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Cienījamās dāmas un godātie kungi!

Jūs savās rokās turat “Baltic International Bank” gada pārskatu, kas sniegs Jums priekšstatu par mūsu kārtējiem darba 
rezultātiem. Ir acīmredzami, ka aiz katra finanšu pārskatos iekļautā skaitļa slēpjas  vesela virkne saskanīgu darbību. 
Mēs gribētu mazliet „pacelt priekškaru”, kas tās darbības aizklāj, un piedāvāt Jums visai neparastu skatījumu uz 
parastām lietām. 

Jebkura uzņēmuma darbs ir sarežģīts process ar savu specifiku un niansēm. Mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu finanšu 
virtuves noslēpumiem, ieskatīties bankas recepšu un garšvielu valstībā, kur mēs esam gatavi strādāt, lai apmierinātu 
jebkuras Jūsu prasības un vēlmes.

2006. gads bija ar jaunajiem nodomiem, izaicinājumiem un attīstību piepildīts. Pavērās jaunas iespējas un mēs 
centāmies tās izmantot. Ieņemot savu nišu, mēs turpinām pilnveidot un slīpēt savu meistarību, būt radošiem un 
nodrošināt pakalpojumu sniegšanu visaugstākajā līmenī. 

Ielūdzu Jūs ieskatīties “Baltic International Bank” pasaulē – ideju, radoša darba, nopietno aprēķinu un analīzes virtuvē. 
Jau daudzus gadus mēs radām to, kas ļauj turpināt un stiprināt sadarbību ar mūsu klientiem un partneriem. 

Mums ir patiess prieks, ka Jūs turpiniet izvēlēties tieši mūsu banku.

Ar cieņu,
Valērijs Belokoņs
Valdes priekšsēdētājs

PARDOMAS PAR VIRTUVI
VAlDES PRIEKSSEDETAjA UzRUNA
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Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

Aizvadītais gads bankai bija viens no veiksmīgākajiem pēdējo gadu laikā. Banka turpināja intensīvi augt un attīstīties 
izvēlētās stratēģijas un uzstādīto mērķu ietvaros. Mums izdevies sekmīgi īstenot nospraustos uzdevumus un pabeigt 
2006. gadu ar 2,93 miljonu latu lielu tīro peļņu, tādējādi sasniedzot vienu no visaugstākajiem rādītājiem starp 
Latvijas  komercbankām.  

Savā darbībā banka konsekventi ievēro „pazīsti savu klientu” principu un turpina pret klientu piesaistīšanu un aktīvu 
izvietošanu izturēties konservatīvi un piesardzīgi. Šāda pieeja nostiprinājusi bankas pozīcijas un statusu. 

Esmu gandarīts, ka arvien vairāk klientu un partneru par savu banku un kompanjonu daudzās lietās izvēlas “Baltic 
International Bank”. Esmu pateicīgs Jums par uzticību un sadarbību un paužu pārliecību, ka šī uzticība un sadarbība 
turpinās tikai palielināties. Mēs no savas puses centīsimies veikt visu iespējamo, lai padarītu mūsu sadarbību Jums 
ērtāku un izdevīgāku. 

Aicinu Jūs iepazīties ar “Baltic International Bank” 2006. gada pārskatu un uzzināt, kas ir paveikts un kādus mērķus 
ir iecerēts nākotnē sasniegt! 

Ar cieņu,
Leonīds Kramnojs
Padomes priekšsēdētājs

PARDOMAS PAR FINANSEM
PADOMES PRIEKSSEDETAjA UzRUNA



1. Garneles panē: vispirms iemērc viegli saputotos olu baltumos, tad – apviļā kokosa skaidiņās. Pannā uzsilda augu eļļu līdz 
temperatūrai, kad tajā iemērkts baltmaizes gabaliņš kļūst brūns 50 sekunžu laikā. Cep garneles 2-3 min, līdz tās kļūst 
zeltainas un kraukšķīgas. Gatavas garneles nosusina un tur siltumā.

2. Vok pannā uz karstas uguns izkausē zemesriekstu sviestu. Pievieno gredzentiņos sagrieztus sarkanos un zaļos čili piparus 
(bez sēklotnes!), smalki sagrieztas laima lapas, ķiploku un ingveru. Apmaisot cep 2-3 min.

3. Vok pannā apcep ķemmītes, līdz tās kļūst necaurspīdīgas (~3 min). Pievieno garneles,  pākšu pupiņu, cukuru, laima sulu 
un zivju mērci. Apmaisot cep 2 min.  

RIMESSA ir maksājuma dokuments 
(trata, čeks, naudas pārvedums u.tml.), 
saskaņā ar kuru maksājums ir veikts 
ārvalstu valūtā.  Rimessu par nacionālo 
valūtu no trešās personas iegādājas pa-
rādnieks un pārsūta to savam ārzemju 
kreditoram parāda dzēšanai.

Pagatavošana

«RIMESSA»
GARNELES UN ķEMMĪTES AR KOKOSU

SAStāVdAļAS:
1kg lielu, attīrītu garneļu 
3 olu baltumi 
90 g kokosa skaidiņu
augu eļļa cepšanai taukvāres katlā 
1 ēd.k. zemesriekstu sviesta
4 pākstis sarkanā čili pipara 
2 pākstis zaļā čili pipara 
2 daiviņas ķiploka
1 ēd.k. sakapāta svaiga ingvera saknes
3 laima lapas 
375 g ķemmīšu
125 g pākšu pupiņu
2 ēd.k. palmu vai brūnā cukura 
¼ gl jeb 60 ml svaigas laima sulas 
2 ēd.k taizemiešu zivju mērces 
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acionālas ēdināšanas svarīgākais uzde-
vums ir visu nepieciešamo barības vielu 
sabalansētība cilvēka diennakts uzturā. 

Uzņemtajam barības daudzumam ir pilnībā jāatbilst 
diennakts enerģijas patēriņam un normālai dzīvības 
procesu norisei organismā. Nepieciešamo barības vielu 
daudzums ir atkarīgs no daudziem faktoriem: cilvēka 
vecuma, klimata, nodarbošanās veida. 

Lai veicinātu uzturvielu uzsūkšanos, dienā nepiecie-
šamas regulāras ēdienreizes. Ļoti būtiski ir ievērot no-
teiktas uzturvielu proporcijas un sadalīt ēdienu porcijās 
atbilstoši diennaktī nepieciešamajam kaloriju daudzu-
mam. Ieteicamais ēdienreižu skaits ir četras reizes die-
nā. Pirmajās brokastīs uzņemtajam ēdienam jāveido  
25-30% no ikdienas uztura, otrajās brokastīs – 10-15%, 
pusdienās – 40-45% un vakariņās – 15-20%.

Un visbeidzot uzturvielu uzsūkšanās lielā mērā ir atka-
rīga no ēdiena garšas, smaržas, ārējā izskata un daudz-
veidības. Labi pagatavots un teicami pasniegts ēdiens 
veicina ēstgribu, bet vienveidīgs ēdiens ātri apnīk. Tas 
mazina ēstgribu un palēnina visu uzturvielu uzsūkša-
nos. Tādēļ jārūpējas par savas ēdienkartes dažādošanu, 
pareizu produktu apstrādi, kā arī par gaisotni, kurā 
ēdiens tiek ēsts. 

Finansiālu jautājumu risināšanā pieeja ir līdzīga – ir jā-
rīkojas apdomīgi un racionāli. ņemot vērā, ka bankas 
klientu bāzi veido lielie korporatīvie klienti un privāt-
personas ar ievērojamiem aktīviem un augstu ieņēmu-
mu līmeni, mēs analizējam katra klienta personīgās 
vēlmes un rūpīgāk pievēršamies finanšu produktu un 
pakalpojumu “gatavošanas” procesam. 

Lai kļūtu par bankas klientu, ir nepieciešamas esošo 
klientu vai sadarbības partneru rekomendācijas, jo tāds 
ir viens no priekšnoteikumiem. Prakse liecina, ka šī 
pieeja, kuru banka pielieto jau 14 bankas pastāvēšanas 
gadus, ir sevi pilnībā attaisnojusi.

Kļūstot par mūsu klientu, Jūs savā rīcībā iegūsiet per-
sonīgo baņķieri, kurš nodrošinās Jums pieeju bankas 
pakalpojumiem un produktiem. Tas Jums dos vienrei-
zēju iespēju izveidot produktu un pakalpojumu klāstu 
atbilstoši savām individuālajām vajadzībām. 

Banka nodrošina ne tikai finanšu aktīvu saglabājumu 
un komplekso pārvaldīšanu, bet arī plašu bankas pakal-
pojumu klāstu, kas ietver noguldījumus, kreditēšanu, 
bankas galvojumus, naudas līdzekļu pārskaitījumus, 
norēķinu kartes, Forex operācijas un dokumentārās 
operācijas. 

R

RACIONAlAS  
EDINASANAS PAMATI

INFORMACIjA PAR bANKU



1.  Katlā liek gabaliņos sagrieztus sīpolus, čili, smalki sagrieztas laima lapas un ingveru. Pielej buljonu un uz lielas uguns vāra, 
līdz masa uzmet burbuli. Turpina vārīt uz lēnas uguns aptuveni 3 min. Pievieno gabaliņos sagrieztu zivs fileju, garneles, 
mīdijas un sēnes un vāra vēl 3-5 min. Mīdiju gliemežvākus, kas pēc 5 min vārīšanas nav atvērušies, izmet. 

2. Gatavai zupai pievieno laima sulu un zivju mērci. Pasniedz mazos zupas trauciņos. Dekorē ar koriandra lapām un 
laima šķēlītēm.

Termins AL PARI apzīmē to, ka valūtas 
vai vērtspapīra biržas, tirgus kurss atbilst 
to nominālam (paritātei). Vērtspapīru 
un valūtu kursi naudas tirgos parasti 
atšķiras no nomināla.

SAStāVdAļAS:
4 sarkanie vai parastie sīpoli 
2 pākstis zaļās paprikas 
6 laima lapas
4 svaiga ingvera gabaliņi
8 gl jeb 2 l zivs, vistas vai dārzeņu buljona 
250 g zivs filejas 
12 vidēja lieluma attīrītu garneļu 
12 mīdijas (ar labi nomazgātiem 
gliemežvākiem, bez izaugumiem)  
125 g austersēņu
3 ēd.k. laima sulas 
2 ēd.k. taizemiešu zivju mērces 
svaiga koriandra lapas
laima šķēlītes

Pagatavošana

«Al PARI»
ASA JūRAS VELŠU ZUPA
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Akcionāru pilnsapulce

Padome

Valde

Iekšējā audita dienests

Valdes 
priekšsēdētājs

Valdes 
priekšsedētāja 

vietnieks

Valdes 
loceklis

Valdes 
loceklis

Valdes 
loceklis

Valdes 
loceklis

Valdes 
loceklis

Vecākā 
viceprezidente

Viceprezidents

Finanšu 
direktore

Mārketinga 
pārvalde

Izpilddirektors

Uzskaites, 
pārskatu un 

kases operāciju 
pārvalde

Personīgās 
apkalpošanas 

pārvalde

Klientu 
identifikācijas 
un darījumu 

kontroles 
dienests

Informācijas 
tehnoloģiju 

pārvalde

Starptaut. 
norēķinu un 
maksājumu 

pārvalde

Saimniecības 
pārvalde

Norēķinu   
karšu 

nodaļa

Resursu 
pārvalde

ārvalstu 
projektu 
attīstības 
pārvalde

Juridiskā 
pārvalde

Rezidentu 
kreditēšanas un 

dokumentāro 
operāciju 
pārvalde

KUlINARI
bANKAS ORGANIzACIjAS STRUKTURA



BORDERO ir realizēto vērtspapīru (ak-
ciju, obligāciju, vekseļu u.c.) detalizēts 
saraksts, ko sastāda banka, bankas kan-
toris vai biržas brokeris uz tās personas 
vārda, kura ir devusi uzdevumu izpildīt 
bordero norādīto operāciju ar saviem 
vērtspapīriem.

1.  Uzkarsē grilu, uz kura apcep vidēji lielus liellopa gaļas filejas gabaliņus (1-2 min no katras puses). Gaļu atdzesē.
2. Uz šķīvjiem kārto salātlapas, nomizotus un sagrieztus gurķus, sagrieztus tomātus, gredzenos sagrieztos sīpolus un 

piparmētru lapas. 
3. Lai pagatavotu mērci, samaisa smalki sagrieztu citrona sorgo kātu vai smalki sarīvētu citrona mizu, koriandru, cukuru, 

laima sulu, kā arī sojas, čili un taizemiešu zivju mērces.
4. Liellopa gaļu griež plānās šķēlītēs un kārto uz dārzeņiem. Pirms pasniegšanas salātus pārlej ar sagatavoto mērci.

SAStāVdAļAS:
500 g liellopa filejas
185 g dažādu šķirļu salātlapu 
185 g ķiršu tomātu
2 gurķi 
2 sarkanie sīpoli 
3 ēd.k. svaigu piparmērtru lapu 

LAIMA UN KoRIAdRA MēRce:
1 smalki sagriezts citrona sorgo kāts 
vai 1 ēd.k. sarīvētas citrona mizas 
3 ēd.k. svaiga koriandra lapu
1 ēd.k. brūnā cukura
2 ēd.k. laima sulas
3 ēd.k. sojas mērces
2 ēd.k. saldās čili mērces
2 tējk. taizemiešu zivju mērces 

Pagatavošana

«bORDERO»
SALĀTI AR LIELLOPA GAĻU TAIZEMIEŠU GAUMĒ 
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evainojama tīrība un kārtība virtuvē 
ir svarīgākais priekšnoteikums, no 
kura izpildes lielā mērā ir atkarīga 

gatavojamā ēdiena kvalitāte. Nepareizi glabāti pārtikas 
produkti un no tiem pagatavoti ēdieni var tikai kaitēt 
veselībai. Tāpēc virtuves telpas, piederumi un inventārs 
jāuztur īpaši tīrs. Arī pavāra rokām un apģērbam jābūt 
nevainojami tīram. 

