 

Ādams Smits 

1981, Skotija
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АS «BALTIC INTERNATIONAL BANK»

REvIdENTu zIņOjumS uN fINANšu pāRSKATI, 

KAS IR SAgATAvOTI SASKAņā AR STARpTAuTISKAjIEm 

fINANšu pāRSKATu STANdARTIEm 

uN fINANšu uN KApITāLA TIRguS KOmISIjAS pRASīBām 

pAR gAdIEm, KAS NOSLēdzāS 2005. uN 2004. gAdA 31. dECEmBRī.
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vAdīBAS zIņOjumS

Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

Ar gandarījumu vēlamies jūs informēt, ka finanšu tirgus attīstības un labklājības pieauguma kontekstā Banka 
2005. finanšu gadā ir sasniegusi līdz šim nepieredzēti augstus darbības rādītājus. Labu rezultātu sasniegšanu veicināja 
Bankas iepriekš izvēlētā darbības stratēģija – sniegt saviem klientiem pilnu pakalpojumu klāstu, nodrošinot augstākā 
līmeņa profesionālu apkalpošanu.  

Kopējie Bankas aktīvi 2005. gadā pieauga par 67%, absolūtajos skaitļos sasniedzot LvL 74 532 002. Bankas 
kredītportfeļa apjoms gada beigās veidoja  LvL 19 793 414, kas ir par  LvL 3 222 694 (19%) vairāk salīdzinājumā 
ar 2004. gada beigām. Neapšaubāmi, veiksmīgas izrādījās Bankas aktivitātes līdzekļu piesaistē: klientu noguldījumu 
apjoms pērn palielinājās par LvL 27 841 143 (78%).

Bankas peļņa 2005. gadā sasniedza līdz šim augstāko rādītāju un sastādīja LvL 2 163 212, kas vairāk nekā septiņas 
reizēs pārsniedz 2004. gada rezultātu. Būtisku peļņas pieaugumu sekmējusi Bankas produktīva darbība šādos biznesa 
virzienos: kreditēšana, norēķinu operācijas, kā arī darījumi valūtas un fondu tirgos. 

2005. gads kļuva par pārējas perioda sākumposmu, kad Banka, turpinot palielināt apgrozījumu un attīstīt 
tradicionālo bankas produktu spektru, kā savas darbības prioritāti izvirzīja private banking pakalpojumus.

Bankā tika izstrādāta un ieviesta jauna depozītu programma, tajā skaitā, piedāvājot klientiem jaunu produktu 
- noguldījumu sertifikātus. Tika paplašināts arī investīciju piedāvājumu un konsultāciju pakalpojumu klāsts. Banka 
saviem klientiem piedāvāja iespēju izmantot multivalūtu norēķinu kontus darījumiem ar maksājumu kartēm 
EuroCard/ masterCard un maestro.

2005. gadā tika pabeigta 2004. gadā iesāktā Bankas struktūras reorganizācija, kuras rezultātā paplašinājās 
valdes sastāvs un notika atbildības sfēru pārdalīšana. Bankas darbā aktīvi iesaistījās arī pārstāvniecības maskavā un 
Londonā.

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service apstiprināja Bankai piešķirtos reitingus, kas 
atspoguļo augstu likviditāti, pietiekamu kapitalizācijas līmeni, Bankas izsniegto kredītu kvalitātes uzlabojumu, kā arī 
saprātīgu tirgus riska pārvaldīšanas politiku.  

Sena gudrība vēsta - veiksme uzsmaida stiprākajam! Tādēļ, strādājot sarežģītajā biznesa vidē, mēs cenšamies 
būt visstiprākie tajā jomā, ko esam paši noteikuši kā galveno prioritāti – individuāls darbs ar klientu. Lai realizētu 
izvirzītos mērķus, mums jābalstās uz panākumiem orientētu komandu.  

vēlamies sirsnīgi pateikties visiem, kuri ir devuši ieguldījumu mūsu augsto finansiālo rādītāju sasniegšanā 2005.
gadā. mēs ļoti ceram, ka arī turpmāk jūs veicināsiet mūsu tālāko virzību biznesa un finanšu pasaulē!

2006.gada 28. martā

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs
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pAdOmES uN vALdES SASTāvS

Padome (2005. gada 31. decembrī)

Vārds, uzvārds   amats   Iecelšanas Pārvēlēšanas
        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 (2005. gada 31. decembrī)

Vārds, uzvārds   amats   Iecelšanas Pārvēlēšanas
        datums  datums

valērijs Belokoņs  valdes priekšsēdētājs  15/08/2003 -
Alons Nodelmans  valdes loceklis   15/08/2003 -
    valdes priekšsēdētāja vietnieks 13/10/2004 -
jānis Apelis   valdes loceklis   15/08/2003 -
Ilona guļčaka   valdes locekle   15/08/2003 -
Alberts Rezņiks  valdes loceklis   13/09/2005 -
Bogdans Andruščenko  valdes loceklis   13/09/2005 -
dinārs Kolpakovs  valdes loceklis   13/09/2005 -
Ilze Lase   valdes locekļa kandidāte  13/09/2005 -

2005. gadā nav veiktas izmaiņas a/s “Baltic International Bank” padomes sastāvā. A/s “Baltic International Bank” 
valdes sastāvā 2005. gadā notikušas šādas izmaiņas:

Ar a/s “Baltic International Bank” 2005. gada 13. septembra padomes lēmumu no Bankas valdes locekļa amata tika 
atbrīvota Anita Lase, bet par valdes locekļiem iecelti Alberts Rezņiks, Bogdans Andruščenko un dinārs Kolpakovs. 
Izvirzīts bankas valdes locekļa kandidāts – Ilze Lase.
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pAzIņOjumS pAR vAdīBAS ATBILdīBu

Rīgā,           2006.gada 28. martā

Bankas finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un patiesi atspoguļo Bankas 
finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu par stāvokļi uz 2005. gada 31. decembri saskaņā ar 
Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem. 

Bankas vadība apliecina, ka Bankas finanšu pārskati, kas ir izklāstīti uz lappusēm 27 - 64, par laika posmu no 
2005. gada 1. janvāra līdz 2005. 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 pareizo grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par atbilstošu pasākumu veikšanu, 
lai nodrošinātu Bankas aktīvu saglabāšanu un novērst un atklāt krāpšanas gadījumus un citas prettiesiskās darbības. 
Bankas vadība ir atbildīga arī par Bankas pārvaldīšanu, pilnībā ievērojot finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
apstiprinātos Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumus, kā arī atbilstoši citu spēkā esošo Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām.

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs
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REvIdENTu zIņOjumS

A/s “Baltic International Bank” akcionāriem:

mēs esam veikuši a/s “Baltic International Bank” (turpmāk tekstā – Banka) klāt pievienoto finanšu pārskatu par 
gadiem, kas noslēdzās 2005. un 2004. gada 31. decembrī, revīziju. finanšu pārskati ietver 2005. un 2004. gada 31. 
decembra Bankas bilanci, kā arī Bankas peļņas un zaudējumu aprēķinus, pārskatus par pašu kapitāla izmaiņām un 
naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2005. gada un 2004. gada 31. decembrī. par šiem finanšu pārskatiem 
ir atbildīga Bankas vadība. mēs esam atbildīgi par atzinumu, kuru, balstoties uz veikto revīziju, sniedzam par šiem 
finanšu pārskatiem.

mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem. šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību tam, 
ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo 
dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un 
vadības veikto aplēšu novērtēšanu, kā arī vispārējo finanšu pārskatu satura izvērtējumu. mēs uzskatām, ka mūsu 
veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam. 

pēc mūsu domām, Bankas finanšu pārskati, visos būtiskajos aspektos,  sniedz skaidru un patiesu priekšstatu 
par Bankas finansiālo stāvokli 2005. un 2004. gada 31. decembrī, kā arī par Bankas darbības rezultātiem un naudas 
plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2005. un 2004. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas 
standartiem un finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām.

Neizsakot piezīmi, mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata 3. pielikumu (riska vadība), kas apraksta pašreizējo 
stāvokli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, ieskaitot “pazīsti savu klientu”, procedūru un kontroļu 
pilnveidošanā, un finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārbaudes Bankā.

mēs esam iepazinušies arī ar vadības  ziņojumu par 2005. gadu, kurš ir atspoguļots 2005. gada pārskata 3.  
lapas pusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005. gada finanšu pārskatos 
atspoguļoto vēsturisko finanšu informāciju.

SIA “deloitte Audits Latvia”
Licences Nr. 43

Rīga, Latvija
2006. gada 28. martā 

Kenneth Taylor Hansen
prokūrists

Silvija gulbe
zvērināta revidente
Sertifikāta Nr. 142
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pEĻņAS uN zAudējumu ApRēĶINI
par gadiem, kas noslēdzās  2005. un 2004. gada 31. decembrī

Pielikumi 2005 2004

lVl lVl

procentu ienākumi 4  2 867 026 2 294 890

procentu izdevumi 5 (711 666) (716 375)

Tīrie procentu ienākumi 2 155 360 1 578 515

Komisijas naudas ienākumi 6 2 160 425 1 041 262

Komisijas naudas izdevumi 7 (766 916) (355 224)

Tīrie komisijas naudas ienākumi 1 393 509 686 038

Saņemtās dividendes  7 414  25 153

finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa 8 1 284 763 195 449

Citi parastie ienākumi 9 8 355 9 737

Pamatdarbības ienākumi kopā 4 849 401 2 494 892

Administratīvie izdevumi 10 (2 553 656) (2 267 005)

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums 23, 24 (223 517) (191 834)

Citi parastie izdevumi 11 (104 186) (75 924)

Pamatdarbības izdevumu kopā (2 881 359) (2 534 763)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām 18 (235 797) (491 193)

uzkrājumu samazināšanas ienākumi 18  217 198  1 176 842

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 12 242 000  (348 000)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 2 191 443 297 778

uzņēmumu ienākuma nodoklis 13 (28 231) -

Pārskata gada peļņa  2 163 212  297 778

peļņa uz vienu akciju 34 1.42106 0.19562

pielikumi no 32. līdz 64. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 27. līdz 64. lapai ir apstiprinājusi valde 2006. gada 28. martā.

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs
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BILANCES uN āRpuSBILANCES pOSTEņI
uz 2005. un 2004. gada 31. decembri

aKTĪVI Pielikumi 2005 2004

lVl lVl

pārklasifikācija

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 15 5 447 147 2 298 524

prasības pret kredītiestādēm 16 39 583 723 19 896 913

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi 

ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 4 813 285 2 136 765

   Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 17 4 735 801 2 048 695

   Atvasinātie līgumi 19 77 484 88 070

pārdošanai pieejamie vērtspapīri 20 135 334 135 336

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 21 201 858 394 336

Kredīti 22 19 793 414 16 570 720

Nemateriālie aktīvi 23 177 181 205 117

pamatlīdzekļi 24 1 253 100 1 186 683

Investīciju īpašums 25 1 465 000 1 223 000

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 26 346 832 364 912

pārējie aktīvi 27 1 315 128 262 144

Kopā aktīvi  74 532 002  44 674 450

            (turpinājums)

pielikumi no 32. līdz 64. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 27. līdz 64. lapai ir akceptējusi valde 2006. gada 28. martā.

