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Labākais veids, kā darīt bērnus  
labus, ir padarīt tos laimīgus.

Oskars Vailds

Ir zināms, ka bērna zīmējums spēj atklāt bērna patiesās jūtas. Psihologi ir vienisprātis: 
ja vēlaties saprast, kā jūsu dēls vai meita uztver apkārtējo pasauli, palūdziet, lai viņi uzzī-
mē savas dzīves svarīgākos mirkļus.

Bankas 2010. gada pārskatā aicinām jūs apskatīt mūsu klientu un darbinieku bērnu zī-
mējumu izstādi. Visus darbus vieno kopīga tēma – "Mana ģimene, mana valsts, mana nā-
kotne" , proti,  tie dzīves aspekti, kas visvairāk ietekmē bērna pasaules uztveri.

Kā ģimenes banka mēs lielu uzmanību veltām jautājumiem, kas skar jaunās paaudzes 
labklājību. Risinot tādus uzdevumus, kā topošo mantinieku audzināšana un izglītība un 
nodrošinot viņu nākotni, mēs vēlamies, lai mūsu bērnu zīmējumi allaž paliek tikpat koši 
un dzīvespriecīgi, kā tie, kurus jūs redzēsiet šodien, jo tas visupirms liecina par to, ka mū-
su bērni ir laimīgi.  

PADoMeS PRIeKšSēDēTĀjA uzRunA

VAlDeS PRIeKšSēDēTĀjAS uzRunA

lATVIjAS eKonoMIKA: 2010. GADS

lATVIjAS BAnKu SeKToRS

BAlTIc InTeRnATIonAl BAnK: GADA RezulTĀTI

SASnIeGuMI nefInAnšu joMĀ

2011. TuRPMĀKIe SoļI

KonceRnA KonSolIDēTIe un BAnKAS ATSeVIšķIe 
fInAnšu PĀRSKATI PAR GADu, KAS noSlēDzĀS 2010.
GADA 31.DeceMBRī
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cienījamās dāmas  
un godātie kungi! 

Dzīve mums nemitīgi apliecina, ka ikviens mērķis, neatkarīgi no 
šķēršļiem, ir sasniedzams, ja vien sirdī mājo ticība uzvarai un neiz-
sīkst neatlaidības gars. Tomēr ir ļoti svarīgi izvirzīt mērķi tā, lai tas 
kalpotu ilgtermiņa perspektīvā.

Mēs esam līdzatbildīgi par savu nākotni. jebkura mūsu rīcība 
nosaka pārmaiņas, un mēs jau šodien varam ietekmēt to, kāda būs 
globālā telpa ap mums, kādus darba augļus baudīsim un kā dzīvos 
nākamās paaudzes. Tāpēc ikvienai uzņēmējdarbībai jāizprot sava 
atbildība līdzcilvēku priekšā, jo patiesībā mūsu kopīgais mērķis ir 
labklājība un tāda sabiedrība, kurā ikviens varētu justies drošs, gan-
darīts un pašrealizējies.

Veidojot un attīstot ģimenes bankas tēlu un stratēģiju, kas gā-
dā par klienta un viņa tuvinieku labklājību un pārticību ilgu gadu 
garumā, arī mūsu bankas pienākums ir izvirzīt tālejošus mērķus. 
esam gandarīti, ka, strādājot latvijā, mums ir iespēja sniegt sa-
vu ieguldījumu valsts ilgtermiņa attīstībā un stabilizācijā, tādējādi 
sekmējot starptautisko sadarbību ar valstīm, kurās dzīvo un strādā 
mūsu klienti.

Mēs ļoti lepojamies un augstu vērtējam mūsu klientu uzticību, ko 
arī turpmāk attaisnosim ar efektīvu un veiksmīgu sadarbību.

Patiesā cieņā,

Valērijs Belokoņs
Padomes priekšsēdētājs
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cienījamās dāmas un godātie kungi!
Aizvadīto gadu raksturo virkne pasaules un vietējā mēroga notikumu, kas būtiski ietekmējuši 

vispārpieņemtos uzskatus un mainījuši attieksmi pret riskiem. šādu notikumu vidū var minēt gan eiro 
zonas problēmas, gan daudzu eiropas valstu vēlēšanu rezultātus, zelta cenu pieaugumu, ķīnas ekono-
mikas straujo izaugsmi, gan attīstības valstu valūtu dinamiku, tehnoloģiskos sasniegumus, kā arī da-
bas stihijas un cilvēka izraisītas katastrofas. Tas viss apliecina to, ka pasaule ir mainījusies, un viena 
no galvenajām mācībām, ko esam guvuši ekonomiskās lejupslīdes gados – ir pienācis laiks kvalitatīvi 
izvērtēt esošās vērtības.

Dzīves pieredze rāda, ka mēs izsakām prognozes vai sagaidām tās no citiem, bet vēlāk izvērtējam, 
vai tās ir piepildījušās. Taču, neraugoties uz minējumiem un aprēķiniem, nenoteiktības faktoram 
joprojām ir liela nozīme.

lēmumu pieņemšanas procesā ikviens no mums saskaras ar šo jēdzienu, neatkarīgi no tā, vai tiek 
pieņemti lieli vai mazi lēmumi. Turklāt nav izšķiroši, kurā laikā mēs dzīvojam. šāda situācija bija gan 
pirms vairākiem gadsimtiem, gan pirms gada, tāda būs arī pēc gadu desmitiem. Protams, futuroloģijas 
zinātne var palīdzēt, veidojot notikumu attīstības scenārijus nākotnei, taču šie scenāriji tik un tā būs ti-
kai iepriekšējo notikumu cēloņu analīzes  un mūsu nākotnes prognožu projekcijas, - pozitīvās projek-
cijas, kas atspoguļo mūsu sapņus un cerības, un negatīvās projekcijas, kas apliecina mūsu bažas.

neapšaubāmi, tas viss pazemina pārliecības līmeni un satrauc. Taču rosinu šo jautājumu izvērtēt 
citā griezumā. 

nenoteiktības faktors piedāvā individuālās izvēles iespējas.  Mūsu rītdienu veido šodienas darbību un 
domu kopums. Tieši tāpēc, pat ņemot vērā apkārt esošo nenoteiktību, ir svarīgi izprast mūsu personīgo 
atbildību par nākotnes notikumiem. Mēs esam atbildīgi klientu, akcionāru, darbinieku un visas sabiedrības 
priekšā, valsts un nākamo paaudžu priekšā.

Atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību ir kvalitātes galvenais kritērijs, attīstības galvenais 
virzītājspēks, neatņemama mainīgās pasaules sastāvdaļa. Mūsuprāt, tieši atbildības principam ir jābūt 
tam, kas nosaka uzņēmuma vadītāja izvēli par labu vienai vai otrai stratēģijai, un tieši atbildība ir arī 
mūsu darbības pamatā.

Patiesā cieņā,

Ilona Guļčaka 
valdes priekšsēdētāja
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PirmO reizi diVu gadu 
laikā Pieaug ikP
Pēc straujas, divus gadus ilgušās lejupslī-
des iekšzemes kopprodukta rādītājs pa-
kāpeniski pieauga visa gada laikā un pē-
dējā ceturksnī bija jau par 3,6% lielāks, 
nekā iepriekšējā gada rādītājs attiecīgajā 
laika posmā. Būtiski mainījusies ekono-
mikas struktūra – šobrīd virzītājspēki ir 
eksports un ražošana. 

Pieaugums ir novērots praktiski visās no-
zarēs: piemēram, apstrādes rūpniecības 
ražošanas apjomi 2010. gada trešajā ce-
turksnī pieauga par 20,2%; elektroenerģi-
jas, gāzes un ūdensapgādes nozarē – par 
15,1%, un primārajās nozarēs – par 2,6%. 
šīs tautsaimniecības nozares kopumā 
sniegušas 2,7 procentpunktu ieguldījumu 
IKP pieaugumā.  Izaugsme novērota arī 
transporta un sakaru nozarē, kā arī vies-
nīcu un restorānu nozarē.

PriOritāte:   
PārOrientēšanās  
uz eksPOrtu
Iekšējam pieprasījumam saglabājoties 
zemā līmenī un pieaugot ārējam piepra-
sījumam, 2010.gadā palielinājušies eks-
porta apjomi. Gada pirmajos deviņos 
mēnešos preču eksporta apjomi pārsnie-
dza pirmskrīzes līmeni, septembrī palie-
linoties līdz 473,2 milj. latu jeb par 34% 
salīdzinājumā ar 2009. gada septembri. 
Ir palielinājies eksporta īpatsvars pro-
dukcijas realizācijas struktūrā. Piemē-
ram, apstrādes rūpniecībā 2010.gada 
vienpadsmit mēnešos tika eksportēti 
60% saražotās produkcijas (2009. gadā - 
53,9%).

lielākais ieguldījums ražošanas pieaugu-
mā latvijā bijis kokapstrādes un metāl-
apstrādes sektoram; pozitīvas tendences 
novērotas papīra rūpniecībā un poligrāfi-

Latvijas ekonomika:
             2010. gadsPasaules ekonomikai atdzīvojoties pēc dziļās re-

cesijas, stabilizācijas pazīmes arvien skaidrāk 
ir sākusi uzrādīt arī latvija. lai arī pamata 
rādītāji vēl aizvien ir visai tālu no pirmskrīzes 
līmeņa, latvijas ekonomikas izaugsme 2010. 
gadā ir pārspējusi pat optimistiskākās prognozes. 
turpmākā attīstība, acīmredzot, būs atkarīga no 
tā, cik efektīvi izdosies uzturēt šīs pozitīvās ten-
dences, izstrādājot pasākumus, kas orientēti  
uz vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvu.

IKP PIEAUGUMS 2009. – 2010. GADĀ
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jā, elektrisko un optisko iekārtu ražoša-
nā, kā arī mašīnbūvē un transportlīdzek-
ļu ražošanā.  

Ceļā uz budžeta 
defiCīta  
samazinājumu 
Pēc vēlēšanām valdība veica virkni pa-
sākumu budžeta deficīta samazināšanai 
un Māstrihtas kritēriju izpildei, lai 2014.
gadā pievienotos eiro zonai.  Saskaņā ar 
konsolidēto valsts budžetu 2011. gadā 
valsts budžeta deficīts plānots 3,7% no 
IKP jeb 491,6 milj. lVl, kas ir ievērojami 
mazāk nekā 2010. gadā, kad budžeta defi-
cīts bija 7,3% no IKP. 

inflāCija Pieņemas  
sPēkā, bezdarba  
līmenis samazinās
Deflācijas periods latvijā beidzies ļoti 
strauji: decembrī patēriņa cenu indekss 
par 2,5% pārsniedza 2009. gada decem-
bra rādītājus. Tiek prognozēts, ka inflā-
cijas kāpums turpināsies. zināmā mērā 
cenu kāpumu varētu ietekmēt valsts bu-

džeta konsolidācijas programmas ietva-
ros plānotā vairāku nodokļu likmju pa-
lielināšana.

Attiecībā uz pārējiem makroekonomikas 
rādītājiem jāmin situācija darba tirgū: ja 
gada sākumā oficiālais bezdarba līmenis 
bija 20,4%, tad gada pēdējā ceturksnī bez-
darbnieku skaita īpatsvars saruka  
līdz 16,9%.

neraugoties uz augsto bezdarba līmeni, 
latvijas uzņēmumi aizvien biežāk saskaras 
ar kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas ir 
saistīts ar potenciālo darbinieku profesio-
nālo kompetenču nepietiekamību un  da-
žādu nozaru speciālistu  emigrēšanu no 
latvijas uz attīstītajām valstīm. 

nOdOkļu  
likumdOšanas  
Plusi un mīnusi
Stingrā fiskālā politika un 2010. gada bu-
džeta konsolidēšana veicinājusi izmaiņas 
nodokļu likumdošanā, tai skaitā iedzī-
votāju ienākuma nodokļa likmes pieau-
gumu, ar nodokļiem apliekamās bāzes 

EKSPORTA APJOMU DINAMIKA, MILJ. LVL
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paplašināšanos, 10% ienākuma nodok-
ļa piemērošanu dividendēm un procen-
tu peļņai, kā arī 15%  kapitāla pieaugu-
ma nodokļa ieviešanu. Vienlaikus tika 
ieviestas dienesta automobiļu nodevas, 
piemērotas augstākas nekustamā īpašu-
ma nodokļa likmes un palielināts akcīzes 
nodoklis. jāpiebilst, ka 2011. gadā no-
dokļu maksājumi pieauguši vēl vairāk: 
1.janvārī stājās spēkā 22% pievienotās 
vērtības nodokļa (PVn) likme un div-
kāršojies nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvojamām platībām.

Turpretī pozitīvi novērtēti tika likum-
došanas grozījumi, kas paredz uzlabotu 
un ātrāku maksātnespējas un tiesiskās 
aizsardzības procedūru. lai veicinātu 
uzņēmējdarbības vides attīstību latvi-
jā, tika ieviesta jauna mikrouzņēmumu 
reģistrācijas kārtība un noteikts mikro-
uzņēmuma nodoklis 9% apmērā no ap-
grozījuma, kas ļāva samazināt nodokļu 
maksājumus.

ekOnOmikas  
VeiCināšana 
lai sekmētu ātrāku latvijas ekonomikas 
atveseļošanos, valsts ar eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzdalību  cenšas 
sniegt atbalstu vietējiem uzņēmējiem. 
Populārākās programmas ir atbalsts uz-
ņēmējdarbībai ar īstermiņa aizdevu-
miem, aizdevumu garantijām, ārējā 
mārketinga stimulēšanu jaunu tirgu ap-
gūšanai. Savukārt atbalstot jaunos uzņē-
mumus,  līdztekus ieguldījumam valsts 
ekonomikā tiek cerēts risināt ar bezdarbu 
saistītās sociālās problēmas.

īpaša uzmanība tiek veltīta eksporta at-
tīstībai un ārvalstu investīciju piesaistei. 
lR ekonomikas ministrijas eksporta vei-
cināšanas un ārvalstu investīciju piesais-

tes pamatnostādnēs 2010.-2016.gadam kā 
prioritāte tiek minēta preču un pakalpo-
jumu ar augstu pievienoto vērtību īpat-
svara pieauguma eksportā sekmēšana, 
latvijas komersantu konkurētspējas pa-
augstināšana un labvēlīgās vides radīšana 
ārvalstu investīciju piesaistei augsto un 
vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs un uz 
ražošanu un eksportu vērsto ārvalstu in-
vestīciju piesaiste. 

ārValstu  
inVestOru Piesaiste
līdz ar ekonomikas atveseļošanos atjau-
nojas ārvalstu investoru interese par lat-
viju. latvijas Bankas statistika liecina, ka 
2010. gadā latvijā tiešās ārvalstu investī-
cijas saņemtas gandrīz četras reizes lielā-
kā apjomā, nekā 2009. gadā, bet uzkrāto 
investīciju apjoms 2010. gada nogalē pār-
sniedza pirmskrīzes rādītājus.

cenšoties piesaistīt ārvalstu investorus, 
2010. gada jūlijā veikti grozījumi Imigrā-
cijas likumā. Saskaņā ar tiem termiņuztu-
rēšanās atļauju latvijā var saņemt ārvalsts 
pilsonis, kurš:

ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS LATVIJĀ 
(ATLIKUMI), MILJ. LVL
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• iegādājies nekustamo īpašumu Rīgā, Rī-
gas reģionā vai republikas nozīmes pil-
sētā latvijā vismaz par 100 tūkst. lVl 
vai citviet latvijā par vismaz  
50 tūkst. lVl;

• ir investējis vismaz 200 tūkst. LVL  
latvijā strādājošas bankas  
subordinētajā kapitālā vai

• ieguldījis vismaz 25 tūkst. LVL  
latvijas uzņēmuma pamatkapitālā.  

Interesi par šādu iespēju pašlaik izrāda gal-
venokārt Austrumeiropas iedzīvotāji.  

Gada beigās tika veikti grozījumi nogul-
dījumu garantiju likumā, kas palielina 
noguldītāju drošību. Tagad depozīta ne-
pieejamības gadījumā noguldītājam ir tie-
sības saņemt atlīdzību 100 tūkst. euR ap-
mērā līdzšinējo 50 tūkst. euR vietā. 

enerģētika
2010. gadā atkal aktualizējies jautājums 
par Visaginas atomelektrostacijas būv-
niecību lietuvā, kura, iespējams, kļūs 
par Baltijas reģiona enerģētiskās neat-
karības garantiju. Prognozes liecina, ka 
AeS darbība kaimiņvalstī veicinātu elek-
troenerģijas tarifu mazināšanos arī lat-
vijā. Memorandu par AeS būvniecību 
Baltijas valstu pārstāvji parakstīja  
jau 2006. gadā.

Rūpējoties par ekoloģiskās vides sagla-
bāšanu, tika veikti atsevišķi pasākumi 
alternatīvo resursu izmantošanas vei-
cināšanai. latvijas valdība ir iecerējusi 
līdz 2020. gadam palielināt atjaunojamās 
enerģijas īpatsvaru līdz 40% latvijas ko-
pējā enerģijas patēriņā. Ar eS struktūr-
fondu līdzdalību turpinās dzīvojamo ēku 
energoefektivitātes programmas finan-
sēšana, ir izstrādāta virkne programmu 
alternatīvās enerģijas izmantošanas at-

balstam mājsaimniecībās, sabiedriskajās 
iestādēs, transporta sektorā u. tml.

nekustamO  
īPašumu tirgus  
atVeseļOšanās 
latvijas nekustamo īpašumu tirgus, kas 
sagruva pēc 2007. gadā sasniegtā maksi-
mālā līmeņa, pakāpeniski atveseļojas. The 
Global Property Guide pārskats liecina, 
ka 2010. gadā Rīga bija pirmā eiropā dzī-
vojamā nekustamā īpašuma cenu kāpu-
ma ziņā – gada laikā cenas pieauga par 
19,09%. jāpiebilst, ka 2009.gadā latvijas 
nekustamo īpašumu tirgū novērots eiro-
pā būtiskākais cenu kritums, dzīvokļu ce-
nām noslīdot par 52,8%.

uzlabOjas latVijas  
starPtautiskais  
reitings
Par vienu no 2010. gada nogales būtiskā-
kajiem notikumiem kļuva starptautiskās 
aģentūras "Standard&Poor’s" pozitīvais 
vērtējums. Aģentūra latvijas reitingu pa-
lielināja par vienu pakāpi – no "BB" līdz 
"BB+", saglabājot stabilu nākotnes vērtēju-

SĒRIJVEIDA DZĪVOKĻU CENAS RĪGĀ, EUR/m2
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mu, bet jau dažus mēnešus vēlāk uzlaboja 
latvijas kredītreitinga nākotnes vērtējumu, 
nosakot to pozitīvu. 

Komentējot uzlaboto reitingu, aģentūra 
pozitīvi vērtējusi latvijas ekonomikas at-
karības no ārējā finansējuma samazināša-
nos un stingro apņemšanos īstenot fiskālo 
konsolidāciju.

starPtautiskās 
sadarbības  
VeiCināšana  
2010. gadā latvijā turpinājās aktivitātes, 
kuras ir vērstas uz starptautiskās sadarbī-
bas stiprināšanu. Starptautisko ekonomis-
ko sakaru attīstība valsts izaugsmes posmā  
ir uzskatāma par iespēju palielināt latvijas 
konkurētspēju. 

Viens no gada spilgtākajiem notikumiem 
bija latvijas Valsts prezidenta Valda zat-
lera vizīte Maskavā, kurā piedalījās arī 
daudzi latvijas uzņēmēji. Tikšanās laikā 
apspriesta abu valstu ekonomiskās sadar-
bības paplašināšana, kā arī parakstīti vai-
rāki nozīmīgi dokumenti, tai skaitā līgums 
par nodokļu dubultās aplikšanas novērša-
nu un vienošanās par ienākuma un kapi-
tāla nodokļu nemaksāšanas novēršanu.
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Desmit no 29 latvijas bankām 2010. gadu 
noslēdza ar peļņu, tostarp arī Baltic Inter-
national Bank. Desmit banku kopējā peļņa 
bija 8,3 milj. lVl.

sektOra galVenie  
rādītāji*
• Aktīvi
latvijas banku kopējais aktīvu apjoms ga-
da beigās bija 21,97 miljardi latu, kas ir 
par 1,3% vairāk, nekā 2009. gadā. Četr-
padsmit no latvijas bankām palielināju-
šas kapitālu kopumā par 324,4 miljoniem 
latu, tostarp investīcijas pamatkapitālā sa-
sniedza 278,8 miljonus latu.

• Kapitāla pietiekamība un likviditāte
2010. gadā turpināja palielināties būtis-

kākie banku sektora rādītāji. Decembra 
beigās sektora likviditātes rādītājs sasnie-
dza 67,9% (2009. gada beigās - 62,8%) pie 
minimāli pieļaujamā 30% līmeņa. Savu-
kārt kapitāla pietiekamības rādītājs gada 
nogalē sasniedza 14,9% (2009. gada bei-
gās - 14,56%), pie minimāli pieļaujamā 
8% līmeņa.

• Noguldījumi
Aizvadītajā gadā palielinājās noguldītā-
ju aktivitāte – no janvāra līdz decembrim 
latvijas banku piesaistīto depozītu apjoms 
palielinājās par 16,3%, gada beigās sasnie-
dzot 11,1 miljardus lVl.

• Kredīti
Banku sektora kopējā kredītportfeļa ap-
joms turpināja sarukt. Kopš gada sāku-
ma kredītportfelis samazinājās par 7,1% 
jeb 1,1 miljardu lVl un decembrī bija 
14,3 miljardu lVl. lai gan  astoņas lat-
vijas bankas uzsāka aktīvāku kreditēšanu 
un palielināja savu kredītportfeļu apjomu, 
kopumā gada laikā izsniegto aizdevumu 
apjoms bija mazāks nekā atmaksāto vai 
norakstīto aizdevumu skaits.

uzņēmuma "TnS latvija" sadarbībā ar 
latvijas Komercbanku asociāciju realizētā 
pētījuma rezultāti liecina, ka 2010. gadā ir 
būtiski uzlabojusies komercbanku korpo-
ratīvā reputācija, turklāt īpaši pozitīvi tika 
novērtēti finanšu sasniegumi un produk-
tu un pakalpojumu kvalitāte. Gada nogalē 
latvijas banku sektors korporatīvās repu-
tācijas rādītāja ziņā tuvojies eiropas finan-
šu sektora vidējam līmenim.

* finanšu un kapitāla tirgus  
komisijas dati.

latvijas banku sektors
latvijas banku sektora darbībā gada nogalē iezī-
mējās pozitīvas tendences. neauditētie dati liecina, 
ka banku kopējā gūtā peļņa pirms uzkrājumu vei-
došanas un nodokļu nomaksas 2010. gadā sasnie-
dza 143,5 milj. latu, kas ir par 55,4% mazāk nekā 
pirms gada. uzkrājumi nedrošiem parādiem 506 
milj. latu  apmērā bija galvenais iemesls sektora ko-
pējiem zaudējumiem 360,7 milj. latu apmērā, kas 
tomēr ir par 53,4% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
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ienākumi  
un Peļņa
Baltic International Bank ir viena no 10 
latvijas bankām, kuras gadu noslēgušas ar 
peļņu. Pēc nodokļu nomaksas un uzkrāju-
mu izveides banka ir guvusi peļņu 381 063 
lVl apmērā, kas ir gandrīz septiņas rei-
zes lielāka, nekā iepriekšējā gadā. Bankas 
kopējie pamatdarbības ienākumi salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir 
palielinājušies par 10,3%, kas skaidrojams 
ar pieaugumu dažādās darbības jomās, 
piemēram, bankas darījumu apkalpošanā, 
aktīvu pārvaldīšanā, vērtspapīru kontu ap-
kalpošanā un citās. 

Būtisks kāpums atzīmēts tādās pozīcijās, 
kā tīrie procentu (par 52,6%) un tīrie ko-
misijas naudas (par 49,6%) ienākumi, sa-
vukārt administratīvie izdevumi nav pār-
snieguši iepriekšējā gada līmeni.

aktīVu  
struktūra
Bankas aktīvu apjoms 2010. gada noga-
lē sasniedza 168,3 miljonus lVl. Bankas 
vērtspapīru portfeļa apjoms palielinājies 
par 36%, gandrīz uz pusi pieaudzis arī 
bankas kredītportfelis. 

Izmantojot labvēlīgo tirgus konjunktūru, 
banka savā vērtspapīru portfelī par 38% 
ir palielinājusi fiksētā ienākuma vērtspa-
pīru apjomu. Par 17% ir pieaudzis nema-
teriālo aktīvu apjoms, kas ietver ar uzņē-
mējdarbības procesu uzlabošanu saistītās 
investīcijas.

kredītPOrtfelis
2010. gadā bankas kredītportfelis palieli-
nājās par 47% un bija 56,31 miljoni lVl, 
kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs uz latvijas 
banku sektora kopējā kredītportfeļa sama-
zināšanās fona.

Palielinot kredītportfeli, banka saglabāju-
si konservatīvu pieeju risku pārvaldīšanā. 
Tāpēc galvenokārt izsniegti kredīti ar nul-
les riska pakāpi, kā rezultātā drošu kredītu 
īpatsvars kredītportfelī sasniedzis 25,6% 
(2009. gadā - 7,14%).

nOguldījumi  
zemās procentu likmes izraisīja zinā-
mu bankas depozītu bāzes samazināša-
nos (31.12.2010. noguldījumu apjoms bi-
ja 133,4 milj. lVl), taču tas neietekmēja 
bankas likviditātes rādītāju. Daudzi klien-
ti sava kapitāla saglabāšanas un palieli-
nāšanas nolūkos izvēlējās citus investīci-
ju instrumentus, rezultātā ir palielinājies 

Baltic International Bank: 
gada  
rezultāti

arī 2010.gadā bankas darbības prioritāte bija 
pozīciju nostiprināšana, uzlabojot darba efek-
tivitāti gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā nozī-
mē. lai gan vispārējā finanšu situācija valstī 
pēc ekonomiskās recesijas vēl tikai sāk uzlabo-
ties, bankai ir izdevies sasniegt gadam izvirzī-
tos mērķus.
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vērtspapīru darījumu apjoms un bankas 
peļņa šajā pozīcijā palielinājās 2,8 reizes. 

kaPitāla Pietiekamība 
un likViditāte
Bankas pozīciju stiprināšanai akcionā-
ri pieņēma lēmumu par pamatkapitā-
la palielināšanu par 5,25 miljoniem latu. 
2010. gada beigās kapitāls palielināts jau 
par 1,31 miljonu latu, tādējādi apmaksā-
tā bankas statūtkapitāla apjoms sasniedza 
16,83 miljonus latu. Pamatkapitāla pie-
augums līdz ar ieguldījumu subsidētajā 
kapitālā (pakārtotās saistības) palielinā-
šanos veicināja kapitāla pietiekamības rā-
dītāja kāpumu – 2010. gada laikā tas pie-
auga no 12,72% līdz 14,88%. 

Savukārt likviditātes rādītājs par vairāk 
nekā 15 procentpunktiem pārsniedza  
latvijas banku sektora vidējo rādītāju, 
gada nogalē sasniedzot 83,62%.

jaunie  
PrOdukti  
šogad banka izstrādājusi virkni jaunu 
produktu, rūpējoties par klienta ērtībām 
visās viņa interešu jomās. Maksājumu 
karšu klāstu ir papildinājusi ekskluzīvā 
Mastercard Platinum karte, kas līdzī-
gi kā Mastercard World Signia savam 
īpašniekam nodrošina tiesības izmantot 
starptautiskā profesionālā atbalsta die-
nesta pakalpojumus. 

Attīstot vērtspapīru darījumu apkalpo-
šanas virzienu un cenšoties klientiem 
sniegt  ērtu un vienmēr pieejamu in-
vestīciju pārvaldīšanas instrumentu, ti-
ka ieviestas divas elektroniskās platfor-
mas – forex Marginal Trade darījumiem 

foReX tirgū un BIBtrader tirdzniecības 
darījumiem ar vērtspapīriem/nākotnes lī-
gumiem (futures).

Gādājot par klienta un viņa ģimenes lo-
cekļu labklājību ilgtermiņā, īpašs pakal-
pojums  tika izstrādāts topošajiem klientu 
kapitālu mantiniekiem: 2010. gadā ban-
ka pirmo reizi piedāvāja klientu bērniem 
profesionālo praksi Baltic International 
Bank, tādējādi sniedzot iespējas iepazīties 
ar finanšu iestādes ikdienas darbību un  
apgūt pasaules finanšu tirgu funkcionēša-
nas principus.

Reaģējot uz latvijas Republikas 
Imigrācijas likuma grozījumiem, kas 
paredz ārvalstu investoriem papil-
dus iespējas termiņuzturēšanās atļauju 
saņemšanā, banka saviem klientiem 
piedāvājusi pakalpojumu kompleksu, kas 
ietver informatīvo, organizatorisko un 
juridisko atbalstu.

Būtiski ir attīstījies uzticības pārvaldīšanas 
virziens, kas paredz dažādu projektu fi-
nansēšanu uz trasta pārvaldīšanas līguma 
pamata. jāatzīmē, ka aizvadītajā gadā tika 
attīstītas investīcijas  biznesa projektos.
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gOda nOsaukums -  
"labākā banka  
baltijas Valstīs un nVs"
2010. gadā banka kļuva par SPeAR’S Rus-
sia Wealth Management Awards prēmijas 
laureāti kā "labākā banka Baltijas valstīs 
un nVS, kas sniedz individuālās apkalpo-
šanas un privātā kapitāla pārvaldīšanas pa-
kalpojumus klientiem Krievijā".

Prēmijas laureātu godināšanas ceremonijā 
25. novembrī Maskavā  banka tika apbal-
vota par labākajiem sasniegtajiem rezultā-
tiem un izcilu pakalpojumu kvalitāti 2009. 
– 2010. gadā. Prēmijas saņemšana aplieci-
nājusi bankas darba kvalitāti, kā arī zīmola 
atpazīstamības palielināšanos.

atbalsts starPtautiskai 
ekOnOmiskai sadarbībai 
lai stiprinātu latvijas  ekonomiskos sa-
karus ar attīstītajām valstīm un veicinātu 
perspektīvu biznesa kontaktu veidošanos 
eiropas uzņēmēju vidū, Baltic Interna-
tional Bank oktobrī jau otro reizi atbals-
tīja starptautiskas konferences rīkošanu 
londonā par investīciju iespējām lat-
vijā.  Konferenci organizēja lielbritāni-

jas Tirdzniecības kamera latvijā (British 
chamber of commerce in latvia).