Virtuves telpās jābūt pietiekami labai ventilācijai. Bez 
dabiskās gaismas virtuvē nepieciešams arī labs elek-
triskais apgaismojums, lai gatavot vakariņas būtu ērti. 
Virtuves galdam, plītij un vietai, kur atrodas sildierīces, 
jābūt apgaismotai.

Virtuves galds, skapji un sadzīves tehnika jāizvieto tā, lai 
būtu ērti strādāt un virtuves piederumi un trauki būtu 
viegli sasniedzami. Lai ievērotu vārīšanas, sautēšanas un 
cepšanas laikus, virtuvē jāatrodas pulkstenim. Tikpat 
liela nozīme ir virtuves svariem, kas palīdz ievērot re-
ceptēs noradītās produktu proporcijas. Katram virtuves 
piederumam, tāpat arī nelielam produktu un garšvielu 
krājumam, jāatrodas noteiktā un ērtā vietā, lai, gatavojot 
ēdienu, nebūtu jātērē laiks vajadzīgo priekšmetu vai pie-
derumu meklēšanai. 

Tāpat kā labā virtuvē, mūsu bankā viss atrodas izstieptas 
rokas attālumā. Jūs jebkurā brīdī varat piezvanīt savam 
personīgajam baņķierim un saņemt atbildi uz Jūs inte-
resējošo jautājumu. Lai Jums būtu ērti strādāt ar banku, 
“gatavošanas” procesā iesaistās citas struktūrvienības, 
kas personīgajam baņķierim palīdz operatīvi un kvalita-
tīvi pildīt noteiktos uzdevumus. 

Banka ne tikai saglabā, bet arī paplašina savu starptautis-
ko klātbūtni, attīsta ilgtermiņa attiecības ar klientiem un 
sadarbības partneriem, pilnveido aktīvu pārvaldīšanas 

pakalpojumus, saviem klientiem piedāvā individuālus un 
profesionālus risinājumus.  

Tā kā banka uz vietas nestāv un pastāvīgi attīstās, mēs vē-
lamies sniegt Jums ieskatu mūsu plānos saistībā ar ”mūsu 
virtuves atjaunināšanu”. Bankas plāni 2007. gadam:

• Individuālās apkalpošanas (private banking) 
   tālākā attīstība  
• Jaunās banku sistēmas palaišana ekspluatācijā 
• Bāzele II projekta praktiska īstenošana  
• Pārcelšanās uz jaunām centrālā ofisa telpām 
• Pārstāvniecības atvēršana Kijevā.

N

VIRTUVE
MUSU bANKA



INKASO ir bankas operācija, ar kuras 
palīdzību banka sava klienta uzdevu-
mā un pamatojoties uz norēķinu do-
kumentiem saņem no uzņēmumiem 
viņam par precēm vai sniegtajiem pa-
kalpojumiem pienākošās naudas sum-
mas ar vēlāku šo summu ieskaitīšanu 
savas klientūras kontos. 

1.  Pannā uz karstas uguns izkausē sviestu. Pievieno čili pastu, smalki sagriezta citrona sorgo, ingveru un apmaisot cep 1 min. 
Pievieno garneles un cep vēl 2 min, līdz mainās garneļu krāsa. Masu atdzesē.

2. Uz šķīvjiem kārto Ķīnas kāpostu, sagrieztus sīpolus, notīrītus un gabaliņos sagrieztas papaijas gabaliņus, kressalātus, 
zemesriekstus, koriandra lapas un garneles.

3. Pirms pasniegšanas salātus pārlej ar mērci, kas pagatavota, samaisot atsevišķā traukā cukuru, laima sulu, zivju mērci 
un etiķi.

SAStāVdAļAS:
2 tējk. augu eļļas
2 tējk. čili pastas
2 smalki sagriezti svaigi sagriezti citrona sorgo 
kāti vai 1 tējk. kaltēta citrona sorgo, 
kas izmērcēts karstā ūdenī 
2 ēd.k. sakapātas svaiga ingvera saknes
500 g lielu, attīrītu garneļu 
½ ķīnas kāposta 
4 sarkanie vai parastie sīpoli
1 papaija  
60 g kressalātu lapu 
60 g apceptu un sasmalcinātu zemesriekstu 
30 g sasmalcinātu svaiga koriandra lapu

KoKoSA MēRce AR LAIMU:
1 tējk. brūnā cukura 
3 ēd.k. laima sulas
2 ēd.k. taizemiešu zivju mērces
1 ēd.k. kokosa etiķa

Pagatavošana

«INKASO»
SALĀTI AR GARNELĒM
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altic International Bank” ikdienas dzīve 
nav tikai bizness, kas saistīts ar klientu 
apkalpošanu, bet arī bankas privātā dzī-

ve, un tā bankas darbiniekiem ir ļoti svarīga. 

Šī privātā dzīve rada neatkārtojamu atmosfēru, izraisa 
īpašas sajūtas bankas klientos un apmeklētajos. Turklāt 
tā nosaka bankas darbinieku savstarpējās attiecības, vei-
do iekšējo kultūru un veicina kolektīva saliedētību. 

“Baltic International Bank” privātās dzīves pamatā ir 
nemainīgas tradīcijas un noteikumi, kurus attīstīt palīdz 
bankas darbiniekiem un viņu bērniem rīkotie regulārie 
pasākumi:

• Sporta pasākumi
• Ziemassvētku un Jaungada pasākumi
• Bērnu zīmējumu izstāde 
• Bankas un tās darbinieku dzimšanas dienu 
   svinības.

Savu darbinieku bērniem mēs sniedzam iespēju strādāt 
vasaras praksi bankā, jo ceram, ka tas palīdzēs jaunie-
šiem objektīvāk izvēlēties savu nākotnes profesiju. 

Jau vairākus gadus darbojas bankas izveidotā saliedētā 
minifutbola komanda, kura 2007. gada sākumā kļuva 
par Latvijas komercbanku turnīra čempionu. 

“Baltic International Bank” privātā dzīve, kurā piedalās 
bankas darbinieki un vadība, ir emocionāli bagāta, spilg-
ta un daudzveidīga.

“B

IEKSEjA VIRTUVE
bANKAS PRIVATA DzIVE



TANTJĒMA ir viena no papildatlīdzī-
bas formām akciju sabiedrību, ražošanas 
firmu, banku un citu organizāciju vado-
šajam personālam pēc saņemtās peļņas 
rezultātiem (procents no tīrās peļņas).

1.  Uz katras banāna lapas centrā liek pa zivs filejas gabaliņam, uz kura liek nedaudz sakapāta ķiploka, ingvera un smalki 
sagrieztu laima lapu. Banānu lapu malas savieno, veidojot nelielus sainīšus.

2. Cep bārbekjū vai cepeškrāsnī 15-20 min, līdz zivs mīkstums sāk nedaudz sadalīties. Zivs gatavības pakāpi var pārbaudīt ar 
dakšiņas palīdzību.

3. Lai pagatavotu mērci, katlā liek sarīvētu mango, sakapātus sīpolus, gredzentiņos sagrieztus čili (bez sēklotnes!) un cukuru. 
Pielej ūdeni, zivju mērci un vāra uz lēnas uguns 4-5 min. 

4. Zivi uz šķīvjiem pasniedz banāna lapās. Atsevišķi traukos pasniedz mērci un piedevas.

SAStāVdAļAS:
4 baltās zivs filejas (katra pa 185 g)
4 blanšētas banānu lapas
3 ķiploka daiviņas 
1 ēd.k. sakapātas svaiga ingvera saknes 
2 laima lapas 

MANgo MēRce
½ zaļa mango 
3 sarkanie vai parastie sīpoli 
2 pākstis svaigu sarkano čili piparu
1 ēd.k. brūnā cukura
¼ gl jeb 60 ml ūdens
1 ēd.k. taizemiešu zivju mērces

Pagatavošana

«TANTjEMA»
ZIVS ZAĻĀ MANGO MĒRCĒ
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areiza produktu un ēdienu izvēle dienas 
laikā ir viens no racionālas ēdināšanas sva-
rīgākajiem priekšnoteikumiem. Izvēloties 

ēdienus brokastīm, pusdienām un vakariņām, jāņem 
vērā, kādi produkti un kāds uztura daudzums ir nepie-
ciešams tieši Jūsu ģimenes locekļiem atkarībā no katra 
cilvēka vecuma un nodarbošanās veida. 

Cilvēks, kas neēd brokastis, riskē neuzņemt vajadzīgo 
daudzumu vielu, tāpēc ātri nogurst un jau labu laiku 
pirms pusdienām sajūt nespēku. Sātīga maltīte pusdie-
nas pārtraukumā izraisa miegainību un samazina darba 
produktivitāti. 

Tas liek aizdomāties par to, kā jāveido veselīga ēdienkar-
te un kā dienas gaitā izvēlēties produktus, ko pagatavot 
brokastīs, pusdienās vai vakariņās. 

Kā jāplāno sava finanšu diena, kādam “ēdienam” būtu 
jādod priekšroka? Lai gan klienti, kam tiek sniegta indi-
viduālā apkalpošana, ir pietiekami izglītoti un izvēlīgi fi-
nanšu jautājumos, tiem tomēr ir vajadzīgas konsultācijas 
un bankas speciālista padoms. 

Individuālās apkalpošanās jomā “Baltic International 
Bank” darbojas jau 14 gadus. Šajā laikā bankai izdevies 
ne tikai izveidot, bet arī pilnveidot piedāvājamo pro-
duktu un pakalpojumu klāstu. Ir mainījusies arī mūsu 
izpratne par jēdzienu “Private Banking”. Klientu indi-
viduālās apkalpošanas veids ir pārtapis par klienta un 
bankas savstarpējo attiecību izveides, saglabāšanas un 
attīstības kultūru. 

Dažkārt, tiekoties ar klientiem, mūsu personīgie baņķie-
ri uzdod šādu jautājumu: “Kāpēc Jūs izdarījāt šādu izvēli 
un izraudzījāties “Baltic International Bank”?” Vairums 
mūsu klientu to pamato šādi: “Bankas vēlēšanās un spēja 
izprast manas vajadzības, kā arī izstrādāt un piedāvāt tie-
ši manām vajadzībām piemērotu risinājumu”. Spēja radīt 
un piedāvāt individuālu pieeju katram klientam ir mūsu 
galvenā konkurences priekšrocība. 

P

EDIENU IzVElE
PRIVATE bANKING



KLĪRINGS ir bezskaidras naudas norē-
ķinu sistēma par precēm, vērtspapīriem 
un pakalpojumiem, kas pamatojas uz 
savstarpējo prasību un saistību ieskaitu. 
Pastāv divi klīringa veidi: starpbanku 
klīrings - norēķini starp bankām do-
tās valsts juridisko personu savstarpējo 
naudas prasību ieskaita veidā;
starptautiskais valūtas klīrings – norēķi-
ni ārējā tirdzniecībā un citās valstu eko-
nomisko attiecību formās.

1.  Sablenderē ķiploku un koriandru ar 2 ēd.k. augu eļļas.
2. Uz pannas sakarsē eļļu. Apcep ķiploku un koriandra masu (~2 min). Masai pievieno un viegli apcep garneles. Ūdeni samaisa 

ar zivju mērci, pievieno cukuru un melnos piparus pēc garšas. Pievieno garnelēm. Visu cep, līdz garneles gatavas. 

SAStāVdAļAS:
6 daiviņas ķiploka
6 ēd.k. sakapāta svaiga koriandra
2 ēd.k. augu eļļas  
500 g lielu, attīrītu garneļu 
¾ gl jeb 185 ml ūdens
¼ gl jeb 60 ml zivju mērces 
1 ēd.k. cukura
svaigi malti melnie pipari

Pagatavošana

«KlIRINGS»
GARNELES AR ķIPLOKIEM TAIZEMES GAUMĒ
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ai pagatavotu ēdienus no pusfabrikātiem, 
nav nepieciešamas nekādas zināšanas un 
īpašs talants. Bet šajā gadījumā ēdiens ne-

būs garšīgs. Lai pievērstos patiešām īstai kulinārijai, gluži 
kā jebkurai citai nodarbei, un pat īstai mākslai, nepiecie-
šams aicinājums un talants vai vismaz apdāvinātība. 

“Ēdienu” gatavošanas procesu bankā var salīdzināt ar 
haute couture jeb augsta līmeņa virtuvi, jo katram mūsu 
klientam tiek pagatavots unikāls “ēdiens”, ņemot vērā 
klienta vajadzības un vēlmes. Tālāk mēs pastāstīsim par 
dažām gatavošanas metodēm, kas mūsu klientu vidū ie-
guvušas īpašu popularitāti. 

VĀRĪŠANA
(IEGULDĪJUMI FINANŠU INSTRUMENTOS)

Vārīšana ir viena no galvenajām kulinārijas metodēm. 
Mūsdienu kulinārijā izmanto dažādas vārīšanas meto-
des, kas viena no otras atšķiras pēc ilguma, intensitātes 
un izmantojamajiem traukiem. Jebkuras izmaiņas vārī-
šanas procesā ietekmē ēdiena garšu, smaržu, konsistenci 
un barības vielu daudzumu. Patiesībā vārīšana ir visai 
sarežģīta un smalka metode, ko lieto pārtikas produktu 
apstrādē. Tieši tāpēc garšīgas zupas izdodas pagatavot ti-
kai augsti kvalificētiem pavāriem. 