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs
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PaSĪVI Pielikumi 2005 2004

lVl lVl

Saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku 28 715 496 2 071 902

Noguldījumi 29 63 655 452 35 814 309

Emitētie parāda vērtspapīri 30  1 111 875 -

Atvasinātie līgumi 19  23 286  65 010

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 31 473 009 266 846

Atliktā nodokļu saistības 13 159 232 131 001

pārējās saistības 32 454 373 327 288

pakārtotās saistības 33 132 048 354 075

Kopā saistības  66 724 771  39 030 431

Kapitāls un rezerves 34 7 807 231 5 644 019

    Apmaksātais pamatkapitāls  7 611 285  7 611 285

    Rezerves kapitāls un pārējās rezerves  545 024  545 024

    Uzkrātie  zaudējumi (2 512 290) (2 810 068)

    Pārskata gada peļņa  2 163 212  297 778

Kopā pasīvi  74 532 002  44 674 450

ĀRPUSBIlaNCeS PoSTeŅI

galvojumi un garantijas  256 682  226 004

ārpusbilances saistības pret klientiem  4 436 349  2 663 164

Kopā ārpusbilances posteņi 38  4 693 031  2 889 168

(nobeigums)

pielikumi no 32. līdz 64. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 27. līdz 64. lapai ir akceptējusi valde 2006. gada 28. martā.

BILANCES uN āRpuSBILANCES pOSTEņI
uz 2005. un 2004. gada 31. decembri

Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs
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KApITāLA uN REzERvju IzmAIņu pāRSKATI
par gadiem, kas noslēdzās  2005. un 2004. gada 31. decembrī 

apmaksātais pamatkapitāls

Rezerves 

kapitāls

Uzkrātie 

zaudējumi KoPĀ

lVl lVl lVl lVl

atlikums 2003.gada 31.decembrī 7 611 285 545 024 (2 810 068) 5 346 241

pārskata gada peļņa - - 297 778 297 778

atlikums 2004.gada 31.decembrī 7 611 285 545 024 (2 512 290) 5 644 019

pārskata gada peļņa - - 2 163 212 2 163 212

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

pielikumi no 32. līdz 64. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.



31

Gada pārskats 
par 2005. gadu

NAudAS pLŪSmAS pāRSKATI
par gadiem, kas noslēdzās  2005. un 2004. gada 31. decembrī

Pielikumi 2005 2004

lVl lVl

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  2 191 443 297 778

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums  223 517 192 846

uzkrājumu nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām pieaugums/(samazinājums) 18 599 (685 649)

ārvalstu valūtas pārvērtēšanas (peļņa) (205 961) (246 210)

Tirdzniecības un finanšu instrumentu pārvērtēšanas (peļņa) (32 703) (175 833)

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas (peļņa)/zaudējumi 12 (242 000) 348 000

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas peļņa (3 052) -

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 

pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos 1 949 843 (269 068)

Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu pieaugums 206 163  9 451

Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu samazinājums/(pieaugums) 12 534 (177 081)

pārējo aktīvu (pieaugums) (1 056 800) (73 866)

pārējo saistību pieaugums  88 420  23 528

uzkrājumu saistībām un maksājumiem pieaugums  -  6 967

Tirdzniecības portfeļa (pieaugums) (2 654 403) (636 432)

prasību pret kredītiestādēm un centrālo banku pieaugums (889 498) -

Kredītu (pieaugums) (3 222 029) (2 872 290)

Saistību pret kredītiestādēm un centrālo banku pieaugums/(samazinājums)  25 400 (146 519)

Noguldījumu pieaugums  27 841 143  10 597 420

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā  22 300 773  6 462 110

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un investīciju īpašumu iegāde (267 283) (287 851)

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā un citu ilgtermiņa ieguldījumu iegāde - (103 241)

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un investīciju īpašumu pārdošana  8 338  2 493 000

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā un citu ilgtermiņa ieguldījumu  pārdošana  190 000 -

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums ieguldījumu    

darbības rezultātā (68 945) 2 101 908

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

pakārtoto saistību samazinājums (222 027) (15 354)

parāda vērtspapīru emisija  1 111 875 -

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 

finansēšanas darbības rezultātā  889 848 (15 354)

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums  23 121 676 8 548 664

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  20 691 135 11 896 261

ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa 8 205 961 246 210

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 35 44 018 772 20 691 135

pielikumi no 32. līdz 64. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.
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fINANšu pāRSKATu pIELIKumI
par gadiem, kas noslēdzās  2005. un 2004. gada 31.decembrī

1. VISPĀRĒJa INFoRmĀCIJa

Akciju sabiedrības “Baltic International Bank” (turpmāk tekstā – “Banka”) pamatdarbības veids ir fizisko un 
juridisko personu kreditēšana, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana, klientu naudas maksājumu 
veikšana, operācijas finanšu tirgū gan pēc klientu rīkojuma, gan Bankas tirdzniecības nolūkos. 

finanšu un kapitāla tirgus komisija – bankas darbības regulēšanas un kontroles institūcija Latvijas Republikā
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.

Komisija veic rūpīgas katra tirgus dalībnieka pārbaudes vismaz vienreiz gadā. šo pārbaužu gaitā tiek konstatēts, 
vai bankas ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanas aktu prasības, tajā skaitā,  attiecībā uz noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AmL) un labāko starptautisko standartu ieviešanu praksē.

 

2. GRĀmaTVedĪBaS PolITIKU SKaIdRoJUmS UN NoVĒRTĒŠaNaS PRINCIPI

apliecinājums par atbilstību
Bankas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotajiem 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IfRS) un Starptautisko finanšu pārskatu standartu interpretācijas 
komitejas (IfRIC) izdotajām interpretācijām, kā arī 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 nosacīto 
aktīvu un saistību atklāšanu uz bilances datumu, kā arī ienākumu un izdevumu summas pārskata gadā. faktiskie 
rezultāti var atšķirties no šiem novērtējumiem.

Novērtējuma pielietošana
Bankas finanšu pārskati ir uzrādīti Latvijas nacionālajā valūtā, ja vien nav norādīts citādi. Bankas finanšu pārskatu 

naudas vienība ir Latvijas lats. 
Bankas grāmatvedības uzskaiti kārto un likumā noteiktos finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas 

grāmatvedības principiem. pievienotie finanšu pārskati sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites ierakstiem 
un atbilstošām korekcijām un pārklasifikācijām, kas nepieciešamas skaidra un patiesa priekšstata sniegšanai saskaņā 
ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. dažos gadījumos finanšu pārskatos iekļautās summas, kas attiecas 
uz iepriekšējo pārskata periodu, ir pārklasificētas, lai nodrošinātu to atbilstību pārskata gada atspoguļojumam. 
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Tekošajā gadā Banka piemērojusi Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotus Starptautiskos 
finanšu pārskatu standartus (IfRS) un Starptautisko finanšu pārskatu standartu interpretācijas komitejas (IfRIC) 
izdotus  skaidrojumus, kas attiecas uz Bankas veiktajām operācijām un ir piemērojami pārskata periodiem, kas sākās 
no 2005. gada 1. janvārī. Atjaunināto SfpzS un to Skaidrojumu piemērošana nav radījusi būtisku ietekmi uz finanšu 
pārskatiem. 

Jauno un pārstrādāto Starptautisko finanšu pārskatu standartu, kas ir izdoti, bet  nav stājušies spēkā, 
piemērošana  

šo finanšu pārskatu apstiprināšanas dienā IfRS Nr. 7 “finanšu instrumenti: atspoguļošana” bija izdoti, bet vēl 
nebija stājušies spēkā. Banka paredz, ka šo Standartu un Skaidrojumu piemērošana nākamajos pārskata periodos 
būtisku ietekmi uz Bankas finanšu pārskatiem neradīs.

Jauns  standarts, skaidrojums, labojumi Izdots
Piemērojams pārskata periodiem, 

kas sākas no vai pēc

Labojumi standartam IAS 39 – Naudas plūsmas hedžēšanas uzskaite saistībā 

ar  paredzamajiem starpgrupu darījumiem – galvojuma līgumi 

(izdarīti attiecīgie labojumi standartam IfRS 4) – uzskaite pēc patiesās vērtības 

2004 2006. gada 1.janvāris 

Labojums standartam IAS 1 – pievienot „Kapitāla atspoguļošana” 2005 2007. gada 1. janvāris 

IfRS 6 derīgo minerālu resursu ģeoloģiskie pētījumi un    novērtēšana  

(izdarīti attiecīgie labojumi standartam  IfRS 1)
2004 2006. gada 1.janvāris 

IfRS 7 finanšu instrumenti: Atspoguļošana (aizstāj IAS 30) 2005 2007. gada 1. janvāris 

IfRIC 4 Kā noteikt, vai līgumam ir Nomas darījuma pazīmes 2004 2006. gada 1.janvāris 

IfRIC 5 Tiesības uz interesēm /daļām, kas rodas no fondiem,  

kuri paredzēti  pamatlīdzekļu izmantošanas pārtraukšanai un likvidēšanai, 

rekultivācijai un apkārtējās vides uzlabošanai 

2004 2006. gada 1.janvāris 

IfRIC 6 Saistības, kas rodas sakarā ar dalību specifiskajos tirgos – 

Nokalpojušās  elektriskās un elektroniskās ierīces 
2005 2005. gada 1. decembris

IfRIC 7 pārrēķināšanas pielietošana saskaņā ar IAS 29 

finanšu pārskati hiperinflācijas apstākļos
2005 2006. gada 1. marts 

IfRIC 8: IfRS 2 Apjoms 2006 2006. gada 1. maijs 

IfRIC 9 Iegulto atvasināto finanšu instrumentu atkārtota novērtēšana 2006 2006. gada 1. jūnijs

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
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Pārklasifikācija
2005. gadā sekojoši atlikumi pārskata perioda sākumā tika pārklasificēti saskaņā ar pārskatītā IAS 39 vērtspapīru 

klasifikāciju, kas stājušies spēkā ar 2005. gada 1. janvāri.

Aktīvu pozīcija pirms pārklasifikācijas,

uz 2004. gada 31. decembri

Aktīvu pozīcija pēc pārklasifikācijas,

uz 2004. gada 31. decembri

pozīcijas nosaukums Atlikums, LvL pozīcijas nosaukums Atlikums, LvL

1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 

ar fiksēto ienākumu
1 778 807

1.1. valsts parāda vērtspapīri 277 404

1.1.1. Līdz termiņā beigām turēti vērtspapīri 192 513
Līdz termiņa beigām 

turētie vērtspapīri 
 192 513

1.1.2. Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri  84 891
Tirdzniecības nolūkā 

turētie vērtspapīri
 84 891

1.2. pārējo emitentu parāda vērtspapīri 

un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
1 501 403

1.2.1. Līdz termiņā beigām turēti vērtspapīri 201 823
Līdz termiņa beigām 

turētie vērtspapīri
201 823

1.2.2. Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 1 299 580
Tirdzniecības nolūkā 

turētie vērtspapīri
1 299 580

2. akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 672 449

2.1. Līdz termiņā beigām turēti vērtspapīri 8 225
pārdošanai pieejamie 

vērtspapīri
8 225

2.2. Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 664 224
Tirdzniecības nolūkā 

turētie vērtspapīri
664 224

3. līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 127 111
pārdošanai pieejamie 

vērtspapīri
127 111

Kopā 2 578 367 Kopā 2 578 367

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.