Tiešā saskarsme ar dažādu latvijas uz-
ņēmējdarbības nozaru un valsts iestāžu 
pārstāvjiem lielbritānijas uzņēmējiem 
sniedza iespēju saņemt aktuālāko infor-
māciju par ekonomisko situāciju un in-
vestīcijām latvijā.

ieguldījums kultūras 
un mākslas attīstībā
2010. gada maijā mākslas pazinējiem tika 
izrādīts unikāls pēc Baltic International 
Bank pasūtījuma izgatavots darbs. Kausu 
"21. gadsimta renesanse" no 925. raudzes 
sudraba izgatavoja slavenais latvijas ju-
velieris oļegs Auzers. Mākslas darbs ko-
pumā sver 35,37 kg, tas ir 120 cm augsts, 
75 cm garš un 65 cm plats.  Kauss kļuva 
par pirmo eksemplāru unikālajā māks-
las darbu kolekcijā, kas saskaņā ar bankas 
akcionāra Valērija Belokoņa ieceri laika 
gaitā varētu ieņemt īpašu vietu valsts kul-
tūras mantojumā.

Tāpat 2010. gada oktobrī Baltic Interna-
tional Bank atbalstīja  leģendārā iestudē-
juma  "Aīda" atgriešanos uz latvijas na-
cionālās operas skatuves. Izrāde kļuva par  
vienu no sezonas spilgtākajām izrādēm. 

sasniegumi nefinanšu jomā

sPear’s russia Wealth management awards ir pir-
mā apbalvošanas ceremonija Krievijā, kas tiek rīkota, 
lai apzinātu un atzīmētu izcilākos sasniegumus bankas 
klientu individuālajā apkalpošanā, privātkapitāla pār-
valdīšanā un saistītajās jomās. Pasākumu jau otro reizi 
rīkoja Krievijas žurnāls SPEAR’S Russia sadarbībā ar 
specializēto informatīvi analītisko portālu PBWM.ru. 
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2011. TuRPMĀKIe SoļI

liela uzmanība tiek veltīta bankas pro-
duktu portfeļa papildināšanai ar piedāvā-
jumiem, kas visprecīzāk atbilstu klientu 
interesēm: tiešās investīcijas uzņēmumu 
kapitālā, fiduciārie un konsultatīvie pakal-
pojumi u. c.

Investīciju stratēģijas ietvaros banka atbal-
sta klientu iniciētā investoru kluba izveidi. 
Kluba mērķis ir biznesa eņģeļu investīciju 
virziena attīstīšana. 

Ir plānoti vairāki pasākumi biznesa iek-
šējo procesu pilnveidošanai un pakal-
pojumu kvalitātes uzlabošanai, tostarp 

klientu investīciju portfeļa efektīvāka 
pārvaldīšana, jaunas internetbankas sis-
tēmas ieviešana u. c.

Ievērojot mūsdienu sabiedrības globalizā-
cijas un informatizācijas tendences, 2011. 
gadā plānots aktīvi virzīt pakalpojumus 
un attīstīt bankas klātbūtni interneta vidē.

Galvenā 2011. gada prioritāte joprojām ir 
sniegt augstākā līmeņa pakalpojumus ka-
pitālu pārvaldīšanā, kā arī būt par uztica-
mu partneri klienta un viņa ģimenes dzī-
ves komforta nodrošināšanā. 

2011. 
Turpmākie soļi

galvenie mērķi, kurus banka izvirzījusi 2011. 
gadam, paredz tādu ģimenes bankas darbības 
virzienu attīstīšanu, kā ģimenes kapitāla pār-
valdīšana, kas ietver investīciju plānošanu, ak-
tīvu strukturēšanu, nodokļu konsultācijas, kā 
arī dzīves stila pārvaldīšana, kas aptver pakal-
pojumus brīvā laika un lietišķo pasākumu or-
ganizēšanā, izglītības programmas gan klientu 
bērniem, gan arī pieaugušo ģimenes locekļu pro-
fesionālajai pilnveidei. 
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Cienījamās dāmas un godātie kungi!
piedāvājam jūsu uzmanībai 2010. gada finanšu pārskatus.

šodien daudzi cilvēki pauž viedokli, kas aizvadītais gads iezīmēja krīzes beigas. Tomēr vairums tirgus notikumu neviesa 
sevišķu optimismu, jo bieži vien tos izraisīja valstu līmenī veiktie pasākumi nolūkā risināt taktiskus uzdevumus.

2010. gadā bijām aculiecinieki tādiem notikumiem kā kvantitatīvā mīkstināšana jeb pavājināšana, fondu tirgu izaugsme, 
depresīvais noskaņojums Eiropā, eiro vērtības kritums, zelta cenu kāpums, bažas par inflācijas draudiem attīstības tirgos 
(emerging markets). minētie notikumi norisinājās apstākļos, kad starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās tika veiktas ra-
dikālas pārmaiņas, kuras nenoliedzami skāra ikvienu finanšu tirgu dalībnieku.

Bankas 2010. gada aktivitātes tika vērstas gan uz klientu apkalpošanas efektivitātes paaugstināšanu, gan uz finanšu rā-
dītāju uzlabošanu.

jāatzīmē, ka 2010. gadā Banka sasniedza mērķrādītājus vairumā pozīciju. Bankai izdevies palielināt pamatdarbības ie-
nākumus par 10.3 procentiem salīdzinājumā ar 2009. gadu. šis pozitīvais faktors, ņemot vērā arī administratīvo izdevumu 
samazinājumu, ļāva Bankai gūt peļņu 381 063 latu apmērā, kas ir lielāka nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Saglabājot konservatīvo pieeju aktīvu pārvaldīšanā, Banka tomēr palielināja savu kredītportfeli - galvenokārt uz zema 
riska kreditēšanas veidu rēķina. Bankas kredītportfelis 2010. gadā pieauga par 46.9 procentiem. portfelī ietilpstošā bezris-
ka komponenta procentuālais daudzums sasniedza 25.6 procentus (salīdzinājumam: 7.1 procenti 2009. gadā) jeb 14.4 mil-
jonus latu.

finanšu instrumentu procentuālā daļa kopējos Bankas aktīvos veidoja 10.1 procentus, kas ir par 3.5 procentiem vairāk 
nekā 2009. gadā. Banka izmantoja obligāciju tirgus un akciju tirgus piedāvātās iespējas, lai paaugstinātu aktīvu atdeves rā-
dītāju (ROA).

Kredītportfeļa diversifikācija un vērtspapīru portfeļa prasmīga pārvaldīšana ļāva Bankai palielināt kopējo ienesīgumu. 
Tīrie procentu ienākumi pieauga par 52.6 procentiem.

Ekonomikas atveseļošanās veicinājusi ekonomisko rosību virknē sektoru. Bija vērojams klientu uzņēmumu apgrozī-
juma kāpums, kas sekmēja Bankas tīro komisijas naudas ienākumu pieaugumu par 49.6 procentiem. Būtiskais pieaugums 
sasniegts darījumu apkalpošanā (14.1 procenti), aktīvu pārvaldīšanā (3.2 reizes), vērtspapīru konta apkalpošanā (2.8 rei-
zes) un citos darbības veidos.

zemās procentu likmes ir ietekmējušas arī Bankas depozītu bāzi. daudzi klienti aktīvāk veica ieguldījumus gan savā biz-
nesā, gan jaunu virzienu attīstībā, kas veicināja arī Bankas brokerportfeļa pieaugumu.

Līdz ar iepriekš minēto darbības veidu attīstīšanu Banka uzturēja spēcīgu likviditātes pozīciju. pārskata gada laikā vidē-
jais likviditātes rādītājs bija 82.24 procenti.

2010. gadā Kramnoju ģimene izstājās no Bankas akcionāru sastāva, kā rezultātā valērijs un vilorijs Belokoņi iegādājās 
kontrolpaketi 99.9 procentu apmērā. Ar nolūku stiprināt Bankas pozīcijas, akcionāri pieņēma lēmumu gada laikā palielināt 
akciju kapitālu par 5.25 miljoniem latu. 2010. gada beigās Bankas akciju kapitāls tika palielināts par 1 312 508 latiem, un 
Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs sasniedza 14.88%.

visa gada garumā mēs nodrošinājām risinājumus mūsu klientu izvirzītajiem uzdevumiem, bieži vien pat apsteidzot vi-
ņu vēlmes un izstrādājot jaunus piedāvājumus.

Banka savu maksājuma karšu klāstu papildinājusi ar prestižo masterCard platinum karti. Tādējādi Banka paplašinājusi 
to klientu loku, kam ir pieejami profesionālā atbalsta dienesta pakalpojumi (concierge services).

Reaģējot uz izmaiņām LR normatīvajos aktos un rūpējoties par mūsu klientiem, mēs sākām sniegt konsultācijas un ju-
ridisku atbalstu investoriem, kuri vēlas saņemt termiņuzturēšanas atļaujas Latvijā.

Sagaidot klientu aktivitāšu kāpumu ieguldījumu un tirdzniecības jomās, mēs turpinājām pilnveidot brokerpakalpojumus, 
piedāvājot elektronisko tirdzniecības platformu BIBtrader darījumu veikšanai fondu tirgos, un maržinālās tirdzniecības plat-
formu. Bez tam mēs turpinājām piedāvāt tādus darījumus kā tiešās investīcijas uzņēmumu pašu kapitālā un ieguldījumi riska 
kapitālā, par kuriem īpašu interesi izrāda investori ar augstāku riska apetīti.

mēs nepārtraukti pilnveidojam iekšējos biznesa procesus. Lai gan tie nav skaidri saskatāmi klientu apkalpošanas proce-
sā, taču jūtami veicina operacionālā riska un izmaksu samazināšanos. 

Bankas aktīvā darbība galvenajos tirgos, klientu pozitīvās atsauksmes un lielāka publiska atvērtība veicina Bankas tē-
la atpazīstamību un nes nozīmīgus rezultātus. Banka kļuvusi par prestižās balvas SpEAR’S Russia Wealth management 
Awards 2010 laureātu.

īpaši jāuzsver Bankas speciālistu komandas augstais profesionālisms. mūsu darbinieki cītīgi strādā, lai sasniegtu izvirzī-
tos mērķus. mūsuprāt, tieši profesionāļi, kas lieliski pārzina savu jomu, kā arī viņu savstarpēja sadarbība, nodrošina iespēju 
sasniegt tādu apkalpošanas līmeni, kāds šodien nepieciešams mūsu prasīgajiem klientiem.

pasaule mainās, un mēs maināmies tai līdzi. mēs strādājam, lai palīdzētu mūsu klientiem sasniegt vēlamo.

2011. gada 24. martā

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja

РAdOmES pRIEKšSēdēTājA uN vALdES pRIEKšSēdēTājAS zIņOjumS РAdOmES pRIEKšSēdēTājA uN vALdES pRIEKšSēdēTājAS zIņOjumS
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Padome (2010. gada 31. decembrī)

Vārds, uzvārds  amats    Iecelšanas datums Pārvēlēšanas datums

valērijs Belokoņs  padomes priekšsēdētājs  15/09/2010  -
Alberts Rezņiks  padomes priekšsēdētāja vietnieks  15/09/2010  -
   padomes loceklis   09/08/2010  15/09/2010
vjačeslavs Kramnojs padomes loceklis   18/07/1997  15/09/2010
Leonīda d.  

Valde (2010. gada 31. decembrī)

Vārds, uzvārds  amats    Iecelšanas datums Pārvēlēšanas datums

Ilona guļčaka  valdes priekšsēdētāja  25/01/2008  -
Nataļja Tkačenko  valdes priekšsēdētājas vietniece  26/02/2008  -
   valdes locekle   01/08/2007  01/08/2010
Alons Nodelmans  valdes loceklis   15/08/2003  01/08/2010
jānis Apelis  valdes loceklis   15/08/2003  21/05/2010
Bogdans Andruščenko valdes loceklis   13/09/2005  21/05/2010
dinārs Kolpakovs  valdes loceklis   13/09/2005  21/05/2010
Ilze Lase   valdes locekļa kandidāte  13/09/2005  -

gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, AS “Baltic International Bank” padomes un valdes sastāvā notikušas šādas 
izmaiņas:

 
Padome:
Ar 2010. gada 22. jūlija akcionāru pilnsapulces lēmumu par padomes locekli ievēlēts Alberts Rezņiks.

Valde:
Tā kā Alberts Rezņiks tika ievēlēts par Bankas padomes locekli, viņš tika atbrīvots no valdes locekļa amata.
Bankas uzraudzības padomes un valdes sastāvā netika veiktas izmaiņas laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz šo fi-

nanšu pārskatu parakstīšanas dienai.

Rīgā,                        2011. gada 24. martā

Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstipri-
nātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IfRS) un sniedz patiesu priekšstatu par Koncerna un Bankas fi-
nansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī to darbības rezultātiem un naudas plūsmu par gadu, kas noslēdzās 2010. 
gada 31. decembrī.

Bankas vadība apliecina, ka 36 - 106. lpp. iekļautie Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati par pe-
riodu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim tika sagatavoti, konsekventi ievērojot atbilstošus grāmatvedī-
bas 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 ES apstiprinātajiem Starptautiskiem finanšu pārskatu stan-
dartiem, saskaņā ar darbības turpināšanas principu, un pilnībā ievērojot finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātos 
banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumus.

AS Baltic International Bank vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pa-
sākumu veikšanu, lai nodrošinātu Koncerna un Bankas aktīvu saglabāšanu un novērstu un atklātu krāpšanas gadījumus un 
citas prettiesiskas darbības. Bankas vadība ir atbildīga arī par Kredītiestāžu likuma, Latvijas Bankas un finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas norādījumu un citu uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas Republikas likumu prasību ievērošanu.

Bankas un Koncerna vadības vārdā:

pAdOmES uN vALdES SASTāvS pAzIņOjumS pAR vAdīBAS ATBILdīBu

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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   KPmG Baltics SIa  Tālrunis  +371 67038000
   vesetas iela 7  faks  +371 67038002
   Rīga Lv-1013  Internets:  www.kpmg.lv
   Latvija   

aS „BaltIc InternatIonal BanK" aKcIonārIem

Ziņojums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem
Esam veikuši pievienoto AS „Baltic International Bank" (turpmāk „Banka") atsevišķo finanšu pārskatu, kas ietver atse-

višķo pārskatu par finanšu stāvokli 2010. gada 31. decembrī, atsevišķo visaptverošo ienākumu pārskatu, atsevišķo kapitāla 
un rezervju izmaiņu pārskatu un atsevišķo naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, kā 
arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā no 36. līdz 106. lapai, revīziju. 

mēs esam veikuši arī AS „Baltic International Bank" un tās meitas sabiedrību ("Koncerns") pievienoto konsolidēto fi-
nanšu pārskatu, kas ietver konsolidēto pārskatu par finanšu stāvokli 2010. gada 31. decembrī, konsolidēto visaptverošo ie-
nākumu pārskatu, konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, 
kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, kā arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju 
pielikumā no 36. līdz 106. lappusei, revīziju.

Vadības atbildība par finanšu pārskatiem
vadība ir atbildīga par šo atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu uzrādīšanu 

saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un tādas iekšējās kontroles 
izveidošanu, kāda pēc vadības domām ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo finanšu pārskatu, kas nesatur būtiskas neatbilstī-
bas ne krāpšanas, ne kļūdas rezultātā, sagatavošanu.

revidentu atbildība
mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šiem atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pa-

matojoties uz veikto revīziju. Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. šie standarti nosaka, ka 
mums ir jāievēro spēkā esošās ētikas prasības un revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka šajos finan-
šu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzijas laikā tiek veiktas procedūras, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par atsevišķajos un konsolidētajos finanšu pār-
skatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. piemēroto procedūru izvēle ir atkarīga no mūsu profesionāla vērtēju-
ma, ieskaitot risku novērtējumu attiecībā uz būtiskām neatbilstībām šajos finanšu pārskatos, kas var pastāvēt krāpšanās vai 
kļūdu dēļ. veicot šo risku novērtējumu, mēs apsveram iekšējās kontroles sistēmu, kas saistīta ar Bankas un Koncerna šo fi-
nanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi piemērot pastāvošajiem apstākļiem atbilsto-
šas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Bankas Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver 
arī pielietoto grāmatvedības politiku un Bankas un Koncerna vadības izdarīto grāmatvedības aplēšu pamatotības, kā arī at-
sevišķajos un konsolidētajos finanšu pārskatos sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

mēs uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.

Kpmg Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību un Kpmg neatkarīgu dalībfirmu, ku-
ras saistītas ar šveices uzņēmumu Kpmg International 
Cooperative (Kpmg International), tīkla dalībfirma.

atzinums
mūsuprāt, atsevišķie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS „BaItic International Bank" atse-

višķo finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī un par tās atsevišķajiem darbības finanšu rezultātiem un naudas plūs-
mu gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu 
pārskatu standartiem.

mūsuprāt, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS „Baltic International Bank" un tās 
meitas sabiedrību konsolidēto finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu re-
zultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, saskaņā Eiropas Savienībā apstiprināta-
jiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojums saskaņa ar citu normatīvo aktu prasībām
Bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt vadības ziņojumā, kas atspoguļots 30.-31. lappusēs, ietvertās grāmatvedības infor-

mācijas atbilstību finanšu pārskatiem. Bankas vadība ir atbildīga par vadības ziņojuma sagatavošanu. mūsu darbs attiecībā 
uz vadības ziņojumu tika ierobežots augstāk minētajā apjomā, un mēs neesam pārbaudījuši nekādu citu informāciju kā ti-
kai to, kas ietverta no finanšu pārskatiem. mūsuprāt, vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst finanšu pārskatos uzrā-
dītajai informācijai.

KPmG Baltics SIa
Licence Nr. 55

Rīga, Latvija
2011. gada 24. martā

Ondrej fikrle
partneris pp Kpmg Baltics SIA

Armine movsisjana 
zvērināta revidente 
Sertifikāta Nr. 178

NEATKARīgu REvIdENTu zIņOjumS NEATKARīgu REvIdENTu zIņOjumS
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par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

procentu ienākumi 6 6 081 962 6 110 540 5 253 120 5 258 482

procentu izdevumi 7 (2 783 174) (2 783 174) (3 077 987) (3 078 181)

tīrie procentu ienākumi 3 298 788 3 327 366 2 175 133 2 180 301

Komisijas naudas ienākumi 8 3 407 583 3 408 691 2 378 726 2 379 342

Komisijas naudas izdevumi 9 (600 078) (600 041) (501 729) (501 729)

tīrie komisijas naudas ienākumi 2 807 505 2 808 650 1 876 997 1 877 613

dividenžu ienākumi 2 848 2 848 2 834 2 834

finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa 10 346 851 346 851 278 671 278 671

Tīrie ienākumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu 10 1 302 362 1 300 498 2 739 972 2 739 649

Citi ienākumi 11 187 754 85 708 60 653 59 595

Pamatdarbības ienākumi kopā 7 946 108 7 871 921 7 134 260 7 138 663

Administratīvie izdevumi 12 (6 229 721) (6 177 865) (6 313 578) (6 272 030)

Citi izdevumi 13 (200 237) (148 061) (122 050) (126 742)

uzkrājumu zaudējumiem no aktīvu vērtības
samazināšanās izmaiņas 14 (863 651) (1 019 797) (553 646) (491 850)

zaudējumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas 26 (355 657) (66 728) (115 440) (115 440)

Peļņa pirms nodokļiem 296 842 459 470 29 546 132 601

uzņēmumu ienākuma nodoklis 15 (78 407) (78 407) (75 527) (75 527)

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) 218 435 381 063 (45 981) 57 074

Citi visaptverošie ienākumi - - - -

Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā 218 435 381 063 (45 981) 57 074

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

uz 2010. gada 31. decembri

aKtĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 16 8 954 654 8 954 354 10 522 477 10 522 477

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 176 545 1 176 545 795 757 795 757

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 19 612 627 612 627 504 043 504 043

Atvasinātie finanšu instrumenti 20 563 918 563 918 291 714 291 714

prasības pret kredītiestādēm 18 67 582 987 67 582 987 105 975 246 105 975 246

Kredīti 23 54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 21 165 579 165 579 224 864 224 864

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 22 15 598 816 15 598 816 11 301 839 11 301 839

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 27 429 009 429 009 429 009 429 009

Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā 52 - 1 363 600 - 1 363 600

Ieguldījumu īpašumi 26 4 977 576 2 847 401 2 702 945 2 702 945

pamatlīdzekļi 25 10 069 508 10 069 368 10 341 020 10 340 082

Nemateriālie aktīvi 24 2 394 169 2 394 061 2 046 563 2 046 284

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 93 717 251 493 240 708

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 28 774 513 618 127 1 063 643 1 063 643

pārējie aktīvi 29 720 268 662 059 2 307 912 752 363

Kopā aktīvi 167 900 860 168 267 489 186 007 133 186 091 560

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
vISApTvEROšO IENāKumu pāRSKATS

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
fINANšu STāvOKĻA pāRSKATS

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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uz 2010. gada 31. decembri

PaSĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

SaIStĪBaS

Atvasinātie finanšu instrumenti 20 311 351 311 351 125 410 125 410

Saistības pret kredītiestādēm 30 13 510 438 13 510 438 2 678 689 2 678 689

Noguldījumi 31 133 275 509 133 414 649 165 455 383 165 455 499

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 32 517 201 510 739 525 836 524 526

Atliktā nodokļa saistības 15 451 618 442 472 394 086 384 940

pārējās saistības 33 761 787 739 201 786 146 777 858

pakārtotās saistības 34 1 520 865 1 520 865 20 435 20 435

Kopā saistības 150 348 769 150 449 715 169 985 985 169 967 357

KaPItālS un reZerVeS

Apmaksātais pamatkapitāls 35 16 834 613 16 834 613 15 522 105 15 522 105

Rezerves kapitāls 35 545 024 545 024 545 024 545 024

Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi): 172 454 438 137 (45 981) 57 074

Iepriekšējo gadu (uzkrātie zaudējumi)/nesadalītā peļņa (45 981) 57 074 - -

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) 218 435 381 063 (45 981) 57 074

Kopā kapitāls un rezerves 17 552 091 17 817 774 16 021 148 16 124 203

Kopā pasīvi 167 900 860 168 267 489 186 007 133 186 091 560

galvojumi (garantijas) 36 684 426 684 426 792 434 792 434

Iespējamās saistības pret klientiem 36 2 706 482 2 742 056 5 815 328 5 819 331

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 3 390 908 3 426 482 6 607 762 6 611 765

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

KoncernS

apmaksātais
pamatkapitāls

lVl

rezerves
kapitāls

lVl

nesadalītā
peļņa/(uzkrātie

zaudējumi)
lVl

KoPā
lVl

atlikums 2008. gada 31. decembrī 7 611 285 545 024 4 120 653 12 276 962

visaptverošie ienākumi kopā - - (45 981) (45 981)

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

Izmaksātās dividendes - - (4 120 653) (4 120 653)

pamatkapitāla pieaugums 7 910 820 - - 7 910 820

atlikums 2009. gada 31. decembrī 15 522 105 545 024 (45 981) 16 021 148

visaptverošie ienākumi kopā - - 218 435 218 435

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

pamatkapitāla pieaugums (35. pielikums) 1 312 508 - - 1 312 508

atlikums 2010. gada 31. decembrī 16 834 613 545 024 172 454 17 552 091

BanKa

apmaksātais
pamatkapitāls

lVl

rezerves
kapitāls

lVl

nesadalītā
peļņa/(uzkrātie

zaudējumi)
lVl

KoPā
lVl

atlikums 2008. gada 31. decembrī 7 611 285 545 024 4 120 653 12 276 962

visaptverošie ienākumi kopā - - 57 074 57 074

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

Izmaksātās dividendes - - (4 120 653) (4 120 653)

pamatkapitāla pieaugums 7 910 820 - - 7 910 820

atlikums 2009. gada 31. decembrī 15 522 105 545 024 57 074 16 124 203

visaptverošie ienākumi kopā - - 381 063 381 063

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

pamatkapitāla pieaugums (35. pielikums) 1 312 508 - - 1 312 508

atlikums 2010. gada 31. decembrī 16 834 613 545 024 438 137 17 817 774

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
fINANšu STāvOKĻA pāRSKATS

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
KApITāLA uN REzERvju IzmAIņu pāRSKATS

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010
lVl

31.12.2010
lVl

31.12.2009
lVl

31.12.2009
lVl

naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 296 842 459 470 29 546 132 601

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums 713 305 712 209 611 001 610 106

uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 863 651 1 019 797 553 646 491 850

Nerealizētie zaudējumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas 355 657 66 728 115 440 115 440

peļņa no pamatlīdzekļu atsavināšanas (14 012) (14 053) (1 054) (1 054)

naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā
pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 2 215 443 2 244 151 1 308 579 1 348 943

Kredītu (pieaugums)/samazinājums (18 981 729) (19 107 859) (360 129) 687 532

prasību pret kredītiestādēm pieaugums (570 555) (570 555) (1 734 225) (1 734 225)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu samazinājums - - 8 052 4 052

Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums (380 788) (380 788) 369 493 369 493

uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu samazinājums/(pieaugums) 255 188 411 574 (159 805) (159 805)

pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) 167 623 195 063 103 931 (185 103)

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums 5 590 846 5 590 846 2 467 504 2 467 504

Noguldījumu (samazinājums)/pieaugums (32 179 874) (32 040 850) 14 282 159 14 282 275

Atvasināto finanšu instrumentu pieaugums/(samazinājums) 185 941 185 941 (196 274) (196 274)

uzkrāto izdevumu, uzkrājumu un nākamo periodu ienākumu
pieaugums/(samazinājums) (8 635) (13 787) (72 238) (73 337)

pārējo saistību pieaugums/(samazinājums) 33 173 18 875 (944 020) (418 096)

naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums
pamatdarbības rezultātā (43 673 367) (43 467 389) 15 073 027 16 392 959

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (78 407) (78 407) (231 792) (231 792)

naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums
pamatdarbības rezultātā (43 751  774) (43 545 796) 14 841 235 16 161 167

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl

naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde (786 941) (874 193) (1 117 786) (1 117 786)

pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma pārdošana 217 965 98 937 1 128 1 128

Līdzdalības meitas sabiedrību pamatkapitālā iegāde (2) - (39 668) (1 359 600)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu iegāde (24 576) (24 576) (59 285) (59 285)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana 59 285 59 285 - -

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu iegāde (14 521 804) (14 521 804) (9 381 668) (9 381 668)

Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu dzēšana 10 224 827 10 224 827 9 947 908 9 947 908

naudas un tās ekvivalentu samazinājums
ieguldījumu darbības rezultātā (4 831 246) (5 037 524) (649 371) (1 969 303)

naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Akciju emisija 1 312 508 1 312 508 7 910 820 7 910 820

pakārtoto saistību piesaistīšana 1 500 430 1 500 430 - -

Naudas izmaksa pakārtoto saistību atmaksai - - (4 135) (4 135)

parāda vērtspapīru atpirkšana - - (843 801) (843 801)

dividenžu izmaksas - - (4 120 653) (4 120 653)

naudas un tās ekvivalentu palielinājums 
finansēšanas darbības rezultātā 2 812 938 2 812 938 2 942 231 2 942 231

naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (45 770 082) (45 770 382) 17 134 095 17 134 095

Nauda un tās ekvivalenti pārskata peroida sākumā 17 113 569 872 113 569 872 96 435 777 96 435 777

nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 67 799 790 67 799 490 113 569 872 113 569 872

pielikums no 42. līdz 106. lappusei ir šo Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt Koncerna konsolidēto un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus no 36. 
līdz 106. lappusei 2011. gada 24. martā, un Bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
NAudAS pLūSmAS pāRSKATS

KONCERNA KONSOLIdēTAIS uN BANKAS ATSEvIšķAIS
NAudAS pLūSmAS pāRSKATS

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja

valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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1. VISPārĒJa InFormācIJa

šie konsolidētie finanšu pārskati ietver AS „Baltic International Bank” (Banka) un tās meitas sabiedrības (iegādā-
ta 2009. gada 11. jūnijā, turpmāk kopā sauktas „Koncerns”) konsolidētos finanšu pārskatus. Bankas meitas sabiedrī-
ba ir nekustamā īpašuma aģentūra SIA „BIB Real Estate”, kurai, savukārt, pieder vairākas meitas sabiedrības. Turklāt, 
šie finanšu pārskati ietver AS "Baltic International Bank" atsevišķos finanšu pārskatus (turpmāk tekstā arī "Bankas fi-
nanšu pārskati").

AS "Baltic International Bank" ir Latvijas Republikā reģistrētā akciju sabiedrība. juridiskā adrese: Kalēju iela 43, 
Rīga, Lv-1050, Latvija. 1993. gada 8. aprīlī AS "Baltic International Bank" saņēma Latvijas Bankas licenci kredītiestā-
des darbībai Nr. 103. Bankas darbību regulē Latvijas Banka un finanšu un kapitāla tirgus komisija (fKTK).

Akciju sabiedrības "Baltic International Bank" (turpmāk tekstā – “Banka”) pamatdarbības veids ir fizisko un juri-
disko personu kreditēšana, noguldījumu un citu līdzekļu piesaistīšana, klientu maksājumu veikšana, operācijas finan-
šu tirgū gan pēc klientu rīkojuma, gan Bankas tirdzniecības nolūkos.

2. FInanŠu rārSKatu SaGataVoŠanaS PamatPrIncIPI

atbilstības paziņojums
Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) ap-

stiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SfpS) un atbilstoši Latvijas Republikas finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas prasībām, kas ir spēkā pārskata datumā. Saskaņā ar Latvijas grāmatvedības uzskaites li-
kumdošanas prasībām Koncerna konsolidētos un Bankas atsevišķos pārskatus sagatavo atbilstoši Eiropas Savienībā 
apstiprinātajiem SfpS.

Bankas valde atļāvusi izdot šos Koncerna konsolidētos un Bankas atsevišķos finanšu pārskatus 2011. gada 24. 
martā. Akcionāri ir tiesīgi izdarīt grozījumus šajos finanšu pārskatos.

Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī un 
2009. gada 31. decembrī, atrodami Bankas internetvietnē (www.bib.eu).

Funkcionālā un uzrādīšanas valūta
Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati ir uzrādīti Latvijas nacionālajā valūtā, ja vien nav no-

rādīts citādi. Koncerna un Bankas funkcionālā valūta ir Latvijas lats.

novērtējuma pamats
šie Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskai-

tes principu aktīviem un saistībām, izņemot šādus posteņus:
• patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
   tiek uzrādīti to patiesajā vērtībā;
• atvasinātie instrumenti, kas nav riska ierobežošanas instrumenti, tiek uzrādīti patiesajā vērtībā;

• pārdošanai pieejamie aktīvi atspoguļoti patiesajā vērtībā, izņemot aktīvus, kuru patieso vērtību 
   nav iespējams ticami noteikt;
• ieguldījumu īpašumi tiek periodiski pārvērtēti un uzrādīti patiesajā vērtībā.

aplēšu un pieņēmumu pielietošana
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SfpS (IfRSs), vadībai jāveic spriedumi, aplēses un pieņēmumi, kuri ie-

tekmē uzskaites politikas principu pielietošanu un pārskatos atspoguļotās aktīvu un saistību summas un uzrādītās 
ienākumu un izdevumu summas. Kaut gan šīs aplēses balstās uz vadības labākām zināšanām par tekošiem notiku-
miem, faktiskie rezultāti var atšķirties no aplēsēm.