Tā kā “Baltic International Bank” darbinieki patiešām 
ir finanšu virtuves augsti kvalificēti “kulināri”, vairums 
mūsu klientu savus naudas līdzekļus vēlas ieguldīt finan-
šu instrumentos, kas tika “izvārīti” mūsu “virtuvē”. 

Piedaloties “gatavošanas” procesā kopā ar bankas spe-
ciālistiem, Jūs varat izveidot individuālu vērtspapī-
ru portfeli, izmantojot ASV un citu valstu fondu tirgu 
instrumentus, vai izvēlēties jau izveidotus ieguldījumu 
portfeļus. “Baltic International Bank” veic darījumus ar 

šādiem vērtspapīriem: Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma 
parādzīmēm, Latvijas Republikas korporāciju emitētām 
akcijām, Lietuvas un Igaunijas valsts un korporāciju emi-
tētiem vērtspapīriem, Eiropas valstu, ASV un NVS valstu 
emitentu emitētām akcijām, obligācijām un vekseļiem, 
kā arī citiem finanšu instrumentiem. Jāpiemin arī tāds 
interesants ieguldījumu veids kā ieguldījumi nekustamā 
īpašumā vai uzņēmumos. 

Ja Jums kaut kāda iemesla dēļ nav iespējas piedalīties “ga-
tavošanas” procesā, mūsu speciālisti piedāvās Jums savus 
pakalpojumus: uzticības operācijas (trasts) ar vērtspapī-
riem vai Krievijas Federācijas ieguldījumu fondu (ПИФ) 
līdzdalības daļu (paju) vai ASV pārvaldītāju fondu daļu 
jeb ieguldījumu apliecību (mutual funds) iegādi.

L

GATAVOSANAS PROCESS



MEDIO ir biržas darījumu izpildes 
termiņš, kas iekrīt mēneša vidū (15. 
datumā). Līdztekus medio biržā tiek 
piemērots arī cits norēķinu termiņš - 
darījumiem, kuri notiek pēdējā mēneša 
datumā (ultimo). Darījuma izpildes ter-
miņš pēc tā dalībnieku vienošanās var 
tikt pagarināts, trešajai pusei noslēdzot 
raporta vai deporta darījumus.

1.  Vok pannā liek mīdijas, rupji sagrieztu koriandru, citrona sorgo un ingveru. Pielej ūdeni, uzliek vāku un vāra uz lielas uguns 
5 min, līdz mīdijas atveras (tās, kas neatveras, izmet). Pārliek mīdijas citā traukā. Buljonu nokāš vai izņem no tā koriandru, 
citrona sorgo un ingveru. 

2. Uz vidēji lielas uguns uzsilda eļļu. Pievieno gabaliņos sagrieztus sīpolus, gredzentiņos sagrieztu čili un apmaisot cep 3 min, 
līdz sīpols kļūst mīksts. Pievieno mīdijas, buljonu un kokosa etiķi un vāra vēl 2 min, līdz mīdijas sasilst. 

3. Pasniedz, pārkaisot ar koriandra lapām.

SAStāVdAļAS:
1 ½ kg mīdiju gliemežvākos 
6 koriandra augus
3 kāti svaiga citrona sorgo vai 1 ½ ēd.k. 
kaltēta citrona sorgo, kas izmērcēts karstā ūdenī 
½ gl sakapātas svaiga ingvera saknes 
(nepieciešama ~ 5 cm gara sakne) 
½ gl vai 125 ml ūdens
1 ēd.k. augu eļļas 
1 sarkanais sīpols 
2 pākstis svaigu sarkano čili piparu 
2 ēd.k. kokosa etiķa
svaiga koriandra lapas

Pagatavošana

«MEDIO»
MĪDIJAS KOKOSA ETIķĪ
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CEPŠANA
(IEGULDĪJUMI ALTERNATĪVAJOS INSTRUMENTOS)

Cepšana ir ātrākais ēdiena pagatavošanas veids, izman-
tojot uzkarsētu eļļu - vārot eļļā un pat eļļas tvaikos. Cep-
šana bez taukvielām nav iespējama. Cepšanu visbiežāk 
lieto austrumnieku ēdienu gatavošanā: Vidusāzijas, 
Tuvo Austrumu un ķīniešu virtuvē.

Kulinārijas ziņā cepšana ir ārkārtīgi atbildīgs process, 
kur daudz lielākā mērā nekā citos procesos no pavāra 
tiek prasīta īpaša uzmanība un koncentrēšanās. Pie-
tiek tikai uz mirkli aizmirst par plīti, un ēdiens var 
piedegt vai pat sadegt, kaut gan pirms minūtes tas vēl 
nebija gatavs. 

No kulinārijas mākslas viedokļa pastāv 6 cepšanas veidi:
apcepšana (grauzdēšana), apbrūnināšana, viegla apcep-
šana, ēdiena gatavošana vidēji lielā un lielā eļļas daudzu-
mā (friterī) un cepšana eļļas tvaikos. 

Finanšu jomā alternatīvo instrumentu ieguldījumu ir 
krietni vairāk par 6. Un tas ir patiešām brīnišķīgi, jo 
Jūs nekas neierobežo un varat savu aizraušanos pār-
vērst par ieguldījumiem, tādējādi apvienojot patīkamo 
ar lietderīgo. 

Par alternatīvo ieguldījumu objektiem var būt pulksteņi, 
antīki priekšmeti un mākslas darbi, juvelierizstrādāju-
mi, dārgakmeņi un akmeņi, vīnu kolekcijas, senie bon-
sai kociņi, mūsdienu mākslas darbi un daudz kas cits. 

KONSERVĒŠANA
(SEIFU GLABĀTUVE UN NOGULDĪJUMI)

Pārtikas produktu konservēšana ir produktu apstrāde ar 
mērķi pasargāt tos no bojāšanās ilgstošas glabāšanas lai-
kā. Pārtikas produktus var konservēt jebkādos traukos. 
Tomēr augstākās kvalitātes konservus var iegūt, kon-
servēšanas procesā stingri ievērojot visus noteikumus 
– burkas jāsterilizē un jāglabā hermētiski noslēgtas. 

Ja vēlaties “iekonservēt” savus naudas līdzekļus vai vēr-
tības, piedāvājam Jums izmatot klasisko pakalpojumu kā 
daļu no individuālās apkalpošanas – abonēt individuālo 
seifu bankas seifu glabātavā. 

Jūsu vērtslietas un dokumenti būs drošībā, jo seifu glabā-
tuve atrodas bankas telpās, par seifā glabājamām vērtslie-
tām ir zināms tikai Jums, savukārt informācija par seifu 
glabātuves klientu ir zināma tikai personīgajam baņķie-
rim. Ja Jūs nepagarināt seifa nomas līgumu, neierodaties 
bankā un neizņemat Jums piederošās vērtslietas, mēs ap-
ņemamies tās glabāt 60 gadus. 

Pie “konservēšanas” veidiem pieder arī naudas nogul-
dījums (depozīts) – viens no senākajiem un populā-
rākajiem brīvo naudas līdzekļu izvietošanas veidiem. 
Mēs piedāvājam dažādu veidu īstermiņa un ilgtermiņa 
noguldījumus: depozītu bērniem jeb pilngadības krāj-
kontu, standarta depozītu, uzticības depozītu un ienā-
kumu depozītu. 

GATAVOSANAS PROCESS



KONTANGO bankas leksikā nozīmē 
starpību starp valūtas kursu pēc noteikta 
termiņa un aktuālo kursu. Biržas leksikā 
tas nozīmē operācijas pagarināšanu ar 
paaugstinājumu, kad spēcīgas akcijas 
tiek pārdotas bankai, saņemot noteiktu 
procentu uz nākotnes dividenžu rēķina.

1.  Novāra rīsu pārslas. Nolej ūdeni un nosusina.
2. Vok pannā uzkarsē sviestu. Pievieno smalki sagrieztu ķiploku, sīpolu un plānās strēmelītēs sagrieztu cūkgaļu. Apmaisot cep 

3 min, līdz gaļa kļūst tumšāka. Masu samaisa ar rīsu pārslām.
3. Lai pagatavotu mērci, atsevišķā traukā samaisa zivju mērci, cukuru, laima sulu, sojas mērci un tomātu mērci. Pievieno 

sagatavotajai masai un labi samaisa. Pievieno pupiņu asnus, garneles un, labi apmaisot, cep vēl 5 min, līdz pupiņu asni kļūst 
mīksti. Garšai pievieno maltus melnos piparus. Ēdienu servē uz šķīvja, pārkaisot ar zemesriekstiem. Dekorē ar koriandra 
lapām un laima šķēlītēm.

SAStāVdAļAS:
250 g rīsu pārslu
4 ēd.k. zemesriekstu sviesta
2 daiviņas ķiploka
1 sīpols
125 g cūkgaļas filejas                   
1 ēd.k. taizemiešu zivju mērces 
1 tējk. cukura
½ laima sulas
1 ēd.k. gaišās sojas mērces 
1 ēd.k. tomātu mērces 
220 g jauno pupiņu asnu
125 g vārītu, attīrītu garneļu 
malti melnie pipari
50 g apceptu, sasmalcinātu sālīto zemesriekstu 
1 ēd.k. sakapātas svaiga koriandra saknes 
1 laims 

Pagatavošana
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DESERTS
(LIFESTYLE MANAGEMENT)

Ja runājam par svētku galdu, bez konditorejas izstrādā-
jumiem iztikt nevar, jo tieši konditorejas izstrādājumi 
īstu svētku noskaņu. Vislabākais veids, kā parādīt savu 
kulinārijas meistarību, ir pagatavot brīnišķīgu desertu! 
Turklāt tas jādara tā, lai pēc sātīgām vakariņām viesi no-
teikti gribētu iedzert tēju un nobaudīt Jūsu pagatavoto 
saldo ēdienu! 

Gluži tāpat kā svētku galds nav iedomājams bez deserta, 
arī individuālā apkalpošana nav iedomājama bez īpa-
šā “deserta” – t.s. dzīves stila pārvaldības pakalpojuma  
(Lifestyle Management). Risināmo uzdevumu loks ir 
diezgan plašs, sākot ar dažādu pasākumu organizēšanu 
(oficiālas tikšanās un saviesīgi vakari draugiem), aviobi-
ļešu, viesnīcu, galdiņu rezervēšanu visās pasaules valstīs 
un beidzot ar dažādu ceļojuma laikā radušos problēmu 
risināšanu un neērtību novēršanu. 

KULINĀRIJAS METOŽU 
KOMBINĒŠANA
(WAELTH MANAGEMENT)

Māka brīvi kombinēt kulinārijas metodes pavāram ir 
ārkārtīgi svarīga. Galu galā vairums ēdienu tiek gatavo-
ti, izmantojot vairākas kulinārijas metodes, pārejot no 
vienas pie nākamās, bieži vien neievērojot secību. Tāpēc 
īpaši svarīgi ir izprast, ko tad īsti nozīmē labi gatavot. 
Īsumā, tā ir prasme improvizēt, pagatavot jebkuru ēdie-
nu bez receptes, bet garšīgi!

Turīgiem klientiem, kuru aktīvu vērtība sasniegusi tādu 
līmeni, kad aktuāls kļūst aktīvu pārvaldīšanas jautā-
jums, mēs piedāvājam kapitāla pārvaldīšanas pakalpo-
jumu (Wealth Management). Prakse liecina, ka vairākos 

gadījumos kapitāla pārvaldībai ir zemāks ienesīgums 
nekā ieguldījumiem finanšu instrumentos (piemēram, 
ieguldījumiem akcijās), toties, pateicoties ieguldījumu 
daudzveidībai, kapitāla pārvaldībā pastāv mazāks tirgus 
risks. Kapitāla pārvaldīšanā pielieto komplekso pieeju, 
izmantojot visus bankai pieejamos līdzekļus un zināša-
nas. Šāda pieeja ir vērsta uz klientam piederošā kapitāla 
saglabāšanu un vairošanu. 

GATAVOSANAS PROCESS
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gAdA pāRsKATs 
pAR 2006. gAdu

Cienījamās dāmas un godātie kungi! 

Baltic International Bank vadības vārdā jūsu vērtējumam nododam mūsu 2006. gada finanšu pārskatus. 

2006. gads Bankai ir bijis visveiksmīgākais. Augošas konkurences apstākļos mēs spējām veiksmīgi īstenot 
uzstādītos mērķus un pabeigt 2006. gadu ar rekordlielu tīro peļņu 2,93 miljonu latu apmērā, tādējādi nodemonstrējot 
vienus no visaugstākajiem rentabilitātes rādītājiem starp  Latvijas komercbankām. 

Baltic International Bank uzmanības lokā joprojām paliek mūsu klientu individuālajām vajadzībām piemēroto 
bankas pakalpojumu un produktu  attīstīšana. 2006. gadā bankas galvenie centieni tika vērsti uz pastāvīgu darba 
efektivitātes paaugstināšanu un piedāvājamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Rezultātā klientu noguldījumu 
un noslēgto trasta līgumu kopējā summa pārskata gadā palielinājās par 23 procentiem un veidoja 89 miljonu 
latu (no 72 miljonu latu pēc stāvokļa uz 2005. gada 31. decembri). Termiņnoguldījumu summa pēc stāvokļa uz 
2006. gada 31. decembri sasniedza rekordaugstu līmeni - 20,5 miljonu latu, kas veidoja gandrīz 26 procentus no 
bankas kopējā pasīvu apjoma. 

Kreditēšana ir viena no galvenajām Baltic International Bank attīstības jomām. Bankas kredītportfeļa tīrā vērtība 
pieauga par 58 procentiem, veidojot 31,3 miljonu latu pēc stāvokļa uz 2006. gada 31. decembri. Bankas tīrais procentu 
ienākums palielinājās par gandrīz 37 procentiem, sasniedzot rekordlīmeni  - 2,95 miljonu latu. 