Ar ārvalstu valūtas kursa svārstībām saistītie ienākumi vai zaudējumi tiek iekļauti pārskata perioda peļņas un 
zaudējumu aprēķinā. pielietotie ārvalstu valūtas kursi nozīmīgākajām valūtām pārskata perioda beigās bija sekojoši:

Valūta latvijas Bankas kurss 

uz 31.12.2005

latvijas Bankas kurss 

uz 31.12.2004

1 BYR = LvL 0.000275 LvL 0.000237

1 EuR = LvL 0.702804 LvL 0.703000

1 gBp = LvL 1.021000 LvL 0.996000

1 RuB = LvL 0.020600 LvL 0.018600

1 uSd = LvL 0.593000 LvL 0.516000

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
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Ienākumu un izdevumu uzskaite
visi procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti finanšu pārskatos vadoties no uzkrāšanas principa. No klientiem 

iegūtie komisijas ienākumi tiek ieskaitīti darījuma dienas ienākumos, ja līgumā ar klientu nav noteikts citādi. procentu 
ienākumi un izdevumi tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā attiecībā uz visiem instrumentiem, kas novērtēti 
amortizētajā vērtībā, pielietojot faktisko procentu likmes metodi. 

Efektīvās procentu likmes metode ir amortizēto aktīvu un pasīvu ienākumu un izdevumu attiecināšana uz saistīto 
periodu. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzi diskontē nākotnes naudas plūsmas finanšu  instrumenta 
turēšanas periodā, vai īsākā periodā, kad tas ir atbilstošs, līdz finanšu aktīvu un saistību neto uzskaites vērtībai. 
Aprēķinot efektīvo likmi, Banka, nosakot nākotnes naudas plūsmas, ņem vērā līgumiskās saistības, bet neņem 
vērā nākotnes zaudējumus. Aprēķins ietver visas komisijas, kas ir saņemtas vai maksātas, kā arī darījuma saistītās 
izmaksas un prēmiju vai diskontu. Kad finanšu aktīva vai grupas vērtība tiek samazināta vērtības samazināšanās 
rezultātā, procentu ienākumi tiek atzīti pēc likmes, kura ir lietota nākotnes naudas plūsmas diskontēšanai vērtības 
samazināšanas aprēķinam. 

Parāda vērtspapīri un akcijas
Bankai piederošie vērtspapīri tiek klasificēti portfeļos atbilstoši to iegādes nolūkam 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”, “Tirdzniecības nolūkā 
turētie vērtspapīri” un “pārdošanai pieejamie vērtspapīri”. galveno atšķirību starp šiem portfeļiem nosaka tas, kā šie 
vērtspapīri tiek novērtēti un kā finanšu pārskatos tiek atzīta to patiesā vērtība. 

visi Bankai piederošie vērtspapīri tiek atzīti to iegādes brīdī un sākotnēji tiek uzskaitīti atbilstoši to pašizmaksai, ieskaitot 

darījuma izmaksas (iegādes vērtībā), izņemot finanšu aktīvus, kas peļņā vai zaudējumos atspoguļoti to patiesajā vērtībā.

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri
Tirdzniecības nolūkā turētos aktīvus sastāda Latvijas un ārvalstu emitentu vērtspapīri ar fiksētu un nefiksētu 

ienākumu. Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti iegādes vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas 
izdevumus, turpmāk šie vērtspapīri tiek novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot tirgus cenu. Realizētā un nerealizētā 
peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti kā neto ienākumi vai zaudējumi no darījumiem.

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

vērtspapīri, kuriem nav noteikta kotēta tirgus vērtība aktīvajā tirgū un kuru patieso vērtību nevar droši noteikt 
pēc to iegādes izmaksām, tiek uzrādīti iegādes vērtībā. peļņa vai zaudējumi, kas gūti no pārdošanas pieejamiem 
vērtspapīriem, tiek atzīti un atspoguļoti kapitāla un rezervju sastāvā - kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, izņemot 
vērtības samazināšanās zaudējumus un peļņu un zaudējumus, kas rodas no ārvalstu valūtu svārstībām, līdz brīdim, 
kad tiks pārtraukta finanšu aktīva atzīšana; pēc tam peļņas vai zaudējumu kopējā summa, kura iepriekš tika atzīta un 
atspoguļota  kapitāla un rezervju sastāvā,  uzrādama kā peļņa vai zaudējumi.

līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri
Līdz termiņa beigām turētajos vērtspapīros tiek iekļauti valsts un korporatīvas obligācijas, kuras tiek atspoguļotas 

to amortizētajā izmaksu vērtībā. Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru uzskaitē tiek lietots vērtspapīru iegādes 
norēķinu datums. Sākotnēji līdz termiņa beigām turētais vērtspapīrs tiek atspoguļots to iegādes vērtībā, kura koriģēta 
ar vērtspapīra diskontu vai prēmiju. Turpmāk vērtspapīru diskonts tiek amortizēts vērtspapīra darbības laikā, lietojot 
faktisko procentu metodi. 

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
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atvasinātie finanšu instrumenti
Atvasinātie finanšu instrumenti, tajā skaitā valūtu ārpusbiržas nākotnes darījumi (forward) un valūtu mijmaiņas 

darījumi (swap) sākotnēji bilancē tiek atzīti to iegādes vērtība, ieskaitot darījuma izmaksas, un turpmāk tiek pārvērtēti 
patiesajā vērtībā. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos līgumus to patiesajā vērtībā, 
tiek uzrādīti bilancē kā aktīvi vai saistības. Atvasinātie finanšu instrumenti netiek klasificēti kā riska ierobežošanas 
instrumenti. Atvasināto instrumentu patiesā vērtība tiek atspoguļota bilancē postenī atvasinātie finanšu instrumenti. 
Izmaiņas šo atvasināto instrumentu patiesajā vērtībā katru dienu tiek atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā. 

Kredīti
Kredīti finanšu pārskatos tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot sākotnējās faktiskās procentu 

likmes metodi.
Kredītiem, kas uzskatāmi par nedrošiem parādiem, procenti turpmāk netiek ieskaitīti Bankas ieņēmumos, bet 

iepriekš aprēķinātajiem un nesaņemtajiem procentiem tiek izveidoti speciālie uzkrājumi. 
Kredīts, kurš ir novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstamu, tiek norakstīts no bilances, debetējot attiecīgo 

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

Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Banka katra pārskata gada bilances datumā izvērtē iespējamās objektīvās pazīmēs, 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 kavētiem kredītiem 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 objektīvas debitoru parādu vai amortizēto kredītu vērtību samazināšanās pazīmes, zaudējumu 
summa ir vienāda ar starpību starp aktīvu bilances vērtību un nākotnes naudas plūsmu tagadnes vērtību. Tā kā 
Bankas kredītu portfelī galvenokārt ir kredīti, kas ir nodrošināti ar nekustāmo īpašumu, Banka izmanto diskontēto 
nekustāmā īpašuma realizācijas vērtību, ko pielīdzina nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtībai. pārbaudot kopējo 
iespējamo aktīvu vērtības samazināšanos, Banka pieņem, ka visi naudas līdzekļi noslēgto līgumu rezultātā, tiks 
saņemti un vērtības samazināšanas zaudējumi tiek novērtēti, balstoties uz vēsturisko zaudējumu pieredzi, ko saskaņo 
ar esošiem datiem.

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

Citi ārpusbilances finanšu darījumi
Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu piešķiršanu, 

galvojumu izsniegšanu un akreditīvu noformēšanu. šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti finanšu pārskatos attiecīgo 
līgumu noslēgšanas brīdī.
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Nemateriālie aktīvi
Bankas nemateriālie aktīvi sastāv no licencēm, kuras ir nepieciešamas Bankas darbībai, kā arī datorprogrammām. 

visus nemateriālos aktīvus Banka uzskaita pēc iegādes cenas, atskaitot amortizāciju. Nemateriālo aktīvu lietošanas 
termiņu Banka nosaka, ņemot vērā nemateriālā aktīva darbības termiņu, ja tas ir noteikts; ja termiņš nav noteikts, 
tad Banka noraksta nemateriālo aktīvu izdevumos 5 gadu laikā. Nemateriālo aktīvu amortizācija tiek aprēķināta, 
izmantojot lineāro metodi. Lineārās metodes izvēle tiek pamatota ar pieņēmumu, ka nemateriālo aktīvu derīgums 
laikā samazinās pastāvīgi.

Pamatlīdzekļi
pamatlīdzekļi Bankas finanšu pārskatos tiek atspoguļoti pēc iegādes cenas atskaitot nolietojumu. pamatlīdzekļi, 

kuru iegādes vērtība ir zemāka par 100 latiem, tiek norakstīti izdevumos to iegādes brīdī. pamatlīdzekļi, kas iepirkti 
par ārvalstu valūtu, tiek uzskaitīti latos pēc Latvijas Banka noteiktā kursa to faktiskajā piegādes dienā. 

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 tekošais remonts tiek iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. pašu pamatlīdzekļu kapitāla remonta 
izdevumi tiek pievienoti bilancē atbilstošam aktīvam, ja tie paildzina pamatlīdzekļa lietderīgu lietošanas laiku.  
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Investīciju īpašums
Investīciju īpašums sākotnēji tiek atzīts bilancē pēc iegādes vērtības, ieskaitot iegādes izdevumus, turpmāk 

šīs īpašums tiek pārvērtēts un uzskaitīts patiesajā vērtībā, par pamatu ņemot tirgus cenu. vērtības izmaiņas tiek 
atspoguļotas peļņas un zaudējumu aprēķinā “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa vai zaudējumi” 
postenī.

Repo darījumi (repos)
vērtspapīri, kuri ir pārdoti saskaņā ar vienošanām par repo darījumiem, tiek atspoguļoti finanšu pārskatos kopā 

ar citiem vērtspapīriem, bet Bankas saistības tiek atspoguļotas bilances pasīvu attiecīgajās pozīcijās – “Saistības pret 
kredītiestādēm”, vai “Noguldījumi”, atkarībā no darījuma partnera veida.

Finanšu aktīvu un pasīvu patiesā vērtība
patiesās vērtības pamatā ir Bankas turpmākās darbības nolūki finanšu aktīvu un saistību definēšanā, ņemot vēra 

pašreizējo finanšu stāvokli. Sākotnējā Bankas finanšu aktīvu un saistību novērtēšana tiek veikta pēc iekļautā aktīva 
patiesās vērtības vai  pēc to iegūto saistību atlīdzības, ieskaitot veiktā darījuma izmaksas. Tālākā finanšu aktīvu un 
saistību novērtēšana Bankas bilancē notiek pēc amortizācijas izmaksām, izņemot tirdzniecībai paredzētos aktīvus 
un saistības un atvasinātus instrumentus. finanšu aktīvu un saistību patiesā  vērtība tiek noteikta pēc novērtēšanas 
metodes. Novērtēšanas metodes pamatā tiek izmantoti tirgus dati, procentu likmes, izsniegto kredītu zaudējumu 
normas, diskonta koeficients. Tirdzniecības portfelis, kas sastāv no Bankas vērtspapīriem, tiek novērtēts pēc patiesās 
vērtības, kura pamatojas uz aktīvā tirgus datiem par attiecīgo vērtspapīru kotējumu.

Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un tās ekvivalenti ietver kases atlikumus un prasības pret Latvijas Banku un citām kredītiestādēm, kuru 

atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus, atskaitot saistības pret Latvijas Banku un kredītiestādēm, kuru termiņš 
nepārsniedz 3 mēnešus.

emitētie parāda vērtspapīri
Emitētie parāda vērtspapīri sastāv no Bankas vekseļiem, kas tiek atspoguļoti grāmatvedības uzskaitē un novērtēti 

pēc saņemtās atlīdzības patiesās vērtības. procentu izdevumi, kas rodas parāda vērtspapīru izlaišanas procesā, tiek 
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, “procentu izdevumi” postenī.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijas Republikā ir tiešais nodoklis par uzņēmējdarbības ienākumu un tiek 

maksāts 15% apmēra no saņemtās peļņas. Atliktās nodokļu saistības vai prasības Bankai rodas sakarā ar īslaicīgām 
atšķirībām starp Bankas finanšu pārskatos un nodokļu deklarācijā atzītiem ienākumiem un izdevumiem. Atliktie 
nodokļi ir attiecināmi uz nākotnē iespējamām nodokļu prasībām un visu darījumu un notikumu saistībām, kuras 
ir atzītas Bankas finanšu pārskatos un nodokļu deklarācijā. īslaicīgas atšķirības rodas no pamatlīdzekļu nolietojuma 
likmju starpības, kas tiek izmantota finanšu uzskaites un nodokļu vajadzībām, kā arī kopējiem uzkrājumiem 
bezcerīgiem parādiem un citiem izdevumiem. 
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3. RISKU PĀRValdĪŠaNa

Banka, veicot savu darbību, ir pakļauta dažādiem riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir reputācijas risks, kredītrisks, 
likviditātes risks, valūtas un tirgus riski. Augstākminētos riskus ietekmē aizņēmēja kredītspējas pasliktināšana, 
izmaiņas valūtas kursos, procentu likmēs un citi faktori. Bankas risku pārvaldīšanas politikas nosaka riska darījumu 
ierobežošanu un to ievērošanas procedūras riska samazināšanai visos Bankas darbības aspektos. Bankas valde un divas 
komitejas  - Kredītkomiteja un Resursu uzraudzības komiteja - regulāri seko Bankas risku reglamentējošo iekšējo 
dokumentu prasību ievērošanai. Risku vadības sistēmas nepārtraukti tiek pilnveidotas, ievērojot Bankas darbības un 
finanšu tirgus attīstību, un to regulāri kontrolē iekšējā audita dienests. 

Reputācijas risks
pastāv risks, ka bankas var tikt izmantotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, ja 

vien tajās nav ieviestas un netiek īstenotas adekvātas šī riska konstatēšanas, kontroles un novēršanas programmas. šajā 
sakarā Banka ievieš un īsteno savās procedūrās sekojošu starptautisko un vietējo normatīvo aktu un rekomendāciju 
principus un prasības:

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.

2005. gadā Banka koncentrējās uz sekojošiem uzdevumiem: atjaunināt un analizēt informāciju, kas attiecas 
uz esošo klientu bāzi; ieviest iedarbīgu klientu darbības kontroles sistēmu; apmācīt darbiniekus; pārbaudīt AmL 
procedūru un to izpildes efektivitāti. palielinājās Klientu identifikācijas un darījumu kontroles dienestā strādājošo 
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 
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2005. gadā Banka pabeidza arī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un 
“pazīsti savu klientu” politiku un procedūru pilnveidošanu. Tas satur sekojošus pamatprincipus:

• Klientu identifikācija, verifikācija un izpēte;
• Klientu darbības nepārtraukta uzraudzība un kontrole;
• Klientu darbības analīze;
• Aizdomīgu un neparastu darījumu konstatācija, ziņošana tiesībsargājošām iestādēm;
• Informācijas uzglabāšana par klientiem un to veikto darbību;
• darbinieku apmācība.

Iepriekš minētās procedūras atspoguļo procesus, kurus Banka jau ir paveikusi. Tajās iekļauti arī papildu pasākumi, 
kas skar atsevišķu procesu dokumentēšanu AmL/KYC jomā:

• Klientu bāzes padziļinātās izpētes rezultāti;
• Ikdienas kontroles rezultāti;
• Lēmumi, kas tiek pieņemti attiecībā uz ikdienas finanšu darījumu analīzi.

Bankas valde ir pieņēmusi lēmumu līdz 2006. gada 1. jūlijam veikt 2005. gada oktobrī noteiktos papildu pasākumus 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. uz gada pārskata par 2005. gadu 
publicēšanas datumu Banka ir ieviesusi iekšējās procedūras, ko tā ir izvēlējusies ikdienas kontroles rezultātu un 
attiecīgo lēmumu dokumentēšanai. Bankas tuvākajos plānos ietilpst pabeigt procesu, kas ietver aktīvās klientu bāzes 
padziļinātās izpētes rezultātu dokumentēšanu, piemēram papildu informācijas par atsevišķu klientu patieso labuma 
guvēju statusu un klientu saimnieciskās darbības analīzes rezultātu dokumentēšanu.

Komisija pievērš pastiprinātu uzmanību šiem jautājumiem, veicot pārbaudes Latvijas bankās. 2005.gada oktobrī 
Komisija veica kārtējo pārbaudi un konstatēja, ka Banka kopumā savos iekšējos normatīvajos dokumentos par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu ir iekļāvusi labākās starptautiskās prakses prasības un Komisijas 
ieteikumus un ka minēto procedūru ievērošana nodrošinās likuma par „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanu” prasību ievērošanu bankas darbībā. Komisija atzīst, ka Bankai ir nepieciešams laiks, lai praksē ieviestu 
papildus darbības, paredzētās nesen apstiprinātajās politikās un procedūrās. Kā jau augstāk minēts, Banka ir pieņēmusi 
lēmumi pilnībā ieviest procedūras līdz 2006. gada 1. jūlijam.

Kredītrisks
Kredītrisks ir iespēja ciest zaudējumus, ja Bankas darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās 

saistības pret Banku.
Kredītriska minimizācijas nolūkā Banka ir noteikusi dažādu darījumu un operāciju iekšējos ierobežojumus, 

piemēram, summas limita noteikšana darījumos ar jebkuru aizņēmēju, tajā skaitā banku, atkarībā no kredītņēmēja 
finansiālā stāvokļa, reģistrācijas un darbības reģiona, kā arī no darījuma nodrošinājuma apmēra un veida, 
darījuma valūtas un citiem parametriem. visi augstāk minētie ierobežojumi ir noteikti ar Bankas iekšējo politiku 
un instrukcijām, tos īsteno Bankas struktūrvienības un kontrolē Resursu uzraudzības komiteja, Kredītkomiteja un 
Bankas valde. Bankas noteiktās apsekošanas procedūras, analīze un kredītriska uzraudzība noteiktu politiku un 
instrukciju ierobežojumu ievērošanas ceļā nodrošina daudzpakāpju sistēmas kontroli noslēdzot jebkuru darījumu, 
kas saistīts ar līdzekļu izvietošanu.
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likviditātes risks
Likviditāte ir bankas spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo vai negaidīti radušos nepieciešamību pēc naudas 

līdzekļiem Bankas kreditoru juridiski pamatoto prasību apmierināšanai. Ar to saprot bankas spēju pārvest aktīvus 
skaidrā naudā ar minimāliem zaudējumiem vai arī aizņemties naudu par saprātīgu samaksu.

Banka seko likviditātes prasību ievērošanai saskaņā ar Bankas likviditātes pārvaldīšanas politiku, ko ir apstiprinājusi 
Bankas valde un padome, kurā ir noteikti kopējie likviditātes neto pozīciju limiti atkarībā no termiņiem. par Bankas 
noteiktās politikas norādījumu ievērošanu un izpildi ir atbildīga Resursu uzraudzības komiteja, kura saskaņā ar 
politikas noteikumiem nosaka apakšlimitus likviditātes neto pozīcijām, no viena klienta (savstarpēji saistītu klientu 
grupas) piesaistīto maksimālo ieguldījumu apjomu, un citus ierobežojumus, kā arī nodrošina noteikto limitu izpildi 
un procedūru ievērošanu. Atbilstoši finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām, Bankai jāuztur likvīdie aktīvi 
saistību izpildei pietiekamā apjomā, bet ne mazāk kā 30% apmērā no bankas tekošo saistību kopsummas.

2005. gada 31. decembrī Bankas likviditātes rādītājs bija 83% (2004: 69%). 
41. pielikums atspoguļo Bankas aktīvu un pasīvu termiņu analīzi, kas veikta ņemot vērā atlikušo termiņu no 

bilances datuma līdz līgumā paredzētā termiņā beigām.  

Valūtu risks
ārvalstu valūtu kursu svārstības var ietekmēt Bankas finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. No darījumiem 

izrietošais valūtas risks tiek rēķināts katrai valūtai atsevišķi un ietver ārvalstu valūtā denominētos aktīvus un saistības, 
kā arī atvasināto finanšu instrumentu gaidāmo naudas plūsmu.

valūtu riska pārvaldīšanai Bankā ir izstrādāta ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas politika. Resursu uzraudzības 
komiteja ir atbildīga par politikas norādīto prasību ievērošanu, kas ierobežo gan Bankas valūtas maiņas darījumu 
apjomus, gan atvērto valūtas pozīciju lielumu. Kredītiestāžu likums paredz, ka atsevišķā ārvalstu valūtā atklātā 
pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no Bankas pašu kapitāla, bet kopumā visās ārvalstu valūtās atklātā pozīcija nedrīkst 
pārsniegt 20% no pašu kapitāla. Banka finanšu tirgū pērk un pārdod ārvalstu valūtu slēdzot spot, swap un forward 
tipa darījumus.

Bankas ārvalstu valūtas pozīcijas dotas 42. pielikumā.

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI



42

gada pārskats 
par 2005. gadu

Procentu likmju risks
procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Bankas ienākumiem un Bankas ekonomisko vērtību.
Lai pārvaldītu doto risku, Bankā ir izstrādāti procentu likmju pārvaldīšanas politika un procentu likmju riska 

kontroles, monitoringa un mērīšanas instrukcija. procentu likmju riska limiti Bankā tiek noteikti, pielietojot delta 
metodi. Banka nosaka procentu likmes izmaiņas ietekmi uz tīro gada procentu ienākumu (procentu likmei izmainoties 
par 1%) katrai valūtai atsevišķi, kā arī visām valūtām kopumā. par instrukcijā norādīto prasību un limitu ievērošanu 
Bankā ir atbildīga Resursu uzraudzības komiteja. valde regulāri pārskata Bankas noteiktās procentu likmes, ņemot 
vērā tirgus situācijas analīzi, kā arī prognozes par gaidāmām procentu likmju izmaiņām.

Bankas procentu likmju riska analīze dota 43. pielikumā.

