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reVidentu ziņojumS un finanšu PārSkati

atvijas naudas vēsture ir bagāta un aizraujoša. Dažādos lai-
ka posmos Latvijā tikušas izmantotas markas, dālderi, dukā-
ti, rubļi, un, tikai iegūstot neatkarīgas valsts statusu, norēķi-

nus sāka veikt Latvijas latos, kas no apgrozības tika izņemti 1941.gadā.
Atjaunotais lats ir gandrīz vienā vecumā ar Baltic International Bank. 

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā pirmā nacionālās valūtas 
naudaszīme – piecu latu banknote  – tika laista apgrozībā 1993. gada 5. 
martā, par diviem mēnešiem apsteidzot bankas dzimšanas dienu. Kopš 
tā laika ir emitētas vairāk nekā 100 Latvijas banknotes un dažāda nomi-
nāla monētas, kas ir kļuvušas par īpašu Latvijas dizaina jomu.

2014. gadā Latvija plāno pievienoties eirozonai, un turpmāk Latvi-
jas lati, visticamāk, būs sastopami tikai privātās kolekcijās. Virtuālu ko-
lekciju Jums esam izveidojuši arī mēs – aicinām Jūs mūsu gada pārskatā 
iepazīt lata vēsturi un novērtēt vietējo mākslinieku radīto naudaszīmju 
daudzveidību.

*Noformējumā izmantoti Latvijas Bankas izstādes „Ls 20. Nacionālās valūtas mākslas gadi” materiāli. 
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cienītās dāmas un godātie kungi!
dinamisks un notikumiem bagāts aizvadītais gads tuvinājis mūs 20. gadadienai, ko 

Banka svin 2013. gadā. šis notikums ir vienlīdz svarīgs gan mums, gan mūsu klientiem. 

mēs konsekventi virzījāmies uz savu mērķu sasniegšanu. un šodien mēs lepojamies 
ar to, ko esam panākuši. mēs sasniedzām stabilitāti un profesionalitāti, kā arī pierādījām 
savu spēju nodrošināt mūsu klientiem nepieciešamo finansiālo komfortu.

kā mēs paši vērtējam savu veikumu? ko uzskatām par mūsu panākumu mērauklu? 

mūsuprāt, jebkura biznesa sasniegtie panākumi nav mērāmi tikai skaitļos, t.i. nav 
vērtējami tikai no kvantitātes rādītāju viedokļa. kvalitāte allaž atšķir patiesi sekmīgu uz-
ņēmējdarbību. kvalitātes jēdziens ietver, pirmkārt, savstarpējas attiecības ar klientiem, 
partneriem un sabiedrību kopumā. 

jebkurš bizness galvenokārt ir balstīts uz savstarpējām attiecībām. lai nodrošinātu 
ciešas partnerattiecības ar mūsu klientiem, mēs cenšamies radīt īpašu uzticības gaisotni. 
mēs esam uz klientu centrētā banka, tādēļ katrs mūsu klients jūtas īpašs. mēs nodroši-
nām risinājumus, kas pielāgoti klienta un tā ģimenes individuālajām vajadzībām, un mū-
su klienti zina, ka viņi var pilnībā paļauties uz mums. attiecībās ar sabiedrību pirmajā 
plānā tiek izvirzīta mūsu sociālā atbildība un vēlme ieguldīt savu artavu sabiedrības lab-
klājībā, radot pozitīvo sociālo ietekmi. 

tuvojoties svarīgai robežzīmei Bankas pastāvēšanas vēsturē, ir īstais brīdis atskatīties 
uz paveikto un izvērtēt, ko atstājam aiz sevis. kopš savas dibināšanas dienas mēs vadī-
jāmies no principa, ka naudai ne tikai jāstrādā, bet arī jāsniedz cilvēkiem labums. tie-
ši tālab mēs aktīvi atbalstām kultūras, mākslas un vides projektus, kā arī rūpējamies par 
mūsu bērnu nākotni. 

Pateicamies mūsu klientiem un partneriem par uzticību un veiksmīgu sadarbību šo 
divdesmit gadu garumā. mēs lepojamies ar iespēju 2013. gadā atzīmēt mūsu jubileju ko-
pā ar jums!

Patiesā cieņā,

Valērijs Belokoņs
Padomes priekšsēdētājs
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cienītās dāmas un godātie kungi!
Piedāvājam jums kopā ar mums atskatīties uz svarīgākajiem 2012. gada sasniegumiem un noti-

kumiem. kādi tie ir bijuši un par ko tie liecina?

droši varam teikt, ka aizvadītie divpadsmit mēneši ir vēlreiz apliecinājuši: mūsu pasaule ir mai-
nījusies un vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. neraugoties uz salīdzinoši sekmīgu 2008. gada krīzes 
pārvarēšanu, pašreizējais politiskais, finansiālais un ekonomiskais klimats liecina, ka mums visiem 
jāiemācas iekļauties jaunajā dzīves realitātē. 

finanšu tirgu neprognozejamība, pieaugusī ģeopolitiskā spriedze, globālo līdervalstu maiņa un 
ietekmes pārdale, ekoloģiskās, demogrāfiskās, sociālās un ekonomiskās problēmas, kā arī globali-
zācijas procesi – tie visi ir faktori, kas var veicināt kritisko situāciju rašanos dažādās dzīves jomās. 

ir svarīgi apzināties un atzīt pasaulē notikušo pārvērtību neatgriezeniskumu. ir nepieciešams pār-
kārtoties jaunajā ritmā, pielāgojoties jaunajai pasaules kārtībai. tādēļ būtu jāizmanto pilnīgi jauna pie-
eja situācijas izvērtēšanai un analīzei, plānošanai, lēmumu pieņemšanai un uzņēmējdarbības attīstībai.

Pirmajā plānā tiek izvirzīti tādi nozīmīgi aspekti, kā spēja paredzēt un mazināt potenciālos ris-
kus. arvien lielāku aktualitāti, vairāk nekā jebkad iepriekš, gūst diversifikācijas jautājumi to plašā-
kajā nozīmē. no jauna jāizvērtē atsevišķie privātkapitāla pārvaldīšanā izmantojamie instrumenti, kā 
arī ar ieguldījumiem saistīti aspekti (ģeogrāfija, ekonomikas sektori un termiņi). Patlaban daudzi in-
vestori apsver alternatīvus risinājumus, pretstatā ierastajiem. 