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārskatīti. grāmatvedības aplēšu izmaiņas tiek atzītas tajā pe-
riodā, kurā attiecīga aplēse bija pārskatīta, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgu periodu, vai tajā periodā, kad aplēses 
tiek pārskatītas, kā arī nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan tekošo, gan nākamos periodus.

aplēšu nenoteiktības galvenie avoti:
Uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem
Ar konkrētu darījuma partneri saistīts komponents kopējos uzkrājumos vērtības samazinājumam attiecas uz 

finanšu aktīviem, kuriem katram individuāli tiek izvērtētas vērtības samazināšanās pazīmes, un balstās uz vadī-
bas labākām aplēsēm attiecībā uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu diskontēto vērtību. Novērtējot šīs naudas 
plūsmas, vadība izdara pieņēmumus par darījuma partnera finansiālo stāvokli un ķīlas priekšmeta neto realizā-
cijas vērtību. Katrs aktīvs, kuram vērtība ir samazinājusies, tiek novērtēts atbilstoši tā īpatnībām, un aizdevumu 
restrukturizācijas (workout) stratēģiju un atgūstāmo naudas plūsmu aplēsi neatkarīgi apstiprina Risku kontroles 
pārvalde.

Finanšu instrumentu novērtēšana
Lai noteiktu patieso vērtību finanšu aktīviem un saistībām, par kuriem(-ām) nav informācijas par tirgus cenām, 

nepieciešams izmantot grāmatvedības uzskaites politikā izklāstītās novērtēšanas metodes. finanšu instrumentiem, 
kuri netiek bieži tirgoti un kuru cenu caurskatāmība nav pietiekama, patiesā vērtība ir mazāk objektīva un ir nepie-
ciešama pieņēmumu lielāka variēšana atkarībā no likviditātes, koncentrācijas, tirgus faktoru nenoteiktības, pieņē-
mumiem par cenu veidošanās un citiem riskiem, kas ietekmē konkrētu instrumentu.

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās
vērtības samazināšanās pazīmju izvērtēšanas pamatā ir finanšu instrumenta uzskaites vērtības un patiesās vēr-

tības salīdzināšana. finanšu un kapitāla tirgu lejupslīdes dēļ tirgus cena nevar tikt uzskatīta par ticamu vērtības 
samazinājuma rādītāju. Banka izmanto novērtēšanas metodes, kuras balstās uz kotētajām tirgus cenām līdzīgiem 
produktiem.

vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra mērīšanai Bankas vadība izvērtē sagaidāmās izmaiņas nākotnes naudas 
plūsmās no konkrētā finanšu instrumenta, pamatojoties uz šī finanšu instrumenta emitenta finansiālā stāvokļa analī-
zes rezultātiem.
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Ieguldījumu īpašuma novērtēšana
Ieguldījumu īpašumi tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā ar visu patiesās vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā. Novērtējot ieguldījumu īpašuma patieso vērtību, vadība paļaujas uz ārējiem novērtējumiem un 
izvērtē šo novērtējumu drošumu esošās tirgus situācijas kontekstā.

Pārnesamo nodokļu zaudējumu atzīšana
Atliktā nodokļa aktīvs no pārnesamiem nodokļu zaudējumiem tiek atzīts tādā apmērā, par kādu ir ticams, ka nā-

kotnes apliekamā peļņa būs pieejama, lai aktīvu varētu izmantot. vadībai ir jāizdara pieņēmumi par nākotnē pieejamo 
apliekamo peļņu atliktā nodokļa aktīvu izmantošanai.

Uzņēmējdarbības iegādes rezultātā iegūto aktīvu un saistību patiesā vērtība
uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūto aktīvu patiesā vērtība ir balstīta uz diskontētām paredzamajām 

naudas plūsmām no atsevišķiem aktīviem un/vai ārējo ekspertu vērtējumiem.

3. SVarĪGāKāS GrāmatVedĪBaS uZSKaIteS PolItIKaS

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikās
Izņemot turpmāk minēto, šo konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu sagatavošanā Koncerns un Banka pielietoja 

grāmatvedības uzskaites politikas, kas atbilst tām grāmatvedības uzskaites politikām, kuras Koncerns un Banka pielie-
toja tās konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2009. gada 31. decembrī, sagatavošanā.

Jauni standarti un interpretācijas
Jauni standarti un standartu papildinājumi un interpretācijas, kas ir obligāti piemērojami pirmo reizi finanšu 

gadā, kas sākās 2010. gada 1. janvārī, un kuru piemērošanai nav būtiskas ietekmes uz Bankas un Koncerna finan-
šu pārskatiem, ir šādi:

• 3. SFPS (pārstrādāts) „Uzņēmējdarbības apvienošana” un sekojoši papildinājumi 27. SGS „Konsolidētie un atse-
višķie finanšu pārskati”, 28. SgS „Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās” un 31. SgS „Līdzdalība kopuzņēmumos”, kas ir 
piemērojami uzņēmējdarbības apvienošanas darījumiem, kas veikti, sākot no 2009. gada 1. jūlija. pārstrādātajā stan-
dartā joprojām tiek pieprasīts uzņēmējdarbības apvienošanai piemērot iegādes metodi, kurā ir veiktas atsevišķas būtis-
kas izmaiņas atšķirībā no 3. SfpS iepriekšējās redakcijas. piemēram, visi maksājumi, kas veikti uzņēmējdarbības iegā-
des nolūkā, ir jāuzrāda patiesajā vērtībā iegādes datumā, bet nosacītie maksājumi ir jāuzrāda kā saistības, kas vēlāk tiek 
pārvērtētas, izmantojot visaptverošo ienākumu pārskatu. pastāv izvēles iespējas novērtēt nekontrolējošu līdzdalību ie-
gādātajā sabiedrībā vai nu patiesajā vērtībā vai proporcionāli nekontrolējošās līdzdalības daļai no iegādātās sabiedrības 
neto aktīviem. visas iegādes izmaksas ir jānoraksta izdevumos. Bankas meitas sabiedrība ir iegādājusies jaunu meitas 
sabiedrību 2010. gada jūlijā. Informācija par iegādi ir atspoguļota 52. piezīmē.

pārstrādātais 27. SgS pieprasa visu darījumu ar nekontrolējošu līdzdalību rezultātus uzrādīt pašu kapitālā, ja nav 
notikusi kontroles maiņa un šie darījumi vairāk neradīs nemateriālo vērtību vai peļņu vai zaudējumus. Standartā ir 
noteikts, kā uzskaitīt gadījumus, kad kontrole tiek zaudēta. Atlikušā līdzdalība sabiedrībā tiek pārvērtēta patiesajā 
vērtībā un peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atzīta peļņa vai zaudējumi. pārstrādātajam 27. SgS nav ietekmes uz 
pārskata periodu, jo neviena nekontrolējošā līdzdalība nav negatīva, kā arī nav bijuši darījumi, kuru ietvaros sabied-
rībās pēc kontroles zaudēšanas ir saglabājusies līdzdalība, kā arī nav veikti darījumi ar nekontrolējošu līdzdalību.

• SFPIK Interpretācija Nr. 17 „Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem” (spēkā pārskata periodiem no 2009. ga-
da 1. jūlija vai pēc šī datuma). šī interpretācija tika publicēta 2008. gada novembrī. Interpretācijā sniegtas vadlīnijas, 
kā uzskaitīt darījumus, kuros sabiedrība nodod tā akcionāriem nemateriālos aktīvus dividenžu (jeb izmaksājamo re-
zervju) veidā. Arī 5. SfpS ir ieviesti papildinājumi, saskaņā ar kuriem aktīvi ir jāklasificē kā nodošanai turēti tikai tad, 
kad tie ir pieejami nodošanai pašreizējā stāvoklī un to nodošana ir ticama.

• SFPIK Interpretācija Nr. 18 „Aktīvu pārņemšana no klientiem”, spēkā aktīvu pārņemšanas darījumiem, kas 
veikti, sākot ar 2009. gada 1. jūliju. Interpretācijā ir skaidrotas SfpS prasības attiecībā uz līgumiem, kuru ietvaros sa-
biedrība saņem no klienta pamatlīdzekļus, kurus pēcāk sabiedrība izmanto, lai pieslēgtu klientu pie tīkla vai sniegtu 
klientam pastāvīgu pieeju precēm vai pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģijas, gāzes vai ūdens piegādes). Atse-
višķos gadījumos sabiedrība saņem no klienta naudu, kuru ir paredzēts izmantot vienīgi pamatlīdzekļu iegādei vai 
izveidošanai, lai varētu klientu pieslēgt pie tīkla vai sniegtu klientam pastāvīgu pieeju precēm vai pakalpojumiem (vai 
arī abi kopā).

• SFPIK Interpretācija Nr. 9 „Ietverto atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana” un 39. SGS „Finanšu instru-
menti: atzīšana un novērtēšana”, spēkā no 2009. gada 1. jūlija. papildinājumi SfpIK Interpretācijā Nr. 9 pieprasa sa-
biedrībām apsvērt, vai ietverto atvasināto finanšu instrumentu ir nepieciešams nodalīt no tā apkalpojošā līguma gadī-
jumos, kad sabiedrība pārklasificē hibrīdu finanšu aktīvu, kas pirms tam bijis klasificēts kā patiesajā vērtībā novērtēts 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Novērtējums ir jāveic, balstoties uz apstākļiem, kas bija spēkā vē-
lākajā no diviem šādiem datumiem – datuma, kad sabiedrība kļuva par līguma pusi, vai datuma, kad veiktas tādas iz-
maiņas līgumā, kuras būtiski ietekmē līguma radīto naudas plūsmu. ja sabiedrība nevar veikt šādu novērtējumu, tad 
hibrīdajam finanšu instrumentam ir jāpaliek klasificētam kā patiesajā vērtībā novērtētam ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā.

• SFPIK Interpretācija Nr. 16 „Ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošana”, spēkā no 
2009. gada 1. jūlija. papildinājumos noteikts, ka ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska ierobežoša-
nas gadījumos riska ierobežošanas instrumentus var turēt jebkura sabiedrība Bankas ietvaros, ieskaitot pašu ārvalstu 
meitas sabiedrību, kamēr ir spēkā 39. SgS iekļautās klasifikācijas, dokumentācijas un efektivitātes prasības attiecībā 
uz neto ieguldījuma riska ierobežošanu. Bankai jāpievērš īpaša uzmanība skaidras riska ierobežošanas dokumentāci-
jas izstrādei, jo Bankas ietvaros var pastāvēt dažādas klasifikācijas. 38. SgS (papildināts) „Nemateriālie aktīvi”, spēkā 
no 2010. gada 1. janvāra. papildinājumā skaidrotas vadlīnijas uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegādātu ne-
materiālo aktīvu patiesās vērtības noteikšanai un tiek atļauts grupēt šādus nemateriālos aktīvus kā vienu aktīvu, ja 
katram no tiem ir līdzīgs lietderīgās lietošanas termiņš.
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• 1. SGS (papildināts) „Finanšu pārskatu sniegšana”. Papildinājumos skaidrots, ka saistību nokārtošana, emitējot 
pašu kapitālu, nav atkarīga no to klasifikācijas īstermiņa vai ilgtermiņa saistībās. veicot izmaiņas īstermiņa saistību de-
finīcijā, tagad ir atļauts saistības klasificēt kā ilgtermiņa (ja sabiedrībai ir beznosacījumu tiesības atlikt norēķinu naudā 
vai citos aktīvos vismaz uz 12 mēnešiem pēc uzskaites perioda beigām), neņemot vērā, ka darījuma puse varētu piepra-
sīt sabiedrībai veikt norēķinu ar akcijām jebkurā laikā.

• 36. SGS (papildināts) „Aktīvu vērtības samazināšanās”, spēkā no 2010. gada 1. janvāra. Papildinājumos skaidrots, 
ka lielākā naudu ienesošā vienība (vai šādu vienību grupa), kurai piešķir nemateriālo vērtību vērtības samazināšanas 
pārbaudes nolūkiem, ir darbības segments, kas definēts 8. SfpS „darbības segmenti” 5. rindkopā (tas ir, pirms darbī-
bas segmenti ar līdzīgām ekonomiskām iezīmēm tiek apvienoti).

• 2. SFPS (papildināts) „Grupas maksājumi ar akcijām, kuros norēķini tiek veikti naudā”, spēkā no 2010. gada 1. jan-
vāra. papildus SfpIK Interpretācijas Nr. 8 „2. SfpS apjoms” un SfpIK Interpretācijas Nr. 11 „2. SfpS – darījumi ar gru-
pas un pašu akcijām” inkorporēšanai šajos papildinājumos ir uzlabotas SfpIK Interpretācijā Nr. 11 sniegtās vadlīnijas, 
lai varētu klasificēt grupas ietvaros īstenotas vienošanās, kuras iepriekš netika apskatītas šajā interpretācijā.

• 5. SFPS (papildināts), „Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības”. Papildinājumos ir skaidrots, 
ka 5. SfpS ir precizēts, kāda informācija ir jāuzrāda attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem (vai atsavināšanas grupām), kas 
klasificēti kā pārdošanai pieejami, un darbībām, kas klasificētas kā pārtrauktas. papildinājumos ir noteikts, ka joprojām 
spēkā ir 1. SgS ietvertās vispārīgās prasības, īpaši 15. rindkopa (lai nodrošinātu patiesu uzrādīšanu) un 125. rindkopa 
(aplēšu nenoteiktības avoti).

Šādi jaunie standarti, esošo standartu grozījumi un interpretācijas, kuras vēl nav stājušās spēkā gadā, kurš no-
slēdzās 2010. gada 1. janvārī, un tāpēc nav ņemtas vērā, sagatavojot šos finanšu pārskatus:

• Pārstrādātais 24. SFPS Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm (spēkā pārskata periodiem no 2011. gada 1. 
janvāra vai pēc šī datuma). papildinājums atbrīvo valsts kapitālsabiedrības no pienākuma atklāt informāciju par darī-
jumiem ar saistītajām pusēm un atlikumiem šādos darījumos, tajā skaitā saistībām pret (a) valdību, kurai ir kontrole, 
kopīga kontrole vai būtiska ietekme pār sabiedrību, kas sagatavo finanšu pārskatus, un (b) citu sabiedrību, kas ir sais-
tītā puse, jo tai pašai valdībai ir kontrole, kopīga kontrole vai būtiska ietekme gan pār sabiedrību, kas sagatavo finanšu 
pārskatus, gan pār otru sabiedrību. pārstrādātajā Standartā ir pieprasīts uzrādīt specifisku informāciju gadījumā, ja sa-
biedrība,  kas sagatavo finanšu pārskatus, izmanto šo atbrīvojumu. pārstrādātajā Standartā ir grozīta arī saistītās puses 
definīcija, kurā ietvertas arī jauna veida attiecības, piemēram, kontrolējošā akcionāra asociētās un kontrolētās sabied-
rības, un sabiedrības, kurās vadošajiem darbiniekiem ir kontrole vai kopīga kontrole.

• Pārstrādāts 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana – Tiesību klasificēšanas jautājumi (spēkā pārskata 
periodiem no 2010. gada 1. februāra vai pēc šī datuma). pārstrādātajā standartā ir noteikts, ka tiesības, iespēju līgumi vai 
garantijas līgumi, kuru mērķis ir iegādāties noteiktu skaitu sabiedrības pašu kapitāla instrumentu par noteiktu summu jeb-
kurā valūtā, ir pašu kapitāla instrumenti, ja sabiedrība piedāvā šās tiesības, iespēju līgumus vai garantijas līgumus propor-
cionāli visiem esošajiem īpašniekiem, kuriem pieder vienas klases neatvasināti pašu kapitāla instrumenti. pārstrādātais 32. 
SgS neattiecas uz Bankas un Koncerna finanšu pārskatiem, jo Banka un Koncerns nekad nav emitējis šādus instrumentus.

• Pārstrādāta SGS 14 SFPIK 19 Interpretācija– Ierobežojums attiecībā uz noteikta labuma aktīvu, minimālās finan-
sējuma prasības un to attiecība (spēkā pārskata periodiem no 2010. gada 1. februāra vai pēc šī datuma). SfpIK inter-
pretācija Nr. 14 skaidro grāmatvedības uzskaiti attiecībā uz avansa maksājumiem gadījumos, kad pastāv arī minimālā 
finansējuma prasības. Saskaņā ar grozījumiem sabiedrībai jāatzīst noteikti avansa maksājumi kā aktīvs, pamatojoties uz 
to, ka sabiedrība nākotnē gūs ekonomiskus labumus no avansa maksājumiem samazinātu naudas plūsmu formā gados, 
kur citādi būtu nepieciešami maksājumi saskaņā ar minimālā finansējuma prasībām. papildinātā SfpIK Interpretācija 
Nr. 14. neattiecas uz Bankas un Koncerna finanšu pārskatiem, jo Bankai un Koncernam nav noteiktu labuma gūšanas 
plānu ar minimālā finansējuma prasībām.

• SFPIK 19. interpretācija Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem (spēkā pārskata periodiem, 
kas sākas 2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Interpretācija skaidro, ka pašu kapitāla instrumenti, kas emitēti kreditora labā 
nolūkā dzēst finanšu saistību pilnībā vai daļēji darījumā „parādsaistību aizstāšana ar pašu kapitālu” tiek uzskatīti par 
samaksātu atlīdzību atbilstoši 39.41. SgS. finanšu saistību dzēšanai emitētie pašu kapitāla instrumenti sākotnēji tiek 
novērtēti patiesajā vērtībā, izņemot, ja patiesā vērtība nav ticami nosakāma. šādā gadījumā pašu kapitāla instrumen-
ta vērtējumam būtu jāatspoguļo dzēstās finanšu saistības patiesā vērtība. Starpība starp finanšu saistības (vai finanšu 
saistības daļas) uzskaites vērtību un emitēto pašu kapitāla instrumentu sākotnēji noteikto vērtību tiek atzīta peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā.

pārskata periodā Banka un Koncerns nav emitējuši pašu kapitāla instrumentus finanšu saistību dzēšanai. Tādēļ šī 
Interpretācija neradīs ietekmi uz uzrādīto salīdzinošo informāciju, kas norādīta Bankas un Koncerna finanšu pārska-
tos par gadu, kas noslēgsies 2010. gada 31. decembrī. Turklāt, tā kā šī Interpretācija var attiekties tikai uz nākotnē vei-
camiem darījumiem, iepriekš nav iespējams noteikt Interpretācijas ietekmi.

piezīmē par svarīgākajām grāmatvedības uzskaites politikām sekojošās politikas pielietotas Koncerna un Bankas 
(tālāk “Banka”) uzskaitē.

Konsolidācijas pamatprincipi
Meitas sabiedrības
meitas sabiedrības ir Koncerna kontrolētas sabiedrības. Kontrole pastāv gadījumos, kad Koncerns ir tiesīgs no-

teikt finanšu un darbības politiku sabiedrībā, kas ir ieguldījumu objekts, ar mērķi gūt labumus no tā darbības. mei-
tas sabiedrību finanšu pārskati tiek iekļauti konsolidētajos finanšu pārskatos no datuma, kurā kontrole pār sabiedrību 
reāli sākās, līdz datumam, kurā kontrole reāli izbeidzās. šie finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot vienotu grāmat-
vedības uzskaites politiku līdzīgiem darījumiem un citiem notikumiem līdzīgos apstākļos.

Konsolidācijas rezultātā izslēgtie darījumi
Koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi un darījumu summas, kā arī nerealizētā peļņa, kas gūta no Koncerna 

sabiedrību savstarpējiem atlikumiem un darījumiem, tiek izslēgti, sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus. Nerea-
lizētā peļņa, kas gūta no darījumiem ar asociētajām sabiedrībām, tiek izslēgta Bankas līdzdalības daļas asociētajā sa-
biedrībā ietvaros summā, kas nepārsniedz Bankas līdzdalības daļu šajā sabiedrībā. Nerealizētie zaudējumi tiek izslēgti 
tādā pašā veidā kā nerealizētā peļņa, izņemot gadījumus, kad darījuma būtība liecina par nododamā aktīva vērtības 
samazināšanās pazīmi.
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Nemateriālā vērtība (goodwill)
Nemateriālā vērtība atspoguļo iegādes izmaksu pārsniegumu pār nopirktās meitas sabiedrības/ asociētas sabiedrī-

bas Bankai piederošo identificējamo neto aktīvu patieso vērtību iegādes datumā. meitas sabiedrības iegādes nemate-
riālā vērtība tiek iekļauta nemateriālajos aktīvos. Attiecībā uz asociētajām sabiedrībam, nemateriālās vērtības uzskai-
tes vērtība tiek iekļauta asociētajā sabiedrībā veiktā ieguldījuma uzskaites vērtībā.

Nemateriālo vērtību attiecina uz naudu ienesošajām vienībām un to uzrāda iegādes izmaksās, atņemot zaudēju-
mus no vērtības samazināšanās.

pārbaudes, vai nemateriālās vērtības vērtība nav samazinājusies, tiek veiktas ikgadēji vai biežāk, ja notikumi vai 
izmaiņas apstākļos norāda, ka vērtība var būt samazinājusies, un tā tiek uzskaitīta iegādes izmaksās, atskaitot uzkrātos 
zaudējumus no vērtības samazināšanās. peļņa vai zaudējumi no sabiedrības pārdošanas ietver nemateriālās vērtības 
uzskaites summu, kas attiecas uz pārdotajiem aktīviem.

Negatīvu nemateriālo vērtību, kas rodas iegādes rezultātā, atzīst konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā tās 
rašanās brīdī.

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. ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi no monetārajiem poste-
ņiem ir starpība starp funkcionālās valūtas amortizēto pašizmaksu perioda sākumā, kas koriģēta par procentu ieņē-
mumiem pēc efektīvās procentu likmes un maksājumiem perioda laikā un ārvalstu valūtas amortizēto pašizmaksu, 
kas konvertēta pēc valūtas kursa perioda beigās. Nemonetārie aktīvi un saistības, kas denominētas ārvalstu valūtā un 
tiek vērtētas to patiesajā vērtībā, tiek pārrēķinātas latos, izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to pa-
tiesā vērtība. ārvalstu valūtas maiņas kursa svārstību rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti visaptverošo 
ienākumu pārskatā, izņemot tos ar valūtas kursu izmaiņām saistītos ienākumus vai zaudējumus, kas saistīti ar pārdo-
šanai pieejamiem kapitāla vērtspapīriem vai finanšu saistībām, kas izmantotas kā riska ierobežošanas instruments, lai 
apdrošinātu neto ieguldījumu risku ārvalstu meitas sabiedrībā, vai naudas plūsmas riska ierobežošana, kas tiek atzīti 
pārējos visaptverošajos ienākumos.

Valūta 31.12.2010 31.12.2009

1 BYR = LvL 0.000178 LvL 0.000172

1 EuR = LvL 0.702804 LvL 0.702804

1 gBp = LvL 0.824000 LvL 0.783000

1 RuB = LvL 0.017600 LvL 0.016400

1 uSd = LvL 0.535000 LvL 0.489000

Ienākumu un izdevumu atzīšana
Izņemot tirdzniecības nolūkā turētus finanšu aktīvus un pārējos finanšu instrumentus, kas klasificēti kā patiesajā 

vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, procentu ienākumi un izde-
vumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. procentu ienākumi no 
tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu aktīviem un pārējiem finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā patiesajā vērtī-
bā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ietver tikai kuponus (procentus).

Efektīvās procentu likmes metode ir metode, ar kuru tiek aprēķināta finanšu aktīvu un saistību amortizētā vērtība 
un procentu ieņēmumi un izdevumi attiecināti uz atbilstošiem periodiem. Efektīvā procentu likme ir likme, ar kuru 
diskontē sagaidāmās nākotnes naudas plūsmas līdz finanšu aktīvu un saistību neto uzskaites vai nominalvērtībai fi-
nanšu instrumenta turēšanas periodā, vai īsākā periodā, ja tas ir atbilstoši.

Efektīvā procentu likme tiek noteikta finanšu aktīva un saistības sākotnējā atzīšanas brīdī un turpmāk netiek pār-
skatīta. Aprēķinot efektīvo likmi, Banka, nosakot nākotnes naudas plūsmas, ņem vērā līgumiskās saistības, visas sa-
ņemtās vai samaksātās komisijas, ar darījumu saistītās izmaksas, kā arī prēmiju vai diskontu, bet neņem vērā nākotnes 
zaudējumus. Ar darījumu saistītās izmaksas ir izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar finanšu aktīva vai saistības iegādi vai 
pārdošanu. procentu ieņēmumus nesošo aktīvu vērtības samazinājuma gadījumā procentu aprēķināšana tiek turpi-
nāta, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi un likmi, kas tika sākotnēji noteikta.

Komisijas maksa par kredīta organizēšanu un pārējās komisijas maksas, kuras uzskatāmas par izsniegtā kredīta 
kopējā ienesīguma sastāvdaļu, kopā ar saistītajām tiešajām izmaksām tiek atspoguļotas kā nākamo periodu ienākumi 
un amortizētas kā procentu ienākumi finanšu instrumenta paredzētā darbības (turēšanas) laikā, pielietojot efektīvās 
procentu likmes metodi.

parējās maksas, komisijas un pārējie ienākumi un izdevumi tiek atzīti attiecīgā pakalpojuma sniegšanas brīdī.

dividenžu ienākumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad rodas tiesības saņemt maksājumu.

Finanšu instrumenti
Bankai piederošie vērtspapīri tiek klasificēti portfeļos atbilstoši Bankas nodomam vērtspapīru iegādes brīdī un 

stratēģijai attiecībā uz ieguldījumiem vērtspapīros. Banka ir izstrādājusi vērtspapīru ieguldījumu stratēģiju un atbil-
stoši vērtspapīru iegādes nolūkam sadalījusi vērtspapīrus šādi: “Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri”, "Klasificēti kā 
patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā", “Tirdzniecības nolūkā 
turēti vērtspapīri” un “pārdošanai pieejamie vērtspapīri”.

visi Bankai piederošie vērtspapīri tiek atzīti to iegādes brīdī un finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patie-
sajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas tiem finanšu instrumentiem, kuru patiesās vērtības izmaiņas netiek atzītas 
peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Kredīti, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, saistības pret bankām, banku konti 
un noguldījumi tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā.
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Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tie, ku-

rus Banka sākotnējā atzīšanas brīdī ir klasificējusi kā patiesā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus vai saistības ar atspo-
guļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un tie, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā.

tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu instrumenti ir vērtspapīri un akcijas, kurus Banka tur, lai pārdotu tālāk un 

gūtu peļņu cenu īstermiņa svārstību rezultātā. Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā 
vērtībā, atskaitot ar tiem saistītās darījuma izmaksas, un turpmāk šie vērtspapīri tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā, iz-
mantojot tirgus cenas. Realizētā un nerealizētā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti kā neto ienākumi vai zaudējumi 
no darījumiem.

Atvasinātie finanšu instrumenti, tajā skaitā ārvalstu valūtas kontrakti, ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi un pro-
centu likmju mijmaiņas līgumi un pārējie atvasinātie finanšu instrumenti sākotnēji tiek atzīti finanšu stāvokļa pārska-
tā to iegādes vērtībā. Attiecināmās darījuma izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. pa-
tiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām un diskontēto naudas plūsmu modeļiem. visi atvasinātie finanšu 
instrumenti tiek atspoguļoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir negatīva.

Atvasinātie finanšu instrumenti var tikt iegulti citas vienošanās sastāvā (“pamatlīgumā”). Banka uzskaita iegul-
to atvasinātu finanšu instrumentu atsevišķi no pamatlīguma gadījumā, kad pats pamatlīgums nav novērtēts patiesajā 
vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Iegultā atvasinātā finanšu instrumenta nosacījumi atbilstu “atvasinātā finanšu instrumenta” definīcijai, ja tie būtu 
iekļauti atsevišķā līgumā un iegultā atvasinātā finanšu instrumenta ekonomiskie raksturlielumi un riski nebūtu cieši 
saistīti ar pamatlīguma ekonomiskiem raksturlielumiem un riskiem.

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri
pārdošanai pieejamos vērtspapīrus iegādājas turēšanai uz nenoteiktu laika periodu. vērtspapīri, kuriem nav no-

teiktas kotētās tirgus vērtības aktīvajā tirgū un kuru patieso vērtību nevar droši noteikt, tiek uzrādīti iegādes vērtībā. 
visi pārējie pārdošanai pieejamie vērtspapīri tiek atspoguļoti to patiesajā vērtībā. peļņa vai zaudējumi no pārdošanai 
pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības izmaiņām tiek atzīti un atspoguļoti citos visaptverošajos ienākumos, izņemot 
vērtības samazināšanās zaudējumus līdz brīdim, kad tiks pārtraukta finanšu aktīva atzīšana; pēc tam peļņas vai zau-
dējumu kopējā summa, kura iepriekš tika atzīta citos visaptverošajos ienākumos, tiek atzīta peļņas vai zaudējumu ap-
rēķinā. pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši 
attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi.

līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem 

un fiksētu termiņu, attiecībā uz kuriem Bankai ir pozitīvs nodoms un spēja tos turēt līdz termiņa beigām. Līdz termi-
ņa beigām turēti vērtspapīri ietver valdības parāda vērtspapīrus un korporatīvās obligācijas, kuras tiek atspoguļotas 
to amortizētajā izmaksu vērtībā un attiecībā uz kurām Bankai ir pozitīvs nodoms un iespēja turēt līdz termiņa bei-
gām. Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri tiek atzīti uzskaitē no vērtspapīru iegādes norēķinu datuma. Sākotnēji 
līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecinā-
mas uz finanšu aktīva iegādi. Turpmāk vērtspapīru diskonts tiek amortizēts vērtspapīra darbības laikā, lietojot efek-
tīvās procentu likmes metodi.

Kredīti
Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kas ne-

kotējās aktīvā tirgū, izņemot (a) tos, kurus Banka paredz pārdot nekavējoties vai īstermiņā, (b) tos, kurus Banka sā-
kotnējā atzīšanas brīdī klasificējusi kā "patiesajā vērtībā novērtējamos finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā" vai kā "pārdošanai pieejamus aktīvus"; vai (c) tos, saistībā ar kuriem īpašnieks nevar atgūt savu 
sākotnējo ieguldījumu lielāko daļu, izņemot gadījumus, kad tas rodas no kredītspējas pasliktināšanās.

Sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētie kredīti turpmāk tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtī-
bā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. 

Kredīts, kurš ir novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstamu, tiek norakstīts no finanšu stāvokļa pārskata, debe-
tējot attiecīgo uzkrājumu kontu; turpmākā kredīta atgūšana tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā uzkrāju-
mu samazināšanas ienākumi.

Vērtības samazināšanās
Finanšu aktīvi
Banka katrā pārskata datumā izvērtē iespējamās objektīvās pazīmes, kas liecinātu par finanšu aktīvu, kas nav kla-

sificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības sama-
zināšanos. finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja objektīvās pazīmes liecina, ka ir noticis vērtības samazināšanos 
izraisošs notikums, kas atstaj negatīvu iespaidu uz aktīvu naudas plūsmu nākotnē, ko var ticami aplēst.