Tirgus risks
Banka pievērš lielu uzmanību tirgus riska kontrolei un analīzei. Banka ir apstiprinājusi tirdzniecības portfeļa 

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

operacionālais risks
Operacionālais risks – Bankas zaudējumu rašanās risks personāla kļūdu, programmu tehniskā nodrošinājuma 

bojājumu, neparedzētu apstākļu, ugunsgrēka un citu līdzīgu faktoru ietekmes rezultātā. Lai novērstu šāda veida 
zaudējumus Bankā ir izstrādāta virkne iekšējo normatīvo dokumentu - iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības 
noteikumi, tehnisko sistēmu drošības noteikumi, informācijas klasifikācijas noteikumi, un citi nolikumi un 
noteikumi. valde ir nozīmējusi personas, kas ir atbildīgas par visu augstāk minēto Bankas iekšējo dokumentu prasību 
ievērošanu.
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4. PRoCeNTU IeNĀKUmI
2005 2004

lVl lVl

Kredīti 1 903 115 1 452 036

prasības pret kredītiestādēm 792 717 731 626

Ieguldījumi vērtspapīros 155 858 100 161

Norēķinu kartes 15 336 11 067

2 867 026 2 294 890

5. PRoCeNTU IZdeVUmI
2005 2004

lVl lVl

Noguldījumi 600 488 598 262

Saistības pret kredītiestādēm 86 912 113 546

parāda vērtspapīri 20 595 -

pakārtotās saistības 3 671 4 567

711 666 716 375

6. KomISIJaS NaUdaS IeNĀKUmI
2005 2004

lVl lVl

Norēķinu apkalpošana 1 768 652 819 744

Trasta operācijas 126 868 31 816

valūtas darījumi 85 023 108 457

Komisijas no bankām 63 650 -

Norēķinu kartes 62 330 39 101

Skaidras naudas operācijas 24 250 16 833

Kredītu apkalpošana 10 689 10 713

pārējie komisijas naudas ienākumi 18 963 14 598

2 160 425 1 041 262

 
7. KomISIJaS NaUdaS IZdeVUmI

2005 2004

lVl lVl

Korespondentbanku pakalpojumi 602 247 231 575

Starpnieku pakalpojumi 121 898 95 654

Norēķinu kartes 21 915 18 769

darījumi ar vērtspapīriem 20 750 9 226

Citi komisijas izdevumi 106 -

766 916 355 224
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8.  FINaNŠU INSTRUmeNTU TIRdZNIeCĪBaS daRĪJUmU PeĻŅa
2005 2004

lVl lVl

peļņa/(zaudējumi) no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem  828 361 (303 229)

peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības  217 738  76 635

peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas  205 961  246 210

peļņa no tirdzniecības un citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas 32 703 175 833

 1 284 763  195 449

9.  CITI PARASTIE IENĀKUMI
2005 2004

lVl lVl

pamatlīdzekļu realizācija 5 956 85

Saņemtās soda naudas 591 5 152

Telpu izīrēšana - 2 372

pārējie 1 808 2 128

8 355 9 737

10.  admINISTRaTĪVIe IZdeVUmI
2005 2004

lVl lVl

personāla atalgojums 948 420 718 830

profesionālie pakalpojumi 393 788 345 125

Sakaru izdevumi 246 366 214 059

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 209 476 164 516

pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana 198 084 148 749

dienesta komandējumi 140 452 59 132

Reprezentācijas izdevumi 88 004 67 410

Autotransports 55 448 41 701

Nekustamā īpašuma nodoklis 18 912 35 577

Izdevumi apsardzei 6 603 230 516

pārējie 248 103 241 390

2 553 656 2 267 005

11. CITI PaRaSTIe IZdeVUmI
2005 2004

lVl lVl

Reklāma  36 403  37 232

dalības maksa asociācijās  27 753 18 570

Soda nauda  19 837 19 142

zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas  1 130 -

pārējie  19 063  980

104 186 75 924

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
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12. IlGTeRmIŅa FINaNŠU IeGUldĪJUmU PĀRVĒRTĒŠaNaS PeĻŅa/(ZaUdĒJUmI)
2005 2004

lVl lVl

Izmaiņas patiesajā vērtībā (25. pielikums) 242 000 258 000

zaudējumi no pārdošanas (25. pielikums) - (606 000)

Izmaiņas patiesajā vērtībā un zaudējumi no pārdošanas 242 000 (348 000)

13. UZŅĒmUmU IeNĀKUma NodoKlIS

a) Uzņēmumг ienākuma nodoklis

 2005 2004

lVl lVl

uzņēmumu ienākuma nodoklis - -

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 28 231 -

Kopā 28 231 -

 

b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām

 2005 2004

lVl lVl

pārskata gada peļņa pirms nodokļiem 2 191 443 297 778

Sagaidāmais nodoklis, piemērojot pastāvošo nodokļa likmi 15% (2004:15%) 328 716 44 667

Nodokļu korekcijas par:  

   neatskaitāmiem izdevumiem (47 009) 273 446

   iepriekšējo gadu zaudējumiem (268 806) (318 113)

   nodokļa atvieglojumiem (12 901) -

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis (28 231) -

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par gadu (28 231) -

с) atliktā nodokļa saistības

2005 2004

lVl lVl

pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība (180 171) (144 404)

pagaidu atšķirības par uzkrājumiem neizmantotiem atvaļinājumiem 13 324 7 718

pagaidu atšķirības no aktīvu pārvērtēšanas 7 615 -

pagaidu atšķirības par iepriekšējo gadu neizmantotajiem nodokļu zaudējumiem - 5 685

atliktās nodokļu saistības 159 232 (131 001)
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14. NodoKĻI UN SoCIĀlĀS aPdRoŠINĀŠaNaS maKSĀJUmI

2005 2004

lVl lVl

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 297 641 235 276

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 192 468 152 959

Nekustamā īpašuma nodoklis 18 912 35 008

pievienotās vērtības nodoklis 13 171 8 416

No nerezidentiem ieturētais uzņēmumu ienākuma nodoklis 4 332 2 172

Kopā samaksātie nodokļi 526 524 433 831

15. KaSe UN PRaSĪBaS UZ PIePRaSĪJUmU PReT CeNTRĀlo BaNKU
2005 2004

LvL LvL

Nauda kasē 605 667 657 447

Atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā 4 841 480 1 641 077

5 447 147 2 298 524

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 veidoja LvL 4 420 356 pēc stāvokļa uz 2005. gada beigām (2004: LvL 1 517 894).

16. PRaSĪBaS PReT KRedĪTIeSTĀdĒm 
2005 2004

lVl lVl

prasības uz pieprasījumu 28 708 106  18 485 753

pārējās prasības 10 875 719  1 411 260

39 583 825 19 897 013

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (102) (100)

39 583 723 19 896 913

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:

2005 2004

lVl lVl

prasības pret OECd valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 22 544 772 15 934 631

prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 13 441 602 1 784 645

prasības pret LR reģistrētajām kredītiestādēm 3 597 451 2 177 737

39 583 825 19 897 013

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (102) (100)

39 583 723 19 896 913
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17. TIRdZNIeCĪBaS NolŪKĀ TURĒTIe VĒRTSPaPĪRI 
2005 2004

lVl lVl

Kopā parāda vērtspapīri 3 884 185 1 384 471

   Valsts parāda vērtspapīri 211 980 84 891

   Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 3 672 205 1 299 580

Akcijas 851 616 664 224

4 735 801 2 048 695

Nākamā tabula atspoguļo pēc tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru tālāko sadalījumu: 

2005 2004

lVl lVl

finanšu iestāžu parāda vērtspapīri 3 063 743 773 373

privātuzņēmumu parāda vērtspapīri 453 443 437 235

Centrālo valdību parāda vērtspapīri 211 980 84 891

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 155 019 88 972

Kopā parāda vērtspapīri 3 884 185 1 384 471

privātuzņēmumu akcijas 825 243 652 424

finanšu iestāžu akcijas 22 041 10 347

Kredītiestāžu akcijas 4 332 1 453

Kopā akcijas 851 616 664 224

4 735 801 2 048 695

2005. gada 31. decembrī parāda vērtspapīri ar bilances vērtību LvL 357 294 (2004: LvL 387 400) bija ieķīlāti kā nodrošinājums 

saņemtajiem repo aizdevumiem LvL 311 805 (2004: LvL 400 000).

18. UZKRĀJUmU KUSTĪBaS aNalĪZe

Uzkrājumi

kredītiem

Uzkrājumi

prasībām

pret kredīt-

iestādēm

Uzkrājumi 

pārējiem 

aktīviem

Uzkrājumi 

uzkrātiem 

ienāku-

miem

Uzkrājumi 

ārpusbi-lances 

saistībām Kopā

lVl lVl lVl lVl lVl lVl

Uzkrājumi 2004. gada   

31. decembrī

1 449 231 100 9 965 29 293 - 1 488 589

Norakstītās summas (660 698) - (10 339) (9 077) - (680 114)

Speciālo uzkrājumu pieaugums 215 198 14 402 6 881 (684) 235 797

Speciālo uzkrājumu samazinājums (215 863) - - (1 335) - (217 198)

Starpība no ārvalstu 

valūtu kursa svārstībām  111 551  2  1 082  2 605  684  115 924

Uzkrājumi 2005. gada 

31. decembrī

 899 419  102  15 110  28 367 -  942 998
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19. aTVaSINĀTIe lĪGUmI
2005 2005 2004 2004

aktīvi Saistības aktīvi Saistības

lVl lVl lVl lVl

Ārvalstu valūtas mijmaiņas (SWaP) līgumi

Nominālvērtība 13 478 364 13 422 158 11 061 282 11 048 391

patiesā vērtība 77 484 23 286 88 070 65 010

20. PĀRdoŠaNaI PIeeJamIe VĒRTSPaPĪRI
Uzņēmums 2005 2004

lVl lVl

А/s “Capital” 127 111 127 111

S.W.I.f.T. SCRL 8 223 8 225

135 334 135 336

21. lĪdZ TeRmIŅa BeIGĀm TURĒTIe VĒRTSPaPĪRI 
2005 2004

lVl lVl

valsts parāda vērtspapīri 100 707 192 513

pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 

ar fiksētu ienākumu

101 151 201 823

201 858 394 336



49

Gada pārskats 
par 2005. gadu

FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI

22. KRedĪTI
( a )   Kredītu veidu analīze 2005 2004

lVl lVl

Hipotēku kredīti  5 200 504  1 335 758

Komerckredīti  4 115 062  4 888 569

patēriņa kredīti  2 741 774  1 862 248

Industriālie kredīti  1 612 945  2 201 749

Overdrafti  656 937  2 967 480

finanšu līzings  88 682  229 329

Norēķinu karšu kredīti  80 212  59 710

pārējie  6 196 717  4 475 108

 20 692 833  18 019 951

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (899 419) (1 449 231)

 19 793 414  16 570 720

( b )   Kredītu ģeogrāfiskais sadalījums 2005 2004

lVl lVl

Latvijas rezidentiem  17 333 981  11 284 410

ES valstu rezidentiem  1 271 066 3 191 999

pārējo OECd valstu rezidentiem  682 244 2 052 586

NvS valstu rezidentiem  196 577 679 785

pārējo valstu rezidentiem  1 208 965 811 171

 20 692 833  18 019 951

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (899 419) (1 449 231)

 19 793 414  16 570 720

( с )    Kredītu analīze pēc klientu grupām  2005 2004

lVl lVl

Kredīti privātuzņēmumiem  13 409 824  13 184 194

Kredīti privātpersonām  5 666 736  4 044 659

Kredīti finanšu institūcijām  975 093  595 943

Kredīti vadībai un personālam  641 180  195 155

 20 692 833  18 019 951

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (899 419) (1 449 231)

 19 793 414  16 570 720

( d )   Kredītu analīze pēc izsniegšanas termiņiem 2005 2004

lVl lVl

Līdz 1 mēnesim (ieskaitot)  1 623 568  3 540 221

No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem  14 233  413 110

No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem  -  1 703

No 6 mēnešiem līdz 1 gadam  1 156 838  1 318 185

No 1 gada līdz 5 gadiem  14 450 631 6 964 990

Ilgāk par 5 gadu  3 447 563 5 781 742

 20 692 833  18 019 951

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (899 419) (1 449 231)