Baltic International Bank darbība finanšu pakalpojumu tirgos attīstās dinamiski. 2006. gadā Bankas ieguldījumi 
finanšu instrumentos pieauga par 78 procentiem un veidoja gandrīz 12 procentus no kopējā aktīvu apjoma (šis rādītājs 
2005. gada beigās bija 7 procenti); bankas kopējie ienākumi no saņemtajām dividendēm un tirdzniecības darījumu 
tīrās peļņas 2006. gadā veidoja 1 519,7 tūkst. latu, par 18 procentiem pārsniedzot pagājušā gada rezultātu. 

Bankas 2006. gada kopējo finanšu rezultātu lielā mērā sekmēja veiksmīgas operācijas nekustamo īpašumu 
tirgū. Bankas kopējā peļņa no nekustamā īpašuma pārvērtēšanas un pārdošanas pārskata gadā veidoja 1,4 miljonu 
latu. ņemot vērā bankas klientu lielo pieprasījumu pēc pakalpojumiem nekustamo īpašumu jomā, kā arī pozitīvo 
pieredzi, ko banka guvusi, veicot ieguldījumus īpašumā, 2006. gadā tika pieņemts lēmums nodibināt bankas asociēto 
uzņēmumu “BIB Real Estate”. uzņēmuma “BIB Real Estate” dibināšanas mērķis – attīstīt mūsu klientiem piedāvātos 
pakalpojumus nekustamā īpašuma darījumu jomā. 

2006. gads bankas darbībā zīmīgs ar svarīgiem notikumiem, tajā skaitā: 

· starptautiskā kredītvērtējuma aģentūra moody’s Investors service apstiprināja Baltic International Bank 
noguldījumiem piešķirtos reitingus B1/Np un finansiālās stabilitātes reitingu E+ līmenī. visiem reitingiem noteikts 
stabils nākotnes vērtējums. moody’s atzīmēja bankas rentabilitātes rādītāju un izsniegto kredītu kvalitātes uzlabošanos, 
saprātīgu tirgus riska pārvaldīšanas politiku un spēju uzturēt pietiekamu kapitalizācijas līmeni. 

· Informācijas tehnoloģiju jomā tika uzsākta jaunās tehnoloģiski progresīvās banku sistēmas T-24 (Temenos 
group Ag, šveice) uzstādīšana. šī sistēma ļauj ieviest virkni bankas produktu un pakalpojumu, kuru pamatā ir 
attālinātās pieejas princips, kā arī optimizēt bankas biznesa procesus, ievērojot visaugstākos pasaules standartus. 

PADOMES PRIEKSSEDETAJA 
UN VALDES PRIEKSSEDETAJA ATSKAITE 
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Leonīds Kramnojs
padomes priekšsēdētājs

valērijs Belokoņs
valdes priekšsēdētājs

· Baltic International Bank turpināja paplašināt savu darbību ārvalstīs, 2006. gada februārī atvērot pārstāvniecību 
Londonā. darījumu partneri un klientu pārstāvji saņēma jaunāko informāciju par bankas attīstības plāniem 
Lielbritānijā. pašlaik pārstāvniecības darbinieki veic aktivitātes saistībā ar Baltic International Bank pirmās filiāles 
atvēršanu Londonā. 

· maskavā atvērtās bankas pārstāvniecības iestāšanās Krievijas banku asociācijā kļuva par vienu no ievērojamiem 
notikumiem pārskata gadā. mēs ceram, ka mūsu dalība Asociācijā veicinās bankas darījumu attiecības ar Krievijas 
partneriem un pavērs plašākas iespējas mūsu klientiem domāto jaunu investīciju projektu meklēšanai. 

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

Baltic International Bank pastāvīgi pārskata savas “pazīsti savu klientu” principa ievērošanu un noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošās procedūras, ņemot vērā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
un auditoru ieteikumus. šobrīd mēs esam iesaistījušies klientu dokumentu sistematizācijas sistēmas pilnveidošanā. 
sīkākā informācija atrodama šo finanšu pārskatu 3. pielikumā sadaļā “Reputācijas risks”. 

Bankas plānos 2007. gadam paredzēta individuālās apkalpošanas (private banking) tālākā attīstība, jaunās banku 
sistēmas palaišana ekspluatācijā, Bāzele II projekta praktiska īstenošana, pārcelšanās uz jaunām centrālā ofisa telpām, 
pārstāvniecības atvēršana Kijevā u.c. 

Nobeigumā vēlamies pateikties visiem mūsu klientiem un partneriem par veiksmīgu sadarbību un savstarpējo 
uzticību. priecājamies par iespēju īpašu pateicību izteikt bankas darbiniekiem par pievēršanos korporatīvajām 
vērtībām, raženu darbu un augstu profesionalitāti. 

2007. gada 26. martā

PADOMES PRIEKSSEDETAJA 
UN VALDES PRIEKSSEDETAJA ATSKAITE 
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PADOME (2006. 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 (2006. 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 -

2006. gadā nav veiktas izmaiņas a/s “Baltic International Bank” padomes un valdes sastāvā.

PADOMES UN VALDES SASTAVS 
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PAZINOJUMS PAR VADIBAS ATBILDIBU

Rīgā,          2007. gada 26. martā

Finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz  attaisnojuma dokumentiem un atspoguļo lietu reālo stāvokli Bankā 
uz 2006. gada 31. decembri, kā arī  tās darbības rezultātus un naudas plūsmu par periodu, kas noslēdzās 2006. gada 
31. decembrī. 

Bankas vadība apliecina, ka 33 - 78. lpp. iekļautie Bankas finanšu pārskati par laika posmu no 2006. gada  
1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, tika sagatavoti, konsekventi ievērojot atbilstošus grāmatvedības uzskaites 
principus. vadības lēmumi un pieņēmumi par pārskata sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi. Bankas vadība 
arī apliecina, ka šie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, saskaņā ar 
darbības turpināšanas principu, un pilnībā ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātos Banku gada 
pārskatu sagatavošanas noteikumus. 

Bankas vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu 
veikšanu, lai nodrošinātu Bankas aktīvu saglabāšanu un novērstu un atklātu krāpšanas gadījumus un citas 
prettiesiskas darbības. Bankas vadība ir atbildīga arī par Bankas pārvaldīšanu, pilnībā ievērojot Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas apstiprinātos kredītiestāžu 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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As “Baltie International Bank” akcionāriem:

Ziņojums par finanšu pārskatiem
mēs esam veikuši pievienoto As “Baltie International Bank” (turpmāk tekstā - Banka) 2006. gada finanšu pārskatu, 

kas atspoguļoti no 33. līdz 78. lappusei, revīziju. Bankas revidētie finanšu pārskati ietver 2006. gada 31. decembra 
bilanci, 2006. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā 
arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu
vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajos sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 

saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas savienība, un Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas prasībām. šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, 
kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu 
un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu 
grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidentu atbildība
mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. 

mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas 
prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku 
neatbilstību. Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos 
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu 
vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. veicot šo 
riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu 
un tajos sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet 
nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu 
vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu. 
uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS
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Atzinums
mūsuprāt, iepriekš minētie Bankas finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo 

stāvokli uz 2006. gada 31. decembri, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006. gadā 
saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas savienība, un Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas prasībām. Neizsakot piezīmi, mēs vēršam jūsu uzmanību padomes priekšsēdētāja un valdes 
priekšsēdētāja ziņojumam un finanšu pārskatu 3. pielikumam ,,Risku pārvaldīšana”, kas apraksta pašreizējo situāciju 
,,pazīsti savu klientu” procedūru un kontroļu uzlabošanā.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
mēs esam iepazinušies ar Bankas vadības ziņojumu par 2006. gadu, kas atspoguļots no 3. līdz 4. lappusei, un 

neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā ziņojumā un 2006. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu 
informāciju.

deloitte Audits Latvia sIA
Licences № 43

Rīga, Latvija
2007. gada 26. marts

Kenneth Taylor Hansen
prokūrists

silvija gulbe
zvērināta revidente
sertifikāts  №  142

NEATKARIGU REVIDENTU ZINOJUMS
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Pielikumi 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

procentu ienākumi 4 4 051 662 2 867 026

procentu izdevumi 5 (1 103 673) (711 666)

Tīrie procentu ienākumi 2 947 989 2 155 360

Komisijas naudas ienākumi 6 2 410 501 2 160 425

Komisijas naudas izdevumi 7 (974 526) (766 916)

Tīrie komisijas naudas ienākumi 1 435 975 1 393 509

dividenžu ienākumi  27 988 7 414

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa 8 1 491 690 1 284 763

Citi parastie ienākumi 9 833 678 8 355

Pamatdarbības ienākumi kopā 6 737 320 4 849 401

Administratīvie izdevumi 10 (3 129 273) (2 553 656)

Nemateriālo aktīvu amortizācija,

pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana 24, 25 (247 839) (223 517)

Citi parastie izdevumi 11 (126 400) (104 186)

Pamatdarbības izdevumi kopā (3 503 512) (2 881 359)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem

un  ārpusbilances saistībām 12 (606 679) (235 797)

uzkrājumu samazināšanas ienākumi 12 98 948  217 198

peļņa no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas 13 619 640 242 000

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 3 345 717 2 191 443

uzņēmumu ienākuma nodoklis 14 (419 352) (28 231)

Pārskata gada peļņa  2 926 365  2 163 212

peļņa uz vienu akciju 36 1.92239 1.42106

pielikumi no 38. līdz 78. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 33. līdz 78. lapai ir apstiprinājusi valde 2007. gada 26. martā.

PELNAS UN ZAUDEJUMU APREKINS
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

Leonīds Kramnojs
padomes priekšsēdētājs

valērijs Belokoņs
valdes priekšsēdētājs
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AKTĪVI Pielikumi 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 16 6 650 769 5 447 147

prasības pret kredītiestādēm 18 21 344 711 39 583 723

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 7 425 238 4 813 285

   Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 19 7 183 973 4 735 801

   Atvasinātie līgumi 20 241 265 77 484

pārdošanai pieejamie vērtspapīri 21 173 631 135 334

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 22 1 569 938 201 858

Kredīti 23 31 329 587 19 793 414

Nemateriālie aktīvi 24 210 605 177 181

pamatlīdzekļi 25 4 164 325 1 253 100

Investīciju īpašums 26 2 005 304 1 465 000

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 27 429 009 -

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 28 871 447 346 832

pārējie aktīvi 29 2 638 370 1 315 128

Kopā aktīvi 78 812 934  74 532 002

Turpinājums 35. lpp.

pielikumi no 38. līdz 78. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 33. līdz 78. lapai ir apstiprinājusi valde 2007. gada 26. martā.

BILANCE UN ARPUSBILANCES POSTENI
uz 2006. gada 31. decembri

Leonīds Kramnojs
padomes priekšsēdētājs

valērijs Belokoņs
valdes priekšsēdētājs
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Nobeigums. Sākums 34. lpp.

PASĪVI Приложения 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 30 116 059 122 496

Termiņsaistības pret kredītiestādēm 30 1 992 030 593 000

Noguldījumi 31 62 831 195 63 655 452

Emitētie parāda vērtspapīri 32 964 800  1 111 875

Atvasinātie līgumi 20 56 721  23 286

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 33 1 066 431 473 009

Atliktās nodokļu saistības 14 213 620 159 232

pārējās saistības 34 787 914 454 373

pakārtotās saistības 35 50 568 132 048

Kopā saistības 68 079 338  66 724 771

Kapitāls un rezerves 36 10 733 596 7 807 231

Apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285  7 611 285

Rezerves kapitāls 545 024  545 024

uzkrātie  zaudējumi (349 078) (2 512 290)

pārskata gada peļņa 2 926 365  2 163 212

Kopā pasīvi 78 812 934  74 532 002

āRpusBILANCEs pOsTEņI

galvojumi un garantijas 37 1 498 528  256 682

ārpusbilances saistības pret klientiem 37 4 012 149  4 436 349

Kopā ārpusbilances posteņi 5 510 677  4 693 031

pielikumi no 38. līdz 78. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 33. līdz 78. lapai ir apstiprinājusi valde 2007. gada 26. martā.

Leonīds Kramnojs
padomes priekšsēdētājs

valērijs Belokoņs
valdes priekšsēdētājs

BILANCE UN ARPUSBILANCES POSTENI
uz 2006. gada 31. decembri
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Apmaksātais 

pamatkapitāls

Rezerves 

kapitāls

Uzkrātie 

zaudējumi 

/ Nesadalītā 

peļņa KOPĀ

LVL LVL LVL LVL

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

pārskata gada peļņa - - 2 926 365 2 926 365

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

pielikumi no 38. līdz 78. lapai ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa.

šos finanšu pārskatus no 33. līdz 78. lapai ir apstiprinājusi valde 2007. gada 26. martā.