Objektīvās pazīmes, kas liecina, ka finanšu aktīvu (tajā skaitā kapitāla vērtspapīru) vērtība ir samazinājusies, ir: aiz-
ņēmēja saistību nepildīšana (default) vai nemaksāšana noteiktajā termiņā; kredīta vai aizdevuma restrukturizācija uz 
noteikumiem, kurus citos apstākļos Banka nebūtu izskatījusi; pazīmes, kas liecina, ka aizņēmējs vai emitents var iekļūt 
bankrotā; konkrētais vērtspapīrs vairs netiek tirgots vai kotēts aktīvajā tirgū; vai citas vērojamās pazīmes, kas attiecas 
uz aktīvu grupu, piemēram grupā ietilpstošo aizņēmēju vai emitentu maksātspējas pasliktināšanās, vai ekonomiskie 
apstākļi, kas savstarpēji cieši saistīti ar saistību nepildīšanu grupā. Ieguldījumu kapitāla vērtspapīros būtiska vai ilgs-
toša patiesās vērtības samazināšanās zem iegādes vērtības arī uzskatāma par vērtības samazinājuma objektīvu pazīmi.

visiem klientu kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumu vērtspapīriem Ban-
ka izvērtē specifiskā vērtības samazinājuma pazīmes. Attiecīgi, kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa bei-
gām turētiem ieguldījumu vērtspapīriem Banka neveido kopējo uzkrājumu vērtības samazinājumam.
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Kredīti un debitoru parādi finanšu stāvokļa pārskatā tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā, atskaitot uzkrājumus 
vērtības samazinājumam. vērtības samazināšanās zaudējumi un atgūtie parādi tiek atzīti ik mēnesi, pamatojoties uz 
regulārām kredītu pārbaudēm. uzkrājumi periodā tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Amortizētajā iegādes vērtībā uzskaitīto aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu summa tiek atspoguļota kā star-
pība starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un aplēsto paredzamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas ir diskontēta, 
pielietojot aktīva sākotnējo efektīvo procentu likmi. zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējuma aprēķinā un atspogu-
ļoti kontā “uzkrājumi kredītu un aizdevumu vērtības samazinājumam”. procentus no aktīva, kuram vērtība ir sama-
zinājusies, Banka turpina atzīt, veicot diskonta „atritināšanu” (kas atspoguļo laika gaitu jeb ritējumu). ja turpmākā 
notikuma rezultātā vērtības samazināšanās zaudējumu summa samazinās, tiek veikta šīs samazināšanās apvērse ar at-
spoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu tiek atzīti, pārnesot kumulatīvo zaudējumu sum-
mu, kas tika atzīta citos visaptverošajos ienākumos, uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Kumulatīvā zaudējumu summa, 
kas tiek izslēgta no pašu kapitāla un tiek atzīta peļņā vai zaudējumos, veido starpību starp aktīva iegādes vērtību, atskai-
tot pamatsummas atmaksu un amortizāciju un šī brīža patieso vērtību, atskaitot vērtības samazināšanās zaudējumus, 
kas pirms tam tika atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Izmaiņas uzkrājumos vērtības samazinājumam laika gaitā tiek 
atspoguļotas procentu ienākumu sastāvā.

ja turpmākajā periodā pārdošanai pieejamo aktīvu (kuru vērtība ir samazinājusies) patiesā vērtība palielinās un šī 
palielināšanās var tikt objektīvi attiecināta uz notikumu, kas noticis pēc vērtības samazināšanās zaudējumu atzīšanas 
peļņā vai zaudējumos, tad šie vērtības samazināšanās zaudējumi tiek pakļauti apvērsei (atcelšanai), bet atceltā summa 
atzīstama peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tomēr jebkurš pārdošanai pieejama kapitāla vērtspapīra, kura vērtība ir sa-
mazinājusies, patiesās vērtības atguvums tiek atzīts tieši citos visaptverošajos ienākumos.

Nefinanšu aktīvi
Bankas nefinanšu aktīvu, kas nav ieguldījumu īpašumi un atliktie nodokļu aktīvi, uzskaites vērtība tiek pārskatīta 

uz katru atskaites datumu ar mērķi izvērtēt vērtības samazināšanās pazīmes. ja tiek konstatēta kāda vērtības samazinā-
šanās pazīme, tiek aprēķināta aktīva atgūstamā summa.

vērtības samazināšanās zaudējums tiek atzīts gadījumā, ja paša aktīva vai tā naudu ienesošās vienības uzskaites vēr-
tība pārsniedz tā (tās) atgūstamo summu. Naudu ienesošā vienība ir mazākā identificējamā aktīvu grupa, kas patstāvīgi 
(ģenerē) veido naudas plūsmas neatkarīgi no citiem aktīviem un grupām. vērtības samazināšanās zaudējumi tiek atzīti 
peļņas vai zaudējumu pārskatā. Naudu ienesošo vienību vērtības samazināšanās zaudējumi vispirms attiecināmi uz šo 
vienību nemateriālās vērtības (goodwill) uzskaites vērtības samazināšanu, bet pēc tam proporcionāli uz pārējo aktīvu, 
kas ietilpst attiecīgajā vienībā (vienību grupā) uzskaites vērtības samazināšanu.

Aktīva vai tā naudu ienesošās vienības atgūstamā summa ir lielākā no divām vērtībām: tā ir aktīva vai tā vienības 
izmantošanas vērtība un tā (tās) patiesā vērtība, atskaitot pārdošanas izmaksas. Aprēķinot izmantošanas vērtību, ap-
lēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to pašreizējas vērtībai, pielietojot pirmsnodokļu diskonta likmi, 
kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un šim aktīvam piemītošos riskus.

vērtības samazināšanās zaudējums attiecībā uz nemateriālo vērtību (goodwill) netiek apvērsts. Iepriekšējos perio-
dos atzītie vērtības samazināšanās zaudējumi attiecībā uz pārējiem aktīviem tiek novērtēti uz katru pārskata datumu, 
lai noteiktu, vai nepastāv pieradījumi tam, ka zaudējumi ir samazinājušies vai vairs nepastāv pavisam. zaudējumus no 
vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veiktas izmaiņas aplēsēs, kas izmantotas atgūstamās summa noteikšanai. zaudēju-
mus no vērtības samazināšanās atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā aktīva uzskaites vērtība nepārsniedz to uz-
skaites vērtību, atskaitot nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanas nebūtu bijuši atzīti.

atzīšanas pārtraukšana
finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta brīdī, kad līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmas no šī finanšu 

aktīva ir beigušās, vai brīdī, kad Banka ir būtībā nodevusi visu ar šī finanšu aktīva piederību saistītos riskus un iegu-
vumus. jebkuras radušās vai pārvedumā saglabājušās tiesības vai saistības tiek atzītas atsevišķi kā aktīvi vai saistības. 
finanšu saistības atzīšana tiek pārtraukta tās dzēšanas brīdī. Banka pārtrauc arī noteikto aktīvu atzīšanu, norakstot 
atlikumus, kas attiecas uz aktīviem, kas ir novērtēti kā zaudēti un atzīti par neatgūstamiem.

aktīvu un saistību ieskaits
finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitītas un neto summa tiek atspoguļota finanšu stāvokļa pārskatā 

gadījumā, ja pastāv juridiski realizējamas tiesības savstarpēji ieskaitīt atzītās summas un ja ir iecerēts veikt norēķinu 
pēc neto principa vai realizēt aktīvu un izpildīt saistību vienlaicīgi.

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 un vērtības samazināšanās zaudē-
jumus. Nemateriālo aktīvu lietošanas termiņu no diviem līdz divdesmit gadiem Banka nosaka, ņemot vērā nemateriālā 
aktīva lietderīgās izmantošanas laiku, ja tas ir noteikts; ja termiņš nav noteikts, tad Banka noraksta nemateriālo aktīvu 
5 gadu laikā. Nemateriālo aktīvu amortizācija tiek aprēķināta, izmantojot lineāro metodi.

Pamatlīdzekļi
pamatlīdzekļi Koncerna konsolidētajos un Bankas atsevišķos finanšu pārskatos tiek atspoguļoti pēc iegādes cenas 

atskaitot nolietojumu un vērtības samazināšanās zaudējumus, ja tādi pastāv.

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 uzturēša-
nas un tekošais remonts tiek iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tie radušies. pamatlīdzekļu kapitāla 
remonta izdevumi tiek pievienoti attiecīgā aktīva uzskaites vērtībai, ja tie paildzina pamatlīdzekļa lietderīgās lietoša-
nas laiku.

Nolietojuma aprēķināšanas metodes, lietderīgās lietošanas laiki un atlikusī vērtība tiek pārskatīti katru gadu.
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Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumi ir īpašumi, kas paredzēti nomas ienākumu gūšanai vai tiek turēti, lai gūtu ienākumus kapi-

tāla vērtības pieauguma rezultātā, bet nav paredzēts pārdošanai saimnieciskās darbības gaitā, vai izmantošanai pašu 
saimnieciskās darbības vajadzībām: pakalpojumu sniegšanai vai administratīvajiem mērķiem. daži ieguldījumu īpa-
šumi tika iegūti kredītu un aizdevumu nodrošinājuma (komercķīlas) tiesības izlietošanas rezultātā.

mainoties īpašuma izmantošanas mērķiem, īpašums tiek pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem. pārklasifikācijas 
datumā īpašuma patieso vērtību, kādā tas uzskaitīts, pieņem par pamatlīdzekļa iedomāto uzskaites vērtību turp-
mākai uzskaitei.

Ieguldījumu īpašumi sākotnēji tiek atzīti finanšu stāvokļa pārskatā pēc iegādes vērtības, kas tiek uzskatīta par to 
patieso vērtību iegādes brīdī, ieskaitot iegādes izdevumus, turpmāk šīe īpašumi tiek pārvērtēti un uzskaitīti patiesajā 
vērtībā, par pamatu ņemot tirgus cenu. zemes gabalu, ēku un citu nekustamā īpašuma objektu patiesā tirgus vērtība 
tiek noteikta, pamatojoties uz licencētu vērtētāju ikgadējo vērtējumu. vērtības izmaiņas tiek atspoguļotas peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā postenī “peļņa vai zaudējumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas”.

asociētās sabiedrības
Asociētās sabiedrības ir tās sabiedrības, kurās Bankai ir būtiska ietekme, tomēr nav kontroles pār to finanšu un 

darbības politiku. Konsolidētajos finanšu pārskatos ir ietverta Bankas daļa asociēto sabiedrību kopējā atzītajā peļņā 
un zaudējumos, kas aprēķināta saskaņā ar pašu kapitāla metodi, sākot ar brīdi, kad būtiskā ietekme sākas, līdz brī-
dim, kad tā beidzas. Kad Bankas zaudējumu daļa pārsniedz tās ieguldījuma asociētajā sabiedrībā vērtību, ieguldījuma 
uzskaites vērtība tiek samazināta līdz nullei un turpmāki zaudējumi atzīti vairs netiek, izņemot, ja Bankai ir radušās 
saistības asociētās sabiedrības labā.

repo darījumi (repos)
Saskaņā ar vienošanām par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (“repo”) realizētie vērtspapīri tiek uzskaitīti kā no-

drošinātie finanšu darījumi. šajā gadījumā vērtspapīrus turpina atzīt finanšu stāvokļa pārskatā, bet attiecīgas saistī-
bas pret darījuma partneriem tiek iekļautas rēķinos, kas maksājami saskaņā ar darījumiem par aktīvu pārdošanu ar 
atpirkšanu (repo). Starpība starp pārdošanas cenu un atpirkšanas cenu uzskatāma par procentu izdevumiem un tiek 
atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā visā repo līguma darbības termiņā, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi.

Saskaņā ar vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem (“reverse repo”) nopirktie vērtspapīri tiek atspoguļoti 
kā atbilstoši pirkšanas ar atpārdošanu darījumiem saņemamās summas. Starpība starp pirkšanas cenu un atpārdoša-
nas cenu uzskatāma par procentu ienākumiem un tiek aprēķināta visā reverse repo līguma darbības termiņā, pielie-
tojot efektīvās procentu likmes metodi.

ja saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu nopirktie aktīvi tiek pārdoti trešajām pusēm, tad saistība atgriezt 
vērtspapīrus atpakaļ tiek uzskaitīta kā tirdzniecības saistība un tiek mērīta patiesajā vērtībā.

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

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

Saistības pret kredītiestādēm
Saistības pret kredītiestādēm ietver visas saistības, kas radušās darījumos ar iekšzemes un ārvalstu kredītiestādēm, 

kā arī saistības pret Latvijas Banku un citām centrālajām bankām, t.sk. saistības pret kredītiestādēm par atlikumiem 
vostro kontos, saistības pret kredītiestādēm par nepabeigtiem ārvalstu valūtas maiņas darījumiem un starpbanku kre-
dītiem. Sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētās saistības pret kredītiestādēm turpmāk tiek atspoguļotas 
amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

noguldījumi
Noguldījumi ir saistības, kas tiek atspoguļotas amortizētajā vērtībā un ietver sevī klientu tekošos kontus un nogul-

dījumus, kā arī kredītiestāžu noguldījumus un kontus.

uzņēmumu ienākuma nodoklis
uzņēmumu ienākuma nodoklis ietver par pārskata gadu aprēķināto un atlikto nodokli. uzņēmumu ienākuma 

nodokļa izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas attiecas uz poste-
ņiem, kuri tiek atzīti tieši citos visaptverošajos ienākumos.

uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijas Republikā ir tiešais nodoklis par uzņēmējdarbības ienākumu un tiek 
maksāts 15% apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā iegūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Atliktais no-
doklis tiek atzīts, izmantojot bilances saistību metodi, ievērojot pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību uzskaites 
vērtību finanšu grāmatvedībā un summām, kas izmantotas nodokļu vajadzībām. Atzītā atliktā nodokļa summas pa-
matā ir paredzamais veids, kādā tiks realizēta vai nokārtota aktīvu un saistību uzskaites vērtība, izmantojot nodokļu 
likmes, kuras ir spēkā pārskata datumā. galvenās pagaidu atšķirības rodas, piemērojot finanšu grāmatvedībai un no-
dokļu vajadzībām dažādas likmes un metodes nosakot pamatlīdzekļu nolietojumu, nemateriālo aktīvu amortizāciju, 
uzkrājumu atzīšanu vērtību un ieguldījumu īpašumu vērtību. ja kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts ir aktīvs, 
to iekļauj finanšu pārskatā tikai tādā apmērā, par kādu ir ticams, ka nākotnes apliekamā peļņa būs pieejama, la aktī-
vu varētu izmantot.

uzkrājumi
uzkrājums tiek atzīts finanšu stāvokļa pārskatā tajā gadījumā, kad Bankai ir juridiskas saistības (juridiskais pie-

nākums) (legal obligation) vai no praktiskās darbības izrietošā saistība (constructive  obligation) pagātnes notikuma 
rezultātā un pastāv varbūtība, ka šīs saistības dzēšanai būs nepieciešama ekonomisko labumu aizplūšana. ja efekts ir 
būtisks, uzkrājumi tiek noteikti, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, pielietojot pirmsnodokļu diskon-
ta likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējos tirgus novērtējumus un šai saistībai piemītošos riskus.

Īstermiņa darbinieku labumi
darbinieku īstermiņa labumi, tai skaitā algas, sociālās apdrošināšanas maksājumi, prēmijas un atvaļinājuma pa-

balsti tiek novērtēti, neveicot diskontēšanu un norakstot tos izdevumos pēc attiecīgā pakalpojuma sniegšanas saska-
ņā ar uzkrāšanas principu.
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uzkrājumi tiek atzīti paredzamo prēmiju izmaksu apmērā vai saskaņā ar vienošanos par piedalīšanos peļņas sada-
lē, ja darbinieka iepriekš sniegto pakalpojumu rezultātā Bankai pastāv tiesiskās vai iespējamās saistības izmaksāt šim 
darbiniekam naudas summu un ja ir iespējams veikt ticamu saistību novērtējumu.

uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem tiek aprēķināti katram Bankas darbiniekam, pamatojoties uz kopējo neiz-
mantoto atvaļinājuma dienu (t.i. nopelnītās, bet neizmantotās atvaļinājuma dienas) skaitu, reizinot to ar dienas vidējo 
darba algu pēdējos sešos mēnešos un tai atbilstošo sociālās apdrošināšanas iemaksas summu.

Finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšana
virkne Bankas grāmatvedības uzskaites politiku un to skaidrojumu pieprasa finanšu aktīvu un saistību patiesās vēr-

tības noteikšanu. patiesā vērtība ir summa, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt saistības darījumā starp labi 
informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām novērtējuma datumā. patiesās vērtības noteikšanai ti-
ka izmantotas zemāk izklāstītās metodes. Attiecīgajos gadījumos papildu informācija par patiesās vērtībās noteikšanā 
izmantotajiem pieņēmumiem tiek ietverta attiecīgajos pielikumos.

Prasības pret citām kredītiestādēm
par noguldījumu uz pieprasījumu, īstermiņa noguldījumu “overnight” un noguldījumu ar peldošu procentu likmi 

patieso vērtību uzskatāma to uzskaites vērtība. fiksētos procentus nesošo noguldījumu patieso vērtību nosaka ar dis-
kontētās naudas plūsmas metodi, izmantojot spēkā esošās naudas tirgus procentu likmes parādsaistībām ar līdzīgu kre-
dītrisku un atlikušo termiņu līdz dzēšanai.

Aizdevumi klientiem
Aizdevumu aplēstā patiesā vērtība ir aplēsto nākotnes naudas plūsmu diskontētā summa. paredzamo nākotnes 

naudas plūsmu diskontēšanai izmanto spēkā esošo naudas tirgus procentu likmju līkni, kam pieskatīts attiecīgais kre-
dītriska uzcenojums.

Pārņemtās kredītu ķīlas
parastās saimnieciskās darbības gaitā Koncerns un Banka dažreiz pārņem savā valdījumā īpašumu, kas sākotnēji 

bija ieķīlāts kā kredīta nodrošinājums. gadījumos, kad Koncerns vai Banka šādā veidā iegādājas īpašumu (t.i., iegūst 
pilnas īpašumtiesības jeb titulu uz īpašumu), šī īpašuma klasifikācija ir atkarīga no Koncerna vai Bankas nodomiem at-
tiecībā uz īpašuma izmantošanu. ja Koncernam vai Bankai nav noteiktu nodomu attiecībā uz savā valdījumā pārņemto 
īpašumu, tas tiek klasificēts kā ieguldījumu īpašums. Citi ķīlu veidi tiek klasificēti kā pārējie aktīvi.

Akcijas un pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
Akciju un pārējo vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu patieso vērtību nosaka, ņemot vērā piedāvājuma cenu atskaites 

datumā, ja tāda ir pieejama. Attiecībā par nekotējamo akciju, kuru pārdošana ir ierobežota, nelielu apjomu tika izdarīts 
pieņēmums, ka nav iespējams ticami aplēst patieso vērtību.

S.W.I.f.T akciju patiesā vērtība tika noteikta, pamatojoties uz “pārveduma summu”, kuru apstiprinājusi akcionāru 
pilnsapulce attiecīgajam gadam un kura ir jaunu akciju piedāvājuma cena un daļas atpirkšanas cena, dalībniekam iz-
stājoties no sabiedrības.

Atvasināti finanšu instrumenti
valūtu mijmaiņas darījumu (currency swaps) patiesā vērtība tiek aplēsta, diskontējot paredzamās nākotnes nau-

das plūsmas, kuras būs saņemamas un maksājamas attiecīgajās ārvalstu valūtās atlikušā termiņa līdz dzēšanai laikā, 
un pārrēķinot diskontēto naudas plūsmu starpību latos pēc Latvijas Bankas noteikta valūtas maiņas kursa. EuRIBOR 
un LIBOR procentu likmes tiek izmantotas kā etalonvērtība bezriska procentu likmēm, ko izmanto diskontēšanai.

Saistības pret citām kredītiestādēm un klientiem
par noguldījumu ar nenoteiktu dzēšanas termiņu, kas ietver procentus nenesošos noguldījumus, aplēsto patieso 

vērtību uzskatāma prasību uz pieprasījumu summa. īstermiņa noguldījumu “overnight” patiesā vērtība ir to uzskai-
tes vērtība. fiksētos procentus nesošo noguldījumu patiesā vērtība fiksētos procentus nesošajiem noguldījumiem, kas 
nekotējas aktīvajā tirgū, tiek aplēsta ar diskontēto naudas plūsmu metodi, izmantojot procentu likmes jaunajām pa-
rādsaistībām ar līdzīgu atlikušo termiņu līdz dzēšanai.

ar kredītiem saistītās saistības
parastās uzņēmējdarbības ietvaros Banka uzņemas ar kredītiem saistītās saistības, kas ietver saistības par kredītu 

piešķiršanu jeb neizmantotās saistības (undrawn loan commitments), akreditīvus un galvojumus un nodrošina citus 
kredītu apdrošināšanas veidus.

finanšu garantija ir līgums, saskaņā ar kuru Bankai ir pienākums veikt noteiktus maksājumus, lai atlīdzinātu zau-
dējumus, kas šī instruments turētājam rodas, ja noteiktais parādnieks neveic maksājumu noteiktajā termiņā atbilstoši 
parāda instrumenta nosacījumiem.

finanšu garantiju saistības sākotnēji tiek atzītas to patiesajā vērtībā, atskaitot attiecīgās darījuma izmaksas, un vē-
lāk tiek novērtētas lielākajā no sākotnēji atzītās summas, atskaitot kopējo amortizāciju, vai uzkrājumu zaudējumiem 
summas saskaņā ar garantiju. uzkrājumi zaudējumiem no finanšu garantijām un citām kredītsaistībām tiek atzīti, kad 
zaudējumi tiek uzskatīti par iespējamiem un var tikt ticami novērtēti. finanšu garantiju saistības un uzkrājumi citām 
kredītsaistībām tiek iekļauti citās saistībās.

dividendes
Banka saņem dividendes no kapitāla instrumentiem, kas tiek atspoguļoti ienākumos brīdī, kad rodas tiesības sa-

ņemt dividenžu maksājumu. 

paredzētās dividendes tiek atzītas finanšu pārskatos tikai tajā gadījumā, ja to izmaksu apstiprinājuši akcionāri.

4. rISKu PārValdĪŠana

visi aspekti saistībā ar Bankas un Koncerna riska pārvaldīšanas mērķiem un politikām atbilst par gadiem, kas no-
slēdzās 2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī.

Bankas darbība ir pakļauta dažādiem finanšu un nefinanšu riskiem un ietver kāda riska (zināma līmeņa ietvaros) 
vai risku kombinācijas analīzi, izvērtēšanu, pieņemšanu un pārvaldīšanu. Risku pieņemšana ir finansiālajai darbībai 
piemītošais pamatelements. Biznesā iesaistītas personas ir neizbēgami pakļautas risku iedarbībai. Tādēļ Bankas stra-
tēģiskais mērķis ir sasniegt attiecīgo līdzsvaru starp risku un ienākumiem un mazināt riska potenciāli negatīvu ietek-
mi uz Bankas finanšu rādītājiem.
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Riska pārvaldīšanas sistēma, kas ir Bankas iekšējās kontroles sistēmas neatņemama sastāvdaļa, funkcionē atbil-
stoši finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas banku efektīvās uzraudzības pa-
matprincipiem.

Nozīmīgākie pamatriski ir reputācijas risks, kredītrisks, likviditātes risks, procentu likmes risks, ārvalstu valūtas 
risks un operacionālais risks. Risku kontroles neatkarīgais process neaptver biznesa riskus, tādus kā dabas risku (iz-
maiņas apkārtējā vidē), tehnoloģisko risku un industriālo risku. šos riskus Banka kontrolē stratēģiskās plānošanas 
procesa ietvaros.

Riska pārvaldīšana Bankā tiek īstenota centralizēti valdes uzraudzībā un saskaņā ar padomes apstiprinātajām po-
litikām. Risku pārvaldīšanas politikas tiek pārskatītas katru gadu. Bankā darbojas trīs komitejas, kuras ir atbildīgas 
par risku pārvaldīšanu: Kredītkomiteja, Resursu uzraudzības komiteja un Klientu darbību izvērtēšanas komiteja. Bez 
tam Iekšēja audita dienests veic risku pārvaldīšanas sistēmas efektivitātes neatkarīgu auditu.

Bankas valde ir atbildīga par risku mazināšanas pasākumu ieviešanu un pārraudzību un Bankas darbības nodro-
šināšanu noteikti riska parametru robežās. Risku vadības vadītājs ir atbildīgs par vispārējo risku pārvaldīšanu un no-
teikumu ievērošanu, nodrošinot vienoto principu un metožu piemērošanu finanšu un cita veida risku noteikšanai, 
novērtēšanai un pārvaldīšanai.

Bankas apstiprinātajās risku pārvaldīšanas politikās ir izklāstīti nozīmīgu risku identifikācijas, analīzes un novēr-
tēšanas principi, noteikti limitu risku nesošajiem darījumiem un atrunātas metodes, kā kontrolēt riskus un limitu ie-
vērošanu, izmantojot drošu un mūsdienīgu vadības informācijas sistēmu. pēc stāvokļa uz 2010. gada 31.decembrī un 
2009. gada 31.decembrī Banka savu darbību veica saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2006/48/EK 
par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2006/49/EK par iegul-
dījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, kā arī piemēroja kapitāla pamatprincipus, ko ieviesa ar jau-
nākajiem Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ieteikumiem (Bāzeles II vienošanās).

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

vien tajās nav ieviestas un netiek īstenotas adekvātas šī riska konstatēšanas, kontroles un novēršanas programmas. ša-
jā sakarā Banka ievieš un īsteno savās procedūrās principus un prasības, ko nosaka:

1. Latvijas Republikas likumi un likumpamatotie akti;
2. finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas 
    apstiprinātie ieteikumi un vadlīnijas;
3. Starptautiskie normatīvie akti un rekomendācijas, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu
    legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (AmL/CfT);
4. Labākā starptautiskā prakse.

Bankas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” po-
litikas un procedūras satur sekojošus pamatprincipus:

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

Kredītrisks
Banka ir pakļauta kredītriskam, kas ir materiālo zaudējumu rašanās risks gadījumā, ja darījuma partneris nespēs 

pildīt savas līgumsaistības pret Banku. Kredītriskam ir kritiska nozīme Bankas darbībā, tādēļ ir svarīgi šo risku pārval-
dīt efektīvi.

Kredītriska avoti
Kredītrisks galvenokārt rodas, Bankai izvietojot finanšu līdzekļus citās kredītiestādēs, kā arī veicot kreditēšanas 

darbību un darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem. Kredītrisks piemīt arī tādiem instrumentiem, kā akre-
ditīvi, garantijas un saistības piešķirt overdrafta kredītu karšu kontiem.Turklāt pastāv arī piegādes risks (risks, ka viens 
no darījuma partneriem savlaicīgi neveiks naudas līdzekļu piegādi).

Bankas, kas veic maksājumus, pakļautība kredītriskam var radīt ietekmi uz likviditātes pārvaldīšanas procesu, jo 
Bankai ir nepieciešams uzturēt pietiekamu naudas līdzekļu summu galveno korespondentbanku kontos klientu maksā-
jumu veikšanai, kā rezultātā dažkārt rodas būtiska risku koncentrācija saistībā ar dažiem darījuma partneriem.

Kredītriska pārvaldīšana
Banka pārvalda, ierobežo un kontrolē kredītriska koncentrāciju tajos gadījumos, kad koncentrācija ir identificēta 

jebkādā līmenī, nosakot limitus atsevišķiem darījuma partneriem un savstarpēji saistītu klientu grupām, kā arī atseviš-
ķām tautsaimniecības nozarēm un sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Banka veic pieņemtā kredītriska līmeņu strukturēšanu, nosakot limitus riska summām, kas rodas saistībā ar vienu 
atsevišķi darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu un saistībā ar nozarēm/ sektoriem un ģeogrāfiskajiem 
reģioniem. šie limiti tiek kontrolēti un pārskatīti katru gadu vai biežāk, ja tas ir nepieciešams.

Kredītriska pārvaldīšana tiek īstenota, regulāri analizējot esošo un potenciālo aizņēmēju spēju pildīt savas saistības 
izmaksāt pamatsummu un procentus par kredīta izmantošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izmainot kreditēšanas 
limitus. Lēmuma pieņemšanai vērā tiek ņemti finansiālās analīzes, ārējo reitingu un aizņēmēju un darījuma partneru 
biznesa vides analīzes rezultāti.

Kredītriska pārvaldīšanā Banka pielieto dažādas metodes, kuras paredzētas kredītiestādēm un ne-mfI (monetārās 
finanšu iestādes). šīs metodes tiek konsekventi pielietotas visiem izmantojamiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā arī 
galvojumiem un iespējamām saistībām, ar vienu atsevišķu darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu, kā 
arī piegādes riskam, kas piemīt ārvalstu valūtas darījumiem.
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Limitus darījumiem ar kredītiestādēm izskata Resursu uzraudzības komiteja un apstiprina valde. Limitus darī-
jumiem ar ne-mfI izskata Kredītkomiteja un apstiprina valde vai padome atbilstoši piešķirtajiem pilnvarojumiem.

Regulējošās prasības piemērojamas arī darījumiem ar savstarpēji saistītu klientu grupu un ar saistītām personām.

Atbilstoši noteikumiem jebkurš kredītrisks, ko Banka uzņemas darījumos ar nesaistīto personu, nedrīkst pār-
sniegt 25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Taču noteikumi arī nosaka, ka daži darījumi, piemēram prasības pret kre-
dītiestādēm ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam, regulējošo prasību kontekstā nav uzskatāmi par darījumiem, kuriem 
piemīt kredītrisks.

Atbilstoši noteikumiem kredītriskam pakļauto darījumu ar Bankas saistītām personām kopsumma nedrīkst pār-
sniegt 15% no Bankas pašu kapitāla.

Kredītriska mazināšanas politika
Banka pielieto dažādas metodes kredītriska mazināšanai, no kuriem tradicionālais ir nodrošinājuma turēšana at-

bilstoši vispārpieņemtai praksei. Banka ievēro prasības un kritērijus, kas attiecas uz Bankas pieņemamiem nodroši-
nājuma veidiem.

pieprasāmā nodrošinājuma summa var mainīties atkarībā no darījuma veida, bet parasti tā tiek noteikta tādā ap-
mērā, kāds ir nepieciešams neatmaksātās aizdevuma pamatsummas segšanai.

Ar kredītiestādēm Banka parasti veic darījumus bez nodrošinājuma.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par kredītriska pārvaldīšanu izklāstīta 49. pielikumā.

likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks ka Bankai radīsies grūtības naudas līdzekļu piesaistīšanā, lai noteiktajos termiņos izpil-

dītu savas saistības. Likviditātes risks pastāv aktīvu un pasīvu termiņstruktūras nesabalansētības gadījumā. Termiņ-
struktūras sabalansētība un/vai kontrolētā termiņstruktūras nesabalansētība un aktīvu un pasīvu procentu likmes ir 
ļoti nozīmīgi faktori finanšu institūciju, tajā skaitā Bankas pārvaldīšanā. finanšu institūcijām pilnīgi sabalansēta ter-
miņstruktūrā ir reti sastopama, jo tās bieži vien veic dažāda veida darījumus, kuru termiņi nav noteikti. Nesabalan-
sētā pozīcija potenciāli kāpina ienesīgumu, bet var arī palielināt zaudējumu risku.