 19 793 414  16 570 720
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23. NemaTeRIĀlIe aKTĪVI

Programmnodrošinājums, 

licences un citi

avansa maksājumi par 

nemateriāliem aktīviem Kopā

lVl lVl lVl

Sākotnējās izmaksas

2004. gada 31. decembrī  241 355  96 513  337 868

Iegādātie  19 820  7 006  26 826

Izslēgtie (53 051) - (53 051)

2005. gada 31. decembrī  208 124  103 519  311 643

Amortizācija

2004. gada 31. decembrī (132 751) - (132 751)

Amortizācija (54 762) - (54 762)

Izslēgtie  53 051 -  53 051

2005. gada 31. decembrī (134 462) - (134 462)

Neto uzskaites vērtība

2004. gada 31. decembrī  108 604  96 513  205 117

2005. gada 31. decembrī  73 662  103 519  177 181

24.  PamaTlĪdZeKĻI 

Ēkas

un zeme 

(pašu 

lietošanā)

Nomāto 

pamat-

līdzekļu 

kapitālās 

izmaksas

Transporta 

līdzekļi

Biroja 

aprīkojums

avansa 

maksājumi 

pamat-

līdzekļiem Kopā

lVl lVl lVl lVl lVl lVl

Sākotnējās izmaksas

2004. gada 31. decembrī 273 108 408 762  182 532  804 051  3 663 1 672 116

Iegādātie - 37 566 -  75 796 127 095  240 457

Izslēgtie - - (22 680) (30 973) - (53 653)

pārklasifikācija - -  12 242  95 128 (107 370) -

2005. gada 31. decembrī  273 108  446 328  172 094  944 002  23 388 1 858 920

Nolietojums

2004. gada 31. decembrī (38 414) - (67 780) (379 239) - (485 433)

Nolietojums (5 179) - (34 003) (129 573) - (168 755)

Izslēgtie - -  19 167  29 201 -  48 368

2005. gada 31. decembrī (43 593) - (82 616) (479 611) - (605 820)

Neto uzskaites vērtība

2004. gada 31. decembrī 234 694 408 762  114 752  424 812  3 663 1 186 683

Neto uzskaites vērtība

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

2003. gada 31. decembrī 4 064 000

pārdošana (2 493 000)

zaudējumi no pārdošanas (606 000)

pārvērtēšana 258 000

2004. gada 31. decembrī 1 223 000

pārvērtēšana 242 000

2005. gada 31. decembrī 1 465 000

Bankas investīciju īpašums – ēka kopā ar zemi,  uz kuras tā atrodas pēc adreses Rīga, grēcinieku ielā 6  – 2005. gadā tika pārvērtēts pēc 

tirgus vērtības. Investīciju īpašuma novērtējumu ir veicis 2005. gada 05. decembrī sertificēts vērtētājs a/s “Biznesa Konsultāciju grupa”.

Investīciju īpašuma teritorijā patlaban noris būvdarbi, rekonstrukcija un renovācija.

26. NĀKamo PeRIodU IZdeVUmI UN UZKRĀTIe IeNĀKUmI
2005 2004

lVl lVl

uzkrātie procenti kredītiem nebankām 141 930 143 640

Nākamo periodu izdevumi 79 959 178 243

Citi uzkrātie ienākumi 64 394 27 376

uzkrātie procenti starpbanku kredītiem 47 120 17 909

uzkrātie ienākumi vērtspapīriem 41 796 27 037

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (28 367) (29 293)

 346 832  364 912

27. PĀRĒJIe aKTĪVI
2005 2004

lVl lVl

Nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana)  622 650 -

Samaksātie avansi 555 864 152 979

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi  71 961  43 169

pārējie debitori  34 431  22 146

Norakstītie naudas līdzekļi līdz mērķa noskaidrošanai  21 233  26 712

dārgmetāli  15 975  20 049

Naudas līdzekļi garantiju fondos  8 103  7 033

Nodokļu pārmaksa  21  21

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (15 110) (9 965)

1 315 128  262 144

postenis “Samaksātie avansi” uz 2005. gada 31. decembri iekļauj samaksātos avansus par investīciju īpašuma kapitālo remontu  

LvL 554 134 apmēra.
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28. SaISTĪBaS PReT KRedĪTIeSTĀdĒm UN CeNTRĀlo BaNKU
2005 2004

lVl lVl

Saistības uz pieprasījumu  122 496  588 302

pārējās saistības  593 000  1 483 600

715 496 2 071 902

Nākamā tabula atspoguļo saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku ģeogrāfisko sadalījumu:

2005 2004

lVl lVl

LR reģistrētās kredītiestādes 613 522 516 093

Latvijas Banka - 400 000

Ne OECd valstu kredītiestādes 101 974 1 155 809

715 496 2 071 902

29. NoGUldĪJUmI
2005 2004

Pieprasījuma noguldījumi lVl lVl

privātuzņēmumu 44 177 097 22 814 733

privātpersonu 2 000 603 1 171 812

valsts uzņēmumu 162 324 97 955

finanšu institūciju 11 077 10 836

Sabiedrisko organizāciju 1 475 1 089

vietējo valdību 1 1

46 352 577 24 096 426

Termiņnoguldījumi

privātuzņēmumu 11 725 677 7 570 323

privātpersonu 4 579 393 3 282 493

finanšu institūciju 997 805 865 067

17 302 875 11 717 883

Noguldījumi kopā 63 655 452 35 814 309

30. emITĒTIe PaRĀda VĒRTSPaPĪRI 
2005 2004

lVl lVl

vekseļi 1 111 875                    -  

1 111 875 -

2005. gada vidējā procentu likme emitētajiem parāda vērtspapīriem  bija 6.08%.
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apgrozībā esošie vekseļi

Nominālvērtība Kupona likme

6%

8%

dzēšanas datums

11/09/2007

29/12/2006

Uzskaites vērtība, lVl

1 800 000 uSd 1 067 400

75 000 u Sd 44 475

 1 111 875

31.  NĀKamo PeRIodU IeNĀKUmI UN UZKRĀTIe IZdeVUmI
2005 2004

lVl lVl

uzkrātie procentu izdevumi 190 196 142 788

pārējie uzkrātie izdevumi 144 905 31 244

uzkrātie izdevumi darbinieku 

atvaļinājumu apmaksai 88 829 51 460

uzkrājumi pārējiem maksājumiem 47 773 40 714

Nākamo periodu ienākumi 1 306 640

473 009 266 846

32. PĀRĒJĀS SaISTĪBaS 
2005 2004

lVl lVl

Naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai 366 104 201 636

pārējie kreditori 48 332 52 723

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas 

(spot) darījumi 39 937 72 929

454 373 327 288

33. PaKĀRToTĀS SaISTĪBaS 

pakārtotu saistību atmaksāšanas termiņš ir ne mazāks kā septiņi gadi un pirms termiņa šie noguldījumi var būt atgriezti tikai Bankas 

likvidācijas gadījumā pēc visu pārējo kreditoru prasību apmierināšanas, bet pirms Bankas akcionāru prasību apmierināšanas. 

Noguldītājs Valūta Summa valūtā Procentu 

likme

atmaksas 

termiņš

Summa lVl, 

2005

Summa lVl, 

2004

Belokon Holdings uSd 85 000 5.50% 07/05/2006 50 405 43 860

Belokon Holdings uSd 50 000 0.00% 30/09/2006 29 650 25 800

vilmo Line LvL 30 000 0.00% 12/01/2007 30 000 30 000

Belokon Holdings uSd 25 000 0.00% 20/10/2008 14 825 12 900

Abdulins A.N. uSd 39 000 0.00% 07/05/2005 - 20 124

Belokon Holdings uSd 50 000 0.00% 08/05/2005 - 25 800

Impex Land uSd 74 000 4.00% 04/05/2005 - 38 184

Oristo finance uSd 75 000 0.00% 28/04/2005 - 38 700

Tara group LLC uSd 100 000 0.00% 06/05/2005 - 51 600

uniparks AS uSd 94 068 0.00% 08/05/2005 - 48 539

pārējie - - - - 7 168 18 568

Kopā - - - - 132 048 354 075
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34.  KaPITĀlS UN ReZeRVeS

Reģistrētajā un apmaksātajā pamatkapitālā izmaiņas nav notikušas un tā apjoms ir saglabājies 2004. gada līmenī, 
tādējādi 2005. 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 ar nominālvērtību LvL 5.00 (pieci lati) katra, kas sastāda LvL 7 611 285 
(septiņi miljoni seši simti vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci lati). pavisam bankai ir 102 akcionāri, no 
kuriem 34 akcionāri ir juridiskas personas un 68 akcionāri ir fiziskas personas.

Rezerves kapitāls sastāv no Bankas akcionāru dāvinājumiem 545 024 latu apmērā.

Akcionāri, kuri tieši kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla ir:

 valērijs Belokoņs    37,2053 %
 vjačeslavs Kramnojs   27,9721 %
 vilorijs Belokoņs    12,1657 %

Nākamā tabula parāda peļņu uz vienu akciju, kas aprēķināma šādi: 

2005 2004

pārskata gada peļņa (LvL) 2 163 212 297 778

parastās akcijās (skaits) 1 522 257 1 522 257

Peļņa uz vienu akciju (lVl uz vienu akciju) 1.42106 0.19562

35.        NaUda UN TĀS eKVIValeNTI

2005 2004

LvL LvL

Nauda kasē  605 667  657 447

Līdzekļu atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā  4 841 480  1 641 077

prasības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm  38 694 223  19 897 013

Saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret Latvijas Banku - (400 000)

Saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm (122 496) (1 104 302)

Speciālie uzkrājumi (18. pielikums) (102) (100)

 44 018 772  20 691 135
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36. daRĪJUmI aR SaISTĪTĀm PeRSoNĀm

par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, kuriem Bankā ir būtiska ietekme, viņu kontrolē esošie 
uzņēmumi, padomes un valdes locekļi, vadošie darbinieki, viņu tuvi radinieki un viņu kontrolē esošie uzņēmumi, 
kā arī meitas uzņēmumi, kuros Bankai ir būtiska ietekme. 