Padziļinātā izpratne par globālajā attīstībā vērojamām nozīmīgākajām tendencēm, speciālas zi-
nāšanas starptautiskajā uzņēmējdarbībā un starptautiskajās tiesībās, spēja paraudzīties uz lietām no 
cita skatu punkta – tieši šīs iezīmes nosaka panākumus, pēc kuriem tiecas kapitāla un uzņēmumu 
īpašnieki. tādēļ mūsu pieeja biznesam ir balstīta uz šiem pamataspektiem. 

Bet tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka mēs dzīvojam pasaulē, kura ir krietni izmainījusies. tāpēc 
ir ļoti svarīgi izveidot savu pozīciju attiecībā uz apkārtējo pasauli, neaprobežojoties vien ar finansiālo 
komponenti. esam dziļi pārliecināti, ka jebkurš bizness tajā vai citā mērā ietekmē sabiedrības labklā-
jību kopumā.

Savā darbā mēs joprojām orientējamies uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, rūpējoties gan par mū-
su klientu, gan par sabiedrības, kurā dzīvojam un strādājam, labklājību. 

 

Patiesā cieņā, 

Ilona Guļčaka 
Valdes priekšsēdētāja 
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Aizvadītais gads kļuva par apliecinājumu tam, 
ka Latvijas krīzes pārvarēšana bijusi veiksmī-
ga: makroekonomiskie rādītāji turpināja pār-

liecinošu kāpumu, nodrošinot valstij līderpozīcijas 
starp Eiropas Savienības valstīm pēc IKP pieauguma. 
Latvijas ekonomikai arī šogad tiek prognozēta būtiska 
attīstība, neraugoties pat uz parādu problēmām Eiropā.

Ekonomikas kāpums: pirmie ES
latvijas ekonomika ir uzrādījusi pozitīvu dinami-

ku, neraugoties uz pasaules ekonomikas izaugsmes tem-

pu samazināšanos un politisko un ekonomisko nesta-
bilitāti eiropā. Saskaņā ar eiropas statistikas aģentūras 
„eurostat” datiem, 2012. gadā latvijas ikP ir pieaudzis 
par 5,6%. tas ir labākais rezultāts eiropas Savienības 
valstu vidū. Salīdzinājumam: vidēji 27 valstīs ikP ir sa-
rucis par 0,3%. 

Valsts ekonomikas attīstību, tāpat kā iepriekš, lie-
lā mērā noteica eksporta apjoma pieaugums. neraugo-
ties uz problēmām eiropas Savienības ekonomikā, kas 
kļuvušas par iemeslu patēriņa samazinājumam, lat-
vijas eksports ir pieaudzis par 15% salīdzinājumā ar 
2011. gadu. lielākie eksportētāji šogad bijuši pārtikas 
produktu un lauksaimniecības produkcijas, kā arī me-
tāla un koksnes izstrādājumu ražotāji. latvijas ekono-
mistu prognozes liecina, ka eksporta apjomi turpinās 
pieaugt arī 2013. gadā, tomēr pieauguma tempi, visti-
camāk, nedaudz mazināsies eiropas kopējās nestabili-
tātes dēļ, jo tieši eiropas Savienība ir un paliek latvi-
jas galvenais ārējās tirdzniecības partneris, nodrošinot 
70% no visa eksporta apjoma. Gada beigās nedaudz 
pieaudzis eksports uz nVS valstīm, sasniedzot 15% no 
kopējā apjoma.

iedzīvotāju ienākumi, kas palielinājušies uz augošā 
eksporta fona, ir pozitīvi ietekmējuši arī iekšējo patēriņu 
valstī, kā arī veicinājuši uz iekšējo tirgu orientēto nozaru 
attīstību un nefinanšu investīciju kāpumu.

Pieaugot ekonomiskai aktivitātei, pakāpeniski uz-
labojas arī situācija darba tirgū. Saskaņā ar centrālās 
statistikas pārvaldes datiem, gada beigās bezdarbs lat-
vijā ir samazinājies un sasniedzis 13,8% (gada sākumā 
– 16,3%).

latvijas turpmāko ekonomikas izaugsmi eksper-
ti saista ar eksporta iespēju attīstību, tādēļ, ņemot vē-
rā nenoteiktību globālās ekonomikas dinamikā, eko-
nomikas ministrija prognozē ikP kāpumu 2013. gadā 
3,7% apmērā. 

Latvija: 
svarīgākie notikumi 

GALVANOPLASTIKAS FORMA (1929.g.) 
5 latu sudraba monētas reverss, darināts pēc Riharda Zariņa 
zīmējuma, no The Royal Mint (Lielbritānija) muzeja krājumiem.

Latvijas valsts nacionālā valūta – lati un santīmi –  
tika ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  
1922. gada 3. augustā apstiprinātajiem “Noteikumiem par naudu“. 
Tolaik Valstspapīru spiestuves pārvaldnieks bija 
latviešu grafiķis Rihards Zariņš (1869-1939).
Izcilākais mākslinieka veikums šajā jomā ir nacionālā romantisma stilā darinātais  
sudraba pieclatnieks – tautā iemīļots un reizēm dēvēts par Mildu.

IKP kāpums Eiropas Savienības valstīs 2012. 
gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu*

*„Eurostat” dati
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Pirmais 
patstāvīgais budžets.  

Nodokļu samazinājums
2012. gadā latvijas valdība pirmo reizi kopš krīzes 

sākuma nesamazināja apstiprinātā valsts budžeta izdevu-
mus, bet, gluži pretēji, tos palielināja. nodokļu ieņēmu-
mu apjoms ļāva veikt budžeta grozījumus, paredzot papil-
du izdevumus 70 milj. latu apmērā. Papildu finansējumu, 
galvenokārt ceļu remontam un uzturēšanai, ir saņēmusi 
Satiksmes ministrija, kā arī Veselības ministrija. 