Likviditātes riska pārvaldīšanas process
Banka veic likviditātes pārvaldīšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību jebkurā laikā un 

tādējādi izpildītu visas ar naudas plūsmu saistītās saistības noteiktajā termiņā.

Banka meklē iespējas aktīvi atbalstīt diversificēto un stabilo finansēšanas bāzi, kas sevī ietver emitētos parāda 
vērtspapīrus, ilgtermiņa un īstermiņa kredītus no citām bankām, lielo korporatīvo klientu un privātpersonu noguldī-
jumus, minēto bāzi papildinot ar diversificētajiem portfeļiem, kuros iekļauti augsti likvīdie aktīvi, nodrošinot Bankas 
spēju operatīvi un vienmērīgi reaģēt uz neparedzētām likviditātes prasībām.

Bankas valde pārskata un apstiprina Bankas likviditātes politiku. Atbilstoši šai politikai Bankai ir pienākums uztu-
rēt pietiekamu likvīdo aktīvu krājumu finanšu saistību izpildei, bet ne mazāk kā 30% no Bankas tekošo saistību kop-
summas.

Saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām Banka ik dienu aprēķina likviditātes rādītāju, kas ir obli-
gāts visām bankām. Banka bija ievērojusi iepriekš minēto rādītāju divpadsmit mēnešu periodā, kas beidzās 2010. gada 
31. decembrī.

2010. gada 31.decembrī Bankas likviditātes rādītājs bija 83.62% (2009. gada 31. decembrī : 81.35%).

Banka likviditātes pārvaldīšanas politikā noteiktas šādas prasības:
• naudas plūsmas plānošana galveno valūtu griezumā un šajā sakarā nepieciešamā 
   likvīdo aktīvu apjoma nodrošināšana;
• diversificēto finansēšanas avotu uzturēšana;
• parādu koncentrācijas un veidu (profila) pārvaldīšana;
• parādu finansēšanas plānu izstrāde un izpilde;
• augsti likvīdo aktīvu (īstermiņā viegli realizējamie aktīvi, kas tiek turēti nolūkā nodrošināties 
   pret jebkādiem pārrāvumiem naudas plūsmā) portfeļa turēšana;
• likviditātes un finansēšanas plānu izstrāde neparedzētiem apstākļiem;
• finanšu stāvokļa pārskatā atspoguļojamo likviditātes rādītāju ievērošanas 
   un to atbilstības regulējošām prasībām pārraudzība.

pārraudzība, kontrole un atskaites datu sniegšana tiek veikta, pamatojoties uz naudas plūsmas novērtēšanas un 
plānošanas attiecīgi nākamai dienai un nākamam mēnesim, jo minētie laika periodi ir īpaši nozīmīgi likviditātes pār-
valdīšanā. plānošanas sākumpunkts ir finanšu saistību līgumisko dzēšanas termiņu un finanšu aktīvu gaidāmo naudas 
plūsmu analīze.

Resursu pārvalde no Bankas struktūrvienībām saņem informāciju par finanšu aktīvu un pasīvu likviditātes profilu, 
kā arī detalizēto informāciju par citām sagaidāmām naudas plūsmām no nākotnē plānojamiem darbības veidiem. Re-
sursu pārvalde nodrošina pietiekamu īstermiņa likvīdo aktīvu portfeļa turēšanu. šos aktīvus pārsvarā veido īstermiņa 
likvīdie tirdzniecības vērtspapīri, kredīti bankām un citi starpbanku tirgū izvietotie līdzekļi, kas nodrošina pietiekamu 
likviditātes līmeņa uzturēšanu Bankā kopumā.

Ikdienas plānošana tiek veikta, balstoties uz aktīvu un saistību līgumisko dzēšanas termiņu pārraudzības rezultā-
tiem un analizējot informāciju par klientu ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem. Ikmēneša plānošana tiek veikta, 
pamatojoties uz aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīzes datiem.

Resursu pārvalde pārrauga ikdienas likviditāti un regulāri veic likviditātes stresa testēšanu, pielietojot dažādus sce-
nārijus, kas iekļauj normālus un grūti pārvaramos apstākļus finanšu tirgos. Normālos tirgus apstākļos likviditātes pār-
skati, kuros norādīta Bankas likviditātes pozīcija, vadībai tiek iesniegti ik nedēļu. Lēmumus par Bankas likviditātes pār-
valdīšanu pieņem Resursu uzraudzības komiteja, bet Resursu pārvalde pieņemtos lēmumus izpilda.
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Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par likviditātes pārvaldīšanu izklāstīta 42. pielikumā un 43. pielikumā.

Valūtas risks (ārvalstu valūtas risks)
ārvalstu valūtas risks ir varbūtība, ka valūtas kursu svārstības ietekmēs Bankas finansiālo stāvokli un naudas plūs-

mas. Bankai ir aktīvi un saistības, kuras denominētas dažādās ārvalstu valūtās. ārvalstu valūtu risks rodas, kad kādā 
ārvalstu valūtā denominēto faktisko vai prognozējamo aktīvu summa ir lielākā vai mazāka par saistību summu šajā ār-
valstu valūtā. Sīkāka informācija par Bankas pakļautību ārvalstu valūtas riskam gada beigās ietverta 44. pielikumā un 
45. pielikumā.

Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām ārvalstu 
valūtās maiņas kursos, pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2010. gada 31.decembrī un 2009. gada 31.decembrī, 
un vienkāršotu scenāriju, pieņemot Latvijas lata kursa krišanos pret citam valūtām par 10%, ietverta 45. pielikumā.

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

denominēto darījumu regulēšanas principi, kas Bankai palīdz veikt kontroli pār atklātām valūtas pozīcijām.

Limiti atklātai pozīcijai vienā atsevišķā ārvalstu valūtā un kopumā visās ārvalstu valūtās tiek noteikti darbadienas 
beigās (overnight position-pozīcija, kas paliek atklāta līdz nākamai darbadienai) un dienas laikā veicamajiem valūtas 
darījumiem (intraday position) un šie limiti tiek kontrolēti katru dienu.

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" atklātā pozīcija katrā atsevišķā ārvalstu valūtā nedrīkst pārsniegt 10% no Ban-
kas pašu kapitāla, bet atklātā pozīcija kopumā visās ārvalstu valūtās nedrīkst pārsniegt 20% no Bankas pašu kapitāla.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Tālāka kvantitatīvā informācija par valūtas riska pārvaldīšanu izklāstīta 44. un 45. pielikumā.

Procentu likmju risks
procentu likmes risks ir varbūtība, ka var rasties izmaiņas ar finanšu instrumentiem saistītās nākotnes naudas 

plūsmas summā (naudas plūsmas procentu likmes risks) vai risks, ka var rasties izmaiņas patiesajā vērtībā finanšu 
instrumentiem (patiesās vērtībās procentu likmes risks) tirgus procenku likmju svārstību dēļ. pakļautība procentu 
likmju riskam ir atkarīga no perioda, kura laikā finanšu instrumentu procentu likme paliek nemainīga.

Procentu likmes riska avoti
procentu likmju risks rodas, kad kādā faktisko vai prognozējamo aktīvu ar attiecīgu dzēšanas termiņu summa ir 

lielāka vai mazāka par faktisko vai prognozējamo saistību summu tajā pašā dzēšanas termiņā.

Banka ir pakļauta naudas plūsmas procentu likmes riskam, jo procentu likmju svārstības ietekmē Bankas tīro pro-
centu maržu un tīro procentu ienākumu summu, kam par cēloni ir nesaskaņotā aktīvu un pasīvu, kas ir jūtīgi pret 
procentu likmju svārstībām, termiņstruktūra. Banka nav pakļauta finanšu instrumentu patiesās vērtības būtiskam iz-
maiņu riskam.

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

veidi.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām to fi-

nanšu instrumentu patiesajā vērtībā, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļo-
jumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā un to finanšu aktīvu patiesajā vērtībā, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi (ņemot vērā, ka minētās izmaiņas izraisījušas izmaiņas procentu likmēs), pamatojoties uz pozīcijām, 
kas bija spēkā 2010. gada un 2009. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņemot 100 bāzes punktu (bp) si-
metrisko kritumu vai kāpumu visās ienesīgumā līknēs, izklāstīta 46. pielikumā.

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

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

cenu risks
Cenu risks ir risks, ka finanšu instrumenta vērtība var svārstīties tirgus cenu izmaiņu rezultātā, ja šīs izmaiņas iz-

raisa faktori, kas ietekmē konkrētu finanšu instrumentu vai visus tirgū tirgotos finanšu instrumentus. Cenu risks ro-
das brīdī, kad Banka atver garo vai īso pozīciju finanšu instrumentā.

Analīze, kuras mērķis ir izvērtēt Bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām vērts-
papīru cenās, pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2010. gada un 2009. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenā-
riju, pieņemot izmaiņas visu vērtspapīru cenās par 5%:

tīrais ienākums
31.12.2010 

lVl

Pašu kapitāls
31.12.2010 

lVl

tīrais ienākums
31.12.2009 

lVl

Pašu kapitāls
31.12.2009 

lVl

vērtspapīru cenu kāpums par 5% 30 631 0.19% 25 202 0.18%

vērtspapīru cenu kritums par 5% (30 631) -0.19% (25 202) -0.18%

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 zau-
dējumus, Bankā ir izstrādāta virkne iekšējo normatīvo dokumentu - iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības no-
teikumi, 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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5. KaPItāla PārValdĪŠana

Bankai un Koncernam finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kapitāla prasības un pārrauga to izpildi.

Banka par kapitālu definē tos elementus, kuri likumpamatotos normatīvajos aktos definēti kā kapitāls. Atbilstoši 
finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām un spēkā esošajām kapitāla prasībām bankām jāuztur kapitāla pie-
tiekamības rādītājs (pašu kapitāla attiecība pret riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu 
un pret nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu) (“normatīvajos aktos noteiktais 
kapitāla pietiekamības rādītājs”) virs noteiktā minimālā līmeņa. 2010. gada 31. decembrī šis minimālais līmenis bija 
8% (2009: 8%). Banka bija ievērojusi normatīvajos aktos noteikto kapitāla pietiekamības rādītāju gados, kas noslēdzās 
2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī.

Bankas riska svērtais kapitāla pietiekamības rādītājs 2010. gada 31. decembrī bija 14.88% (2009. gada 31. decem-
brī: 12.72%).

Banka pārvalda kapitālu, kas plašākā nozīmē ir tās finanšu stāvokļa pārskatā parādītais pašu kapitāls, seko-
jošiem mērķiem:

• kapitāla pietiekamības regulējošo prasību izpildei;
• Bankas spējas turpināt savu darbību saskaņā ar darbības nepārtrauktības principu saglabāšanai, 
   lai nodrošinātu ienākumus saviem akcionāriem;
• darbības attīstībai nepieciešamās spēcīgās kapitāla bāzes nodrošināšanai.

Bankas vadība veic ikdienas pārraudzību, kontrolējot iekšējā kapitāla pietiekamību un regulējamā kapitāla izman-
tošanu, pielietojot Bāzeles Banku uzraudzības komitejas ieteiktās metodes un ievērojot Eiropas Kopienas direktīvas, 
kuras ieviesa praksē finanšu un kapitāla tirgus komisija. Banka ik mēnesi sniedz finanšu un kapitāla tirgus komisijai 
visu nepieciešamo informāciju.

Saskaņā ar "Kredītiestāžu likumu" un finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem kapitāla pietiekamības 
rādītājs Latvijas bankām nedrīkst būt mazāks par 8% - Bankas darbības rādītājs, kas ir Bankas pašu kapitāla attiecība 
pret riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu un pret nosacītā riska lielumam svērto aktīvu 
un ārpusbilances posteņu kopsummu. Nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma 
tiek aprēķināta kā tirgus risku kapitāla prasību kopsumma, ko reizina ar koeficientu 12,5.

finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi saskan ar Bāzeles ka-
pitāla vienošanos un tās grozījumiem. Saskaņā ar Bāzeles kapitāla vienošanos kapitāla pietiekamības rādītājs nedrīkst 
būt mazāks par 8%.

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

6. Procentu IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Kredīti 4 065 090 4 093 668 3 276 332 3 281 694
Kredīti 4 039 171 4 067 749 3 250 996 3 256 358
Norēķinu kartes 25 919 25 919 25 336 25 336

Klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri 1 459 329 1 459 329 900 534 900 534
prasības pret kredītiestādēm 408 482 408 482 883 952 883 952
Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri 104 070 104 070 85 035 85 035
prasības pret Latvijas Вanku 44 991 44 991 107 267 107 267

6 081 962 6 110 540 5 253 120 5 258 482

7. Procentu IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā 2 480 545 2 480 545 2 779 139 2 779 333
Noguldījumi 2 249 500 2 249 500 2 706 850 2 707 044
Saistības pret kredītiestādēm 212 983 212 983 42 169 42 169
Pakārtotās saistības 18 062 18 062 1 590 1 590
Parāda vērtspapīri - - 28 530 28 530

Citi procentu izdevumi 302 629 302 629 298 848 298 848
2 783 174 2 783 174 3 077 987 3 078 181

8. KomISIJaS naudaS IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

darījumu apkalpošana 1 956 343 1 957 451 1 715 729 1 716 345
valūtas darījumi 506 150 506 150 155 456 155 456
Trasta operācijas 308 762 308 762 97 031 97 031
vērtspapīru kontu apkalpošana 226 093 226 093 80 170 80 170
Norēķinu karšu apkalpošana 188 899 188 899 129 640 129 640
Starpbanku pakalpojumi 149 105 149 105 146 658 146 658
Akreditīvi 34 303 34 303 13 965 13 965
Skaidras naudas operācijas 11 195 11 195 8 133 8 133
Izsniegtās garantijas 2 419 2 419 11 789 11 789
pārējās komisijas 24 314 24 314 20 155 20 155

3 407 583 3 408 691 2 378 726 2 379 342
 

9. KomISIJaS naudaS IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Korespondentbanku pakalpojumi 315 900 315 900 335 242 335 242
Norēķinu kartes 213 574 213 574 117 880 117 880
darījumi ar vērtspapīriem 38 932 38 932 31 536 31 536
Starpnieku pakalpojumi 7 670 7 670 8 674 8 674
Citi 24 002 23 965 8 397 8 397

600 078 600 041 501 729 501 729
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10. FInanŠu InStrumentu tIrdZnIecĪBaS darĪJumu PeĻŅa
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

(zaudējumi)/peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem (1 297 135) (1 297 135) 2 743 634 2 743 634
peļņa/(zaudējumi) no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 2 599 497 2 597 633 (3 662) (3 985)

1 302 362 1 300 498 2 739 972 2 739 649
peļņa/(zaudējumi) no finanšu instrumentu tirdzniecības 186 589 186 589 (212 668) (212 668)
peļņa no finanšu instrumentu pārvērtēšanas 160 262 160 262 491 339 491 339

346 851 346 851 278 671 278 671

1 649 213 1 647 349 3 018 643 3 018 320

11.  cItI IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Telpu izīrēšana 117 218 15 172 14 809 13 751
Starpniecības pakalpojumi 17 716 17 716 - -
peļņa no darījumiem ar dārgmetāliem 15 869 15 869 - -
peļņa no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 14 102 14 102 1 054 1 054
darījumi ar vērtspapīriem - - 22 005 22 005
Saņemtās soda naudas - - 589 589
pārējie 22 849 22 849 22 196 22 196

187 754 85 708 60 653 59 595

12.   admInIStratĪVIe IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

personāla atalgojums 2 677 539 2 666 810 2 648 428 2 643 651
Nemateriālo aktīvu amortizācija, 
pamatlīdzekļu nolietojums (24, 25. pielikums) 713 305 712 209 611 001 610 106
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 612 942 610 357 594 695 593 357
Reprezentācijas un pārstāvniecības izdevumi 347 500 347 500 339 407 339 407
profesionālie pakalpojumi 270 184 253 967 559 253 553 705
pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana 210 496 206 144 226 806 226 806
dienesta komandējumi 139 607 139 607 198 183 198 183
Sakaru izdevumi 128 593 128 293 135 461 135 325
Neatskaitāmais priekšnodoklis 127 078 127 078 179 984 179 984
Reklāma 71 239 71 239 45 606 45 606
Kancelejas preces un saimnieciskais inventārs 64 560 64 560 81 523 81 523
ārzemēs samaksātie nodokļi 61 774 61 774 176 910 176 910
Autotransports 49 478 48 388 46 176 46 105
Nekustamā īpašuma nodoklis 32 334 30 853 23 620 22 118
Izdevumi apsardzei 21 434 21 434 16 290 16 290
pārējie nodokli 13 113 - 27 913 632
Apdrošināšanas maksājumi 10 453 9 831 9 019 9 019
ziedojumi labdarībai un sponsordarbībai 3 962 3 962 130 156 130 156
pārējie 674 130 673 859 263 147 263 147

6 229 721 6 177 865 6 313 578 6 272 030

13. cItI IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

dalības maksa asociācijās 120 550 120 550 110 356 110 356
Soda nauda 26 767 26 767 442 442
pārējie 52 920 744 11 252 15 944

200 237 148 061 122 050 126 742

14. uZKrāJumu ZaudĒJumIem no aKtĪVu VĒrtĪBaS 
 SamaZInāŠanāS KuStĪBaS analĪZe

KoncernS

uzkrājumi
prasībām

pret kredīties-
tādēm 

lVl

uzkrājumi
pārdošanai

pieejamiem
finanšu

aktīviem 
lVl

uzkrājumi
līdz termiņa

beigām
turētiem

ieguldījumiem
lVl

Speciālie
uzkrājumi
kredītiem 

lVl

uzkrājumi
uzkrātiem

ienākumiem 
lVl

uzkrājumi
pārējiem
aktīviem

lVl
Kopā 

lVl

uzkrājumi 2008. gada
31. decembrī - - 36 592 742 697 - 6 579 785 868

Norakstītās summas - - - (137 110) - (966) (138 076)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums - - - 896 822 - 68 172 964 994

Speciālo uzkrājumu
samazinājums - - (35 254) (128 165) - - (163 419)

Kredītu pārdošana - - - (509 243) - - (509 243)

Starpība no ārvalstu
valūtu kursa svārstībām - - (1 338) (7 856) - 555 (8 639)

uzkrājumi 2009. gada
31. decembrī - - - 857 145 - 74 340 931 485

Norakstītās summas - - - (3 073) - - (3 073)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums 21 24 576 - 1 227 475 35 421 47 400 1 334 893

Speciālo uzkrājumu
samazinājums - - - (466 069) - (5 173) (471 242)

Starpība no ārvalstu
valūtu kursa svārstībām - 2 448 - 11 868 1 335 2 957 18 608

uzkrājumi 2010. gada
31. decembrī 21 27 024 - 1 627 346 36 756 119 524 1 810 671
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BanKa

uzkrājumi
prasībām

pret kredīties-
tādēm 

lVl

uzkrājumi
pārdošanai

pieejamiem
finanšu

aktīviem 
lVl

uzkrājumi
līdz termiņa

beigām
turētiem

ieguldījumiem
lVl

Speciālie
uzkrājumi
kredītiem 

lVl

uzkrājumi
uzkrātiem

ienākumiem 
lVl

uzkrājumi
pārējiem
aktīviem

lVl
Kopā 

lVl

uzkrājumi 2008. gada
31. decembrī - - 36 592 742 697 - 6 579 785 868

Norakstītās summas - - - (137 110) - (966) (138 076)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums - - - 1 096 340 - 68 172 1 164 512

Speciālo uzkrājumu
samazinājums - - (35 254) (128 165) - - (163 419)

Kredītu pārdošana - - - (509 243) - - (509 243)

Starpība no ārvalstu
valūtu kursa svārstībām - - (1 338) (7 856) - 555 (8 639)

uzkrājumi 2009. gada
31. decembrī - - - 1 056 663 - 74 340 1 131 003

Norakstītās summas - - - (3 073) - - (3 073)

Speciālo uzkrājumu
pieaugums 21 24 576 - 1 227 475 35 421 47 400 1 334 893

Speciālo uzkrājumu
samazinājums - - - (309 923) - (5 173) (315 096)

Starpība no ārvalstu
valūtu kursa svārstībām - 2 448 - 11 868 1 335 2 957 18 608

uzkrājumi 2010. gada
31. decembrī 21 27 024 - 1 983 010 36 756 119 524 2 166 335

15. uZŅĒmumu IenāKuma nodoKlIS
(a) uzņēmumu ienākuma nodoklis

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

 
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu - - - -
Iepriekšējos gados ārvalstīs nomaksātā ienākuma nodokļa korekcija 20 875 20 875 (41 617) (41 617)
Atliktais ienākuma nodoklis 57 532 57 532 117 144 117 144

78 407 78 407 75 527 75 527

Tekošo un atlikto nodokļu aprēķināšanai Koncerns un Banka piemēro 15% nodokļa likmi (2009: 15%).

(b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

 
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
peļņa pirms nodokļiem 296 842 459 470 29 546 132 601
Aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, piemērojot 15% likmi 44 526 68 921 4 432 19 890
Neatskaitāmās izmaksas/(neapliekami ieņēmumi) 13 006 (11 389) 112 712 97 254
Iepriekšējos gados ārvalstīs nomaksātā ienākuma nodokļa korekcija 20 875 20 875 (41 617) (41 617)
uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 78 407 78 407 75 527 75 527

(c) atliktā nodokļa saistības
Atliktā nodokļa saistības ir aprēķinātas, izmantojot sekojošas īslaicīgas starpības starp uzskaites vērtību un aktīvu un 

saistību vērtību, kas apliekama ar nodokļiem:

KoncernS

aktīvi 
31.12.2010 

lVl

aktīvi 
31.12.2009 

lVl

Saistības 
31.12.2010 

lVl

Saistības 
31.12.2009 

lVl

neto atliktā
nodokļu

aktīvi 
31.12.2010 

lVl

neto atliktā
nodokļu

aktīvi 
31.12.2009 

lVl
patiesajā vērtībā novērtēti finanšu  
instrumenti ar atspoguļojumu peļņas
vai zaudējumu aprēķinā 36 526 44 967 - - 36 526 44 967
pamatlīdzekļi 6 014 6 014 (731 879) (639 665) (725 865) (633 651)
Ieguldījumu īpašumi - - (65 072) (75 081) (65 072) (75 081)
pārējie aktīvi - - (2 555) (917) (2 555) (917)
pārējās saistības 25 377 24 218 - - 25 377 24 218
pārnesamie nodokļu zaudējumi 279 971 246 378 - - 279 971 246 378
atzītie neto atliktā  
nodokļa aktīvi/(saistības) 347 888 321 577 (799 506) (715 663) (451 618) (394 086)
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BanKa

aktīvi 
31.12.2010 

lVl

aktīvi 
31.12.2009 

lVl

Saistības 
31.12.2010 

lVl

Saistības 
31.12.2009 

lVl

neto atliktā
nodokļu

aktīvi 
31.12.2010 

lVl

neto atliktā
nodokļu

aktīvi 
31.12.2009 

lVl
patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 
instrumenti ar atspoguļojumu peļņas
vai zaudējumu aprēķinā 36 526 44 967 - - 36 526 44 967
pamatlīdzekļi - - (731 879) (639 665) (731 879) (639 665)
Ieguldījumu īpašumi - - (49 912) (59 921) (49 912) (59 921)
pārējie aktīvi - - (2 555) (917) (2 555) (917)
pārējās saistības 25 377 24 218 - - 25 377 24 218
pārnesamie nodokļu zaudējumi 279 971 246 378 - - 279 971 246 378
atzītie neto atliktā 
nodokļa aktīvi/(saistības) 341 874 315 563 (784 346) (700 503) (442 472) (384 940)

(d) Izmaiņas pagaidu starpībās
KoncernS un BanKa

 

atlikums 
31.12.2009 

lVl

atzītie peļņas vai
zaudējumu aprēķinā 

2010 
lVl

atlikums 
31.12.2010 

lVl
patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 44 967 (8 441) 36 526
pamatlīdzekļi (639 665) (92 214) (731 879)
Ieguldījumu īpašumi (59 921) 10 009 (49 912)
pārējie aktīvi (917) (1 638) (2 555)
pārējās saistības 24 218 1 159 25 377
pārnesamie nodokļu zaudējumi 246 378 33 593 279 971

(384 940) (57 532) (442 472)

16. KaSe un PraSĪBaS uZ PIePraSĪJumu Pret latVIJaS BanKu

KoncernS BanKa
KoncernS  
un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nauda kasē 1 900 740 1 900 440 1 773 384
Atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā 7 053 577 7 053 577 8 747 277
uzkrātie ienākumi atlikumam korespondentkontā Latvijas Bankā 337 337 1 816

8 954 654 8 954 354 10 522 477

Bankas mēneša vidējam latu korespondentkonta atlikumam Latvijas Bankā ir jāpārsniedz obligāto rezervju prasību 
apjoms. pārskata datumā Banka ir izpildījusi šīs Latvijas Bankas prasības.

17. nauda un tāS eKVIValentI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nauda kasē 1 900 740 1 900 440 1 773 384 1 773 384
Līdzekļu atlikums korespondentkontā Latvijas Bankā 7 053 577 7 053 577 8 747 277 8 747 277

8 954 317 8 954 017 10 520 661 10 520 661
prasības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm 64 287 590 64 287 590 103 250 404 103 250 404
Saistības ar atlikušo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm (5 442 096) (5 442 096) (201 193) (201 193)

67 799 811 67 799 511 113 569 872 113 569 872
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (21) (21) - -

67 799 790 67 799 490 113 569 872 113 569 872

18. PraSĪBaS Pret KredĪtIeStādĒm
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

prasības uz pieprasījumu 58 976 348 84 675 299
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs 8 606 660 21 299 947

67 583 008 105 975 246
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (21) -

67 582 987 105 975 246

Nākamā tabula parāda prasību pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

prasības pret LR reģistrētajām kredītiestādēm 1 944 033 9 080 545
prasības pret citās ES valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 57 201 401 84 510 181
prasības pret citās ESAO valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 1 325 782 12 507
prasības pret citās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 7 111 792 12 372 013

67 583 008 105 975 246
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (21) -

67 582 987 105 975 246

Bankās un citās finanšu iestādēs izvietoto noguldījumu koncentrācija
2010. gada 31. decembrī saistības pret kredītiestādem, kas atsevišķi ir vairāk kā 10% no saistībām pret bankām un ci-

tām finanšu iestādēm, veidoja atlikumu ar trijām finanšu iestādiem un kopsummā bija LvL 54 163 616. 2009. gada 31. de-
cembrī - ar trijām finanšu iestādiem kopsummā LvL 67 468 599.
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19. tIrdZnIecĪBaS nolŪKā turĒtIe VĒrtSPaPĪrI
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

parāda vērtspapīri - 27 302

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 612 627 476 741

612 627 504 043

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

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

finanšu iestāžu parāda vērtspapīri - 17 820

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri - 9 482

Kopā parāda vērtspapīri - 27 302

privāto sabiedrību akcijas 157 799 318 091

Kredītiestāžu akcijas 308 173 150 687

valsts uzņēmumu akcijas 125 597 -

finanšu iestāžu akcijas 21 058 7 963

Kopā akcijas 612 627 476 741

612 627 504 043

Nākamā tabula atspoguļo tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru ģeogrāfisko sadalījumu:
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

pārējo ESAO dalībvalstu reģistrēto sabiedrību parāda vērtspapīri - 27 302

Kopā parāda vērtspapīri - 27 302

Latvijas Republikā reģistrēto sabiedrību akcijas 33 112 48 508

pārējo ES valstu reģistrēto sabiedrību akcijas 12 337 8 988

pārējo ESAO dalībvalstu reģistrēto sabiedrību akcijas 21 486 786

pārējo valstu reģistrēto sabiedrību akcijas 545 692 418 459

Kopā akcijas 612 627 476 741

612 627 504 043

2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī Bankai nebija parāda vērtspapīru, kas kalpo par nodrošinājumu 
(ķīlu) repo kredītiem.

Pārklasifikācija no tirdzniecības nolūkā turētiem finanšu instrumentiem
2010. un 2009. gada laikā Banka nav veikusi tirdzniecības nolūkā turēto finanšu instrumentu pārklasifikāciju. Saskaņā 

ar papildinājumiem 39. SgS un 7. SfpS Banka pārklasificēja noteiktus tirdzniecības aktīvus līdz termiņa beigām turētos fi-
nanšu instrumentos 2008. gada laikā.

zemāk redzamajā tabulā norādītas summas, kas būtu jāatzīst periodos, kas sekojas 2008. gadā veiktajai pārklasifikāci-
jai, ja šī pārklasifikācija netiktu veikta:

KoncernS un BanKa
31.12.2010

Peļņa 
lVl

31.12.2009
Peļņa 

lVl
Periods pēc pārklasifikacijas

Tīrie peļņa no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, kas pārklasificēti līdz termiņa beigām turētos finanšu instrumentos 27 673 539 226

27 673 539 226
 

20. atVaSInātIe FInanŠu InStrumentI
zemāk redzamajā tabulā norādītas Bankas un Koncerna ārpusbiržas ārvalstu valūtas nākotnes līgumos (forward exc-

hange contracts) noteiktās un uz 2010. gada 31. decembri un uz 2009. gada 31. decembri neatmaksātās summas. zemāk 
norādītās ārvalstu valūtas summas tika konvertētas pēc maiņas kursa, kas bija spēkā pārskata datumā. ārvalstu valūtas ne-
realizētā peļņa vai zaudējumi no šiem līgumiem, kuriem nav iestājies saistību izpildes termiņš, kopā ar summām, kuras 
maksājamas un saņemamas par līgumiem, kuriem ir iestājies saistību izpildes termiņš, bet līgumos paredzētie maksājumi 
vēl nav veikti, tika atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā un patiesajā vērtībā novērtētos tirdzniecības nolūkā turētos finanšu 
instrumentos ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atbilstoši attiecīgajam gadījumam.