Vidēja 

procentu 

likme Summa

Ārpus 

-bilances 

saistības

2005

kopā

2004

kopā

aktīvi lVl lVl lVl lVl

Kredīti, neto - 2 170 225 62 314 2 232 539 1 808 501

   Ar Banku saistītie uzņēmumi un privātpersonas 7.09% 2 179 424 9 175 2 188 599 1 714 138

   Padomes un Valdes locekļi 7.04% 1 678 52 569 54 247 46 416

   Pārējie vadošie darbinieki - - 570 570 58 368

   Uzkrājumi nedrošiem parādiem - (10 877) - (10 877) (10 421)

pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 127 111 - 127 111 127 111

uzkrātie ienākumi - 1 210 - 1 210 10 926

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības - 2 298 546 62 314 2 360 860 1 946 538

Saistības

Saistīto personu noguldījumi 5.05% 2 399 063 - 2 399 063 3 044 597

pakārtotas saistības 3.21% 102 048 - 102 048 108 360

uzkrātie izdevumi - 22 802 - 22 802 15 954

Kopā saistības - 2 523 913 - 2 523 913 3 168 911

Nākamā tabula atspoguļo izdevumus un ienākumus no darījumiem ar saistītām personām:

2005 2004

LvL LvL

procentu ienākumi 146 718 100 057

procentu izdevumi (121 326) (108 196)

Tīrie procentu ienākumi 25 392 (8 139)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem (456) (971)

Rezultāts 24 936 (9 110)

37. UZTICĪBaS (TRaSTa) lĪGUmI

uzticības (trasta) līgumi tiek noslēgti ar fiziskām un juridiskām personām, ar Latvijas Republikas rezidentiem un 
nerezidentiem. uz 2005. gada 31.decembri trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi sastādīja LvL 8 660 000. 2004. gada 
31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija LvL 5 470 306. 

uzticības (trasta) darījumi tiek uzskaitīti ārpusbilancē.
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38. ĀRPUSBIlaNCeS PoSTeŅI

2005. gada 31. decembrī Bankā, kā nodrošinājums klientiem izsniegtajām galvojumiem un garantijām, ka 
arī pārējo ārpusbilances saistību pret klientiem nodrošināšanai bija bloķēti klientu līdzekļi par kopējo summu  
LvL 197 419 (2004: LvL 170 555). 

galvojumiem un garantijām, kas ietver sevī neatsaucamās saistības, kuras Bankai nāksies izpildīt gadījumā, ja 
klienti nevarēs izpildīt savas saistības pret trešajām pusēm, tiek piešķirts tāds pats risks kā kredītiem.

Ar saistībām par kredītu izsniegšanu un par kredītkartēm jāsaprot neizmantoto kredītu daļa. Attiecībā uz 
kredītrisku, Banka potenciāli ir pakļauta zaudējumiem, kas izriet arī no neizmantotām kredītu summām.

2005 2004

lVl lVl

Galvojumi un garantijas 256 682 226 004

Ārpusbilances saistības pret klientiem 4 436 349 2 663 164

Saistības par kredītu izsniegšanu 3 977 260 2 288 328

Saistības par kredītkartēm 457 660 373 593

Citas saistības 1 429 1 243

4 693 031 2 889 168

39.  INFoRmĀCIJa PaR BaNKaS daRBINIeKIem

2005. gadā Bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 155 (2004.gadā – 136). Bankas izdevumi padomes un valdes locekļu 

atalgojumam sastādīja:

2005 2004

lVl lVl

padomes locekļi 30 824 13 254

valdes locekļi 83 269 55 053

114 093 68 307
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40. 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%.

uz 2005. gada 31. decembri 

Summa Riska pakāpe Svērtā vērtība

lVl % lVl

Kapitāla prasības Bankas portfeļa kredītriskam

aKTĪVI

Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku  5 450 496 0% -

prasības pret kredītiestādēm

     Prasības pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm  22 567 841 20%  4 513 568

     Prasības pret ES valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 

     (izņemot OECD valstis)  249 218 20%  49 844

     Prasības pret LR kredītiestādēm  3 578 492 20%  715 698

     Prasības pret pārējām kredītiestādēm 13 231 942 100%  13 231 942

vērtspapīri un investīcijas

      Prasības pret LR centrālo valdību  101 520 0% -

      LR reģistrēto kredītiestāžu vērtspapīri un citi vērtspapīri

      ar fiksēto ienākumu  102 398 20%  20 480

     Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu  135 334 100% 135 334

Kredīti

     Prasības, kas nodrošinātas ar termiņnoguldījumiem  1 736 554 0% -

     Prasības, kas nodrošinātas ar zemesgrāmatā reģistrētu

     nekustamā īpašuma ķīlu  29 232 50%  14 616

     Prasības pret aizņēmējiem  kuri nav kredītiestādes,

     izņemot prasības ar zemāko riska pakāpi  18 141 191 100%  18 141 191

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi, 

ja tos nevar attiecināt uz konkrētu darījuma partneri  79 959 50%  39 980

pamatlīdzekļi un investīciju īpašums  3 272 234 100%  3 272 234

pārējie aktīvi  825 388 100%  825 388

RISKa SVĒRTIe aKTĪVI KoPĀ 69 501 799  -  40 960 275
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ĀRPUSBIlaNCeS SaISTĪBaS

100% kredītriska korekcijas pakāpe

Izsniegtās garantijas

0% riska pakāpe 53 679 0% -

100% riska pakāpe 203 004 100%  203 004

50% kredītriska korekcijas pakāpe

Līgumi par aizdevuma izsniegšanu, 

kredītlīnijas atvēršanu, un tml. līgumi

0% riska pakāpe 143 740 0% -

100% riska pakāpe 4 291 161 100%  2 145 581

Citi posteņi ar vidēju risku

100% riska pakāpe 1 429 100%  715

Ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu 

kredītekvivalents

20% riska pakāpe 137 136 20%  27 427

100% riska pakāpe 12 746 100%  12 746

ĀRPUSBIlaNCeS SaISTĪBaS KoPĀ  4 842 895   2 389 473

aKTĪVU UN ĀRPUSBIlaNCeS PoSTeŅU SVĒRTĀ VĒRTĪBa 43 349 748

KaPITĀla PRaSĪBaS BaNKaS PoRTFeĻa KRedĪTRISKam 3 467 980

PaŠU KaPITĀlS

Apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285

Rezerves kapitāls 545 024

Iepriekšējo gadu zaudējumi (2 512 290)

pārskata gada peļņa 2 163 212

Nemateriālie aktīvi (177 181)

Pirmā līmeņa kapitāls 7 630 050

Subordinētais kapitāls ar atlikušo termiņu

    līdz 1 gadam (ieskaitot) 80 055 0% -

    no 1 līdz 2 gadiem 30 000 20% 6 000

    no 2 līdz 3 gadiem 14 825 40% 5 930

    no 3 līdz 4 gadiem 7 168 60% 4 301

otrā līmeņa kapitāls 16 231

PaŠU KaPITĀlS KoPĀ 7 646 281

Kapitāla prasību kopsavilkums

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 3 467 980

ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības 34 210

pozīcijas riska kapitāla prasība 324 260

darījuma partnera riska kapitāla prasība 6 560

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 365 030

Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu 3 813 271

KaPITĀla PIeTIeKamĪBaS RĀdĪTĀJS (%) 15.96%

KaPITĀla PIeTIeKamĪBaS RĀdĪTĀJS pēc stāvokļa uz 2004 gada 31. decembri (%) 20.32%
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41. aKTĪVU UN PaSĪVU TeRmIŅSTRUKTŪRaS aNalĪZe
uz 2005. gada 31. decembri 
 

Uz  
pieprasījumu

līdz 
1 mēnesim

no 1 mēneša 
līdz 

3 mēnešiem

no 3 mēne- 
šiem līdz 6 
mēnešiem

no 6 mēne-
šiem līdz 
1 gadam

no 1 gada
līdz 

5 gadiem
5 gadi

un vairāk Pārējie Ieķīlātie KoPĀ

aKTĪVI lVl

Kase un prasības 
uz pieprasījumu    
pret centrālo banku 5 447 147 - - - - - - - - 5 447 147

prasības pret kredītiestādēm 29 089 979 9 011 244 593 000 296 500 593 000 - - - - 39 583 723

Tirdzniecības nolūkā 
turētie vērtspapīri  3 709 341 - - - - - 669 166 - 357 294 4 735 801

Atvasinātie līgumi - 77 484 - - - - - - - 77 484

pārdošanai pieejamie 
vērtspapīri - - - - - - 135 334 - - 135 334

Līdz termiņa beigām turētie 
vērtspapīri 201 858 - - - - - - - - 201 858

Kredīti 883 316 645 329 790 535 1 119 626 6 196 237 8 077 974 2 080 397 - - 19 793 414

Nemateriālie aktīvi - - - - - - 177 181 - - 177 181

pamatlīdzekļi - - - - - - - 1 253 100 - 1 253 100

Investīciju īpašums - - - - - - - 1 465 000 - 1 465 000

Nākamo periodu izdevumi 
un uzkrātie ienākumi 85 421 144 521 53 678 20 831 21 290 17 295 3 796 - - 346 832

pārējie aktīvi 622 650 71 961 - - - - 620 517 - - 1 315 128

Kopā aktīvi 40 039 712 9 950 539 1 437 213 1 436 957 6 810 527 8 095 269  3 686 391 2 718 100 357 294 74 532 002

SaISTĪBaS

Saistības pret kredītiestādēm 
un centrālo banku 122 496 - - - 593 000 - - - - 715 496

Noguldījumi 46 361 769 6 800 732 3 870 436 384 934 5 101 670 824 106 - - 311 805 63 655 452

Emitētie parāda vērtspapīri - - - - 44 475 1 067 400 - - - 1 111 875

Atvasinātie līgumi - 23 286 - - - - - - - 23 286

Nākamo periodu ienākumi 
un uzkrātie izdevumi 203 680 111 389 57 478 11 791 50 149 36 412 2 110 - - 473 009

Atliktā nodokļu saistības - - - - 159 232 - - - - 159 232

pārējās saistības 414 436 39 937 - - - - - - - 454 373

pakārtotās saistības - - - 50 405 29 650 51 993 - - 132 048

ārpusbilances saistības* 4 639 352 - - - - - - - - 4 639 352

Kopā saistības 51 741 733 6 975 344 3 927 914 447 130 5 978 176 1 979 911 2 110 311 805 71 364 123

likviditātes neto pozīcija (11 702 021) 2 975 195 (2 490 701) 989 827 832 351 6 115 358 3 684  281 x x x

*ārpusbilances saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar Bankā izvietoto noguldījumu un sastāda LvL 53 679.

Uz 2004. gada 31. decembri:

Aktīvi 23 474 730 3 919 332 1 149 000 35 240 2 357 705 6 115 640 4 620 603 2 614 800 387 400 44 674 450

Saistības 29 117 866 5 157 473 1 795 593 3 232 498 1 539 302 631 622 - - 400 000 41 874 354

likviditātes neto pozīcija   (5 643 136) (1 238 141) (646 593) (3 197 258) 818 403 5 484 018 4 620 603 x x x
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42. aKTĪVU UN PaSĪVU aNalĪZe PĒC ValŪTĀm
uz 2005. gada 31. decembri

aKTĪVI lVl eUR USd RUB BYR
Citās

valūtās
KoPĀ

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku  5 110 837  154 462  173 206 - -  8 642  5 447 147

prasības pret kredītiestādēm  42 838  5 500 575  29 493 649  2 880 504  1 254 653  411 504  39 583 723

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri  669 166  -  4 066 635 - - -  4 735 801

Atvasinātie līgumi  77 484 - - - - -  77 484

pārdošanai pieejamie vērtspapīri  127 111 8 223 - - - -  135 334

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri  201 858 - - - - -  201 858

Kredīti  6 925 144  5 395 570  7 472 700 - - -  19 793 414

Nemateriālie aktīvi  142 457  34 724 - - - -  177 181

pamatlīdzekļi 1 253 100 - - - - - 1 253 100

Investīciju īpašums 1 465 000 - - - - - 1 465 000

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  110 432  62 429  173 891 -  80 -  346 832

pārējie aktīvi  680 241  1 690  633 197 - - - 1 315 128

Kopā aktīvi  16 805 668  11 157 673  42 013 278  2 880 504  1 254 733  420 146  74 532 002

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku  23  4 262  711 211 - - -  715 496

Noguldījumi  2 460 118  7 940 406  49 031 497  2 645 817  1 363 857  213 757  63 655 452

Emitētie parāda vērtspapīri - -  1 111 875 - - -  1 111 875

Atvasinātie līgumi  23 286 - - - - -  23 286

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi  207 822  86 975  178 089  123 - - 473 009

Atliktā nodokļu saistības 159 232 - - - - - 159 232

pārējās saistības  81 095  60 747  306 438  4 920  617  556  454 373

pakārtotās saistības  37 168 -  94 880 - - -  132 048

Kapitāls un rezerves  7 807 231 - - - - - 7 807 231

Pasīvi kopā  10 775 975  8 092 390  51 433 990  2 650 860  1 364 474  214 313  74 532 002

BIlaNCeS PoZĪCIJa  6 029 693  3 065 283 (9 420 712)  229 644 (109 741)  205 833

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi (585 000)  1 315 772 (826 848) - -  128 100

Nākotnes (forward) darījumi (6 031 843) (3 789 519)  10 103 069 - - (225 500)

TĪRĀ PoZĪCIJa (587 150)  591 536 (144 491)  229 644 (109 741)  108 433

attiecība pret pašu kapitālu* (%) -2% 3% -1%

Bankas  kopējās  ārvalstu  valūtu  un  zelta  atklātās  pozīcijas  attiecība  pret  pašu  kapitālu  2005.  gada  31. decembrī bija 4.61% (2004: 11%).