KAPITALA UN REZERVJU IZMAINU PARSKATS
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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Pielikumi 2006 2005

LVL LVL

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 14 3 345 717  2 191 443

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums 24,25 247 839  223 517

uzkrājumu nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām pieaugums 12 507 731 18 599

ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa) 8 (1 191 204) (205 961)

Nerealizētā (peļņa) no patiesajā vērtībā caur peļņas

 vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem 13 (619 640) (242 000)

(peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 9 (823 575) (3 052)

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības

rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 1 466 868 1 982 546

Kredītu un debitoru parādu (pieaugums) 23 (12 234 931) (4 111 527)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (pieaugums) 21 (38 297) -

Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums) 19,20 (2 611 953) (2 676 520)

uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums 28 (533 417) 12 534

pārējo aktīvu (pieaugums) 29 (1 898 346) (1 067 386)

Noguldījumu no pārejiem klientiem (samazinājums)/pieaugums 31 (881 257) 27 866 543

Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību pieaugums/(samazinājums) 20 33 435 (41 724)

uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums 33 228 458 206 163

pārējo saistību pieaugums 34 295 763 130 144

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums pamatdarbības rezultātā (16 173 677)  22 300 773

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde) 24,25 (3 756 595) (267 283)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 24,25 2 022 685  8 338

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde) 27 (429 009) -

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu (iegāde) 22 (1 368 080) -

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu pārdošana 22 - 190 000

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)  ieguldījumu darbības rezultātā (3 530 999) (68 945)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

pakārtoto saistību piesaistīšana 35 - 7 168

Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai 35 (81 480) (229 195)

parāda vērtspapīru emisija 32 - 1 111 875

parāda vērtspapīru (atpirkšana) 32 (147 075) -

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums 

finansēšanas darbības rezultātā (228 555)  889 848

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (19 933 231)  23 121 676

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 17 44 018 772  20 691 135

ārvalstu valūtas nerealizētie zaudējumi 8 1 191 204 205 961

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 17 25 276 745 44 018 772
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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 ir 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 POLITIKA UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

Apliecinājums par atbilstību 
Bankas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas savienības (Es) apstiprinātajiem un 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. 
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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, kas nepieciešamas skaidra un patiesa priekšstata sniegšanai saskaņā ar Es apstiprinātiem 
starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (sFps), kurus pieņēma Es.

Jauno un pārstrādāto standartu piemērošana
Tekošajā gadā Banka piemērojusi visus jaunus un pārstrādātos starptautisko grāmatvedības standartu padomes 

(IAsB) izdotus starptautiskos finanšu pārskatu standartus (IFRs) un starptautisko finanšu pārskatu standartu 
interpretācijas komitejas (IFRIC) izdotus  skaidrojumus, kurus apstiprināja Eiropas Kopienu Komisija (EK) un kuri 
attiecas uz Bankas veiktajām operācijām. šo jauno un pārskatīto standartu un interpretāciju pieņemšanas rezultātā 
netika mainīta Bankas grāmatvedības uzskaites metode.

zemāk uzskaitīto grozījumu un interpretāciju pieņemšana nav radījusi būtiskas izmaiņas Bankas grāmatvedības 
uzskaites politikā:

19. sgs  Izmaiņas – Aktuārie guvumi un zaudējumi, grupas plāni un informācijas atklāšana;
21. sgs  Izmaiņas – Ieguldījumu darbība ārvalstīs;
39. sgs Izmaiņas – Naudas plūsmas riska ierobežošanas uzskaite grupas darījumos;
39. sgs  Izmaiņas – patiesās vērtības opcija;
39. sgs  un 4.sFps Izmaiņas – Finanšu garantiju līgumi;
1. sFps  Izmaiņas, starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana;
6. sFps, derīgo izrakteņu pētniecība un novērtēšana;
4. sFpIK, Nomas elementa identificēšana darījumā;
5. sFpIK, Tiesības uz daļām, kas rodas sakarā ar fondiem izņemšanai no ekspluatācijas, atjaunošanai un 

ekoloģiskajai rehabilitācijai; un
6. sFpIK, saistības, kas rodas no līdzdalības konkrētā tirgū – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.
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par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri



gAdA pāRsKATs 
pAR 2006. gAdu

40

7. sFps Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana (piemērojami sākot no 2007.gada 1. janvāra);
8. sFps,  segmenti (piemērojami pārskata periodiem sākot no 2008.gada 1. janvāra) (Es vēl nav apstiprinājusi);
7. sFpIK, Korekciju metodes pielietošana atbilstoši 29. sgs (piemērojama sākot no 2006.gada 1. marta);
8. sFpIK, 2. sFps pielietošanas sfēra (piemērojama sākot no 2006.gada 1. maija) (Es vēl nav apstiprinājusi);
9. sFpIK, Iegulto atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana (piemērojama sākot no 2006. gada 1. jūnija);
10.sFpIK, starpposma finanšu informācija un vērtības samazināšanās (piemērojama sākot no 2006.gada 

1.novembra) (Es vēl nav apstiprinājusi);
11. sFpIK 2.sFps – Koncernu un pašu akciju darījumi (piemērojama sākot no 2007.gada 1. marta) (Es vēl nav 

apstiprinājusi); un
12. sFpIK, Koncesijas vienošanās pakalpojumu sniegšanai (piemērojama sākot no 2008.gada 1.janvāra) (Es vēl 

nav apstiprinājusi). 

šo standartu piemērošana radīs nepieciešamību papildināt finanšu pārskatu pielikumus, bet tā būtiski neietekmēs 
Bankas finanšu pārskatus.

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 31.12.2006.

Latvijas Bankas kurss

  uz 31.12.2005.

1 BYR =   LvL 0.000250 LvL 0.000275

1 EuR = LvL 0.702804 LvL 0.702804

1 gBp =   LvL 1.048000 LvL 1.021000

1 RuB = LvL 0.020300 LvL 0.020600

1 usd = LvL 0.536000 LvL 0.593000
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Ienākumu un izdevumu uzskaite
visi procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti finanšu pārskatos vadoties no uzkrāšanas principa. 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.
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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 pārdošanai 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,  uzrādāma 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.

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

darījumi (swap) sākotnēji bilancē tiek atzīti to iegādes vērtībā, 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. 
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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 plūsmas tagadnes vērtību. Tā kā 
Bankas kredītu portfelī galvenokārt ir kredīti, kas ir nodrošināti ar nekustamo 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 samazināšanās 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 izvēles pamatā ir pieņēmums, 
ka nemateriālais aktīvs derīguma laikā nepārtraukti zaudē savu vērtību. 

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 lietderīgās lietošanas laiku. 

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 postenī “peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 
pārvērtēšanas”. 

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.
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Finanšu aktīvu un pasīvu patiesā vērtība 
patiesās vērtības pamatā ir Bankas turpmākās darbības nolūki attiecībā uz finanšu aktīvu un saistību definēšanu, 

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 atvasinātos 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.

Asociētie uzņēmumi
Asociētie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kuros Bankai ir būtiska ietekme, bet nav kontroles pār uzņēmumu, t.i., 

nav iespējas ietekmēt šo uzņēmumu finanšu un darbības politikas noteikšanu. Bankas finanšu pārskatos ieguldījumi 
asociēto uzņēmumu pamatkapitālā uzrādīti pēc pašizmaksas. vismaz vienreiz gadā tiek veikta pārbaude ar mērķi 
noteikt vērtības samazināšanos. Ieguldījumi pārdošanai vai likvidācijai paredzēto asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 
tiek atspoguļoti pēc to iegādes vērtības, atskaitot uzkrājumus jebkāda veida zaudējumiem, un tiek iekļauti pārdošanai 
pieejamo vērtspapīru sastāvā. 

Novērtējumu un pieņēmumu pielietošana
sagatavojot finanšu pārskatus, Bankas vadība izdara novērtējumus un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatos 

atspoguļotās aktīvu un saistību summas uz finanšu pārskatu sagatavošanas datumu, kā arī  ienākumu un izdevumu 
summas pārskata gadā. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šiem novērtējumiem.
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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.

Nodokļi (Pievienotās vērtības nodoklis)
Banka veic gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus, tajā  skaitā nodrošina finanšu pakalpojumu 

sniegšanu Eiropas savienības teritorijā nereģistrētām personām. Likuma “par pievienotās vērtības nodokli” 10. panta 
pirmās daļas 6. punkts nosaka, ka ar nodokli apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli 
(priekšnodoklis ir pievienotās vērtības nodokļa summa ,kas samaksāta avansā) no budžeta maksājamās nodokļa 
summas atskaitīt nodokļa summas, kas norādītas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos par 
iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu pakalpojumu nodrošināšanai, kuri minēti šā likuma 6. 
panta pirmās daļas 17. punktā, ja pakalpojuma saņēmējs ir Eiropas savienības teritorijā nereģistrēta persona. 

Lai varētu piemērot likuma 10. panta pirmās daļas 6. punktā paredzētās tiesības, Banka kopš 2006. gada 1. janvāra 
nodrošina atsevišķo uzskaiti par veiktajiem apliekamiem un neapliekamiem darījumiem un sniegtajiem finanšu 
pakalpojumiem Eiropas savienības teritorijā nereģistrētām personām, atsevišķi uzskaita apliekamo darījumu veikšanai 
izmantojamās preces (pakalpojumus) un neuzskaita atsevišķi preces (pakalpojumus), kuras vienlaikus izmanto gan 
apliekamo, gan neapliekamo darījumu veikšanai, tajā skaitā finanšu pakalpojumu nodrošināšanai Eiropas savienības 
teritorijā nereģistrētām personām. pvN atsevišķās uzskaites rezultātā Banka par 2006. gadu atskaitīja kā priekšnodokli 
70,6 tūkst.latu. 

Pārklasifikācija
vajadzības gadījumos finanšu pārskatos iekļautās summas, kas attiecas uz iepriekšējo pārskata periodu, ir 

pārklasificētas, lai nodrošinātu to atbilstību pārskata gada atspoguļojumam. 

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

finanšu aktīvu zaudējumu rezultātā nav notikusi vērtības samazināšanās, tiek aplēsts, kad un kādā apmērā ir gaidāma 
attiecīga naudas plūsma. Finanšu instrumentu novērtēšanas process izklāstīts 2. pielikumā „grāmatvedības politika 
un novērtēšanas principi”.
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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 risks, procentu likmju risks, tirgus risks un operacionālais risks. 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 trīs komitejas  - Kredītkomiteja, Resursu uzraudzības komiteja un Klientu 
darbību izvērtēšanas 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. 
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Bankas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” 
politikas un procedūras satur sekojošus pamatprincipus:  

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

2006.gada laikā Banka nopietni strādāja pie aktīvo klientu bāzes padziļinātās izpētes un dokumentēja tās rezultātus :
1. papildus informācija par atsevišķu klientu patieso labuma guvēju statusu; 
2. Klientu darbības profili.

2006. gada septembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pārbaudīja Bankas veiktos  pasākumus, kas 
nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un principa “pazīsti savu klientu” ievērošanu, kā arī 
pārbaudīja atbilstošus dokumentus.

minētās pārbaudes un nepilnību atklāšanas rezultātā Banka pieņēma lēmumu pilnveidot instrukciju par 
klientu dokumentācijas glabāšanas sistēmu. šis lēmums tika apstiprināts Bankas valdē un saskaņots ar FKTK. 
Tas palīdzēs būtiski mazināt operacionālo un reputācijas riskus, kas saistīti ar klientu dokumentu glabāšanu un 
apriti. Tā kā ir noteikts pārejas periods, kas ir nepieciešams esošās sistēmas pārveidei, jaunā instrukcija stāsies 
spēkā 2007. gada 2. aprīlī.

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 pārvērst 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.

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. 
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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.

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
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Kredīti 2 320 646 1 903 115

prasības pret kredītiestādēm 1 339 401 792 717

Ieguldījumi vērtspapīros 376 682 155 858

Norēķinu kartes 14 933 15 336

4 051 662 2 867 026

5. PROCENTU IZDEVUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Noguldījumi 961 219 600 488

saistības pret kredītiestādēm 75 411 86 912

parāda vērtspapīri 65 591 20 595

pakārtotās saistības 1 452 3 671

1 103 673 711 666

6. KOMISIJAS NAUDAS IENĀKUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Norēķinu apkalpošana 1 959 776 1 768 652

Komisijas no bankām 99 317 63 650

Norēķinu kartes 96 876 62 330

valūtas darījumi 76 556 85 023

Trasta operācijas 76 204 126 868

garantijas 46 770 3 580

Kredītu apkalpošana 21 793 10 689

skaidras naudas operācijas 16 929 24 250

Komisija par vērtspapīru kontu apkalpošanu 9 563 4 913

Akreditīvi 6 717 10 470

2 410 501 2 160 425

 
7. KOMISIJAS NAUDAS IZDEVUMI

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Korespondentbanku pakalpojumi 770 157 602 247

starpnieku pakalpojumi 146 499 121 898

Norēķinu kartes 23 907 21 915

darījumi ar vērtspapīriem 22 466 20 750

Citi 11 497 106

974 526 766 916

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri



gAdA pāRsKATs 
pAR 2006. gAdu

52

8.  FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMU PEĻŅA
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 1 191 204 205 961

peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 243 704 828 361

peļņa no finansu instrumentu tirdzniecības 165 136 217 738

(zaudējumi)/peļņa no finansu instrumentu pārvērtēšanas (108 354) 32 703

1 491 690 1 284 763

9.  CITI PARASTIE IENĀKUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

peļņa no pamatlīdzekļu 

un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 823 575 5 956

saņemtās soda naudas - 591

pārējie 10 103 1 808

833 678 8 355

10. ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

personāla atalgojums 1 314 779 948 420

profesionālie pakalpojumi 398 709 393 788

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 285 271 209 476

pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana 243 692 198 084

sakaru izdevumi 190 738 246 366

dienesta komandējumi 131 436 140 452

Reprezentācijas izdevumi 99 202 88 004

Autotransports 52 288 55 448

Nekustamā īpašuma nodokļis 47 982 18 912

Kancelejas preces un saimnieciskais inventārs 43 073 37 745

Izdevumi apsardzei 6 806 6 603

zemes nomas maksa 930 2 682

pārējie 314 367 207 676

3 129 273 2 553 656
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11. CITI PARASTIE IZDEVUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

dalības maksa asociācijās 74 600  27 753

Reklāma 19 407  36 403

soda nauda 147  19 837

zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas -  1 130

pārējie 32 246  19 063

126 400 104 186

12. UZKRĀJUMU KUSTĪBAS ANALĪZE

Uzkrājumi 

kredītiem

Uzkrājumi 

prasībām 

pret kredīt- 

iestādēm

Uzkrā-

jumi 

pārējiem 

aktīviem

Uzkrājumi 

uzkrātiem 

ienāku-

miem

Uzkrājumi  

ārpus- bilan-

ces saistībām

Norakstīto 

aktīvu 

atgūšana Kopā

LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL

Uzkrājumi 2005. gada 

31. decembrī 899 419 102 15 110 28 367 - - 942 998

Norakstītās summas (88 079) - (72) (6 576) - - (94 727)

speciālo uzkrājumu

pieagums 537 731 - 20 970 8 855 39 123 - 606 679

speciālo uzkrājumu

samazinājums (96 016) - - (53) (1 347) (1 532) (98 948)

starpība no ārvalstu 

valūtu kursa svārstībām (68 941) 3 (1 453) (2 042) (576) - (73 009)