KoncernS un BanKa
31.12.2010

aktīvi
lVl

31.12.2010
Saistības

lVl

31.12.2009
aktīvi

lVl

31.12.2009
Saistības

lVl
nominālvērtība

Nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumi 54 015 654 53 609 768 32 280 431 32 209 855

Nākotnes valūtas maiņas (fORWARd) līgumi 73 831 844 73 984 222 32 586 149 32 497 100

Nākotnes (fuTuRES) līgumi - 25 247 106 809 -

127 847 498 127 619 237 64 973 389 64 706 955

Patiesā vērtība

Nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumi 408 768 2 882 160 599 90 356

Nākotnes valūtas maiņas (fORWARd) līgumi 155 150 307 528 124 102 35 054

Nākotnes (fuTuRES) līgumi - 941 7 013 -

563 918 311 351 291 714 125 410
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Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumu koncentrāciju darījuma partneru dalījumā:
KoncernS un BanKa

31.12.2010
aktīvi

lVl

31.12.2010
Saistības

lVl

31.12.2009
aktīvi

lVl

31.12.2009
Saistības

lVl
Nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumi 
ar LR reģistrētām kredītiestādēm 7 018 522 7 009 377 28 418 296 28 457 835
Nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumi ar pārējās valstīs 
reģistrētām kredītiestādēm 39 921 266 39 567 817 3 862 135 3 752 020
Nākotnes valūtas maiņas (SWAp) līgumi ar pārējiem klientiem 7 075 866 7 032 574 - -

54 015 654 53 609 768 32 280 431 32 209 855

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (fORWARd) līgumu koncentrāciju darījuma partneru dalījumā:
KoncernS un BanKa

31.12.2010
aktīvi

lVl

31.12.2010
Saistības

lVl

31.12.2009
aktīvi

lVl

31.12.2009
Saistības

lVl
Nākotnes valūtas maiņas (fORWARd) līgumi ar pārējās valstīs 
reģistrētām kredītiestādēm 18 068 007 17 971 342 6 336 839 6 336 179
Nākotnes valūtas maiņas (fORWARd) līgumi ar pārējiem klientiem 55 763 837 56 012 880 26 249 310 26 160 921

73 831 844 73 984 222 32 586 149 32 497 100

zemāk redzamajā tabulā norādīti līgumā noteiktie vidējie valūtu maiņas kursi galvenajām valūtām Bankas noslēgtajiem 
ārpusbiržas ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem (forward exchange contracts), par kuriem nebija veikti norēķini uz 2010. 
gada 31. decembrī:

uSd/lVl eur/uSd uSd/cHF uSd/cad uSd/JPY GBP/cHF GBP/uSd aud/uSd
0.5360 1.3238 0.9459 1.0003 82.1689 1.4602 1.5450 1.0172

21. PārdoŠanaI PIeeJamI FInanŠu aKtĪVI
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

ukrainas valsts parāda vērtspapīri - 59 285
īslandes kredītiestāžu parāda vērtspapīri 27 024 -
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 165 579 165 579

АS "Capital" 127 111 127 111
S.W.I.F.T. SCRL 38 468 38 468

192 603 224 864
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (27 024) -

165 579 224 864
Ieguldījums AS „Capital” atzīts, pielietojot izmaksu metodi, jo Banka uzskata, ka nav pieejams aktīvs tirgus patiesās vēr-

tības noteikšanai.
S.W.I.f.T. SCRL patiesā vērtība tiek atspoguļota atbilstoši noteiktai atpirkšanas cenai pēc stāvokļa uz 2010. gada 31. de-

cembri un 2009. gada 31. decembri.

22. lĪdZ termIŅa BeIGām turĒtI IeGuldĪJumI
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

valsts parāda vērtspapīri 1 367 340 -
parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 14 231 476 11 301 839

15 598 816 11 301 839

Nākamā tabula atspoguļo līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru sadalījumu pa emitentu grupām:
KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 6 201 471 4 330 055
privāto sabiedrību parāda vērtspapīri 5 249 169 3 100 918
valsts nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīri 2 780 836 -
Centrālo valdību parāda vērtspapīri 1 367 340 -
finanšu iestāžu parāda vērtspapīri - 3 870 866

15 598 816 11 301 839
 

 23. KredĪtI
(a) Kredītu veidu analīze

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Komerckredīti 19 619 255 19 619 255 11 023 931 11 023 931
Hipotēku kredīti 19 566 639 21 259 178 17 359 057 17 846 953
Industriālie kredīti 8 681 993 8 681 993 6 321 782 6 321 782
Overdrafti 2 347 521 2 358 993 1 938 037 1 938 037
Reverse repo darījumi 932 918 932 918 357 826 357 826
Tirdzniecības finansēšana 411 446 411 446 390 067 390 067
patēriņa kredīti 399 142 399 142 517 405 517 405
Norēķinu karšu kredīti 86 658 86 658 96 243 96 243
pārējie 4 545 293 4 545 293 897 162 897 162

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743
(b) Kredītu ģeogrāfiskais sadalījums

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Latvijas rezidentiem 20 618 710 22 322 721 21 200 128 21 688 024
Citu ES valstu rezidentiem 19 807 504 19 807 504 5 213 293 5 213 293
Сitu ESAO valstu rezidentiem 5 825 054 5 825 054 6 032 017 6 032 017
NvS valstu rezidentiem 3 546 798 3 546 798 758 292 758 292
Сitu valstu rezidentiem 6 792 799 6 792 799 5 697 780 5 697 780

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743
(c) Kredītu analīze pēc klientu grupām

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Kredīti privātsabiedrībām 44 193 741 45 897 752 32 933 637 33 421 533
Kredīti finanšu institūcijām 2 966 963 2 966 963 2 207 497 2 207 497
Kredīti privātpersonām 8 415 180 8 415 180 2 690 890 2 690 890
Kredīti vadībai un personālam 1 014 981 1 014 981 1 069 486 1 069 486

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743
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(d) Kredītu portfeļa analīze pa tautsaimniecības  sektoriem
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nekustāmie īpašumi 14 389 946 16 093 957 13 953 276 14 441 172
Tirdzniecība 11 155 928 11 155 928 12 218 602 12 218 602
finanses 7 709 745 7 709 745 1 908 950 1 908 950
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 3 142 477 3 142 477 4 661 463 4 661 463
Ražošana 2 123 213 2 123 213 2 319 700 2 319 700
Ieguves rūpniecība/metālrūpniecība 241 801 241 801 34 34
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrādes rūpniecība 2 701 2 701 4 242 4 242
Citi pakalpojumi 8 037 207 8 037 207 16 615 16 615
pārējie 357 685 357 685 58 252 58 252
Kredīti privātpersonām 9 430 162 9 430 162 3 760 376 3 760 376

56 590 865 58 294 876 38 901 510 39 389 406
Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (1 627 346) (1 983 010) (857 145) (1 056 663)

54 963 519 56 311 866 38 044 365 38 332 743

(e) Kredītu sadalījums un kredīti bez kavētiem maksājumiem
zemāk redzamajā tabulā iekļauta informācija par kredītportfeļa kvalitāti

KoncernS

Kredīti 
31.12.2010 

lVl

Speciālie
uzkrājumi
31.12.2010 

lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl
Kredīti bez kavētiem maksājumiem 43 714 336 (546 218) 43 168 118
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 1 270 182 (7 319) 1 262 863
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 5 605 855 (166 579) 5 439 276
No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 3 757 395 (61 539) 3 695 856
Ilgāk par 6 mēnešiem 2 243 097 (845 691) 1 397 406

56 590 865 (1 627 346) 54 963 519

BanKa

Kredīti 
31.12.2010 

lVl

Speciālie
uzkrājumi
31.12.2010 

lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl
Kredīti bez kavētiem maksājumiem 44 912 557 (799 746) 44 112 811
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 1 775 972 (109 455) 1 666 517
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 5 605 855 (166 579) 5 439 276
No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 3 757 395 (61 539) 3 695 856
Ilgāk par 6 mēnešiem 2 243 097 (845 691) 1 397 406

58 294 876 (1 983 010) 56 311 866

KoncernS

Kredīti 
31.12.2010 

lVl

Speciālie
uzkrājumi
31.12.2010 

lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl
Kredīti bez kavētiem maksājumiem 24 215 768 (347 535) 23 868 233
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 4 752 811 (95 243) 4 657 568
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 1 161 931 (75 482) 1 086 449
No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 6 447 503 (67 021) 6 380 482
Ilgāk par 6 mēnešiem 2 323 497 (271 864) 2 051 633

38 901 510 (857 145) 38 044 365

BanKa

Kredīti 
31.12.2010 

lVl

Speciālie
uzkrājumi
31.12.2010 

lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl
Kredīti bez kavētiem maksājumiem 24 703 664 (547 053) 24 156 611
Līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 4 752 811 (95 243) 4 657 568
No 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 1 161 931 (75 482) 1 086 449
No 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 6 447 503 (67 021) 6 380 482
Ilgāk par 6 mēnešiem 2 323 497 (271 864) 2 051 633

39 389 406 (1 056 663) 38 332 743
Kustība uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam sadalījumā pa kredītu veidiem par gadiem, kas beidzās 2010. 

gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī, parādīta 14. pielikumā.

(f) Pārstrukturētie kredīti
gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, Banka pārstrukturējusi kredītus par sekojošiem pamatsummu atliku-

miem, izmainot kredītus šādi:

KoncernS BanKa
KoncernS 
un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Kredīta termiņa pagarināšana 9 994 658 10 507 270 -
procentu kapitalizācija 2 536 896 2 536 896 18 955 522
Kredīta maksājumu atlikšana 113 577 113 577 -
procentu likmes maiņa - - 922 885
procentu atcelšana 321 518 321 518 -
pārējie grozījumi 2 060 462 2 566 252 -

15 027 111 16 045 513 19 878 407

(g) nodrošinājuma analīze
Nākamajā tabulā sniegta kredītportfeļa analīze sadalījumā pa nodrošinājuma (ķīlas) veidiem:

KoncernS BanKa

neto kredīti
31.12.2010 

lVl

% no
kredītportfeļa

31.12.2010 
lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl

% no
kredītportfeļa

31.12.2010 
lVl

Nekustamie īpašumi 33 397 545 60.77% 34 625 429 61.49%
Noguldījumi 14 425 810 26.25% 14 425 810 25.62%
Komercķīla 1 057 439 1.92% 1 057 439 1.88%
Tirgojamie vērtspapīri 932 918 1.70% 932 918 1.66%
Transportlīdzekļi 125 639 0.23% 125 639 0.21%
pārējie nodrošinājuma veidi 209 932 0.37% 209 932 0.37%
Bez nodrošinājuma 4 814 236 8.76% 4 934 699 8.77%

54 963 519 100% 56 311 866 100%
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KoncernS BanKa

neto kredīti
31.12.2010 

lVl

% no
kredītportfeļa

31.12.2010 
lVl

neto kredīti
31.12.2010 

lVl

% no
kredītportfeļa

31.12.2010 
lVl

Nekustamie īpašumi 18 384 247 48.33% 18 672 625 48.71%
Komercķīla 11 861 497 31.18% 11 861 497 30.94%
Noguldījumi 2 735 143 7.19% 2 735 143 7.14%
Tirgojamie vērtspapīri 662 238 1.74% 662 238 1.73%
Transportlīdzekļi 346 876 0.91% 346 876 0.90%
pārējie nodrošinājuma veidi 225 108 0.58% 225 108 0.59%
Bez nodrošinājuma 3 829 256 10.07% 3 829 256 9.99%

38 044 365 100% 38 332 743 100%

Tabulā norādītās summas atspoguļo kredītu uzskaites vērtību, bet neatspoguļo nodrošinājuma (ķīlas) patieso vērtību.
Hipotekārie kredīti izsniegti pret iegādātā nekustamā īpašuma (mājokļa) ķīlu. Kredīti automašīnu iegādei izsniegti pret 

iegādātās automašīnas ķīlu. Kredītkaršu overdrafti nodrošināti ar noguldījumiem un galvojumiem. patēriņa kredīti nodro-
šināti ar cita veida ķīlām.

Bankai ir ķīlas tiesības (kreditora prasījuma samaksas vai izpildījuma nodrošinājums) uz Klientiem izsniegto kredītu 
un aizdevumu nodrošinājumā pieņemto īpašumu, citas veida reģistrētās tiesības uz ieķīlātajiem aktīviem (mantu) un Ban-
ka ir saņēmusi galvojumus.

gada, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, laikā Banka iegādājās telpas, iegūstot kontroli pār Bankas piešķirtā ko-
merckredīta nodrošinājumu (ķīlu). gadā, kas noslēdzās 2009. gada 31. decembrī, Banka iegādājusies zemes gabalu, iegūstot 
kontroli pār ieķīlāto īpašumu, kas kalpo par nodrošinājumu Bankas piešķirtajam komerckredītam.

gadā, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī, Koncerns un Banka iegādājās īpašumā aktīvus, iegūstot kontroli pār ieķī-
lāto īpašumu, kas kalpo par nodrošinājumu komerckredītiem.

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2010

lVl
31.12.2010

lVl
31.12.2009

lVl
31.12.2009

lVl
zemes gabali 1 089 985 - 2 432 582 1 500 857
Telpas 211 184 211 184 - -
dzīvokļi - - 603 83 -

1 301 169 211 184 3 036 414 1 500 857

(h) nozīmīgie aizdevumi
2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī Bankai nebija kredītņēmēju, kuri paši ir aizņēmēji un ar Banku 

saistītas personas, kuriem piešķirto un neatmaksāto aizdevumu atlikumi pārsniedza 10% no klientiem izsniegto aizdevu-
mu summas.

Atbilstoši regulējošām prasībām Banka nedrīkst piešķirt vienam klientam vai savstarpēji saistītu klientu grupai aizde-
vumu, kas pārsniedz 25% no Bankas pašu kapitāla. gados, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31. decem-
brī, Banka bija ievērojusi šo prasību.

24. nematerIālIe aKtĪVI
KoncernS BanKa

Programmatūra
lVl

Programmatūra
lVl

Sākotnējās izmaksas

2008. gada 31. decembrī 1 214 374 1 214 374

Iegādātie 947 604 947 604

meitas sabiedrības iegāde 261 692 -

Aktīvu vērtības samazināšana (261 314) -

Izslēgtie (5 355) (5 355)

2009. gada 31. decembrī 2 157 001 2 156 623

Iegādātie 503 121 503 121

meitas sabiedrības iegāde 117 -

Izslēgtie (9 511) (9 480)

2010. gada 31. decembrī 2 650 728 2 650 264

amortizācija

2008. gada 31. decembrī (58 522) (58 522)

Amortizācija (57 271) (57 172)

Izslēgtie 5 355 5 355

2009. gada 31. decembrī (110 438) (110 339)

Amortizācija (155 601) (155 344)

Izslēgtie 9 480 9 480

2010. gada 31. decembrī (256 559) (256 203)

atlikusī vērtība

2008. gada 31. decembrī 1 155 852 1 155 852

2009. gada 31. decembrī 2 046 563 2 046 284

2010. gada 31. decembrī 2 394 169 2 394 061
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25.  PamatlĪdZeKĻI
KoncernS

Ēkas un zeme  
(pašu lietošanā) 

lVl

transporta
līdzekļi 

lVl

Biroja
aprīkojums 

lVl

nepabeigtā
celtniecība 

lVl
Kopā 

lVl
Sākotnējās izmaksas
2008. gada 31. decembrī 9 012 499 239 646 2 179 457 53 622 11 485 224
Iegādātie - 13 783 143 596 12 803 170 182
meitas sabiedrības iegāde - - 1 734 - 1 734
Izslēgtie - (12 510) (86 175) - (98 685)
pārklasifikācija 22 645 - (22 645) - -
2009. gada 31. decembrī 9 035 144 240 919 2 215 967 66 425 11 558 455
Iegādātie 7 464 36 918 291 566 35 124 371 072
meitas sabiedrības iegāde - - 41 - 41
Izslēgtie - (18 580) (218 899) - (237 479)
2010. gada 31. decembrī 9 042 608 259 257 2 288 675 101 549 11 692 089
nolietojums
2008. gada 31. decembrī (140 161) (95 326) (526 829) - (762 316)
Nolietojums (158 345) (47 725) (347 660) - (553 730)
Izslēgtie - 12 510 86 101 - 98 611
2009. gada 31. decembrī (298 506) (130 541) (788 388) - (1 217 435)
Nolietojums (158 575) (46 737) (352 392) - (557 704)
Izslēgtie - 18 580 133 978 - 152 558
2010. gada 31. decembrī (457 081) (158 698) (1 006 802) - (1 622 581)
atlikusī vērtība
2008. gada 31. decembrī 8 872 338 144 320 1 652 628 53 622 10 722 908
2009. gada 31. decembrī 8 736 638 110 378 1 427 579 66 425 10 341 020
2010. gada 31. decembrī 8 585 527 100 559 1 281 873 101 549 10 069 508

BanKa
Ēkas un zeme  

(pašu lietošanā) 
lVl

transporta
līdzekļi 

lVl

Biroja
aprīkojums 

lVl

nepabeigtā
celtniecība 

lVl
Kopā 

lVl
Sākotnējās izmaksas
2008. gada 31. decembrī 9 012 499 239 646 2 179 457 53 622 11 485 224
Iegādātie - 13 783 143 596 12 803 170 182
Izslēgtie - (12 510) (86 175) - (98 685)
pārklasifikācija 22 645 - (22 645) - -
2009. gada 31. decembrī 9 035 144 240 919 2 214 233 66 425 11 556 721
Iegādātie 7 464 36 918 291 566 35 124 371 072
Izslēgtie - (18 580) (218 899) - (237 479)
2010. gada 31. decembrī 9 042 608 259 257 2 286 900 101 549 11 690 314
nolietojums
2008. gada 31. decembrī (140 161) (95 326) (526 829) - (762 316)
Nolietojums (158 345) (47 725) (346 864) - (552 934)
Izslēgtie - 12 510 86 101 - 98 611
2009. gada 31. decembrī (298 506) (130 541) (787 592) - (1 216 639)
Nolietojums (158 575) (46 737) (351 553) - (556 865)
Izslēgtie - 18 580 133 978 - 152 558
2010. gada 31. decembrī (457 081) (158 698) (1 005 167) - (1 620 946)
atlikusī vērtība
2008. gada 31. decembrī 8 872 338 144 320 1 652 628 53 622 10 722 908
2009. gada 31. decembrī 8 736 638 110 378 1 426 641 66 425 10 340 082
2010. gada 31. decembrī 8 585 527 100 559 1 281 733 101 549 10 069 368

26.  IeGuldĪJumu ĪPaŠumI
Banka piemēro ieguldījumu īpašumu uzskaitē patiesās vērtības modeli. Ieguldījumu īpašumu objektu patiesā vērtība 

balstās uz vērtējumu, ko noteicis neatkarīgs vērtētājs, kuram ir atzīta, atbilstoša un profesionāla kvalifikācija, kā arī nesena 
pieredze ieguldījumu īpašumu (kas ietilpst tajā pašā kategorijā un atrodas tajā pašā teritorijā, kur atrodas vērtējamais ob-
jekts) vērtēšanā.

KoncernS BanKa

lVl lVl

2008. gada 31. decembrī 1 317 528 1 317 528

Iegāde 1 500 857 1 500 857

pārvērtēšana (115 440) (115 440)

2009. gada 31. decembrī 2 702 945 2 702 945

Iegāde 1 301 169 211 184

pārvērtēšana (355 657) (66 728)

pārdošana (119 028) -

pārklasifikācija no citiem aktīviem 1 448 147 -

2010. gada 31. decembrī 4 977 576 2 847 401

pievienojumi ieguldījumu īpašumiem attiecināmi uz pārņemtajām ķīlām zemes gabala un telpas formā.
KoncernS un BanKa

lVl

Summas, kas atzītas peļņā vai zaudējumos:

peļņa no ieguldījumu īpašumu īres 8 729

Tiešie pamatdarbības izdevumi (tajā skaitā remonta un uzturēšanas izmaksas),
kas radušies saistībā ar ieguldījumu īpašumiem, no kuriem pārskata gadā gūta īres peļņa (15 889)

Tiešie pamatdarbības izdevumi (tajā skaitā remonta un uzturēšanas izmaksas),
kas radušies saistībā ar ieguldījumu īpašumiem, no kuriem pārskata gadā nav gūta īres peļņa (1 960)

27.  IeGuldĪJumI aSocIĒto SaBIedrĪBu PamatKaPItālā
KoncernS un BanKa

līdzdalības  
daļa %

dibināšanas
valsts mērķis

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

SIA "Komunikācijas un projekti" 25 Latvija Ieguldījumi 429 009 429 009

429 009 429 009

2010. gada 31. decembrī SIA "Komunikācijas un projekti" aktīvu kopsumma bija 19 100 LvL, saistības - 28 978 LvL, 
zaudējumi par 2010. gadu - 9 878 LvL. pēc vadības novērtējuma, asociētās sabiedrības aktīvu patiesā vērtība ir augstāka 
par summu, kas atzīta grāmatvedības uzskaites mērķiem, tādēļ vērtības samazināšanās uzkrājumu nemateriālajai vērtībai 
veidot nav nepieciešams.

vadība uzskata, ka uzskaite pēc pašu kapitāla metodes nedotu būtiski atšķirīgus rezultātus no uzskaites pašizmaksā.
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28. nāKamo PerIodu IZdeVumI un uZKrātIe IenāKumI

KoncernS BanKa
KoncernS  
un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nākamo periodu izdevumi 614 312 457 926 993 719

Citi uzkrātie procentu un citi ienākumi 196 957 196 957 69 924

811 269 654 883 1 063 643

Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (36 756) (36 756) -

774 513 618 127 1 063 643

29. PārĒJIe aKtĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 375 847 375 847 337 490 337 490

pārējie debitori 155 465 183 014 210 848 190 856

Samaksātie avansi 130 713 92 203 102 182 102 182

dārgmetāli 53 301 53 301 106 646 106 646

priekšnodoklis 36 223 - - -

Nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana) 13 717 13 717 - -

Naudas līdzekļi garantiju fondos 7 801 7 801 7 197 7 197

pārņemtās kredītu ķīlas - - 1 535 557 -

pārējie pārmaksātie nodokļi 60 732 49 707 66 172 66 172

pārējie 5 993 5 993 16 160 16 160

839 792 781 583 2 382 252 826 703

Speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (119 524) (119 524) (74 340) (74 340)

720 268 662 059 2 307 912 752 363

30. SaIStĪBaS Pret KredĪtIeStādĒm
KoncernS un BanKa KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Saistības uz pieprasījumu 8 815 807 201 477

Termiņsaistības 4 694 631 2 477 212

13 510 438 2 678 689

Nākamā tabula atspoguļo saistību pret kredītiestādēm ģeogrāfisko sadalījumu:
KoncernS un BanKa KoncernS un BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes 1 167 889 12 840

Citu ne ESAO dalībvalstu kredītiestādes 12 342 549 2 665 849

13 510 438 2 678 689

2010. gada 31. decembrī saistības pret citu ESAO dalībvalstīs reģistrētajām kredītiestādēm ietver noguldījumus par 
kopējo summu LvL 12 122 920, kas kalpo par kredītu nodrošinājumu (ķīlu). 2009. gada 31. decembrī saistības pret citu 
ESAO dalībvalstīs reģistrētajām kredītiestādēm ietver noguldījumus par kopējo summu LvL 4 064 214, kas kalpo par kre-
dītu nodrošinājumu (ķīlu).

Saistību pret kredītiestādēm koncentrācija
2010. gada 31. decembrī saistības pret kredītiestādem, kas atsevišķi ir vairāk kā 10% no saistībām pret bankām un ci-

tām finanšu iestādēm, veidoja atlikumu ar trijām finanšu iestādiem un kopsummā bija LvL 12 128 875. 2009. gada 31. de-
cembrī - ar divām finanšu iestādēm kopsummā LvL 534 384.

31. noGuldĪJumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Pieprasījuma noguldījumi
privāto sabiedrību 57 651 108 57 790 248 97 349 087 97 349 203
vietējo valdību 16 505 172 16 505 172 2 118 314 2 118 314
finanšu institūciju 440 853 440 853 371 558 371 558
valsts sabiedrību 134 831 134 831 58 785 58 785
Sabiedrisko organizāciju 39 108 39 108 8 841 8 841
Centrālo valdību 4 821 4 821 55 315 55 315
privātpersonu 9 444 510 9 444 510 6 439 028 6 439 028

84 220 403 84 359 543 106 400 928 106 401 044
termiņnoguldījumi
privāto sabiedrību 35 740 107 35 740 107 44 811 389 44 811 389
privātpersonu 13 314 999 13 314 999 14 243 066 14 243 066

49 055 106 49 055 106 59 054 455 59 054 455
noguldījumi kopā 133 275 509 133 414 649 165 455 383 165 455 499

Bloķēti konti
2010. gada 31. decembrī Banka turēja bloķētos klientu noguldījumus LvL 4 649 503 apmērā (2009. gada 31. decem-

brī: LvL 2 910 249). šie atlikumi bija iesaldēti kā nodrošinājums Bankas izsniegtajiem kredītiem un ārpusbilances kre-
dītinstrumentiem.

tekošo kontu un klientu noguldījumu koncentrācija
2010. gada 31. decembrī Bankai bija viens klients, kura atlikums kontā pārsniedza 10% no kopējiem klientu nogul-

dijumiem (2009. gada 31. decembrī: 1). 2010. gada 31. decembrī šis atlikums veidoja LvL 16 503 307 (2009. gada 31. de-
cembrī: 52 719 213 LvL).

32. uZKrātIe IZdeVumI, uZKrāJumI un nāKamo PerIodu IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 169 183 169 183 162 245 161 451
uzkrājumi pārējiem maksājumiem 140 187 133 725 114 896 114 380
pārējie uzkrātie izdevumi 120 402 120 402 131 069 131 069
Aprēķinātie procenti, kas maksājami noguldījumu garantiju fondā 61 230 61 230 78 800 78 800
Nākamo periodu ienākumi 26 199 26 199 38 826 38 826

517 201 510 739 525 836 524 526
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33. PārĒJāS SaIStĪBaS
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2010 
lVl

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

31.12.2009 
lVl

Nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 416 856 416 856 346 557 346 557
Naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai 178 642 178 642 284 442 284 442
pārējie kreditori 166 289 143 703 155 147 146 859

761 787 739 201 786 146 777 858

34. PaKārtotāS SaIStĪBaS
pakārtotiem noguldījumiem ir noteikts fiksēts atmaksāšanas termiņš septiņi gadi no to noslēgšanas brīža un tie ir at-

griežami pirms termiņa tikai Bankas likvidācijas vai bankrota gadījumā pirms Bankas akcionāru prasību apmierināšanas.

KoncernS un BanKa

noguldītājs Valūta
Summa

valūtā
Procentu

likme
atmaksas

termiņš

Summa 
31.12.2010 

lVl

Summa
31.12.2009 

lVl
jurijs Krapivins uSd 400 083 0.075 15.12.2015 214 045 -
jeļena Ivanova EuR 303 125 0.075 11.11.2015 213 037 -
mihails Kuzmičs EuR 303 125 0.075 11.11.2015 213 037 -
Tatjana Kuziščina EuR 296 948 0.075 06.09.2015 208 696 -
vjačeslavs Kuziščins EuR 296 948 0.075 06.09.2015 208 696 -
Aleksandrs Krilovs uSd 376 078 0.075 17.12.2015 201 202 -
vitālijs Samoilovs uSd 376 078 0.075 17.12.2015 201 202 -
pārējie 60 950 20 435
Kopā 1 520 865 20 435

35. KaPItālS un reZerVeS
2010.gada 31.augustā AS „Baltic International Bank” akcionāru sapulce pieņēma lēmumu palielināt bankas pamatka-

pitālu par LvL 5 250 000, emitējot jaunas 1 050 000 dematerializētas parastās vārda akcijas ar nominālvērtību LvL 5. 2010. 
gadā akcionāri iemaksājuši LvL 1 312 508 apstiprinātajā pamatkapitāla palielināšanā. Вankas pamatkapitāls ir LvL 20 772 
105, kas sadalās 4 154 421 parastās akcijās ar vienādām balsstiesībām. Bankas apmaksātais pamatkapitāls ir LvL 16 834 613.

visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcēs, tiesības saņemt izslu-
dinātās dividendes un tiesības saņemt ienākuma vai mantas atlikušo daļu (pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas). vie-
nas akcijas nominālvērtība ir LvL 5 (pieci lati). Bankas kopējais akcionāru skaits ir 93, no tiem 28 ir juridiskas personas un 
65 ir fiziskas personas.

Rezerves kapitālu veido Bankas akcionāru ieguldījumi 545 tūkstošu latu apmērā. Lēmumus par rezerves kapitāla tālāko 
izmantošanu pieņem bankas akcionāru pilnsapulce. Rezerves kapitāls var tikt novirzīts:

 - zaudējumu segšanai;
 - pamatkapitāla palielināšanai;
 - dividenžu izmaksai.

Skaits
Summa 

lVl
reģistrētais pamatkapitāls 2009. gada 31. decembrī 3 104 421 15 522 105
Reģistrēta pamatkapitāla palielināšana 1 050 000 5 250 000
Kopā reģistrētais pamatkapitāls 2010. gada 31. decembrī 4 154 421 20 772 105
Neapmaksātais pamatkapitāls (3 937 492)
Kopā apmaksātais pamatkapitāls 2010. gada 31. decembrī 4 154 421 16 834 613

Akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir:
31.12.2010 31.12.2009

Valērijs Belokoņs 69.89% 49.10%
Vilorijs Belokoņs 30.01% 14.09%

36. GalVoJumI un IeSPĒJamāS SaIStĪBaS
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.

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2010 

lVl
31.12.2010 

lVl
31.12.2009 

lVl
31.12.2009 

lVl
Galvojumi un garantijas 684 426 684 426 792 434 792 434
Iespējamās saitsības pret klientiem 2 706 482 2 742 056 5 815 328 5 819 331
Saistības izsniegt kredītus 1 784 196 1 819 770 5 250 792 5 254 795
Neizmantotie kredītkaršu limiti 585 699 585 699 472 800 472 800
Citas 336 587 336 587 91 736 91 736

3 390 908 3 426 482 6 607 762 6 611 765

37. uZtIcĪBaS (traSta) lĪGumI
uzticības (trasta) līgumi tiek noslēgti ar fiziskām un juridiskām personām, ar Latvijas Republikas rezidentiem un ne-

rezidentiem. Banka neuzņemas uzticības operācijām (trasts) piemītošo risku, jo visus riskus saistībā ar šīm operācijām 
uzņеmas tās klienti. 2010. gada 31. decembrī trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi sastādīja LvL 43 377 029. 2009. ga-
da 31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija LvL 60 844 374.

38. tIeSVedĪBa
Koncerna un Bankas saimnieciskās darbības gaitā pastāv risks, ka tie tiks iesaistīti tiesas procesos. vadība pauž viedokli, ka 

pilna atbildība (ja tāda rodas) saistībā ar minētiem tiesas procesiem vai sūdzībām neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz Bankas 
finansiālo stāvokli vai nākotnē veicamo operāciju rezultātiem.
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39. InFormācIJa Par BanKaS PerSonālu 
 un VadĪBaI IZmaKSāJamo atalGoJumu
2010. gadā Bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 213 (2009. gadā – 211). Bankas izdevumi padomes un val-

des locekļu atalgojumam bija sekojoši:

31.12.2010 
lVl

31.12.2009 
lVl

padomes locekļi 129 116 129 163
valdes locekļi 277 903 332 470

407 019 461 633

Balsoties uz fKTK noteikumiem Nr.61 „Informācijas atklāšanas un iestādes pārredzamības normatīvie noteikumi” 
Banka publisko informāciju par atalgojuma politiku, kas izstrādāta saskaņā ar Komisijas 2009. gada 21. decembra noteiku-
mu Nr. 171 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" prasībām un īstenoto praksi.