Savukārt 2013. gada budžeta pieņemšana latvijai 
kļuva par zīmīgu notikumu: valsts finanšu plānošanā pir-
mo reizi kopš 2008. gada neiesaistījās starptautisko aizde-
vēju pārstāvji. Budžetā paredzēts finansējums gan krīzes 
laikā apturētajām programmām veselības, labklājības, in-
frastruktūras un citās jomās, gan ekonomiskās izaugsmes 
atbalsta pasākumiem. Budžeta ieņēmumi 2013. gadā plā-
noti 4,68 miljardu latu apmērā, bet izdevumi – 4,82 mil-
jardu latu apmērā, tādējādi budžeta deficīts būs 1,4% ap-
mērā no ikP. 

latvijas finanšu ministrs andris Vilks norādīja, ka 
valsts budžets turpmāk būs orientēts uz valsts ekonomis-
kās izaugsmes veicināšanu, kā arī uz sociālās nevienlīdzī-
bas mazināšanu, ko plānots panākt, samazinot nodokļus. 
latvijā kopš 2013. gada par 1 procentpunktu – līdz 24% 
– ir samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, paredzēti 
arī nodokļu atvieglojumi par nodokļu maksātāja apgādī-
bā esošajām personām.

Kredītreitingu  
kāpums

atšķirībā no pasaules lielākajām ekonomikām, kuru 
kredītreitingi tika pazemināti, latvija, tieši pretēji, ir sa-
ņēmusi pelnītu novērtējumu – lielākās reitingu aģentūras 
valsts kredītreitingu ir paaugstinājušas par vienu pakāpi. 
Pirmā savu lēmumu paziņoja „Standard&Poors”: latvi-
jas suverēnais ilgtermiņa un īstermiņa kredītreitings ār-
valstu un vietējā valūtā pakāpās no BBB-/a-3 līmeņa līdz 
BBB/a-2 ar pozitīvu attīstības prognozi. dažas dienas 
vēlāk par latvijas ilgtermiņa kredītreitinga paaugstināša-
nu no BBB- līdz BBB paziņoja aģentūra „fitch ratings”. 
2013. gada sākumā latvijas ilgtermiņa kredītreitingu no 
Baa3 līdz Baa2 paaugstināja aģentūra „moody’s”.

Visas aģentūras norādījušas, ka reitinga palielinā-
šana ir saistīta ar veiksmīgu krīzes pārvarēšanu latvijā 
un pozitīvajām prognozēm turpmākai ekonomikas iz-
augsmei. aģentūras ir atzinīgi novērtējušas būtiskus uz-

Latvijas monētu programmas  
“Latvija. Laikmetu grieži  
un laikmetu vērtības”  
sērija “Cilvēki” veltīta latviešu  
nācijas garīgajiem veidotājiem.

Rainis 
Mākslinieki: arta Ozola-Jaunarāja (grafiskais dizains), 
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2005. g. Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande). 

Krišjānis Valdemārs 
Mākslinieki: arta Ozola-jaunarāja (grafiskais dizains), 
ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2006. g. Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande). 

Krišjānis Barons 
Mākslinieki:  
arta ozola-jaunarāja (grafiskais dizains), 
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2006. g.  
Koninklijke Nederlandse Munt (Nīderlande). 
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labojumus valsts finanšu pārvaldīšanā, kā rezultātā jau 
2014. gadā gaidāma valsts ārējā parāda samazināša-
nās. aģentūra „moody’s” norādīja, ka pozitīvā attīstī-
bas prognoze latvijā lielā mērā ir saistīta ar 2014. gadā 
plānoto eiro ieviešanu, kas veicinās ekonomikas stabi-
lizēšanos. 

Starptautiskās  
investīcijas

latvijas ekonomiskās situācijas uzlabošanās ir 
piesaistījusi arī ārvalstu investoru uzmanību – 2012. 
gadā uzkrāto ārvalstu investīciju apjoms ir palielinā-
jies par 7%, pārsniedzot 10 miljardus eiro. latvijas 
Bankas dati liecina, ka gada laikā ārzemju investori 
latvijas ekonomikā ieguldījuši 540,1 milj. latu, kas ir 
3,5% no ikP. 

Vislielāko uzmanību ārvalstu investori 2012. gadā 
pievērsuši gāzes, siltuma un elektroapgādes, kā arī trans-
porta un loģistikas sektoriem. ārvalstu investīciju pieau-
gums vērojams arī tādās nozarēs kā lauksaimniecība un 
viesnīcu un restorānu bizness.

uzkrāto investīciju struktūrā vislielāko daļu vei-
dojušas investīcijas finanšu un apdrošināšanas pakal-
pojumu sektorā, kā arī tirdzniecības un nekustamā īpa-
šuma jomā.

investīciju ģeogrāfiskā izcelsme palikusi nemainī-
ga – lielākā daļa investoru ir zviedrijas un nīderlandes, 
kā arī kipras, igaunijas un norvēģijas rezidenti. ir no-
vērots būtisks krievijas investīciju pieaugums – par gan-
drīz 28% (no 387 līdz 494 milj. eiro) – palielinājies arī 
ukrainas un Baltkrievijas investīciju apjoms. 

Visa gada garumā pieauga starptautisko investoru 
interese par iespējām saņemt uzturēšanās atļauju lat-

Latvijas monētu programmas  
“Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības”  
sērija “Pamati” stāsta par tām tautas pamatvērtībām,  
kas ir mūžīgas, visai cilvēcei kopīgas un tomēr katras  
nācijas tradīcijās un priekšstatos atšķirīgas

Zeme 
Mākslinieki: Juris Petraškevičs (grafiskais dizains), Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2000. g. Rahapaja Oy (Somija). 

Liktenis 
Mākslinieki:  
Juris Petraškevičs (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča  
(plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2002. g. Rahapaja Oy (Somija). 

Debess 
Mākslinieki:  

Juris Petraškevičs (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 

Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2001. g. Rahapaja Oy (Somija).

2004. gada augustā Latvijas Bankas sudraba monēta “Liktenis” Pitsburgā (ASV) Amerikas Numismātikas 
asociācijas konferencē saņēma ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā 
žurnāla World Coin News organizētā konkursa “Gada monēta” balvu nominācijā “Mākslinieciskākā monēta”.