Uzkrājumi 2006. gada 

31. decembrī 1 184 114 105 34 555 28 551 37 200 (1 532) 1 282 993

13. PEĻŅA NO INVESTĪCIJU ĪPAŠUMA PĀRVĒRTĒŠANAS
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Izmaiņas patiesajā vērtībā (26. pielikums) 619 640 242 000

619 640 242 000
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14. UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS
а) Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

uzņēmumu ienākuma nodoklis 364 964 -

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 54 388 28 231

419 352 28 231

 

b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām

 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

pārskata gada peļņa pirms nodokļiem 3 345 717 2 191 443

sagaidāmais nodoklis, piemērojot pastāvošo nodokļa likmi 15% (2005:15%) 501 858 328 716

Nodokļu korekcijas par:

Nodokļu aprēķinā neatskaitāmajiem izdevumiem un atskaitāmiem (ienākumiem) (95 285) (47 009)

pārnestajiem nodokļu zaudējumiem - (268 806)

Nodokļa atvieglojumiem (41 609) (12 901)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par gadu 364 964 -

c) Atliktā nodokļa saistības

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība (139 172) (87 644)

pagaidu atšķirības no investīciju īpašuma pārvērtēšanas (92 946) (92 527)

pagaidu atšķirības par uzkrājumiem neizmantotajiem atvaļinājumiem 16 217 13 324

pagaidu atšķirības no aktīvu pārvērtēšanas 2 281 7 615

Atliktās nodokļu saistības (213 620) (159 232)

15. NODOKĻI UN SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS MAKSĀJUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 378 462 297 641

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 248 105 192 468

pievienotās vērtības nodoklis 108 892 13 171

Nekustamā īpašuma nodoklis 43 108 18 912

No nerezidentiem ieturētais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 154 4 332

No nerezidentiem ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 540 -

uzņēmējdarbības riska nodeva 530 653

Kopā samaksātie nodokļi 789 791 527 177
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16. KASE UN PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET CENTRĀLO BANKU
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Nauda kasē 956 499 605 667

Atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā 5 694 270 4 841 480

6 650 769 5 447 147

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 5 339 282 pēc stāvokļa uz 2006. gada beigām (2005: LvL 4 420 356).

17. NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Nauda kasē 956 499 605 667

Līdzekļu atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā
5 694 270 4 841 480

6 650 769 5 447 147

prasības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm 20 198 170 38 694 223

saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm (1 572 089) (122 496)

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (105) (102)

25 276 745 44 018 772

18. PRASĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

prasības uz pieprasījumu 15 861 692 28 708 106

pārējās prasības 5 483 124 10 875 719

21 344 816 39 583 825

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (105) (102)

21 344 711 39 583 723

Nākamā tabula atspoguļo prasības pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

prasības pret OECd valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 13 485 714 22 544 772

prasības pret pārējās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 5 554 398 13 441 602

prasības pret LR reģistrētajām kredītiestādēm 2 304 704 3 597 451

21 344 816 39 583 825

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (105) (102)

21 344 711 39 583 723
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19.      TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ TURĒTIE VĒRTSPAPĪRI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Kopā parāda vērtspapīri 6 030 619 3 884 185

   Valsts parāda vērtspapīri 204 201 211 980

   Pārējo emitentu parāda vērtspapīri

    un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
5 826 418 3 672 205

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 1 153 354 851 616

7 183 973 4 735 801

Nākamā tabula atspoguļo pēc tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru tālāko sadalījumu:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Finanšu iestāžu parāda vērtspapīri 3 958 658 3 063 743

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 1 427 301 155 019

privātuzņēmumu parāda vērtspapīri 440 459 453 443

Centrālo valdību parāda vērtspapīri 204 201 211 980

Kopā parāda vērtspapīri 6 030 619 3 884 185

privātuzņēmumu akcijas 922 933 825 243

Finanšu iestāžu akcijas 222 469 22 041

Kredītiestāžu akcijas 7 952 4 332

Kopā akcijas 1 153 354 851 616

7 183 973 4 735 801

2006. gada 31. decembrī parāda vērtspapīri ar bilances vērtību LvL 1 658 125 (2005. gada 31. decembrī: LvL 357 294)  bija ieķīlāti kā 

nodrošinājums saņemtajiem repo aizdevumiem  LvL  1 686 896 (2005. gada  31. decembrī: LvL 311 805).
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20. ATVASINĀTIE LĪGUMI
31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2005

Aktīvi Siastības Aktīvi Siastības

LVL LVL LVL LVL

Nominālvērtība

ārvalstu valūtas mijmaiņas (sWAp) līgumi
27 543 278 27 342 750 13 478 364 13 422 158

27 543 278 27 342 750 13 478 364 13 422 158

Patiesā vērtība

ārvalstu valūtas mijmaiņas (sWAp) līgumi
241 265 56 721 77 484 23 286

241 265 56 721 77 484 23 286

21. PĀRDOŠANAI PIEEJAMIE VĒRTSPAPĪRI
Uzņēmums 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

А/s “Capital” 127 111 127 111

s.W.I.F.T. sCRL 42 520 8 223

sIA “BIB REAL EsTATE” 4 000 -

173 631 135 334

22. LĪDZ TERMIŅA BEIGĀM TURĒTIE VĒRTSPAPĪRI 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

valsts parāda vērtspapīri 100 185 100 707

pārējo emitentu parāda vērtspapīri 

un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
1 469 753 101 151

1 569 938 201 858
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23. KREDĪTI
( а ) Kredītu veidu analīze 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Hipotēku kredīti 12 571 200  5 200 504

Komerckredīti 7 439 438  4 115 062

patēriņa kredīti 2 777 594  2 741 774

Industriālie kredīti 3 723 975  1 612 945

Overdrafti 611 885  656 937

Finanšu līzings 8 089  88 682

Norēķinu karšu kredīti 85 737  80 212

Reverse repo darījumi 295 756 -

pārējie 5 000 027  6 196 717

32 513 701  20 692 833

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (1 184 114) (899 419)

31 329 587 19 793 414

( b ) Kredītu ģeogrāfiskais sadalījums 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Latvijas rezidentiem 21 641 408  17 333 981

Es valstu rezidentiem 2 926 545  1 271 066

pārējo OECd valstu rezidentiem 2 835 116  682 244

Nvs valstu rezidentiem 504 930  196 577

pārējo valstu rezidentiem 4 605 702  1 208 965

32 513 701  20 692 833

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414

( c ) Kredītu analīze pēc klientu grupām 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Kredīti privātuzņēmumiem 25 766 942  13 409 824

Kredīti privātpersonām 5 036 699  5 666 736

Kredīti finanšu institūcijām 1 078 018  975 093

Kredīti vadībai un personālam 632 042  641 180

32 513 701  20 692 833

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414

( d ) Kredītu analīze pēc izsniegšanas termiņiem 31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 1 772 379  1 623 568

No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 26 768  14 233

No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 508 441  -

No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem 1 002 829  1 156 838

No 1 gada līdz 5 gadiem 25 802 719  14 450 631

Ilgāk par 5 gadiem 3 400 565  3 447 563

32 513 701  20 692 833

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (1 184 114) (899 419)

31 329 587  19 793 414
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24.  NEMATERIĀLIE AKTĪVI
Programm- nodrošinajums, 

licences un citi

Avansa maksājumi par 

nemateriāliem aktīviem Kopā

LVL LVL LVL

sākotnējās izmaksas

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

Iegādātie 4 639 83 957 88 596

Izslēgtie (43 745) - (43 745)

pārklasifikācija 97 792 (97 792) -

Korekcija - (11 427) * (11 427)

2006. gada 31. decembrī  266 810  78 257 345 067

Amortizācija

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

Amortizācija (43 745) - (43 745)

Izslēgtie 43 745 - 43 745

2006. gada 31. decembrī (134 462) - (134 462)

Neto uzskaites vērtība

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

2006. gada 31. decembrī 132 348 78 257 210 605

* Iepriekšējos pārskata periodos neprecīzi aprēķinātās nemateriālo aktīvu sākotnējās vērtības korekcija.
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25.  PAMATLĪDZEKĻI

Ēkas un 

zeme (pašu 

lietošanā)

Nomāto 

pamat- 

līdzekļu 

kapitālās 

izmaksas

Transporta 

līdzekļi

Biroja 

aprīkojums

Avansa 

maksājumi 

par pamat- 

līdzekļiem Kopā

LVL LVL LVL LVL LVL LVL

sākotnējās izmaksas

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

Iegādātie 653 479 35 806 - 100 630 860 403 1 650 318

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

pārklasifikācija

(26. pielikums) 1 523 067 - 95 095 35 780 (188 942) 1 465 000

2006. gada 31. decembrī 2 449 654 482 134 256 982 934 747 694 849 4 818 366

Nolietojums

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

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

Izslēgtie - - 8 943 145 666 - 154 609

2006. gada 31. decembrī (48 774) - (118 349) (486 918) - (654 041)

Neto uzskaites vērtība

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

2006. gada 31. decembrī 2 400 880 482 134 138 633 447 829 694 849 4 164 325
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26.  INVESTĪCIJU ĪPAŠUMS 

2006. gada aprīlī Banka iegādājās dzīvokli Krievijas Federācijā pēc adreses maskava, ļeņinskij prospekt 44-316 
par summu 190 434 latiem. 2006. gada jūnijā tika investēti naudas līdzekļi 2 286 641 latu apmērā divu īpašuma 
objektu pirkšanā Rīgā: ēka un zeme pēc adreses Ieriķu 15 par kopējo summu 1 458 600 lati; un ēka un zeme pēc 
adreses Ieriķu 19 par kopējo summu 828 041 lats. 2006. gada jūlijā Banka iegādājās dzīvokli Rīgā (Kalēju iela 45/47-1) 
par summu 106 168 lati. 

 īpašuma vērtības pieaugumu veicināja zemes gabala sadalīšanas projekta izstrāde un attiecīgās atļaujas 
saņemšana no municipālajām varas iestādēm. minētais projekts būtiski paaugstināja uz zemes gabaliem atrodošā 
nekustamā īpašuma objektu pievilcību potenciālo pircēju acīs. pirms šī projekta izstrādes īpašuma pievilcība (vērtība) 
izpaudās tādā veidā, ka eksistēja divas metodes kā ģenerēt nākotnes naudas plūsmas no ieguldījumiem investīciju 
īpašumā: izīrējot īpašumu vai pārdodot to vienam (vienīgajam) potenciālajam pircējam kā vienu veselu vienību. 
saņemtā atļauja zemes gabalu sadalīšanai bija faktors, kas vairoja investīciju pievilcību un tādējādi paaugstināja 
nākotnes naudas plūsmas būtiska pieauguma potenciālu, ņemot vērā ienākuma ģenerēšanas jaunu papildu veidu, 
proti, vairumam potenciālo pircēju/investoru piedāvāto iespēju iegādāties atsevišķas biroja telpas/stāvus kopā ar ēkai 
pieguļošajiem zemes gabaliem. daļa telpu tika pārdota pārskata gadā.

31.12.2006

LVL

2004. gada 31. decembrī 1 223 000

pārvērtēšana 242 000

2005. gada 31. decembrī 1 465 000

Iegāde 2 583 243

pārvērtēšana (13. pielikums) 619 640

pārdošana (1 197 579)

pārklasifikācija * (1 465 000)

2006. gada 31. decembrī 2 005 304

* Tā kā tika pieņemts lēmums izmantot bankai piederošo piecstāvu ofisa ēku (grēcinieku 6) administratīvajām vajadzībām un pakalpojumu 

sniegšanai, šis investīciju īpašums tika pārklasificēts pamatlīdzekļos saskaņā ar  starptautiskā grāmatvedības standarta Nr. 40 (International 

Accounting standard 40) 57(а). punktu.
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27.  IEGULDĪJUMI ASOCIĒTO UZŅĒMUMU PAMATKAPITĀLĀ

2006. gada septembrī Banka ieguldīja 429 009 latus 25% sIA „Komunikācijas un projekti” kapitāla daļu iegādei.
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

sIA “Komunikācijas un projekti”
429 009 -

429 009 -

28. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI UN UZKRĀTIE IENĀKUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

uzkrātie ienākumi 368 771 295 240

Uzkrātie procenti kredītiem nebankām 106 156 141 930

Uzkrātie ienākumi vērtspapīriem 96 708 41 796

Uzkrātie procenti starpbanku kredītiem 49 342 47 120

Citi uzkrātie ienākumi 116 565 64 394

Nākamo periodu izdevumi 531 227 79 959

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (28 551) (28 367)

871 447 346 832

29. PĀRĒJIE AKTĪVI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 414 339 71 961

Nodokļu pārmaksa 61 817 21

samaksātie avansi 37 142 555 864

Nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana) 36 575 622 650

priekšnodoklis 32 452 -

Norakstītie naudas līdzekļi līdz mērķa noskaidrošanai 21 251 21 233

Naudas līdzekļi garantiju fondos 7 919 8 103

dārgmetāli 3 589 15 975

pārējie debitori 2 057 841 34 431

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) (34 555) (15 110)

2 638 370 1 315 128
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30. SAISTĪBAS PRET KREDĪTIESTĀDĒM
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

saistības uz pieprasījumu 116 059 122 496

pārējās saistības 1 992 030 593 000

2 108 089 715 496

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

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

LR reģistrētās kredītiestādes 606 841 613 522

OECd valstu kredītiestādes 1 391 140 -

Ne OECd valstu kredītiestādes 110 108 101 974

2 108 089 715 496

31. NOGULDĪJUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Pieprasījuma noguldījumi

privātuzņēmumu 38 733 136 44 177 097

privātpersonu 3 353 649 2 000 603

valsts uzņēmumu 206 366 162 324

Finanšu institūciju 14 081 11 077

sabiedrisko organizāciju 1 780 1 475

vietējo valdību 1 1

42 309 013 46 352 577

Termiņnoguldījumi

privātuzņēmumu 14 637 468 11 725 677

privātpersonu 5 253 848 4 579 393

Finanšu institūciju 630 866 997 805

20 522 182 17 302 875

Noguldījumi kopā 62 831 195 63 655 452
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32. EMITĒTIE PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

vekseļi
964 800 1 111 875

964 800 1 111 875

2006. gada vidējā procentu likme emitētajiem vērtspapīriem bija 6.08%.