Atalgojuma politikas ietvaros Banka nosāka šādu atbildības sadalījumu lēmumu pieņemšanā:

BanKaS Padome Ir atBIldĪGa Par:
• atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un atstiprināšanu;
• uzraudzību pār atalgojuma politikas izstrādi, ieviešanu un ievērošanu;
• iekšējo normatīvo aktu, kas regulē atalgojuma jautājumus, apstiprināšanu;
• atalgojuma noteikšanu Bankas riska profilu ietekmējošiem amatiem (darbiniekiem);
• atalgojuma politikas pamatprincipu regulāru, bet ne retāku kā vienu reizi gadā, 
   pārskatīšanu, lai nodrošinātu to atbilstību Bankas esošajai darbībai un tās attīstības stratēģijai, 
   kā arī pārmaiņām ārējos faktoros;
• pārbaužu veikšanas kārtības noteikšanu par Bankas atalgojuma politikas īstenošanas atbilstību
   apstiprinātajai Atalgojuma politikai.

BanKaS Valde Ir atBIldĪGa Par:
• atalgojuma politikas un tai atbilstošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to īstenošanas 
   un ievērošanas nodrošināšanu;
• riska profilu ietekmējošo amatu veicēju informēšanu par to darbības rezultātu novērtēšanā 
   un atalgojuma mainīgās daļas noteikšanā izmantojamiem rādītājiem un metodēm.

Atalgojuma politikas un ar to saistīto iekšējo normatīvo dokumentu ievērošanas nodrošināšanā valde var iesaistīt arī 
darbiniekus, kas Bankā veic iekšējās kontroles funkcijas, personāla nodaļas darbiniekus, kā arī, ja nepieciešams, Bankas ak-
cionārus.

PerSonāla nodaĻa Ir atBIldĪGa Par:
• iekšējo normatīvo aktu, kurus apstiprina padome un/vai valde un kuri saistīti ar atalgojuma politikas
   izstrādi un sagatavošanu, t.sk. par tādu iekšējo normatīvo aktu sagatavošanas koordināciju, kuriem ir
   ietekme uz Bankas riska profilu un risku pārvaldīšanas kvalitāti, piesaistot darbiniekus, kas Bankā veic
   iekšējās kontroles funkcijas, kā arī citus darbiniekus ar atbilstošu kompetenci, pilnvarām šādu funkciju
   veikšanai un informācijas iegūšanai;
• atalgojuma politikas pielietošanas uzraudzības koordināciju un politikas efektivitātes izvērtēšanu;
• atlīdzības instrumentu ieviešanu un ilgtermiņa darbinieku motivācijas plānu uzturēšanu;
• regulāru (ne retāk kā reizi gadā) Bankas riska profilu ietekmējošo amatu novērtēšanas īstenošanu;
• Risku kontroles pārvaldes sniegtās informācijas un nefinanšu rādītāju apkopošanu;
• priekšlikuma sagatavošanu par atalgojuma mainīgās daļas izmaksas apmēriem Bankas risku profilu 
   ietekmējošiem amatiem.

minētais priekšlikums iesniedzams
• valdei - attiecīgu ieteikumu sniegšanai padomei;
• padomei – apstiprināšanai.

rISKu KontroleS PārValdeS atBIldĪBā IetIlPSt:
• sniegt Personāla nodaļai ziņojumu par nākotnē izmaksājamās atalgojuma mainīgās daļas ietekmi 
   uz Bankas risku profilu, pamatojoties uz riska profilu amatu veicēju darbības finanšu rezultātiem 
   (Risku kontroles direktors sniedz personāla nodaļai ziņojumu par veiktās izvērtēšanas rezultātiem);
• izvērtēt riska profilu ietekmējošo amatu veicējiem jau izmaksātās atalgojuma mainīgās daļas, 
   t.sk. risku un atalgojuma mainīgās daļas struktūras ietekmi uz Bankas riska profilu un iesniegt izvērtēšanas
   rezultātus Bankas padomei izskatīšanai (Risku kontroles direktors sniedz Bankas padomei ziņojumu 
   pa veiktās izvērtēšanas rezultātiem).

darBĪBaS atBIlStĪBaS KontroleS PārValdeS atBIldĪBā IetIlPSt:
• kontrolēt, vai atalgojuma struktūra atbilst regulējošo noteikumu prasībām un Bankas iekšējiem
   normatīvajiem dokumentiem. par neatbilstību, ja tāda tiek konstatēta, darbības atbilstības direktors
   sniedz neatbilstības ziņojumu.

neatbilstības ziņojums iesniedzams:
• valdei - attiecīgu ieteikumu sniegšanai padomei par veicamajiem korekcijas pasākumiem;
• padomei - korekcijas pasākumu apstiprināšanai (ja nepieciešams).

Iekšējā audita dienesta atbildībā ietilpst politikas izstrādes, īstenošanas un rezultātu periodiskās pārbaudes. par veikto 
pārbaužu rezultātiem Iekšējā audita dienesta vadītāja sniedz ziņojumu Bankas padomei.
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Bankā nav izveidota atalgojuma komiteja, ņemot vērā Bankas apmērus un lēmumu pieņemšanas specifiku.

Atalgojuma saikni ar darbības rezultātiem nodrošina atalgojuma sistēmas elementi (piemaksa, prēmijas un bonusi), ku-
ri tiek noteikti, balstoties uz Bankas kopējiem finanšu rādītājiem, struktūrvienībās sasniegtajiem finanšu un nefinanšu rādī-
tājiem, kā arī darbinieku individuāli sasniegtajiem finanšu un nefinanšu rādītājiem.

Bankā sekojošie darbības rezultāti (finanšu un nefinanšu rādītāji), kā arī rādītāji, pamatojoties uz kuriem darbinieki 
iegūst neatsaucamas tiesības uz mainīgās daļas elementu, veido pamatojumu atalgojuma mainīgās daļas elementu un ci-
tu labumu noteikšanai un izmaksāšanai:

• Bankas peļņas rādītājs – finanšu rādītājs;
• Struktūrvienības ienākumu plāna izpilde – finanšu rādītājs;
• Struktūrvienības darbības (pasākumu) plāna izpilde – nefinanšu rādītājs;
• Individuālā ienākumu plāna izpilde – finanšu rādītājs;
• Darbinieka individuālais sniegums un profesionālā izaugsme 
   (izvērtē ikgadējās pārrunās) – nefinanšu rādītājs;
• Pateicības un disciplinārsodi – nefinanšu rādītājs;
• Ar projektu saistītā darba kvalitāte – nefinanšu rādītājs;
• Izcilie darba rezultāti un īpaši sasniegumi – nefinanšu rādītājs;
• Iniciatīvas projektu kvalitāte – nefinanšu rādītājs.

Banka iedala atalgojuma mainīgo daļu trijās kategorijās (nebūtiskā, būtiskā un īpaši augsta) un nosaka šādu atalgojuma 
mainīgās daļas atlikšanas kārtību.

Atalgojuma nebūtiskā mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem var tikt izmaksāta uzreiz pilnā apjomā.

Atalgojuma būtiskā mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem tiek izmaksāta divos posmos:
• 60% atalgojuma mainīgās daļas var tikt izmaksāti uzreiz;
• 40% atalgojuma mainīgās daļas izmaksa tiek atlikta uz periodu, kas tiek aprēķināts saskaņā 
   ar atalgojuma administrēšanas procedūrā aprakstīto pieeju, bet kas nav īsāks par 3 gadiem.

Atalgojuma īpaši augsta mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem tiek izmaksāta divos posmos:
• 40% atalgojuma mainīgās daļas var tikt izmaksāti uzreiz;
• 60% atalgojuma mainīgās daļas izmaksa tiek atlikta uz periodu, kas tiek aprēķināts saskaņā 
   ar atalgojuma administrēšanas procedūrā aprakstīto pieeju, bet kas nav īsāks par 3 gadiem.

Atalgojuma mainīgās atliktās daļas apmēru izvērtēšanu un izmaksu veic pēc perioda, uz kuru ir atlikta atalgojuma mai-
nīgā daļa, notecēšanas. pirms atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas izmaksas to nepieciešamības gadījumā koriģē (da-
ļēji vai pilnībā samazina), ņemot vērā tās sākotnējā aprēķinā neietvertos riskus, kas kļuvuši zināmi periodā, uz kuru atlikta 
atalgojuma mainīgā daļa, un kas saistīti ar darbības rezultātiem, par kuru sasniegšanu noteikta atalgojuma mainīgās daļas 
atliktā daļa.

riska profilu ietekmējošo amatu
sadalījums pa darbības veidiem

atalgojums (atalgojuma mainīgās
un nemainīgās daļas kopsumma)

lVl

Iekšējās kontroles funkcijas 112 381

darbs ar klientiem un partneriem 166 947

Bankas aktīvu pārvaldīšana 121 181

uzskaites funkcija un juridiskā funkcija 81 022

riska profilu
ietekmējošo  
amatu grupa

atalgojuma
nemainīgā daļa

atalgojuma
mainīgā daļa

atalgojuma
mainīgās daļas

elementi (nauda,  
akcijas, akciju

opcijas)

neizmaksātās
atalgojuma

mainīgās
daļas atliktās
daļas apmērs

2010. gadā
piešķirtās

atalgojuma 
mainīgās

daļas atliktās
daļas apmērs

*2010. gadā
izmaksātie

darbā
pieņemšanas

pabalsti
(bruto)

** 2010. gadā
izmaksātie
atlaišanas

pabalsti

lVl lVl

valde (6) 175 370 102 533 Tikai nauda - - - -

pārējie (7) 147 943 55 685 Tikai nauda - - - -

* Darbā pieņemšanas pabalsts – vienreizējs maksājums darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības.
** Atlaišanas pabalsts – vienreizējs maksājums darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

40. darĪJumI ar SaIStĪtām PerSonām
Saistītās personas ir akcionāri, kuriem Bankā un Koncernā ir būtiska ietekme, viņu kontrolē esošās sabiedrības, padomes 

un valdes locekļi, vadošie darbinieki, šo personu tuvie radinieki un viņu kontrolē esošās sabiedrības, kā arī meitas sabiedrī-
bas un Bankas meitas sabiedrības.

Neatmaksātās parāda summas un attiecīgas vidējās procentu likmes pēc stāvokļa uz 2010. gada 31. decembrī un peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotās darījumu ar pārējām saistītām personām summas par gadu, kas beidzās 2010. gada 
31. decembrī, ir sekojošas:
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KoncernS

Vidējā
procentu

likme
Summa 

lVl

Galvojumi
un iespējamās

saistības 
lVl

Kopā 
31.12.2010 

lVl

Kopā 
31.12.2009 

lVl
aktīvi
Kredīti, neto - 896 495 124 327 1 020 822 2 361 151

Ar Banku saistītās sabiedrības un privātpersonas 7.29% 431 411 50 158 481 569 1 845 250
Padomes un valdes locekļi 5.04% 465 084 63 896 528 980 505 712
Pārējie vadošie darbinieki - - 10 273 10 273 10 189

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - 429 009 - 429 009 429 009
galvojumi (garantijas) - - 10 591 10 591 10 591
Kopā aktīvi, galvojumi un iespējamās saistības - 1 325 504 134 918 1 460 422 2 800 751
Saistības
Saistīto personu noguldījumi 4.79% 10 615 318 - 10 615 318 1 431 012
Saistības pret kredītiestādēm 0.10% 153 239 - 153 239 145 847
pakārtotās saistības 8.00% 20 479 - 20 479 20 435
Kopā saistības - 10 789 036 - 10 789 036 1 597 294
Ienākumi
procentu ienākumi 61 965 85 769
procentu izdevumi (418 169) (71 106)
tīrie procentu ienākumi (356 204) 14 663
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem - (227 120)
Kopā ienākumi (356 204) (212 457)

BanKa

Vidējā
procentu

likme
Summa 

lVl

Galvojumi
un iespējamās

saistības 
lVl

Kopā 
31.12.2010 

lVl

Kopā 
31.12.2009 

lVl
aktīvi
Kredīti, neto - 2 244 842 124 327 2 369 169 2 095 956

Ar Banku saistītās sabiedrības un privātpersonas 3.01% 2 135 423 50 158 2 185 581 1 845 250
Padomes un valdes locekļi 5.04% 465 084 63 896 528 980 505 712
Pārējie vadošie darbinieki - - 10 273 10 273 10 189
Uzkrājumi nedrošiem parādiem - (355 665) - (355 665) (265 195)

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - 429 009 - 429 009 429 009
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā - 1 363 600 - 1 363 600 1 363 600
parējie aktīvi - 37 474 - 37 474 37 474
galvojumi (garantijas) - - 10 591 10 591 10 591
Kopā aktīvi, galvojumi un iespējamās saistības - 4 074 925 134 918 4 209 843 3 936 630
Saistības
Saistīto personu noguldījumi 4.79% 10 754 458 - 10 754 458 1 431 012
Saistības pret kredītiestādēm 0.10% 153 239 - 153 239 145 847
pakārtotās saistības 8.00% 20 479 - 20 479 20 435
Kopā saistības - 10 928 176 - 10 928 176 1 597 294
Ienākumi
procentu ienākumi 90 543 85 769
procentu izdevumi (418 169) (71 106)
tīrie procentu ienākumi (327 626) 14 663
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem 131 172 (227 120)
Kopā ienākumi (196 454) (212 457)

 
visi darījumi ar saistītām personām veikti atbilstoši darījumu starp nesaistītām pusēm nosacījumiem.

41. KaPItāla PIetIeKamĪBaS aPrĒĶInS
finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kapitāla prasības Bankai kopumā un uzrauga šo prasību ievērošanu. Bankas ka-

pitāla 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 pietie-
kamības rādītājs nedrīkst būt mazāks par 8%. Banka arī uzrauga tās kapitāla pietiekamības līmeņi, kas tiek aprēķināts atbilstoši 
prasībām, ko nosaka jaunā Bāzeles Kapitāla vienošanās, zināma kā Bāzele II.

zemāk redzamajā tabulā ir apkopota informācija par Bankas kapitāla pozīciju, kas aprēķināta saskaņā ar Bāzeles vieno-
šanos, uz 2010. gada 31. decembri:

KoncernS BanKa
lVl lVl

Pašu kapitāla aprēķina kopsavilkums
Apmaksātais pamatkapitāls 16 834 613 16 834 613
Rezerves kapitāls 545 024 545 024
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (45 981) 57 074
pārskata gada peļņa 218 435 381 063
Nemateriālie aktīvi (2 394 169) (2 394 061)
Tiesību aktos noteiktais specifiskais pirmā līmeņa kapitāla samazinājums (178 995) (178 995)
Atskaitot ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas efektu (332 619) (332 619)
Pirmā līmeņa kapitāls 14 646 308 14 912 099
Subordinētais kapitāls 1 206 093 1 206 093
Tiesību aktos noteiktais specifiskais otrā līmeņa kapitāla samazinājums (178 995) (178 995)
otrā līmeņa kapitāls 1 027 098 1 027 098
Pašu kapitāls kopā 15 673 406 15 939 197
Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība, t.sk. riska darījumu kategoriju sadalījumā: 7 417 834 7 448 056

Centrālās valdības vai centrālās bankas 109 387 109 387
Iestādes 1 741 744 1 741 744
Komercsabiedrības 2 929 754 3 038 480
Kavētie riska darījumi 582 162 582 162
Citi posteņi 2 054 787 1 976 283

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 114 541 114 541
Operacionālā riska kapitāla prasība 1 004 400 1 004 400
Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums 8 536 775 8 566 997
Kapitāla pietiekamības rādītājs
2010. gada 31. decembrī 14.69% 14.88%
Kapitāla pietiekamības rādītājs
2009. gada 31. decembrī 12.69% 12.72%

Riska svērtie aktīvi tiek aprēķināti atbilstoši riska pakāpju hierarhijai. šīs svara kategorijas tiek klasificētas, pamatojoties 
uz katra aktīva un katra darījuma partnera raksturīpašībām, kuras atspoguļo kredītriska, tirgus risku un cita veida risku (kas 
attiecas uz katru aktīvu un katru darījuma partneri) novērtējumu, ņemot vērā pieņemamu nodrošinājumu vai garantijas. 
Līdzīga pieeja piemērojama ārpusbilances posteņiem, izdarot dažas korekcijas ar mērķi atspoguļot potenciālo zaudējumu 
nejaušības raksturu. Bankai ir pienākums ievērot minimālās kapitāla pietiekamības prasības. Bankai saistoši līgumi nosaka, 
ka šīs prasības tiek aprēķināts saskaņā ar Bāzeles vienošanās prasībām. Banka bija ievērojusi visas ārējās kapitāla prasības 
gados, kas beidzās 2010. gada 31. decembrī un 2009. gada 31.decembrī.
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42.  aKtĪVu un SaIStĪBu termIŅStruKtŪra
Sekojošās tabulas ir sastādītas saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem norādījumiem un uzrāda 

aktīvu un saistību termiņstruktūru, kas ne vienmēr sakritīs ar diskontētām naudas plūsmām.

2010. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI

uz
pieprasījumu 

lVl

līdz vienam
mēnesim
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša
līdz 

3 mēnešiem 
lVl

no 3 mēne-
šiem līdz

6 mēnešiem 
lVl

no  6 mēne-
šiem līdz
1 gadam 

lVl

no 1 gada  
līdz

5 gadiem 
lVl

5 gadi  
un vairāk 

lVl

Bez noteiktā
dzēšanas
termiņa

lVl
KoPā

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu  
pret Latvijas Вanku 8 954 317 337 - - - - - - 8 954 654
prasības pret kredītiestādēm 58 976 327 5 312 449 - 2 410 376 214 000 669 835 - - 67 582 987
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 552 445 563 918 - - - - 60 182 - 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 552 445 - - - - - 60 182 - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti - 563 918 - - - - - - 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - - 165 579 - 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 144 360 1 412 274 2 691 480 3 674 052 7 267 803 408 847 - 15 598 816
Kredīti 4 018 220 9 448 015 7 614 483 5 022 228 7 613 351 21 222 551 24 671 - 54 963 519
Nemateriālie aktīvi - - - - - - - 2 394 169 2 394 169
pamatlīdzekļi - - - - - - - 10 069 508 10 069 508
Ieguldījumu īpašumi - - - - - - - 4 977 576 4 977 576
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - - - - - - - 429 009 429 009
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi - 70 964 37 942 44 056 463 133 158 418 - - 774 513
pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - 93 717 - - - - - 93 717
pārējie aktīvi 75 657 357 764 - 9 206 - - - 277 641 720 268
Kopā aktīvi 72 576 966 15 897 807 9 158 416 10 177 346 11 964 536 29 318 607 659 279 18 147 903 167 900 860
PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm 790 807 - 4 661 867 32 155 609 8 025 000 - - 13 510 438
Noguldījumi 83 694 298 14 616 220 9 801 499 10 213 121 12 042 095 2 880 138 28 138 - 133 275 509
Atvasinātie finanšu instrumenti - 310 410 941 - - - - - 311 351
uzkrātie izdevumi,  
uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 257 443 228 865 857 3 260 7 982 13 724 - 5 070 517 201
Atliktā nodokļa saistības 442 472 - - - - - - 9 146 451 618
pārējās saistības 748 157 - - 5 446 8 184 - - - 761 787
pakārtotās saistības - 263 9 813 4 801 84 1 498 829 7 075 - 1 520 865
Kapitāls un rezerves - - - - - - - 17 552 091 17 552 091
Kopā pasīvi 85 933 177 15 155 758 14 474 977 10 258 783 12 058 954 12 417 691 35 213 17 566 307 167 900 860
galvojumi un iespējamās saistības* 2 473 987 - - - - - - - 2 473 987
likviditātes neto pozīcija (15 830 198) 742 049 (5 316 561) (81 437) (94 418) 16 900 916 624 066 x x
* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 795 939. Zelta vērtība sastāda 
LVL 120 982. 

2009. gada 31. decembrī
Aktīvi 98 073 532 17 071 940 12 442 005 5 321 176 13 936 000 17 405 703 2 599 450 19 157 327 186 007 133
pasīvi 107 294 333 22 384 168 6 336 258 12 990 663 18 076 476 2 863 341 22 002 16 039 892 186 007 133
galvojumi un iespējamās saistības* 6 138 579 - - - - - - - 6 138 579
likviditātes neto pozīcija (15 359 380) (5 312 228) 6 105 747 (7 669 487) (4 140 476) 14 542 362 2 577 448 x x
* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar Bankā izvietoto noguldījumiem un sastāda LVL 473 186.

2010. gada 31. decembrī

BanKa

aKtĪVI

uz
pieprasījumu 

lVl

līdz vienam
mēnesim
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša
līdz 

3 mēnešiem 
lVl

no 3 mēne-
šiem līdz

6 mēnešiem 
lVl

no  6 mēne-
šiem līdz
1 gadam 

lVl

no 1 gada  
līdz

5 gadiem 
lVl

5 gadi  
un vairāk 

lVl

Bez noteiktā
dzēšanas
termiņa

lVl
KoPā

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu  
pret Latvijas Вanku 8 954 017 337 - - - - - - 8 954 354

prasības pret kredītiestādēm 58 976 327 5 312 449 - 2 410 376 214 000 669 835 - - 67 582 987

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 552 445 563 918 - - - - 60 182 - 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 552 445 - - - - - 60 182 - 612 627

Atvasinātie finanšu instrumenti - 563 918 - - - - - - 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - - 165 579 - 165 579

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 144 360 1 412 274 2 691 480 3 674 052 7 267 803 408 847 - 15 598 816

Kredīti 4 029 691 9 976 127 7 614 483 5 022 228 8 422 115 21 222 551 24 671 - 56 311 866

Nemateriālie aktīvi - - - - - - - 2 394 061 2 394 061

pamatlīdzekļi - - - - - - - 10 069 368 10 069 368

Ieguldījumu īpašumi - - - - - - - 2 847 401 2 847 401

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - - - - - - - 429 009 429 009

Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā - - - - - - - 1 363 600 1 363 600

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi - 70 964 37 942 44 056 463 133 2 032 - - 618 127

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - 93 717 - - - - - 93 717

pārējie aktīvi 36 428 357 764 - - - - - 267 867 662 059

Kopā aktīvi 72 548 908 16 425 919 9 158 416 10 168 140 12 773 300 29 162 221 659 279 17 371 306 168 267 489

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm 790 807 - 4 661 867 32 155 609 8 025 000 - - 13 510 438

Noguldījumi 83 833 438 14 616 220 9 801 499 10 213 121 12 042 095 2 880 138 28 138 - 133 414 649

Atvasinātie finanšu instrumenti - 310 410 941 - - - - - 311 351
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi  
un nākamo periodu ienākumi 257 443 227 473 857 3 260 7 982 13 724 - - 510 739

Atliktā nodokļa saistības 442 472 - - - - - - - 442 472

pārējās saistības 739 201 - - - - - - - 739 201

pakārtotās saistības - 263 9 813 4 801 84 1 498 829 7 075 - 1 520 865

Kapitāls un rezerves - - - - - - - 17 817 774 17 817 774

Kopā pasīvi 86 063 361 15 154 366 14 474 977 10 253 337 12 050 770 12 417 691 35 213 17 817 774 168 267 489

galvojumi un iespējamās saistības* 2 509 561 - - - - - - - 2 509 561

likviditātes neto pozīcija (16 024 014) 1 271 553 (5 316 561) (85 197) 722 530 16 744 530 624 066 x x
* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 795 939. Zelta vērtība sastāda 
LVL 120 982. 

2009. gada 31. decembrī
Aktīvi 98 073 532 17 079 943 12 442 005 5 321 176 13 936 000 17 723 552 2 599 450 18 915 902 186 091 560

pasīvi 107 294 449 22 384 168 6 336 258 12 990 663 18 076 476 2 863 341 22 002 16 124 203 186 091 560

galvojumi un iespējamās saistības* 6 138 579 - - - - - - - 6 138 579

likviditātes neto pozīcija (15 359 496) (5 304 225) 6 105 747 (7 669 487) (4 140 476) 14 860 211 2 577 448 x x
* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju summu, kas nodrošinātas ar Bankā izvietoto noguldījumiem un sastāda LVL 473 186.
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43.  FInanŠu SaIStĪBu lĪGumoS noteIKto 
 nedISKontĒto naudaS PlŪSmu analĪZe
Tabulā ir uzrādītas Bankas maksājamās naudas plūsmas saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem pēc līgumā 

noteiktā atlikušā dzēšanas termiņa pārskata periodā beigās.
2010. gada 31. decembrī

uz
pieprasījumu
un mazāk par

1 mēnesi 
lVl

no 1 mēneša
līdz 3

mēnešiem 
lVl

no 3
mēnešiem

līdz 6
mēnešiem 

lVl

no 6
mēnešiem

līdz  
1 gadam 

lVl

Ilgāk par  
1 gadu 

lVl

Bruto
kopsumma

aizplūde/
(ieplūde)

lVl

uzskaites
vērtība 

lVl

neatvasinātās saistības

Kredītiestāžu konti un noguldījumi 790 807 4 833 824 32 402 615 8 025 000 13 682 648 13 510 438

Klientu tekošie konti un noguldījumi 98 487 270 9 846 824 10 347 595 12 428 865 3 099 973 134 210 527 133 414 649

pārējie aizņēmumi 263 9 813 4 801 84 1 511 444 1 526 405 1 520 865

atvasinātās saistības

- Ieplūde (52 981 707) - - - - (52 981 707) -

- Aizplūde 53 292 117 - - - - 53 292 117 311 351

Kopā 99 588 750 14 690 461 10 384 798 12 429 564 12 636 417 149 729 990 148 757 303

Ar kredītiem saistītās saistības 3 426 482 - - - - - -

2009. gada 31. decembrī

neatvasinātās saistības

Kredītiestāžu konti un noguldījumi 201 477 - 2 534 428 14 243 - 2 750 148 2 678 689

Klientu tekošie konti un noguldījumi 128 333 630 6 519 128 10 838 442 18 585 723 2 924 994 167 201 917 165 455 499

pārējie aizņēmumi - - - - 29 491 29 491 20 435

atvasinātās saistības

- Ieplūde (28 338 155) (44 645) - - - (28 382 800) -

- Aizplūde 28 462 764 45 446 - - - 28 508 210 125 410

Kopā 128 659 716 6 519 929 13 372 870 18 599 966 2 954 485 170 106 966 168 280 033

Ar kredītiem saistītās saistības 6 611 765 - - - - - -

44.  aKtĪVu un PaSĪVu analĪZe PĒc ValŪtām
2010. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI lVl eur uSd ruB GBP
citas  

valūtas KoPā lVl
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 6 798 648 886 236 1 244 162 - 9 612 15 996 8 954 654
prasības pret kredītiestādēm 594 924 49 646 189 15 142 307 1 236 679 594 151 368 737 67 582 987
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 597 030 - 579 515 - - - 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 33 112 - 579 515 - - - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti 563 918 - - - - - 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 38 468 - - - - 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 1 041 362 892 14 941 753 - - 293 130 15 598 816
Kredīti 312 694 22 135 857 32 233 428 4 030 277 510 - 54 963 519
Nemateriālie aktīvi 2 146 431 247 738 - - - - 2 394 169
pamatlīdzekļi 10 069 508 - - - - - 10 069 508
Ieguldījumu īpašumi 4 977 576 - - - - - 4 977 576
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 429 009 - - - - - 429 009
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 366 003 168 863 232 754 - 6 893 - 774 513
pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 - - - - - 93 717
pārējie aktīvi 603 284 43 014 11 217 979 7 690 54 084 720 268
Kopā aktīvi 27 116 976 73 529 257 64 385 136 1 241 688 895 856 731 947 167 900 860
PaSĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 1 632 3 708 730 9 798 404 - 1 672 - 13 510 438
Noguldījumi 12 117 258 43 069 832 66 746 713 1 241 795 8 932 066 1 167 845 133 275 509
Atvasinātie finanšu instrumenti 311 351 - - - - - 311 351
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 439 487 21 220 54 908 1 056 455 75 517 201
Atliktā nodokļa saistības 451 618 - - - - - 451 618
pārējās saistības 543 173 14 897 172 819 4 203 29 26 666 761 787
pakārtotās saistības - 904 416 616 449 - - - 1 520 865
Kopā saistības 13 864 519 47 719 095 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 150 348 769
KaPItālS un reZerVeS
Apmaksātais pamatkapitāls 16 834 613 - - - - - 16 834 613
Rezerves kapitāls 545 024 - - - - - 545 024
Nesadalītā peļņa 172 454 - - - - - 172 454
Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi (45 981) - - - - - (45 981)

Pārskata perioda peļņa 218 435 - - - - - 218 435
Kopā kapitāls un rezerves 17 552 091 - - - - - 17 552 091
Kopā pasīvi 31 416 610 47 719 095 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 167 900 860
BIlanceS PoZĪcIJa (4 299 634) 25 810 162 (13 004 157) (5 366) (8 038 366) (462 639)
Nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) 258 785 (9 213 712) 6 298 130 - 7 210 307 (4 594 519)
Nākotnes darījumi (forward) 5 360 000 (18 206 097) 7 008 528 - 823 998 5 267 079
tĪrā PoZĪcIJa 1 319 151 (1 609 647) 302 501 (5 366) (4 061) 209 921
Attiecība pret pašu kapitālu* (%) -10.27% 1.93% -0.03% -0.03%

* Pašu kapitāla vērtība 2010. gada 31. decembrī 15 673 406 LVL (2009. gada 31. decembrī: 13 595 279).