Latvijas kredītreitings 2007.-2013.gadā 

2007

A2

Moody's Investors Service

A3

Baa1

Baa2

Baa3

A

A-

BBB+
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BB+

BB
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fitch Ratings
Standard&Poor's
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ro ieviešana. latvijas Saeima 2012. gada beigās 
konceptuāli atbalstīja lēmumu pievienoties eiro 
zonai, bet 2013. gada sākumā stājās spēkā eiro 
ieviešanas kārtības likums.

jau kopš gada sākuma latvija atbilda vi-
siem māstrihtas kritērijiem, izņemot inflācijas 
kritēriju, saskaņā ar kuru inflācijas vidējais rā-
dītājs nedrīkst pārsniegt vidējo rādītāju trijās 
eS valstīs ar viszemāko inflāciju par vairāk ne-
kā 1,5 procentpunktiem. tomēr jau septembrī 
inflācijas līmenis samazinājās līdz pieļaujama-
jam līmenim, bet 2012. gada nogalē tas sasnie-
dza 2,3%, turklāt šim rādītājam ir tendence sa-
mazināties.

Sagaidāms, ka eiro ieviešana latvijā varētu 
veicināt starptautisko investoru interesi un uzti-
cību pret latviju kā valsti ar paredzamu fiskālo 
un ekonomisko politiku. latvijai tas var nozīmēt 
ārvalstu investīciju pieplūdumu, kas ir viens no 
faktoriem, kas pozitīvi ietekmē valsts ekonomis-
ko izaugsmi. 

Piederība vienotās valūtas zonai padarīs 
valsts finanšu sistēmu noturīgāku pret paniku fi-
nanšu tirgos. Samazināsies risks, ka varētu atkār-
toties satraukums par lata devalvāciju un ar to 
saistītajiem izdevumiem. 

vijā uz pieciem gadiem. kopš 2010. gada, kad spēkā stā-
jušies attiecīgie imigrācijas likuma grozījumi, uzturēša-
nās atļaujas ir saņēmuši 4744 investori un viņu ģimenes 
locekļi. investīciju kopsumma ir sasniegusi 318,3 milj. 
latu. lielākā daļa investoru uzturēšanās atļauju ir pie-
prasījuši uz nekustamā īpašuma iegādes pamata, turklāt 
kopējā darījumu summa ir sasniegusi 252,9 milj. latu. 
ieguldījumi latvijas banku subordinētajā kapitālā uztu-
rēšanās atļaujas saņemšanai veikti 53,3 milj. latu apmē-
rā, savukārt latvijas uzņēmumu pamatkapitālā ir iegul-
dīti 12,1 milj. latu.

Nodokļu  
likumdošana

2012. gadā veiktie latvijas republikas uzņēmumu 
ienākumu nodokļa likuma grozījumi ir veicinājuši piln-
vērtīga un labvēlīga holdingu režīma izveidošanos. Pa-
pildus tam, ka latvijā ienākuma nodoklis ir 15%, kas ir 
viena no zemākajām likmēm eiropā, šie grozījumi var 
kļūt par vēl vienu faktoru, kas piesaistīs ārvalstu inves-
toru uzmanību. 

Saskaņā ar likuma grozījumiem, sākot ar 2013. gada 
1. janvāri, tiek pilnībā atcelta latvijas uzņēmumu izmak-
sājamo un saņemamo dividenžu aplikšana ar nodokļiem, 
tāpat ar nodokli netiek aplikta latvijas uzņēmumu peļ-
ņa vai zaudējumi, kas rodas, pārdodot meitas uzņēmumu 
akcijas (daļas).

tāpat, sākot ar 2014. gadu, latvijā ar nodokli netiek 
aplikti nerezidentiem izmaksājamie procenti, kā arī atlīd-
zība par intelektuālā īpašuma (patentu, zīmolu, licenču  
u. tml.) izmantošanu latvijā.

šādi atvieglojumi, atšķirībā no citām valstīm, tiek 
piešķirti bez papildu nosacījumiem, piemēram, nav no-
teikti darbības veidu, akcionāru pilsonības u. tml. ierobe-
žojumi. Vienīgā prasība – nodokļu atvieglojumi nav pie-
mērojami gadījumos, kad sadarbības partneris pārstāv 
valsti, kuru latvijas valdība ir atzinusi par ārzonu.

Vēl viens nozīmīgs notikums nodokļu likumdošanā 
ir arī tas, ka ir ratificēts krievijas un latvijas līgums par 
nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas arī var veici-
nāt valstu savstarpējo ekonomisko sakaru attīstību. Vieno-
šanās ir stājusies spēkā 2013. gada 1. janvārī. 

Sagatavošanās  
eiro ieviešanai 

Visa gada garumā viena no latvijas makroekono-
miskās politikas prioritātēm bija 2014. gadā plānotā ei-

Māstrihtas kritēriji

Kritēriji, 
2012. gada 
decembris

Latvijas 
rādītāji,  

2012. gada 
decembris

Kritēriji, 
2011. gada 
decembris

Latvijas 
rādītāji,  

2011. gada 
decembris

Kritēriji, 
2010. gada 
decembris

Latvijas 
rādītāji,  

2010. gada 
decembris

Kritēriji, 
2009. gada 
decembris

Latvijas 
rādītāji,  

2009. gada 
decembris

Kritēriji, 
2008. gada 
decembris

Latvijas 
rādītāji,  

2008. gada 
decembris

Budžeta deficīts  
(% no ikP) -3 -3.41 -3 -3.5 -3 -8.2 -3 -9.8 -3 -4.2

Valsts kopējās 
parādsaistības (% no ikP) 60 42.21 60 42.6 60 44.7 60 36.7 60 19.7

inflācijas līmenis (%) 2.8 2.32 3.1 4.2 2.4 -1.2 1.5 3.3 4.1 15.3

Valsts vērtspapīru 
ilgtermiņa procentu 
likmes (%)

5.88 4.573 7.3 5.91 5.2 10.34 5.93 12.36 6.24 6.43

Valūtas kursa  
stabilitāte (%) +/-15 +/-1 fiksēts valūtas kurss pret eiro un vismaz 2 gadu dalība  

Valūtas kursa mehānismā ii (Vkm ii)

Latvijas kultūrvēsturisko novadu  
atšķirības ir svarīgas latviešu ikdienas  
apziņai un vērtību sistēmai. Tāpēc 
likumsakarīga ir novadiem veltītas  
monētu sērijas “Laiks” izveide,  
jo monētas tradicionāli apliecina  
būtiskas, simboliskas vērtības.