Apgrozība esošs vekselis

Kupona likme Dzēšanas datums Uzskaites vērtība

1 800 000 usd 6% 11.09.2007 964 800

33. NĀKAMO PERIODU IENĀKUMI UN UZKRĀTIE IZDEVUMI
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

uzkrātie procentu izdevumi 273 576 190 196

uzkrātie izdevumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai 108 117 88 829

uzkrājumi pārējiem maksājumiem - 47 773

pārējie uzkrātie izdevumi 636 869 144 905

Nākamo periodu ienākumi 47 869 1 306

1 066 431 473 009

34. PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 342 947 39 937

pārējie kreditori 204 367 48 332

Naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai 203 400 366 104

speciālie uzkrājumi  (12. pielikums) 37 200 -

787 914 454 373
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35. 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, 

2006

Summa LVL, 

2005

Belokon Holdings usd 85 000 5.50% 07.05.2006 - 50 405

Belokon Holdings usd 50 000 0.00% 30.09.2006 - 29 650

vilmo Line LvL 30 000 0.00% 12.01.2007 30 000 30 000

Belokon Holdings usd 25 000 0.00% 20.10.2008 13 400 14 825

pārējie - - 0.00% - 7 168 7 168

Kopā 50 568 132 048

36. KAPITĀLS UN REZERVES

Reģistrētajā un apmaksātajā pamatkapitālā izmaiņas nav notikušas un tā apjoms ir saglabājies 2005. gada 
līmenī, tādējādi 2006. 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 
kapitālu veido Bankas akcionāru ieguldījumi 545 024 latu apmērā. 

Akcionāri, kuri 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: 
31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

pārskata gada peļņa 2 926 365 2 163 212

parastās akcijās (skaits) 1 522 257 1 522 257

Peļņa uz vienu akciju 1,92239 1,42106
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37. ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

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

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

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

Galvojumi un garantijas 1 498 528 256 682

Ārpusbilances saistības pret klientiem 4 012 149 4 436 349

saistības par kredītu izsniegšanu 3 354 637 3 977 260

saistības par kredītkartēm 383 796 457 660

Citas saistības 273 716 1 429

5 510 677 4 693 031

38. UZTICĪBAS (TRASTA) LĪGUMI
Uzticības (trasta) līgumi tiek noslēgti ar fiziskām un juridiskām personām, ar Latvijas Republikas rezidentiem 

un nerezidentiem. Uz 2006. gada 31.decembri trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi sastādīja LVL  
26 203 124. 2005. gada 31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija LVL  8 660 000.

39. INFORMĀCIJA PAR BANKAS DARBINIEKIEM
2006. gadā Bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 172 (2005.gadā – 155). Bankas izdevumi padomes 

un valdes locekļu atalgojumam sastādīja:

31.12.2006 31.12.2005

LVL LVL

padomes locekļi 59 000 30 824

valdes locekļi 144 458 83 269

203 458 114 093
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40. DARĪJUMI AR SAISTĪTĀM PERSONĀM
Vidēja 

procentu 

likme Summa

Ārpus- 

bilances 

saistības 2006 kopā 2005 kopā

Aktīvi LVL LVL LVL LVL

Kredīti, neto - 2 256 122 25 967 2 282 089 2 232 539

Ar Banku saistītie uzņēmumi un privātpersonas 6,55% 2 238 403 13 721 2 252 124 2 188 599

Padomes un valdes locekļi 6,73% 55 794 11 676 67 470 54 247

Pārējie vadošie darbinieki - - 570 570 570

Uzkrājumi nedrošiem parādiem - (38 075) - (38 075) (10 877)

pārdošanai pieejamie vērtspapīri - 131 111 - 131 111 127 111

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 429 009 - 429 009 -

uzkrātie ienākumi - 145 - 145 1 210

parējie aktīvi - 734 - 734 -

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības - 2 817 121 25 967 2 843 088 2 360 860

Saistības

saistīto personu noguldījumi 3,28% 1 758 879 - 1 758 879 2 399 063

pakārtotas saistības 2,44% 20 568 - 20 568 102 048

uzkrātie izdevumi - 2 578 - 2 578 22 802

Kopā saistības - 1 782 025 - 1 782 025 2 523 913

Ienākumi / izdevumi no darījumiem ar saistītām personām

2006 2005

всего всего

procentu ienākumi 150 882 146 718

procentu izdevumi (101 145) (121 326)

Tīrie procentu ienākumi 49 737 25 392

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem (27 198) (456)

Kopā 22 539 24 936
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41. KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS APRĒĶINS 

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs atspoguļo kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredīta 
un tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
noteikumiem kapitāla pietiekamības radītājs nevar būt mazāks par 8%.

uz 2006. gada 31. decembri

Summa Riska pakāpe Svērtā vērtība

LVL % LVL

Aktīvi

Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku  6 653 180 0% -

Prasības pret kredītiestādēm

prasības pret OECd valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 13 526 766 20% 2 705 353

prasības pret Es valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 262 289 20% 52 458

prasības pret LR kredītiestādēm 2 309 803 20% 461 961

prasības pret pārējām kredītiestādēm 5 296 335 100% 5 296 335

Vērtspapīri un investīcijas

LR centrālo valdību vērtspapīri 100 998 0% -

LR kredītiestāžu parāda vērtspapīri

un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 103 108 20% 20 622

pārējie parāda vērtspapīri 1 390 444 100% 1 390 444

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

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā  429 009 100% 429 009

Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri

parāda vērtspapīri 6 030 620 *

Akcijas 992 400 *

Ieguldījumu fondi 160 954 *

Reverse repo 295 756 *

uzkrātie ienākumi (uzkrātais kupons + % reverse repo) 72 238 *

* Kapitāla prasība attiecība uz tirdzniecības portfelī iekļautajiem vērtspapīriem ir aprēķināta vērtspapīru pozīciju un darījuma partnera 

risku kapitāla prasības ietvaros.

Turpinājums 69. lpp.
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Turpinājums. Sākums 68. lpp.

uz 2006. gada 31. decembri

Summa Riska pakāpe Svērtā vērtība

LVL % LVL

Kredīti, neto vērtībā

prasības, kas nodrošinātas ar termiņnoguldījumiem 1 427 072 0% -

prasības, kas nodrošinātas

ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu 18 985 50% 9 493

prasības pret aizņēmējiem, kuri nav kredītiestādes,

izņemot prasības ar zemāko riska pakāpi 29 666 511 100% 29 666 511

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi,

ja tos nevar attiecināt uz konkrētu darījumu partneri 523 454 50% 261 727

Nemateriālie aktīvi 210 605 ** -

pamatlīdzekļi 4 164 325 100% 4 164 325

Investīciju īpašums 2 005 304 100% 2 005 304

pārējie aktīvi (ieskaitot pārējos uzkrātos ienākumus) 2 736 985 100% 2 736 985

Kopā 78 550 772 49 374 158

** Atskaitīts no pašu kapitāla.

Turpinājums 70. lpp.
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Turpinājums. Sākums 68. lpp.

uz 2006. gada 31. decembri

Summa Riska pakāpe Svērtā vērtība

LVL % LVL

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI:

100% kredītriska korekcijas pakāpe

Izsniegtās garantijas

0% riska pakāpe 976 091 0% -

100% riska pakāpe* 485 237 100% 485 237

50% kredītriska korekcijas pakāpe

Līgumi par aizdevuma izsniegšanu, 

kredītlīnijas atvēršanu u.tml. līgumi

0% riska pakāpe 113 446 0% -

100% riska pakāpe 3 300 887 100% 1 650 444

Citi posteņi ar vidēju risku

100% riska pakāpe 1 291 100%  646

20% kredītriska korekcijas pakāpe

dokumentārie akreditīvi

0% riska pakāpe 192 410 0% -

100% riska pakāpe 80 015 100% 40 008

0% kredītriska korekcijas pakāpe

Līgumi par aizdevuma izsniegšanu,

kurus banka ir tiesīga vienpusēji atteikties no to izpildes

0% riska pakāpe 324 100 0% -

Ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu kredītekvivalents

20% riska pakāpe 319 235 20% 63 847

Kopā  5 792 712  2 240 182

* mīnus spec.uzkrājumi

Kopā aktīvu un ārpusbilances posteņu svērtā vērtība 51 614 340

Kapitāla prasības Bankas portfeļa kredītriskam  4 129 147

Turpinājums 71. lpp.
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Nobeigums. Sākums 68. lpp.

uz 2006. gada 31. decembri

Summa Riska pakāpe Svērtā vērtība

LVL % LVL

PAŠU KAPITĀLA APRĒĶINS

Apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285

Rezerves kapitāls 545 024

Iepriekšējo gadu zaudējumi (349 078)

pārskata gada peļņa 2 926 365

Nemateriālie aktīvi (210 605)

Pirmā līmeņa kapitāls 10 522 991

subordinētais kapitāls ar atlikušo termiņu   

līdz 1 gadam (ieskaitot) 30 000 0% -

no 1 līdz 2 gadiem 13 400 20% 2 680

no 2 līdz 3 gadiem 7 168 40% 2 867

no 3 līdz 4 gadiem - 60% -

no 4 līdz 5 gadiem - 80% -

ilgāku par 5 gadiem - 100% -

Otrā līmeņa kapitāls 5 547

Pašu kapitāls kopā 10 528 538

Kapitāla prasību kopsavilkums

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 4 129 147

ārvalstu valūtas kapitāla riska prasība 101 390

pozīcijas riska kapitāla prasība 479 580

darījuma partnera riska kapitāla prasība 39 920

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 620 890

Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu 5 778 501

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS RĀDĪTĀJS 17,73%

pēc stāvokļa uz 2006 gada 31. decembri (%)

KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS RĀDĪTĀJS 15,96%

pēc stāvokļa uz 2005 gada 31. decembri (%)
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42.  AKTĪVU UN PASĪVU TERMIŅSTRUKTŪRAS ANALĪZE
рēc stāvokļa uz 2006. gada 31. decembri

Uz 
pieprasījumu

Līdz 
vienam 

mēnesim 
ieskaitot

No 1 
mēneša 

līdz 3 
mēnešiem

No 3 
mēnešiem 

līdz 6 
mēnešiem

No 6 
mēnešiem 

līdz 
1 gadam

No 1 gada 
līdz

 5 gadiem
5 gadi  

un vairāk Pārējie Ieķīlātie KOPĀ

AKTĪVI

Kase un prasības uz 
pieprasījumu
pret centrālo banku 6 650 769 - - - - - - - - 6 650 769

prasības pret 
kredītiestādēm 15 658 587 3 968 370 571 108 - 1 146 646 - - - - 21 344 711

Tirdzniecības nolūkā 
turētie finanšu aktī 4 840 623 241 265 - - - - 685 225 - 1 658 125 7 425 238

Tirdzniecības 
nolūkā turētie 
vērtspapīri 4 840 623 - - - - - 685 225 - 1 658 125 7 183 973

Atvasinātie 
līgumi - 241 265 - - - - - - - 241 265

pārdošanai pieejamie 
vērtspapīri - - - - - - 173 631 - - 173 631

Līdz termiņa beigām 
turētie vērtspapīri 1 569 938 - - - - - - - - 1 569 938

Kredīti 980 553 2 092 671 1 622 837 3 766 348 7 322 126 14 573 752 971 300 - - 31 329 587

Nemateriālie aktīvi - - - - - - 210 605 - - 210 605

pamatlīdzekļi - - - - - - - 4 164 325 - 4 164 325

Investīciju īpašums - - - - - - - 2 005 304 - 2 005 304

Ieguldījumi
asociēto uzņēmumu 
pamatkapitālā - - - - - - 429 009 - - 429 009

Nākamo periodu 
izdevumi un 
uzkrātie ienākumi 164 220 170 857 16 712 27 742 37 186 452 410 2 320 - - 871 447

pārējie aktīvi 403 542 10 796 - - - - 2 224 032 - - 2 638 370

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

Turpinājums 73. lpp.
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Nobeigums. Sākums 72. lpp.