2009. gada 31. decembrī
Aktīvi 27 801 463 25 098 080 125 976 846 38 519 5 753 999 1 338 226 186 007 133
pasīvi 19 006 633 29 841 659 130 993 498 41 107 4 569 254 1 554 982 186 007 133
Bilances pozīcija 8 794 830 (4 743 579) (5 016 652) (2 588) 1 184 745 (216 756)
tīrā pozīcija (286 295) (125 707) 300 611 11 498 (52 421) 302 872
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2010. gada 31. decembrī
BanKa

aKtĪVI lVl eur uSd ruB GBP
citas  

valūtas KoPā lVl
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 6 798 348 886 236 1 244 162 - 9 612 15 996 8 954 654
prasības pret kredītiestādēm 594 924 49 646 189 15 142 307 1 236 679 594 151 368 737 67 582 987
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 597 030 - 579 515 - - - 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 33 112 - 579 515 - - - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti 563 918 - - - - - 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 38 468 - - - - 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 362 892 14 941 753 - - 293 130 15 598 816
Kredīti 324 165 23 472 733 32 233 428 4 030 277 510 - 56 311 866
Nemateriālie aktīvi 2 146 323 247 738 - - - - 2 394 061
pamatlīdzekļi 10 069 368 - - - - - 10 069 368
Ieguldījumu īpašumi 2 847 401 - - - - - 2 847 401
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 429 009 - - - - - 429 009
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā 1 363 600 - - - - - 1 363 600
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 209 617 168 863 232 754 - 6 893 - 618 127
pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 - - - - - 93 717
pārējie aktīvi 545 075 43 014 11 217 979 7 690 54 084 662 059
Kopā aktīvi 26 146 729 74 866 133 64 385 136 1 241 688 895 856 731 947 168 267 489
PaSĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 1 632 3 708 730 9 798 404 - 1 672 - 13 510 438
Noguldījumi 12 117 675 43 208 555 66 746 713 1 241 795 8 932 066 1 167 845 133 414 649
Atvasinātie finanšu instrumenti 311 351 - - - - - 311 351
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 433 025 21 220 54 908 1 056 455 75 510 739
Atliktā nodokļa saistības 442 472 - - - - - 442 472
pārējās saistības 520 587 14 897 172 819 4 203 29 26 666 739 201
pakārtotās saistības - 904 416 616 449 - - - 1 520 865
Kopā saistības 13 826 742 47 857 818 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 150 449 715
KaPItālS un reZerVeS
Apmaksātais pamatkapitāls 16 834 613 - - - - - 16 834 613
Rezerves kapitāls 545 024 - - - - - 545 024
Nesadalītā peļņa 438 137 - - - - - 438 137

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 57 074 - - - - - 57 074
Pārskata perioda peļņa 381 063 - - - - - 381 063

Kopā kapitāls un rezerves 17 817 774 - - - - - 17 552 091
Kopā pasīvi 31 644 516 47 857 818 77 389 293 1 247 054 8 934 222 1 194 586 168 267 489
BIlanceS PoZĪcIJa (5 497 787) 27 008 315 (13 004 157) (5 366) (8 038 366) (462 639)
Nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) 258 785 (9 213 712) 6 298 130 - 7 210 307 (4 594 519)
Nākotnes darījumi (forward) 5 360 000 (18 206 097) 7 008 528 - 823 998 5 267 079
tĪrā PoZĪcIJa 120 998 (411 494) 302 501 (5 366) (4 061) 209 921
Attiecība pret pašu kapitālu* (%) -2.58% 1.90% -0.03% -0.03%

* Pašu kapitāla vērtība 2010. gada 31. decembrī 15 939 197 LVL (2009. gada 31. decembrī: 13 698 613).

2009. gada 31. decembrī
Aktīvi 27 597 512 25 386 458 125 976 846 38 519 5 753 999 1 338 226 186 091 560
pasīvi 19 091 057 29 841 662 130 993 498 41 107 4 569 254 1 554 982 186 091 560
Bilances pozīcija 8 506 455 (4 455 204) (5 016 652) (2 588) 1 184 745 (216 756)
tīrā pozīcija 26 489 967 23 330 054 113 792 944 760 063 2 519 510 -

45.  JŪtĪGuma analĪZe

Valūtas risks (ārvalstu valūtas risks)

Koncerna kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2010. gada 31. decembrī bija 
7.06% (2009. gada 31. decembrī: 1.76%)

Tabulā norādīts, kā Latvijas lata kursa samazinašanās pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu Koncerna peļņu (LvL):

31.12.2010
eur

31.12.2010
uSd

31.12.2010
GBP

31.12.2009
eur

31.12.2009
uSd

31.12.2009
GBP

valūtas kursi 0.702804 0.535 0.824 0.489000 0.703 0.783

valūtas pozicīja (LvL) (1 609 647) 302 501 (5 366) 300 611 (125 707) 11 497

peļņa/(zaudējumi) (LvL) 113 126 (16 335) 440 (14 730) 8 835 (897)

Bankas kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2010. gada 31. decembrī bija 
0.58% (2009. gada 31. decembrī: 5.29%).

Tabulā norādīts, kā Latvijas lata kursa samazinašanās pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu Bankas peļņu (LvL):

31.12.2010
eur

31.12.2010
uSd

31.12.2010
GBP

31.12.2009
eur

31.12.2009
uSd

31.12.2009
GBP

valūtas kursi 0.702804 0.535 0.824 0.489000 0.702804 0.783

valūtas pozicīja (LvL) (411 494) 302 501 (5 366) 300 611 162 668 11 497

peļņa/(zaudējumi) (LvL) 28 920 (16 335) 440 (14 730) (11 432) (897)
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fINANšu pāRSKATu pIELIKumS 
par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī

46.  aKtĪVu un PaSĪVu termIŅanalĪZe, 
 PamatoJotIeS uZ Procentu lIKmJu IZmaIŅām

2010. gada 31. decembrī
Procentu likmju risks

KoncernS

aKtĪVI

līdz vienam
mēnesim
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša
līdz 3

mēnešiem 
lVl

no 3
mēnešiem 

līdz  
6 mēnešiem 

lVl

no 6
mēnešiem 

līdz
1 gadam 

lVl

Viens gads 
un ilgāk 

lVl

Procentus
nenesošie

lVl
KoPā 

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 6 678 279 - - - - 2 276 375 8 954 654

prasības pret kredītiestādēm 61 857 926 - 2 407 500 214 000 669 835 2 433 726 67 582 987

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - - - - - 1 176 545 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - - - - - 612 627 612 627

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 563 918 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - 165 579 165 579

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 1 337 711 2 589 231 3 665 842 7 676 650 329 382 15 598 816

Kredīti 10 577 312 7 611 816 5 035 933 7 613 329 20 683 560 3 441 569 54 963 519

Nemateriālie aktīvi - - - - - 2 394 169 2 394 169

pamatlīdzekļi - - - - - 10 069 508 10 069 508

Ieguldījumu īpašumi - - - - - 4 977 576 4 977 576

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - - - - - 429 009 429 009

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi - - - - - 774 513 774 513

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - - - - 93 717 93 717

pārējie aktīvi - - - - - 720 268 720 268

Kopā aktīvi 79 113 517 8 949 527 10 032 664 11 493 171 29 030 045 29 281 936 167 900 860

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm - 4 655 175 32 153 609 8 025 000 797 501 13 510 438

Noguldījumi 73 692 393 9 779 950 10 177 436 12 035 700 2 900 683 24 689 347 133 275 509

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 311 351 311 351

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi 
un nākamo periodu ienākumi - - - - - 517 201 517 201

Atliktā nodokļa saistības - - - - - 451 618 451 618

pārējās saistības - - - - - 761 787 761 787

pakārtotās saistības - - - - 1 505 859 15 006 1 520 865

Kapitāls un rezerves - - - - - 17 552 091 17 552 091

Kopā pasīvi 73 692 393 14 435 125 10 209 589 12 036 309 12 431 542 45 095 902 167 900 860

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 5 421 124 (5 485 598) (176 925) (543 138) 16 598 503 (15 813 966)

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu 51 952 (45 713) (1 106) (1 358) 3 775

procentu likmju samazināšana/palielināšana par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) Koncerna tīro gada procentu ienākumu par LvL 3 775 
(2009: 19 045 LvL) apmērā.

2009. gada 31. decembrī

Aktīvi 110 230 999 12 867 911 5 913 604 13 734 607 17 131 509 26 128 503 186 007 133

pasīvi 108 201 998 6 322 899 12 978 106 18 049 342 2 860 851 37 593 937 186 007 133

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 2 029 001 6 545 012 (7 064 502) (4 314 735) 14 270 658 (11 465 434)

2010. gada 31. decembrī
Procentu likmju risks

BanKa

aKtĪVI

līdz vienam
mēnesim
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša
līdz 3

mēnešiem 
lVl

no 3
mēnešiem 

līdz  
6 mēnešiem 

lVl

no 6
mēnešiem 

līdz
1 gadam 

lVl

Viens gads 
un ilgāk 

lVl

Procentus
nenesošie

lVl
KoPā 

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 6 678 279 - - - - 2 276 075 8 954 354

prasības pret kredītiestādēm 61 857 926 - 2 407 500 214 000 669 835 2 433 726 67 582 987

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - - - - - 1 176 545 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - - - - - 612 627 612 627

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 563 918 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - 165 579 165 579

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 1 337 711 2 589 231 3 665 842 7 676 650 329 382 15 598 816

Kredīti 11 115 949 7 611 816 5 035 933 8 422 092 20 683 560 3 442 516 56 311 866

Nemateriālie aktīvi - - - - - 2 394 061 2 394 061

pamatlīdzekļi - - - - - 10 069 368 10 069 368

Ieguldījumu īpašumi - - - - - 2 847 401 2 847 401

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā - - - - - 429 009 429 009

Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā - - - - - 1 363 600 1 363 600

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi - - - - - 618 127 618 127

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - - - - 93 717 93 717

pārējie aktīvi - - - - - 662 059 662 059

Kopā aktīvi 79 652 154 8 949 527 10 032 664 12 301 934 29 030 045 28 301 165 168 267 489

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm - 4 655 175 32 153 609 8 025 000 797 501 13 510 438

Noguldījumi 73 831 533 9 779 950 10 177 436 12 035 700 2 900 683 24 689 347 133 414 649

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 311 351 311 351

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi 
un nākamo periodu ienākumi - - - - - 510 739 510 739

Atliktā nodokļa saistības - - - - - 442 472 442 472

pārējās saistības - - - - - 739 201 739 201

pakārtotās saistības - - - - 1 505 859 15 006 1 520 865

Kapitāls un rezerves - - - - - 17 817 774 17 817 774

Kopā pasīvi 73 831 533 14 435 125 10 209 589 12 036 309 12 431 542 45 323 391 168 267 489

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 5 820 621 (5 485 598) (176 925) 265 625 16 598 503 (17 022 226)

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu 55 781 (45 713) (1 106) 664 9 626

procentu likmju samazināšana/palielināšana par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) Bankas tīro gada procentu ienākumu par LvL 9 626 
(2009: 19 045 LvL) apmērā.

2009. gada 31. decembrī

Aktīvi 110 230 999 12 867 911 5 913 604 13 734 607 17 419 887 25 924 552 186 091 560

pasīvi 108 202 114 6 322 899 12 978 106 18 049 342 2 860 851 37 678 248 186 091 560

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 2 028 885 6 545 012 (7 064 502) (4 314 735) 14 559 036 (11 753 696)
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47. aKtĪVu un PaSĪVu ĢeoGrāFISKaIS SadalĪJumS
2010. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI
latvija 

lVl

Parejie eS
dalībvalstis 

lVl

eSao
dalībvalstis 

lVl
nVS valstis 

lVl
citi
lVl

KoPā 
lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 8 954 654 - - - - 8 954 654
prasības pret kredītiestādēm 1 944 033 57 201 401 1 325 782 7 111 771 - 67 582 987
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 45 139 55 629 22 415 1 024 583 28 779 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 33 112 12 337 21 486 545 692 - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti 12 027 43 292 929 478 891 28 779 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 38 468 - - - 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 1 041 12 548 902 - 3 048 873 - 15 598 816
Kredīti 19 269 008 19 668 320 5 693 417 3 539 976 6 792 798 54 963 519
Nemateriālie aktīvi 2 394 169 - - - - 2 394 169
pamatlīdzekļi 10 069 508 - - - - 10 069 508
Ieguldījumu īpašumi 4 977 576 - - - - 4 977 576
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 429 009 - - - - 429 009
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 250 813 188 642 241 931 1 827 91 300 774 513
pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 - - - - 93 717
pārējie aktīvi 321 357 286 503 6 274 8 911 97 223 720 268
Kopā aktīvi 48 877 135 89 987 865 7 289 819 14 735 941 7 010 100 167 900 860
PaSĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 1 167 889 - - 12 290 100 52 449 13 510 438
Noguldījumi 36 733 064 12 459 087 42 689 207 7 999 769 33 394 382 133 275 509
Atvasinātie finanšu instrumenti 2 882 941 137 974 28 778 140 776 311 351
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 444 223 45 138 14 711 12 008 1 121 517 201
Atliktā nodokļa saistības 451 618 - - - - 451 618
pārējās saistības 419 051 252 738 24 513 25 082 40 403 761 787
pakārtotās saistības 1 520 865 - - - - 1 520 865
Kopā saistības 40 739 592 12 757 904 42 866 405 20 355 737 33 629 131 150 348 769
KaPItālS un reZerVeS
Apmaksātais pamatkapitāls 16 832 558 300 25 1 635 95 16 834 613
Rezerves kapitāls 545 024 - - - - 545 024
Nesadalītā peļņa 172 454 - - - - 172 454

Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi (45 981) - - - - (45 981)
Pārskata perioda peļņa 218 435 - - - - 218 435

Kopā kapitāls un rezerves 17 550 036 300 25 1 635 95 17 552 091
Kopā pasīvi 58 289 628 12 758 204 42 866 430 20 357 372 33 629 226 167 900 860
galvojumi (garantijas) 14 591 669 835 - - - 684 426
Iespējamās saistības pret klientiem 974 911 408 758 336 888 117 550 868 375 2 706 482
Kopā galvojumi un iespējamās saistības 989 502 1 078 593 336 888 117 550 868 375 3 390 908

2009. gada 31. decembrī
Kopā aktīvi 58 392 699 101 652 739 5 744 975 16 574 031 3 642 689 186 007 133
Kopā pasīvi 27 836 283 27 375 000 41 896 975 52 869 525 36 029 350 186 007 133
galvojumi un iespējamās saistības 1 120 982 1 194 473 1 389 983 432 456 2 469 868 6 607 762

Augstāk norādītā tabula ietver ģeogrāfisko sadalījumu pa tiešo darījuma partneru reģistrācijas valstīm. Tas ne obligāti 
atspoguļo galējā darījuma partnera domicilu (mītnes valsti).

2010. gada 31. decembrī
BanKa

aKtĪVI
latvija 

lVl

Parejie eS
dalībvalstis 

lVl

eSao
dalībvalstis 

lVl
nVS valstis 

lVl
citi
lVl

KoPā 
lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 8 954 354 - - - - 8 954 354
prasības pret kredītiestādēm 1 944 033 57 201 401 1 325 782 7 111 771 - 67 582 987
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 45 139 55 629 22 415 1 024 583 28 779 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 33 112 12 337 21 486 545 692 - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti 12 027 43 292 929 478 891 28 779 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 38 468 - - - 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 1 041 12 548 902 - 3 048 873 - 15 598 816
Kredīti 20 617 355 19 668 320 5 693 417 3 539 976 6 792 798 56 311 866
Nemateriālie aktīvi 2 394 061 - - - - 2 394 061
pamatlīdzekļi 10 069 368 - - - - 10 069 368
Ieguldījumu īpašumi 2 847 401 - - - - 2 847 401
Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 429 009 - - - - 429 009
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā 1 363 600 - - - - 1 363 600
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 94 427 188 642 241 931 1 827 91 300 618 127
pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 - - - - 93 717
pārējie aktīvi 263 148 286 503 6 274 8 911 97 223 662 059
Kopā aktīvi 49 243 764 89 987 865 7 289 819 14 735 941 7 010 100 168 267 489
PaSĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 1 167 889 - - 12 290 100 52 449 13 510 438
Noguldījumi 36 872 204 12 459 087 42 689 207 7 999 769 33 394 382 133 414 649
Atvasinātie finanšu instrumenti 2 882 941 137 974 28 778 140 776 311 351
uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 437 761 45 138 14 711 12 008 1 121 510 739
Atliktā nodokļa saistības 442 472 - - - - 442 472
pārējās saistības 396 465 252 738 24 513 25 082 40 403 739 201
pakārtotās saistības 1 520 865 - - - - 1 520 865
Kopā saistības 40 840 538 12 757 904 42 866 405 20 355 737 33 629 131 150 449 715
KaPItālS un reZerVeS
Apmaksātais pamatkapitāls 16 832 558 300 25 1 635 95 16 834 613
Rezerves kapitāls 545 024 - - - - 545 024
Nesadalītā peļņa 438 137 - - - - 438 137

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 57 074 - - - - 57 074
Pārskata perioda peļņa 381 063 - - - - 381 063

Kopā kapitāls un rezerves 17 815 719 300 25 1 635 95 17 817 774
Kopā pasīvi 58 656 257 12 758 204 42 866 430 20 357 372 33 629 226 168 267 489
galvojumi (garantijas) 14 591 669 835 - - - 684 426
Iespējamās saistības pret klientiem 1 010 485 408 758 336 888 117 550 868 375 2 742 056
Kopā galvojumi un iespējamās saistības 1 025 076 1 078 593 336 888 117 550 868 375 3 426 482

2009. gada 31. decembrī
Kopā aktīvi 58 477 126 101 652 739 5 744 975 16 574 031 3 642 689 186 091 560
Kopā pasīvi 27 920 710 27 375 000 41 896 975 52 869 525 36 029 350 186 091 560
galvojumi un iespējamās saistības 1 124 985 1 194 473 1 389 983 432 456 2 469 868 6 611 765

Augstāk norādītā tabula ietver ģeogrāfisko sadalījumu pa tiešo darījuma partneru reģistrācijas valstīm. Tas ne obligāti 
atspoguļo galējā darījuma partnera domicilu (mītnes valsti).
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48. BanKaS FInanŠu StāVoKĻa PārSKata ProduKtIVItāte
31.12.2010 31.12.2009

aKtĪVI

mēneša
vidējais

atlikums 
lVl

Procentu
ienākumi/
izdevumi

lVl

Vidējā
procentu

likme
%

mēneša
vidējais

atlikums 
lVl

Procentu
ienākumi/
izdevumi

lVl

Vidējā
procentu

likme
%

Kase 1 475 019 - 0,0% 1 162 505 - 0,0%

prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 8 660 572 44 991 0.5% 12 242 176 107 267 0.9%

prasības pret kredītiestādēm 48 849 094 408 482 0.8% 112 450 892 883 952 0.8%

Kredīti 45 414 842 4 093 668 9.0% 40 566 010 3 281 694 8.1%

parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 19 271 591 1 563 399 8.1% 10 194 997 985 569 9.7%

pārējie aktīvi 21 057 956 - 0.0% 18 316 680 - 0,0%

(a) Kopā aktīvi 144 729 074 6 110 540 4.2% 194 933 260 5 258 482 2.7%

PaSĪVI

Saistības pret kredītiestādēm 6 286 294 212 983 3.4% 26 401 717 42 169 0.2%

Noguldījumi 147 883 695 2 249 500 1.5% 151 764 651 2 707 044 1.8%

Emitētie parāda vērtspapīri - - 0.0% 528 623 28 530 5.4%

pakārtotās saistības 284 363 18 062 6.4% 19 596 1 590 8.1%

pārējās saistības 2 959 599 - 0.0% 2 735 286 - 0.0%

(B) Kopā saistības 157 413 951 2 480 545 1.6% 181 449 873 2 779 333 1.5%

Kapitāls un rezerves 16 624 579 - 0.0% 13 157 429 - 0.0%

(c) Kopā pasīvi 174 038 530 2 480 545 1.4% 194 607 302 2 779 333 1.4%

tĪrIe Procentu IenāKumI

Procentu atdeves starpība % (a)-(B) 2.6% 1.2%

Ieguldījumu atdeves starpība % (a)-(c) 2.8% 1.3%

49. KredĪtrISKS

Nākamajā tabulā ir uzrādīts kredītriskam pakļauto Bankas finanšu aktīvu maksimālais kredītriska lielums pa finanšu 
stāvokļa pārskata komponentiem, ieskaitot atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Kredītriska lielums atspoguļots, pama-
tojoties uz finanšu stāvokļa pārskatā uzrādīto posteņu neto uzskaites vērtību, atskaitot uzkrājumus vērtības samazināšanai.

maksimālais kredītriska lielums ir uzrādīts bruto apjomā, t.i., neņemot vērā ķīlas un citus kredītu nodrošinājumus, un 
neto apjomā, t.i., ņemot vērā ķīlas un citus kredītu nodrošinājumus. detalizēta informācija par nodrošinājuma veidu un 
summu ir uzrādīta atbilstošajos pielikumos.

Bruto
maksimālais

kredītrisks 
31.12.2010 

lVl

neto
maksimālais

kredītrisks 
31.12.2010 

lVl

Bruto
maksimālais

kredītrisks 
31.12.2009 

lVl

neto
maksimālais

kredītrisks 
31.12.2009 

lVl

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 8 954 354 8 954 354 10 522 477 10 522 477

prasības pret kredītiestādēm 67 582 987 67 582 987 105 975 246 105 975 246

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 176 545 1 176 545 795 757 795 757

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 612 627 612 627 504 043 504 043

Atvasinātie finanšu instrumenti 563 918 563 918 291 714 291 714

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 165 579 165 579 224 864 224 864

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 15 598 816 15 598 816 11 301 839 11 301 839

Kredīti 56 311 866 41 963 487 38 332 743 35 603 853

Nemateriālie aktīvi 2 394 061 2 394 061 2 046 284 2 046 284

pamatlīdzekļi 10 069 368 10 069 368 10 340 082 10 340 082

Ieguldījumu īpašumi 2 847 401 2 847 401 2 702 945 2 702 945

Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 429 009 429 009 429 009 429 009

Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā 1 363 600 1 363 600 1 363 600 1 363 600

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 93 717 93 717 240 708 240 708

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 618 127 618 127 1 063 643 1 063 643

pārējie aktīvi 662 059 662 059 752 363 752 363

Kopā aktīvi 168 267 489 153 919 110 186 091 560 183 362 670

galvojumi (garantijas) 684 426 290 370 792 434 319 247

Iespējamās saistības pret klientiem 2 742 056 2 509 842 5 819 331 4 555 115

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 3 426 482 2 800 212 6 611 765 4 874 362

maksimālais kredītriska lielums kopā 171 693 971 156 719 322 192 703 325 188 237 032
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50. aKtĪVu un SaIStĪBu KlaSIFIKācIJa

Aplēstā patiesā vērtība finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, kotētiem pārdošanai pieejamiem aktīviem, līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumiem un pārējiem aiz-
ņemtiem līdzekļiem tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām uz pārskata datumū, neatskaitot darījuma izmaksas.

Aplēstā patiesā vērtība pārējiem finanšu aktīviem un saistībām, izņemot zemāk aprakstītiem, tiek aprēķināta, pielietojot 
diskontētās naudas plūsmas metodi, kas balstās uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu aplēsi, un diskontēšanas likmēm lī-
dzīgiem instrumentiem uz pārskata datumu.

Bankas finanšu aktīvu un saistību aplēstā patiesā vērtība ir sekojoša:

2010. gada 31. decembrī

aKtĪVI

amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtēti finanšu

aktīvi/ saistības 
lVl

Patiesajā vērtībā novērtētie
finanšu aktīvi/saistības ar
atspoguļojumu peļņas vai

zaudējumu aprēķinā 
lVl

Pārdošanai
pieejami

finanšu aktīvi 
lVl

Kopā 
lVl

Patiesā
vērtība 

lVl
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 8 954 354 - - 8 954 354 8 954 354
prasības pret kredītiestādēm 67 582 987 - - 67 582 987 67 051 914
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - 1 176 545 - 1 176 545 1 176 545

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - 612 627 - 612 627 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti - 563 918 - 563 918 563 918

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - 165 579 165 579 165 579
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 15 598 816 - - 15 598 816 16 317 956
Kredīti 56 311 866 - - 56 311 866 58 820 299
Kopā finanšu aktīvi 148 448 023 1 176 545 165 579 149 790 147 152 486 647
FInanŠu SaIStĪBaS
Saistības pret kredītiestādēm 13 510 438 - - 13 510 438 15 765 568
Noguldījumi 133 414 649 - - 133 414 649 134 652 538
Atvasinātie finanšu instrumenti - 311 351 - 311 351 311 351
Kopā finanšu saistības 146 925 087 311 351 - 147 236 438 150 729 457

2009. gada 31. decembrī

aKtĪVI

amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtēti finanšu

aktīvi/ saistības 
lVl

Patiesajā vērtībā novērtētie
finanšu aktīvi/saistības ar
atspoguļojumu peļņas vai

zaudējumu aprēķinā 
lVl

Pārdošanai
pieejami

finanšu aktīvi 
lVl

Kopā 
lVl

Patiesā
vērtība 

lVl
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Вanku 10 522 477 - - 10 522 477 10 522 477
prasības pret kredītiestādēm 105 975 246 - - 105 975 246 106 164 300
Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - 795 757 - 795 757 795 757

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - 504 043 - 504 043 504 043
Atvasinātie finanšu instrumenti - 291 714 - 291 714 291 714

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - 224 864 224 864 224 864
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 11 301 839 - - 11 301 839 10 600 847
Kredīti 38 332 743 - - 38 332 743 39 319 389
Kopā finanšu aktīvi 166 132 305 795 757 224 864 167 152 926 167 627 634
FInanŠu SaIStĪBaS
Saistības pret kredītiestādēm 2 678 689 - - 2 678 689 2 735 590
Noguldījumi 165 455 499 - - 165 455 499 167 201 917
Atvasinātie finanšu instrumenti - 125 410 - 125 410 125 410
Kopā finanšu saistības 168 134 188 125 410 - 168 259 598 170 062 917

51. PatIeSāS VĒrtĪBaS HIerarHIJa

Tabulā parāda patiesājā vērtībā uzrādīto finanšu instrumentu analīzi, pielietojot vērtēsanas metodi:

2010. gada 31. decembrī
1. kategorija

Publicētie
cenu kotējumi 

lVl

2. kategorija Vērtēšanas 
metodes, kas ir balstītas uz tirgū

novērojamiem datiem 
lVl

Kopā 
lVl

Finanšu aktīvi
pārdošanai pieejamie aktīvi - 38 468 38 468
patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 612 627 - 612 627
Atvasinātie finanšu instrumenti - 563 918 563 918

612 627 602 386 1 215 013
Finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti - 311 351 311 351

- 311 351 311 351

2009. gada 31. decembrī
1. kategorija

Publicētie
cenu kotējumi 

lVl

2. kategorija Vērtēšanas 
metodes, kas ir balstītas uz tirgū

novērojamiem datiem 
lVl

Kopā 
lVl

Finanšu aktīvi
pārdošanai pieejamie aktīvi - 38 468 38 468
patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 504 043 - 504 043
Atvasinātie finanšu instrumenti - 291 714 291 714

504 043 330 182 834 225
Finanšu saistības
Atvasinātie finanšu instrumenti - 125 410 125 410

- 125 410 125 410

1.Кategorijā "publicētie cenu kotējumi" iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas tiek novērtētas kopumā vai pa daļām, at-
saucoties uz publicētiem kotējumiem aktīvā tirgū. finanšu instruments tiek uzskatīts par aktīvā tirgū kotēto instrumentu, 
ja kotētās cenas ir viegli un regulāri pieejamas biržā, pie dīleriem, brokeriem, industriālām grupām, cenu veidošanas die-
nestiem vai regulējošām aģentūrām un šīs cenas atspoguļo faktiskos un regulāros tirgus darījumus, kas ir nesaistītu pušu 
darījumu nosacījumiem atbilstoši darījumi (arm’s length transactions). šajā kategorijā tiek iekļauti finanšu aktīvi, kuru pa-
tiesā vērtība tiek iegūta no cenu informācijas sniedzējiem vai brokeriem, un aktīvi, kuru patiesā vērtība tiek noteikta pēc 
biržas indeksiem.

2. Kategorijā "vērtēšanas metodes, kas ir balstītas uz tirgū novērojamiem datiem" iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas 
tiek novērtētas, pielietojot vērtēšanas paņēmienu, kas balstās uz pieņēmumiem, kas balstās uz cenām novērojamiem paš-
reizējiem tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu, vai kuru pamatā ir pieejamie tirgus dati. šajā kategorijā tiek iekļauti 
finanšu aktīvi, kuru cena tiek iegūta no cenu noteikšanas dienestiem, ja cenas netika noteiktas aktīva tirgū; finanšu aktīvi, 
kuru patiesā vērtība noteikta, pamatojoties uz brokeru kotējumiem; ieguldījumi augsta riska ieguldījumu fondos (hedge 
funds) un tiešo ieguldījumu fondos (private equity funds), kuru patiesā vērtība tiek iegūta no fondu pārvaldītājiem; un ak-
tīvi, kuru vērtība tiek noteikta, pielietojot pašu izstrādātos modeļus, kas pārsvarā balstās uz pieņēmumiem, kuru pamatā ir 
tirgū novērojamie dati.

formulējums„kas nebalstās uz tirgū novērojamiem datiem” nozīmē, ka patiesās vērtības tiek noteiktas kopumā vai pa da-
ļām, pielietojot vērtēšanas paņēmienu (modeli), kas balstās uz pieņēmumiem, kuru pamatā nav cenas no novērojamiem paš-
reizējiem tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu, kā arī nav uz pieejamiem tirgus datiem balstītās cenas. šajā aktīvu kate-
gorijā tiek iekļauti ieguldījumi augsta riska ieguldījumu fondos (hedge funds), ieguldījumi tiešo ieguldījumu fondos (private 
equity funds) un ieguldījumi partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (limited partnerships).
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52. meItaS SaBIedrĪBaS IeGāde

2010. gada 7 . jūlijā Koncerna sabiedrība iegādājās meitas sabiedrību.
meitas sabiedrības iegādei bija sekojošais efekts uz Koncerna aktīviem un saistībām iegādes datumā:

SIa "Sd Investment corporation"

Iegādes datums 07.07.2010

akcijas % 100%

lVl

aktīvi

pamatlīdzekļi 41

Nemateriālie aktīvi 117

Ieguldījumu īpašums 552 061

pārējie aktīvi 359

Kopā aktīvi 552 578

Saistības

pārējie aizņemtie līdzekļi 491 004

pārējās saistības 13 065

Kopā saistības 504 069

neto identificējamie aktīvi un saistības 48 509

Samaksātā atlīdzības summa 2

Saņemtā nauda 1

neto naudas ieplūde (1)

2010. gadā Koncerns iegādājās 100% SIA Sd Investment Corporation LLC ienākumus nenesošo kredītu nodrošinājuma 
(ķīlas) pārņemšanas rezultātā.

Sd Investment Corporation pieder nekustamais īpašums, kas netiek izīrēts. īpašums bija novērtēts patiesajā vērtībā tā 
iegādes datumā, pamatojoties uz ārējo novērtējumu.

Iegādātās meitas sabiedrības ieguldījums Koncerna kopējos ienākumos un tīrajā peļņā nebija būtisks.

"BALTIC INTERNATIONAL BANK"
Vienotajs reģistrācijas numurs: 40003127883; Bankas kods: 310101740 
Konta numurs Latvijas Bankā: 700161740; SWIFT.: BLIB LV 22; Telekss: 161334 BIB LV

Galvenais birojs latvijā 

Grēcinieku iela 6, rīga, 
LV-1050, Latvija 
Tālrunis: (+371) 67 000 444
Fakss: (+371) 67 000 555
E-pasts: info@bib.eu 
www.bib.eu

banKas PārstāvnieCĪba 
Krievijas FeDerāCijā 

novinskij bulvar 11А, str.1
Maskava, 121099,
Krievijas Federācija
Tālrnuis: (+7495) 380 19 14 
Fakss: (+7495) 380 19 13 
E-pasts: info.moscow@bib.eu

banKas PārstāvnieCĪba 
lielbritānijā

77 brook street,
london, W1K 4HY
United Kingdom 
Tālrunis: (+4420) 7495 7695 
E-pasts: info@bib.eu

banKas PārstāvnieCĪba 
UKrainā

Ul. saksaganskogo 119, of.29
Kijeva, 01032, Ukraina
Tālrunis: (+38044) 230 94 69 
Fakss: (+38044) 230 94 66  
E-pasts: info.kiev@bib.eu