KURZeme 
Mākslinieki: Arvīds Priedīte (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2003. g. Rahapaja Oy (Somija). 

LATGALE 
Mākslinieki: Arvīds Priedīte (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2004. g. Rahapaja Oy (Somija). 

VIDZeme 
Mākslinieki: Arvīds Priedīte (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2004. g. Rahapaja Oy (Somija). 

Māstrihtas kritēriju izpilde – Latvijas rādītāji 2008.-2012.gadā*

*LR Finanšu ministrijas dati
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Latvijas banku sistēmā 2012. gads kopumā aizri-
tēja galveno rādītāju stabilizēšanās zīmē. Lielā-
koties bankas ir atguvušās pēc krīzes un turpina 

stratēģisko attīstību.

Pirmo reizi pēdējo četru gadu laikā kopš krīzes sā-
kuma banku sektors gadu noslēdza ar peļņu, kas sasnie-
dza 122,3 milj. latu. ar 196,3 milj. latu lielu peļņu kopu-
mā ir strādājušas 15 latvijas bankas un četras ārvalstu 
banku filiāles, kuru kopējie aktīvi ir 94,1% no banku sek-
tora aktīviem.

Banku peļņu lielā mērā ir ietekmējis komisijas nau-
das ienākumu kāpums par 19%, salīdzinoši augsta procen-
tu marža (1,60%), kā arī kredītportfeļa apjoma stabilizēša-
nās un tā kvalitātes uzlabošanās. 

Pagājušajā gadā pozitīvu dinamiku uzrādīja noguldī-
jumi, kas 12 mēnešu laikā pieauga par 12,7%. decembra 
beigās latvijas banku sektora noguldījumu bāze sasniedza 
12,5 miljardus latu, tostarp būtiski (par 830 miljoniem la-
tu) pieauga nerezidentu noguldījumi. kopējais aktīvu ap-
joms latvijas bankās sasniedza 20,23 miljardus latu.

Starp aizvadītā gada pozitīvajām tendencēm jā-
min lēnāks kredītportfeļa apjoma samazināšanās temps– 
2012. gadā samazinājums bija 2,8% (2011. gadā – 8,1%). 
Gada laikā bankas ir izsniegušas jaunus aizdevumus  
1,9 miljardu latu apmērā, turklāt 43% no šā apjoma vei-
do nerezidentiem izsniegtie aizdevumi. tādējādi latvijas 
banku kredītportfelis kopsummā sasniedza 11,7 miljar-
dus latu.

Banku kapitāla pietiekamības rādītājs, salīdzinājumā 
ar 2011. gadu, ir nedaudz palielinājies, sasniedzot 17,6% 
(2011. gadā – 17,4%). Sektors ir saglabājis arī stipras likvi-
ditātes pozīcijas – kopējais rādītājs sasniedza 59,8% (mini-
mālā prasība – 30%). 

Latvijas monētu programmas “Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības”  
sērija “Valsts” vēsta par Latviju, kas uzmirdzējusi no nebūtības tumsas,  
tad atkal ierauta tajā, tomēr laimīgi atdzimusi. 

BrīvīBas cīņas 
Mākslinieki:  
Ivo Grundulis (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2006. g. Rahapaja Oy (Somija). 

Valsts atdzimšana 
Mākslinieki: ivo Grundulis (grafiskais dizains),  
ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2007. g. Rahapaja Oy (Somija). 

SvešaS varaS 
Mākslinieki: Ivo Grundulis (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2007. g. Rahapaja Oy (Somija). 

Banku 
sektors: 
stabilizācija  
un attīstība

2008. gada februārī Latvijas  
Bankas sudraba monēta “Brīvības cīņas” 
Pasaules monētu gadatirgū Berlīnē 
(Vācijā) saņēma ASV numismātikas 
publikāciju izdevniecības Krause  
Publications un tās izdotā žurnāla 
World Coin News organizētā konkursa  
“Gada monēta” balvu nominācijā 
“Labākais mūsdienu notikumu 
atspoguļojums”.
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Baltic International Bank peļņa pēc nodokļu 
nomaksas un uzkrājumu veidošanas 2012.ga-
dā bija 393 533 lati, bet bankas pamatdarbī-

bas ienākumi – 9,7 milj. latu. Tīrie procentu ienāku-
mi sasniedza 4,84 milj. latu, kas ir par 25,6% vairāk kā 
2011. gadā.  

Bankas aktīvu apjoms 2012. gada beigās sasniedza 
221 milj. latu. noguldījumi, kuru apmērs ir sasniedzis 
190,67 milj. latu jeb 86,22% no kopējā pasīvu apjoma, 
joprojām ir galvenais finansējuma avots. 

aizvadītajā gadā banka saglabāja aktīvu kreditēša-
nas pozīciju, tādējādi, salīdzinājumā ar 2011. gadu, kre-
dītportfeļa apmērs pieauga par 5,7% un sasniedza 63,17 
milj. latu. aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 43,69 milj. la-
tu, bet brokeru portfeļa pieaugums gada laikā sasniedza 
6,51 milj. latu. 

Banka konsekventi piemēro konservatīvu pie-
eju aktīvu pārvaldīšanai: kredītportfeļa īpatsvars aktīvu 
struktūrā veido 28,6%, bet vērtspapīru portfelis – 4,2%. 
Visa gada garumā banka turpināja ieguldīt līdzekļus 
vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, kuru īpatsvars portfelī 
sasniedz 78,9%. 

2012. gada 31. decembrī bankas kapitāla pietieka-
mības līmenis bija 16,45%, kas atbilst finanšu un kapitā-
la tirgus komisijas noteiktajiem normatīviem.

Bankas likviditāte sasniedza 71,49%, kas būtiski 
pārsniedz latvijas banku sektora vidējo rādītāju un ban-
kas likvīdo resursu iespējamo nepieciešamību.