* pašu kapitāla vērtība uz 2005. gada 31. decembri  LvL 7 646 281 (2004: LvL 5 478 308).

Uz 2004. gada 31. decembri:

Aktīvi 10 220 603 29 030 796 4 206 934 902 184 143 617 170 316 44 674 450

pasīvi 8 905 917 31 936 523 2 935 577 650 195 195 918 50 320 44 674 450

Bilances pozīcija 1 314 686 (2 905 727) 1 271 357 251 989 (52 301) 119 996 -

Tīrā pozīcija (537 671) 452 873 5 345 17 858 639 44 086 -
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43. aKTĪVU UN PaSĪVU TeRmIŅaNalĪZe, PamaToJoTIeS UZ PRoCeNTU lIKmJU IZmaIŅĀm
uz 2005. gada 31. decembri

 

līdz vienam 
mēnesim 

(ieskaitot)

no 1 mēneša 
līdz 

3 mēnešiem

no 3 mēne-
šiem līdz 6 
mēnešiem

 no 6 
mēnešiem 

līdz 1 gadam
Viens gads 

un ilgāk

Procenti 
netiek 

maksāti Citi KoPĀ

aKTĪVI lVl lVl lVl lVl lVl lVl lVl lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu    
pret centrālo banku  4 841 480 - - - -  605 667 -  5 447 147

prasības pret kredītiestādēm  36 198 398  593 000  296 500  593 000 -  1 902 825 -  39 583 723

Tirdzniecības nolūkā 
turētie vērtspapīri  31 972  129 430  35 777  129 172  3 557 834  851 616 -  4 735 801

Atvasinātie līgumi - - - - -  77 484 -  77 484

pārdošanai pieejamie vērtspapīri - - - - - 135 334 -  135 334

Līdz termiņa beigām 
turētie vērtspapīri -  100 051 - -  101 807 - -  201 858

Kredīti  1 677 209  1 203 527  1 595 886  6 838 768  8 166 901  311 123 -  19 793 414

Nemateriālie aktīvi - - - - - -  177 181  177 181

pamatlīdzekļi - - - - - -  1 253 100  1 253 100

Investīciju īpašums - - - - - -  1 465 000  1 465 000

Nākamo periodu izdevumi 
un uzkrātie ienākumi - - - - -  346 832 -  346 832

pārējie aktīvi - - - - -  1 315 128 -  1 315 128

Kopā aktīvi  42 749 059  2 026 008  1 928 163  7 560 940 11 826 542  5 546 009  2 895 281  74 532 002

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm 
un centrālo banku  18 034 - -  593 000 -  104 462 -  715 496

Noguldījumi  36 675 211  3 870 436  384 934  5 101 670  824 106  16 799 095 -  63 655 452

Emitētie parāda vērtspapīri - - -  44 475  1 067 400 - -  1 111 875

Atvasinātie līgumi - - - - -  23 286 -  23 286

Nākamo periodu ienākumi 
un uzkrātie izdevumi - - - - -  473 009 - 473 009

Atliktā nodokļu saistības - - - - - 159 232 - 159 232

pārējās saistības - - - - -  454 373 -  454 373

pakārtotās saistības - -  50 405  29 650  51 993 - -  132 048

Kapitāls un rezerves - - - - - -  7 807 231  7 807 231

Kopā pasīvi  36 693 245  3 870 436  435 339  5 768 795  1 943 499  18 013 457  7 807 231  74 532 002

Bilances procentu riska 
jūtīguma analīze  6 055 814 (1 844 428)  1 492 824  1 792 145 9 883 043 (12 467 448) (4 911 950) -

Uz 2004. gada 31. decembri:
Aktīvi 23 844 564 1 982 613 544 265 3 169 135 8 852 980 3 538 982 2 741 911 44 674 450

pasīvi 23 438 350 1 772 618 3 201 632 1 389 383 606 721 8 621 727 5 644 019 44 674 450

Bilances procentu riska jūtīguma analīze  406 214  209 995 (2 657 367)  1 779 752 8 246 259 (5 082 745) (2 902 108) -
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44. aKTĪVU UN PaSĪVU ĢeoGRĀFISKaIS SadalĪJUmS
uz 2005. gada 31. decembri

aKTĪVI latvija eS valstis

Pārējas 

oeCd

valstis

NVS

valstis Citi KoPĀ

lVl lVl lVl lVl lVl lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku  5 447 147 - - - -  5 447 147

prasības pret kredītiestādēm  3 577 708  22 793 990  1 779  13 210 246 -  39 583 723

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri  669 166 1 601 390  2 454 284 -  10 961  4 735 801

Atvasinātie līgumi  76 057 - -  1 427 -  77 484

pārdošanai pieejamie vērtspapīri  127 111 8 223 - - -  135 334

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri  201 858 - - - -  201 858

Kredīti  16 526 350  1 271 066  590 484  196 577  1 208 937  19 793 414

Nemateriālie aktīvi  177 181 - - - -  177 181

pamatlīdzekļi 1 253 100 - - - - 1 253 100

Investīciju īpašums 1 465 000 - - - - 1 465 000

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  182 427  38 507  71 773  26 523  27 602  346 832

pārējie aktīvi  1 255 882  14 856  31 438  2 226  10 726  1 315 128

Kopā aktīvi  30 958 987  25 728 032  3 149 758  13 436 999  1 258 226  74 532 002

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku  613 522 - -  43 829  58 145  715 496

Noguldījumi  5 991 831  12 795 506  24 356 544  4 639 137  15 872 434  63 655 452

Emitētie parāda vērtspapīri 1 111 875 - - - -  1 111 875

Atvasinātie līgumi - -  5 861  922  16 503  23 286

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 287 956  97 045  44 886  22 511  20 611 473 009

Atliktā nodokļu saistības 159 232 - - - - 159 232

pārējās saistības  430 852  7 466  921  7 211  7 923  454 373

pakārtotās saistības  102 048 -  30 000 - -  132 048

Kapitāls un rezerves 4 467 121  1 935  627 915  2 710 165  95 7 807 231

Pasīvi kopā  13 164 437  12 901 952  25 066 127  7 423 775  15 975 711  74 532 002

ĀRPUSBIlaNCeS PoSTeŅI

galvojumi un garantijas  154 489 -  44 475  48 823  8 895  256 682

ārpusbilances saistības pret klientiem  513 711  144 422  2 209 790  49 597  1 518 829  4 436 349

Kopā ārpusbilances posteņi  668 200  144 422  2 254 265  98 420  1 527 724  4 693 031

uz 2004. gada 31. decembri:
Aktīvi 18 758 237 3 796 079 18 845 646 2 461 737 812 751 44 674 450

pasīvi 8 014 897 1 841 778 21 511 609 6 879 649 6 426 517 44 674 450

Ārpusbilances saistības 1 696 576 59 418 891 157 143 748 98 269 2 889 168
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45. BaNKaS BIlaNCeS PRodUKTIVITĀTe 

   

2005 2004

mēneša 

vidējais 

atlikums

Procentu 

ienākumi/ 

izdevumi

Vidējā

procentu 

likme

mēneša 

vidējais 

atlikums

Procentu 

ienākumi/ 

izdevumi

Vidējā

procentu 

likme

lVl lVl % lVl lVl %

aKTĪVI

Kase 770 721 - - 524 612 - -

prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 2 785 298 44 392 1.6% 1 216 496 7 068 0.6%

prasības pret kredītiestādēm 26 289 887 748 326 2.8% 16 837 673 724 558 4.3%

Kredīti, neto 21 417 055 1 918 450 9.0% 16 594 843 1 463 103 8.8%

   Kredīti 23 084 296 1 918 450 8.3% 18 100 294 1 463 103 8.1%

  Speciālie uzkrājumi nedrošiem kredītiem (1 667 241) - - (1 505 451) - -

parāda vērtspapīri 2 925 847 155 858 5.3% 1 847 803 100 161 5.4%

pārējie aktīvi 5 697 052 - - 5 041 710 - -

(a) aktīvi kopā 59 885 860 2 867 026 4.8% 42 063 137 2 294 890 5.5%

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku 1 570 431 86 912 5.5% 2 398 289 113 546 4.7%

Noguldījumi 48 312 496 600 488 1.2% 31 651 619 598 262 1.9%

   Pieprasījuma noguldījumi 37 019 007 171 474 0.5% 16 550 710 61 772 0.4%

   Termiņnoguldījumi 11 293 489 429 014 3.8% 15 100 909 536 490 3.6%

Emitētie parāda vērtspapīri 356 056 20 595 5.8% - - -

pakārtotās saistības 208 276 3 671 1.8% 368 559 4 567 1.2%

pārējās saistības 3 181 188 - - 1 931 867 - -

(B) Saistības kopā 53 628 447 711 666 1.3% 36 350 334 716 375 2.0%

Kapitāls un rezerves 6 257 413 - 5 712 803 - -

(C) Pasīvi kopā 59 885 860 711 666 1.2% 42 063 137 716 375 1.7%

Tīrie procentu ienākumi 2 155 360 1 578 515

Procentu atdeves starpība % (a)-(B) 3.5% 3.5%

Ieguldījumu atdeves starpība % (a)-(C)  3.6% 3.8%
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46. FINaNŠU aKTĪVU UN PaSĪVU PaTIeSĀ VĒRTĪBa

Bilances pozīcija 2005, lVl 2004, lVl

Bilances 

vērtība

Patiesā 

vērtība

Bilances 

vērtība

Patiesā 

vērtība

aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 5 447 147 5 447 147 2 298 524 2 298 524

prasības pret kredītiestādēm 39 583 723 39 617 024 19 896 913 19 899 670

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 4 735 801 4 735 801 2 048 695 2 048 695

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 201 858 201 858 394 336 394 336

Kredīti 19 793 414 20 854 869 16 570 720 17 064 871

Kopā aktīvi 69 761 943 70 856 699 41 209 188 41 706 096

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku 715 496 715 496 2 071 902 2 071 902

Noguldījumi 63 655 452 64 173 225 35 814 309 36 201 559

Emitētie parāda vērtspapīri 1 111 875 1 111 875 - -

pakārtotās saistības 132 048 132 048 354 075 354 075

Kopā saistības 65 614 871 66 132 644 38 240 286 38 627 536
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