рēc stāvokļa uz 2006. gada 31. decembri

Uz 
pieprasījumu

Līdz 
vienam 

mēnesim 
ieskaitot

No 1 
mēneša 

līdz 3 
mēnešiem

No 3 
mēnešiem 

līdz 6 
mēnešiem

No 6 
mēnešiem 

līdz 
1 gadam

No 1 gada 
līdz

 5 gadiem
5 gadi  

un vairāk Pārējie Ieķīlātie KOPĀ

PASĪVI

saistības pret 
kredītiestādēm 116 059 - - - 536 000 - - - 1 456 030 2 108 089

Noguldījumi 42 582 860 9 525 656 2 578 604 2 093 816 4 873 296 946 097 - - 230 866 62 831 195

Emitētie parāda 
vērtspapīri - - - - 964 800 - - - - 964 800

Atvasinātie līgumi - 25 835 30 886 - - - - - - 56 721

Nākamo periodu 
ienākumi un 
uzkrātie izdevumi 239 339 201 755 53 785 374 466 171 917 24 929 240 - - 1 066 431

Atliktās nodokļu 
saistības 213 620 - - - - - - - - 213 620

pārējās saistības 787 914 - - - - - - - - 787 914

pakārtotās saistības - 30 000 - - - 20 568 - - 50 568

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

Kopā pasīvi  48 201 953 9 841 366 2 797 565 2 548 297 6 546 013 991 594 240 - 1 686 896 72 613 924

Likviditātes neto 
pozīcija (17 933 721 (3 357 407) (586 908) 1 245 793 1 959 945 14 034 568 4 695 882 x x x

* ārpusbilances saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar Bankā izvietoto noguldījumu un sastāda LvL 976 091.

uz 2005. gada 31. decembri:

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

pasīvi 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

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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43.  AKTĪVU UN PASĪVU ANALĪZE PĒC VALŪTĀM
uz 2006. gada 31. Decembri

LVL EUR USD RUB BYR
Citas

valūtas KOPĀ LVL
AKTĪVI
Kase un prasības uz pieprasījumu 
pret centrālo banku 6 176 302 188 857 278 627 - - 6 983 6 650 769
prasības pret kredītiestādēm 81 275 2 560 468 16 292 870 658 651 973 431 778 016 21 344 711
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 926 490  - 6 498 748 - - - 7 425 238

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 685 225 - 6 498 748 - - - 7 183 973
Atvasinātie līgumi 241 265 - - - - - 241 265

pārdošanai pieejamie vērtspapīri 131 111 42 520 - - - - 173 631
Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 201 296 351 469 1 017 173 - - - 1 569 938
Kredīti 9 180 410 9 568 860 12 580 317 - - - 31 329 587
Nemateriālie aktīvi 210 605 - - - - - 210 605
pamatlīdzekļi 4 164 325 - - - - - 4 164 325
Investīciju īpašums 2 005 304 - - - - - 2 005 304
Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 - - - - - 429 009
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 491 113 102 539 275 682 1 952 161 - 871 447
pārējie aktīvi 2 584 510 6 657 8 898 1 538 - 36 767 2 638 370
Kopā aktīvi 26 581 750 12 821 370 36 952 315 662 141 973 592 821 766 78 812 934

LVL EUR USD RUB BYR
Citas

valūtas KOPĀ LVL
PASĪVI
saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  23 1 275 113 984 - - 777 116 059
Termiņsaistības pret kredītiestādēm - - 1 992 030 - - - 1 992 030
Noguldījumi 2 284 003 7 553 871 50 976 612 619 893 1 000 178 396 638 62 831 195
Emitētie parāda vērtspapīri - - 964 800 - - - 964 800
Atvasinātie līgumi 56 721 - - - - - 56 721
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 761 634 41 006 262 441 1 139 16 195 1 066 431
Atliktās nodokļu saistības 213 620 - - - - - 213 620
pārējās saistības 578 573 74 583 128 346 4 848 545 1 019 787 914
pakārtotās saistības 37 168 - 13 400 - - - 50 568
Kopā saistības 3 931 742 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 68 079 338
Kapitāls un rezerves 10 733 596 - - - - - 10 733 596
Apmaksātais pamatkapitāls 7 611 285 - - - - - 7 611 285
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 545 024 - - - - - 545 024
uzkrātie zaudējumi (349 078) - - - - - (349 078)
pārskata gada peļņa 2 926 365 - - - - - 2 926 365
Kopā pasīvi 14 665 338 7 670 735 54 451 613 625 880 1 000 739 398 629 78 812 934
BILANCES POZĪCIJA 11 916 412 5 150 635 (17 499 298) 36 261 (27 147) 423 137
Nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) - (11 551 974) 11 902 406 - - (279 040)
Nakotnes darījumi (forward) (14 379 950) 8 134 363 6 446 116 - - -
TĪRĀ POZĪCIJA (2 463 538) 1 733 024 849 224 36 261 (27 147) 144 097
Attiecība pret pašu kapitālu* (%) 16,46% 8,07% 0,34% -0,26%
Bankas kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2006. gada 31. decembrī bija 9.49% (2005: 4.61%)

* pašu kapitāla vērtība uz 2006. gada 31. decembrī LvL 10 528 538 (2005: 7 646 281)

uz 2005. gada 31. decembrī:
Aktīvi 16 805 668 11 157 673 42 013 278 2 880 504 1 254 733 420 146 74 532 002
pasīvi 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
Tīrā pozīcija (587 150) 591 536 (144 491) 229 644 (109 741) 108 433

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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44.  AKTĪVU UN PASĪVU TERMIŅANALĪZE, PAMATOJOTIES UZ PROCENTU LIKMJU IZMAIŅĀM
uz 2006. gada 31. decembr

Līdz vienam 

mēnesim 

ieskaitot

 No 1 mēneša 

līdz 

3 mēnešiem

No 3 

mēnešiem 

līdz 6 

mēnešiem

  no 6 

mēnešiem 

līdz 1 gadam

Viens gads 

un ilgāk

Procenti 

netiek 

maksāti Citi KOPĀ

LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL
AKTĪVI

Kase un prasības uz pieprasījumu

 pret centrālo banku 5 694 270 - - - - 956 499 - 6 650 769
prasības pret kredītiestādēm 19 341 081 571 108 - 1 146 646 - 285 876 - 21 344 711
Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 34 849 388 669 671 578 570 978 4 364 545 1 153 354 - 7 183 973
Atvasinātie līgumi - - - - - 241 265 - 241 265
pārdošanai pieejamie vērtspapīri - - - - - - 173 631 173 631
Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri - 100 027 100 185 404 729 964 997 - - 1 569 938
Kredīti 3 143 294 1 998 753 4 557 480 9 068 385 12 402 389 159 286 - 31 329 587
Nemateriālie aktīvi - - - - - - 210 605 210 605
pamatlīdzekļi - - - - - - 4 164 325 4 164 325
Investīciju īpašums - - - - - - 2 005 304 2 005 304
Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitāls - - - - - - 429 009 429 009
Nākamo periodu izdevumi 

un uzkrātie ienākumi - - - - - 871 447 - 871 447
pārējie aktīvi - - - - - 2 638 370 - 2 638 370
Kopā aktīvi 28 213 494 3 058 557 5 329 243 11 190 738 17 731 931 6 306 097 6 982 874 78 812 934

PASĪVI

saistības pret kredītiestādēm 1 506 537 - - 536 000 - 65 552 - 2 108 089
Noguldījumi 39 441 494 2 578 604 2 093 816 4 873 297 946 097 12 897 887 - 62 831 195
Emitētie parāda vērtspapīri - - - 964 800 - - - 964 800
Atvasinātie līgumi - - - - - 56 721 - 56 721
Nākamo periodu ienākumi 

un uzkrātie izdevu - - - - - 1 066 431 - 1 066 431
Atliktās nodokļu saistības - - - - - 213 620 - 213 620
pārējās saistības - - - - - 787 914 - 787 914
pakārtotās saistības 30 000 - - - 20 568 - - 50 568
Kapitāls un rezerves - - - - - - 10 733 596 10 733 596
Kopā pasīvi 40 978 031 2 578 604 2 093 816 6 374 097 966 665 15 088 125 10 733 596 78 812 934
Bilances procentu riska jūtīguma analīze (12 764 537) 479 953 3 235 427 4 816 641 16 765 266 (8 782 028) (3 750 222)

uz 2005. gada 31. decembri:

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 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)

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri



gAdA pāRsKATs 
pAR 2006. gAdu

76

45. AKTĪVU UN PASĪVU ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS
uz 2006. gada 31. decembri

Latvija ES valstis

Parejie 

OECD

NVS 

valstis Citi KOPĀ

LVL LVL LVL LVL LVL LVL

AKTĪVI

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 6 650 769 - - - - 6 650 769

prasības pret kredītiestādēm 2 304 704 13 667 740 80 157 5 292 110 - 21 344 711

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 685 225 3 064 721 2 618 845 804 000 11 182 7 183 973

Atvasinātie līgumi 234 263 - 361 6 641 - 241 265

pārdošanai pieejamie vērtspapīri 131 111 42 520 - - - 173 631

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 201 296 939 729 - 428 913 - 1 569 938

Kredīti 20 847 951 2 535 889 2 835 116 504 930 4 605 701 31 329 587

Nemateriālie aktīvi 210 605 - - - - 210 605

pamatlīdzekļi 4 164 325 - - - - 4 164 325

Investīciju īpašums 2 005 304 - - - - 2 005 304

Ieguldījumi asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 429 009 - - - - 429 009

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 190 780 95 242 493 903 38 930 52 592 871 447

pārējie aktīvi 2 454 544 114 695 8 711 1 985 58 435 2 638 370

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

PASĪVI

saistības pret kredītiestādēm 606 841 1 391 140 - 57 552 52 556 2 108 089

Noguldījumi 6 783 352 7 853 093 17 012 986 5 845 556 25 336 208 62 831 195

Emitētie parāda vērtspapīri 964 800 - - - - 964 800

Atvasinātie līgumi 30 886 - 10 555 15 280 - 56 721

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 833 582 91 044 34 574 43 346 63 885 1 066 431

Atliktās nodokļu saistības 213 620 - - - - 213 620

pārējās saistības 592 119 84 085 4 813 - 106 897 787 914

pakārtotās saistības 20 568 - 30 000 - - 50 568

Kapitāls un rezerves 7 393 486 1 935 627 915 2 710 165  95 10 733 596

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

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

galvojumi un garantijas 83 882 610 646 - - 804 000 1 498 528

ārpusbilances saistības pret klientiem 1 974 715 63 439 1 726 991 108 669 138 335 4 012 149

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

 uz 2005. gada 31. decembri:

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

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

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

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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46. BANKAS BILANCES PRODUKTIVITĀTE
2006 2005

Mēneša 

vidējais 

atlikums

Procentu 

ienākumi/ 

izdevumi

Vidējā 

procentu 

likme

Mēneša 

vidējais 

atlikums

Procentu 

ienākumi/ 

izdevumi

Vidējā 

procentu 

likme

LVL LVL % LVL LVL %

AKTĪVI

Kase 1 215 564 - 0,0% 770 721 - 0,0%

prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 5 212 746 96 879 1,9% 2 785 298 44 392 1,6%

prasības pret kredītiestādēm 26 099 724 1 242 722 4,8% 26 289 887 748 326 2,8%

Kredīti, neto 27 170 723 2 335 378 8,6% 21 417 055 1 918 450 9,0%

Kredīti 28 080 771 2 335 378 8,3% 23 084 296 1 918 450 8,3%

Speciālie uzkrājumi nedrošiem kredītiem (910 048) - 0,0% (1 667 241) - 0,0%

parāda vērtspapīri 5 662 818 376 683 6,7% 2 925 847 155 858 5,3%

pārējie aktīvi 11 458 719 - 0,0% 5 697 052 - 0,0%

(А) Kopā aktīvi  76 820 294 4 051 662 5,3% 59 885 860 2 867 026 4,8%

PASĪVI

saistības pret kredītiestādēm 2 181 270 75 411 3,5% 1 570 431 86 912 5,5%

Noguldījumi 58 804 213 961 219 1,6% 48 312 496 600 488 1,2%

Emitētie parāda vērtspapīri 1 031 688 65 591 6,4% 356 056 20 595 5,8%

pakārtotās saistības 88 756 1 452 1,6% 208 276 3 671 1,8%

pārējās saistības 5 239 019 - 0,0% 3 181 188 - 0,0%

(B) Kopā saistības 67 344 946 1 103 673 1,6% 53 628 447 711 666 1,3%

Kapitāls un rezerves 9 475 348 - 0,0% 6 257 413 - 0,0%

(C) Kopā pasīvi 76 820 294 1 103 673 1,4% 59 885 860 711 666 1,2%

Tīrie procentu ienākumi

Procentu atdeves starpība % (A)-(B) 3,7% 3,5%

Ieguldījumu atdeves starpība % (A)-(C) 3,9% 3,6%

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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47. FINANŠU AKTĪVU UN PASĪVU PATIESĀ VĒRTĪBA

Bilances pozīcija 2006, LVL 2005, LVL

Bilances 

vērtība

Patiesā 

vērtība

Bilances 

vērtība

Patiesā 

vērtība

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 6 650 769 6 650 769 5 447 147 5 447 147

prasības pret kredītiestādēm 21 344 711 21 371 290 39 583 723 39 617 024

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 7 183 973 7 183 973 4 735 801 4 735 801

Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri 1 569 938 1 569 938 201 858 201 858

Kredīti 31 329 587 32 190 602 19 793 414 20 854 869

Kopā aktīvi 68 078 978 68 966 572 69 761 943 70 856 699

Saistības 

saistības pret kredītiestādēm un centrālo banku 2 108 089 2 119 876 715 496 715 496

Noguldījumi 62 831 195 63 333 857 63 655 452 64 173 225

Emitētie parāda vērtspapīri 964 800 964 800 1 111 875 1 111 875

pakārtotās saistības 50 568 50 568 132 048 132 048

Kopā saistības 65 954 652 66 469 101 65 614 871 66 132 644

FINANSU PARSKATU PIELIKUMI
par gadu, kas nosledzas 2006. gada 31. decembri
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