Bankas  
jaunie produkti

ērtākai kontu pārvaldīšanai banka 2012. gadā 
piedāvāja saviem klientiem tradicionālās „digipass” 
ierīces alternatīvu – „mobilo digipass”, programmno-
drošinājumu elektronisko paroļu ģenerēšanai mobila-
jā tālrunī.

ņemot vērā Ķīnas valūtas arvien pieaugošo lomu 
starptautiskajā tirdzniecībā, ir uzsākta pārskaitījumu 
veikšana Ķīnas juaņās.

2012. gadā ar ekskluzīvo ViSa infinite maksāju-
mu karti, kas ir ViSa sistēmas karšu hierarhijas virsot-
ne, papildināts bankas maksājumu karšu klāsts. kopā ar  
ViSa infinite karti bankas klientiem ir iespēja saņemt 
ViSa sistēmas White card karti, kurā netiek norādīts tās 
īpašnieka vārds, ļaujot saglabāt konfidencialitāti, veicot 
norēķinus. 

2012. gada novembrī Baltic international Bank sa-
viem klientiem piedāvāja atjaunoto depozīta program-
mu – bērnu depozītu “Veiksmīgam startam”, kas paredz 
izdevīgākus nosacījumus kapitāla uzkrāšanai bērna lab-
klājībai nākotnē. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, de-
pozīta ienesīgums tagad ir atkarīgs no bērna vecuma: jo 
agrāk vecāki atvērs depozītu, jo lielāks būs tā ienesīgums 
naudas saņemšanas brīdī.

Baltic international Bank 2012. gadā īpašu uzma-
nību pievērsa jauna dzīvesstila (lifestyle management) 
pakalpojumu virziena attīstībai, piedāvājot izglītojošo 

Baltic  
International Bank

darbības apskats

Apstiprinot apgalvojumu, ka nauda ir māksla,  
Latvijas Banka tradicionāli izlaiž jubilejas un piemiņas 
monētas, kuru mākslinieciskā vērtība un oriģinalitāte  
bieži ir augstu novērtēta starptautiskos konkursos.

Barons Minhauzens 
Mākslinieki:  
arvīds Priedīte (grafiskais dizains),  
Jānis strupulis (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2005. g.  
Koninklijke Nederlandse Munt  
(Nīderlande). 

2006. gadā monētu izstādē Vicenza Numismatica Itālijā 100 santīmu sudraba jubilejas 
monēta “Barons Minhauzens” nominācijā International Prize Vicenza Numismatica 
saņēma galveno balvu kā izcilākā monēta.

Dzīvības monēta 
Mākslinieki:  
Ilmārs blumbergs (grafiskais dizains),  
Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2007. g. Monnaie de Paris  
(Francija).

2008. gadā Krievijas numismātikas publikāciju izdevniecības Watermark konkursā “Monētu zodiāks” sudraba 
“Dzīvības monēta” saņēma balvu “Veiksmīgs mākslinieciskais risinājums”.
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programmu topošajiem kapitāla mantiniekiem, kuras ie-
tvaros bankas klientu bērniem, kas studē augstākās izglītī-
bas iestādēs, tiek piedāvātas prakses iespējas bankā.

Banka  
un sabiedrība

Baltic international Bank 2012. gads bija spilgtu 
notikumu un jaunu sasniegumu pilns, kuru starpā jāmin 
sabiedrībai nozīmīgu pasākumu atbalstīšana un dalība 
tajos.

jūnijā ar bankas atbalstu sadarbībā ar īrijas vēstnie-
cību latvijā realizēts viens no gada nozīmīgākajiem kul-
tūras projektiem latvijā. ilgtspējīgs projekts „Sodums.
uliss.Vīrieša ceļojums” bija veltīts latviešu rakstnieka un 
tulkotāja dzintara Soduma 90.gadadienai un aptvēra vi-
des mākslu un literatūru. Projekta ietvaros tika izveidota 
pilsētvides izstāde rīgā, kā arī autentisko arhīva materiā-
lu ekspozīcija, tāpat tika demonstrēta dz.Sodumam vel-
tītā videofilma. 

Visa gada garumā turpinājās pasākumi latvijas un 
ukrainas kultūras saikņu stiprināšanai un latvijas kul-
tūras mantojuma popularizēšanai ārvalstīs. ar bankas fi-
nansiālo atbalstu 2012.gadā klajā nācis latviešu dzejnieka 
aleksandra Čaka ukraiņu valodā tulkoto dzejoļu krājums 
„Sirds uz trotuāra”. 

Bankas atbalstīto kultūras pasākumu vidū ir lat-
vijas kino dienas, kuras sadarbībā ar latvijas nacionālo 
kino centru, kā arī ukrainas kinematogrāfistu savienību 
rīkoja latvijas vēstniecība ukrainā. šis nekomerciālais 
kultūras projekts turpināja latvijas un ukrainas diplo-
mātisko attiecību atjaunošanas divdesmitgadei veltīto 
pasākumu sēriju.

oktobrī latvijas vēstniecība lielbritānijā un latvi-
jas investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Baltic 
international Bank londonā organizēja biznesa forumu 
„droša kuģošana vētrainajos eiropas ekonomikas ūde-
ņos”. foruma mērķis bija sniegt britu uzņēmējiem iespēju 
vairāk uzzināt par latvijā īstenotajiem ekonomiskās un 
finanšu krīzes pārvarēšanas risinājumiem, jaunākajām 
ekonomikas attīstības tendencēm, kā arī par investīciju 
iespējām Baltijas reģionā un latvijā.

Ūdens monēta 
Mākslinieki:  
Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains),  
Jānis strupulis (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs. 
Kalta 2009. g. Rahapaja Oy (Somija).

Dzintara monēta 
Mākslinieks aigars Bikše.  
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums). 
Metāls: 925º sudrabs un dzintars. 
Kalta 2010. g. Rahapaja Oy (Somija).

Laika monēta iii 
Mākslinieki: Laimonis Šēnbergs (grafiskais dizains),  
Jānis Strupulis (plastiskais veidojums). 
Metāls: centrālais aplis – niobijs, ārējais gredzens – 900º sudrabs. 
Kalta 2011. g. Rahapaja Oy (Somija).

2010. gadā Krievijas numismātikas 
publikāciju izdevniecības  
Watermark konkursā  
“Monētu zodiāks” sudraba  
“Ūdens monēta” saņēma balvu 
“Unikāls idejas risinājums”.

2011. gadā Krievijas izdevniecības Watermark konkursā  
“Monētu zodiāks”  “Dzintara monēta” saņēma balvu  
“Oriģināla tehnoloģija”.

2011. gadā Krievijas izdevniecības Watermark konkursā  
“Monētu zodiāks”  bimetāla (sudraba un niobija) “Laika monēta III”  
saņēma balvu “Unikāls idejiskais risinājums”.



22

Savas darbības divdesmit gadu jubileju Baltic In-
ternational Bank svin 2013. gadā. Latvijas Ban-
kas licenci Baltic International Bank saņēma 

1993. gada 8. aprīlī, savukārt Latvijas Uzņēmumu reģis-
trā tā tika reģistrēta 3. maijā. 

turpinot pilnveidot bankas produktu klāstu, 2013. ga-
dā plānots īpašu uzmanību pievērst konsultāciju pakalpo-
jumu attīstīšanai, kā arī attīstīt klientu aktīvu uzticības pār-
valdīšanu.

ņemot vērā pieaugošo interesi par alternatīvām brī-
vo līdzekļu izvietošanas iespējām, kas ir atšķirīgas no kla-
siskajiem depozītiem, banka paplašina klientu iespējas un 
piedāvā projektu finansēšanas investīciju pakalpojumus, 
kas ļaus bankas klientiem ieguldīt līdzekļus Baltic inter-
national Bank finansēto uzņēmumu attīstībā.

Visu gadu bankai nozīmīgākajos tirgos norisināsies 
pasākumi, kuru ietvaros gan esošajiem, gan potenciāla-
jiem bankas klientiem būs iespēja vairāk uzzināt par ban-
kas piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par banku noza-
res jaunākajām tendencēm. 

aS “Baltic international Bank”

koncerna konSolidētie un BankaS atSeVišĶie finanšu PārSkati

Par Gadu, kaS noSlēdzāS 2012. Gada 31. decemBrī

Attīstības  
plāni:

2013. gads

• 2009. gadā Krievijas numismātikas 
publikāciju izdevniecības Watermark 
Publishing House konkursā “Monētu 
zodiāks”  zelta piemiņas monēta  
“Latvijas monēta” ieguva 2. vietu 
nominācijā “Gada zelta monēta”.

• 2010. gadā “Latvijas monēta”  
saņēma izdevuma World Coin News 
balvas “Labākā zelta monēta”  
un “Gada monēta 2010” (vērtētas 
2008. gadā izlaistās monētas).

Latvijas monēta 
Monētas autors – teodors Zaļkalns,  
ģipša modeli kalšanai  

pēc autora veidojuma  
sagatavojusi Ligita Franckeviča. 

Metāls: 999.9º zelts. 
Kalta 2008. g. Münze Österreich (Austrija).
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Cienījamās dāmas un godātie kungi!
2012. gadā bankas darbība bija galvenokārt vērsta uz piedāvājamo produktu un pakalpojumu klāsta pilnveidi, risku 

vadības sistēmas uzlabošanu, ar finanšu instrumentiem saistīto pakalpojumu (brokerpakalpojumi un aktīvu pārvaldīšana) 
attīstīšanu, kā arī piedāvājumu paplašināšanu klientu aktīvu aizsardzības un strukturēšanas jomā.

banka guvusi pamatdarbības ienākumus 9.7 miljonu latu apmērā. šo ienākumu lielāku daļu veidoja tīrie procentu 
ienākumi (4.84 miljoni latu), kas palielinājušies par 25.6 procentiem salīdzinājumā ar 2011. gadu.

komisijas naudas ienākumu sarukums skaidrojams ar valūtas tirgus darījumos (forex trading) iesaistīto klientu 
aktivitātes mazināšanos. taču minēto ienākumu samazinājumu kompensēja darījumu apkalpošanas komisijas maksu 
un procentu ienākumu pieaugums. rezultātā tīrie ienākumi pirms uzkrājumu izveides sasniedza 1.62 miljonus latu, bet 
bankas peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumu izveides veidoja 393 533 latus.

bankas aktīvi 2012. gada beigās bija 221 miljons latu. noguldījumi joprojām ir un paliek galvenais finansēšanas avots, 
gada beigās veidojot 190.67 miljonus latu jeb 86.22 procentus no pasīvu kopapjoma. aktīvi pārvaldīšanā (trasta operācijas) 
sasniedza 43.69 miljonus latu, bet brokerportfeļa gada pieaugums veidoja 6.51 miljonus latu.

banka saglabā aktīvu pozīciju kreditēšanā (kredītportfelis palielinājies par 5.7 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu, sasniedzot 63.17 miljonus latu). banka konsekventi piemēro konservatīvo pieeju sev piederošo aktīvu pārvaldīšanā: 
bankas aktīvu kopapjomā kredītportfeļa īpatsvars ir 28.6 procenti un vērtspapīru portfeļa īpatsvars ir 4.2 procenti. finanšu 
instrumentu portfeļa pieaugumu veicināja papildu ieguldījumi ukrainas un lielbritānijas emitentu vērtspapīros. taču tas 
nav ietekmējis ieguldījumu struktūru: banka turpina ieguldīt fiksētā ienākuma vērtspapīros (īpatsvars kopējā portfelī:  
78.9 procenti).

tāpat banka turpina uzturēt augstu likviditātes rādītāju (71.49 procenti), kas būtiski pārsniedz latvijas banku sektora 
vidējo rādītāju (59.8 procenti).

2012. gada 31. decembrī bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 16.45 procenti, kas atbilst finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas noteiktajam normatīvam (14.5 procenti).

paplašinot klientiem paredzētos piedāvājumus, banka:
• papildinājusi maksājumu karšu klāstu ar visa infinite karti (visa international maksājumu sistēmas 

ekskluzīvākais piedāvājums), kas novietota visa karšu produktu hierarhijas virsotnē,
• piedāvājusi digipass for mobile lietojumprogrammu, ko var lejuplādēt mobilajā telefonā un kas ir alternatīva 

tradicionālai digipass ierīcei (digipass for mobile ģenerē vienreizējās paroles (one-time passwords),
• tā kā ķīnas juaņs ieņem arvien lielāku lomu starptautiskajā tirdzniecībā, banka saviem klientiem piedāvājusi iespēju 

veikt pārskaitījumus juaņos (cnY).

īstenojot klientu individuālajām vajadzībām pielāgotu pieeju, banka turpina sniegt konsultācijas aktīvu aizsardzības 
un strukturēšanas jautājumos. ar katru gadu aizvien pieaug pieprasījums pēc šāda veida pakalpojumiem, un tas ļauj krāt 
nepieciešamo pieredzi un sniegt klientiem komfortu finansiālajā un juridiskajā jomā.

bankas uzmanības fokusā nākamajam gadam:
• turpināt praktiskās aktivitātes klientu aktīvu pārvaldīšanā, līdz ar arī nodrošinot tehnoloģisko  

un informatīvo atbalstu,
• paplašināt piedāvājumus aktīvu aizsardzībā un nodokļu plānošanā,
• nodrošināt maksimālas iespējas ieguldījumu portfeļa diversifikācijai jeb ieguldījumu dažādošanai,
• turpināt attīstīt bankas risku vadības sistēmu.

mēs pateicamies mūsu komandai par ieguldījumu bankas ikdienas darbā, profesionālo un, bieži vien, radošu pieeju 
noteikto uzdevumu risināšanai. tāpat mēs pateicamies mūsu partneriem par sadarbību un sniedzamo atbalstu.

2013. gada 25. martā

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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Padome (2012. gada 31. decembrī)

Vārds, uzvārds  amats    Iecelšanas datums Pārvēlēšanas datums

valērijs belokoņs  padomes priekšsēdētājs  15/09/2010  19/08/2011
alberts rezņiks  padomes priekšsēdētāja vietnieks 15/09/2010  19/08/2011
   padomes loceklis   09/08/2010  19/08/2011
vlada belokoņa  padomes loceklis   19/08/2011  -

Valde (2012. 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 locekle   29/07/2011  -

Gadā, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, nav veiktas izmaiņas as “baltic international bank” padomes un valdes 
sastāvā.

 
laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas dienai as “baltic international bank” 

valdes sastāvā notikušas šādas izmaiņas:

no as “baltic international bank” valdes izstājušies ilze lase (22.01.2013.) un bogdans andruščenko (04.02.2013.).

rīgā,            2013. gada 25. martā

as baltic international bank (turpmāk tekstā – banka) vadība ir atbildīga par bankas un tās meitas sabiedrību 
(turpmāk tekstā – koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu, kā arī par bankas atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanu. 
iepriekš minētie koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar eiropas savienībā 
(es) apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (ifrs), balstoties uz darbības nepārtrauktības 
principu. to sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. koncerna konsolidēto un bankas 
atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi 
un pamatoti.

koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati, kas ietverti no 32. līdz 108. lappusei, ir sagatavoti, 
pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par koncerna un bankas finansiālo stāvokli 
2012. gada 31. decembrī, to darbības rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī.

bankas vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, koncerna un bankas aktīvu saglabāšanu, 
kā arī par krāpšanas un citu izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. vadība ir arī atbildīga par kredītiestāžu likuma, 
finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu uz kredītiestādēm attiecināmu latvijas republikas normatīvo 
aktu izpildi.

bankas un koncerna vadības vārdā:

p a d o m e s  u n  va l d e s  s a s t ā v s p a z i ņ o j u m s  p a r  va d ī b a s  a t b i l d ī b u

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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atzinums
mūsuprāt, atsevišķie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par as baltic international bank atsevišķo 

finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī un par tās atsevišķajiem darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, 
kas noslēdzās 2012. 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 2012. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu re-
zultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, saskaņā eiropas savienībā apstiprinā-
tajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojums saskaņā ar citu normatīvo aktu prasībām
bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt vadības ziņojumā, kas atspoguļots no 26. līdz 27. lapai, ietvertās grāmatvedības in-

formācijas atbilstību finanšu pārskatiem. bankas vadība ir atbildīga par vadības ziņojuma sagatavošanu. mūsu darbs attie-
cībā uz vadības ziņojumu tika ierobežots augstāk minētajā apjomā, un mēs neesam pārbaudījuši nekādu citu informāciju 
kā tikai to, kas ietverta no finanšu pārskatiem. mūsuprāt, vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst finanšu pārskatos 
uzrādītajai informācijai.

KPmG Baltics SIa
licence nr. 55

rīga, latvija
2013. gada 25. martā

ondrej firkle
partneris pp kpmG baltics sia

inga lipšane
 zvērināta revidente
sertifikāta nr. 112

   KPmG Baltics SIa  tālrunis +371 67038000
   vesetas iela 7  fakss +371 67038002
   rīga lv-1013  www.kpmg.lv
   latvia   

aS BaltIc InternatIonal BanK aKcIonārIem

Ziņojums par atsevišķajiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem
esam veikuši pievienoto as baltic international bank (turpmāk „banka") atsevišķo finanšu pārskatu no 9. līdz 94. lapai, 

kas ietver atsevišķo finanšu stāvokļa pārskatu 2012. gada 31. decembrī, atsevišķo visaptverošo ienākumu pārskatu, atseviš-
ķo kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un atsevišķo naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. de-
cembrī, kā arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā, revīziju. mēs esam 
veikuši arī as baltic international bank un tās meitas sabiedrību ("koncerns") pievienoto konsolidēto finanšu pārskatu no 
32. līdz 108. lapai, kas ietver konsolidēto finanšu stāvokļa pārskatu 2012. gada 31. decembrī, konsolidēto visaptverošo ienā-
kumu pārskatu, konsolidēto kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas 
noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, kā arī būtiskāko grāmatvedības politiku aprakstu un citu paskaidrojošu informāciju pie-
likumā, 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 neatbils-
tības ne krāpšanas, ne kļūdas rezultātā, sagatavošanu.

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

pamatojoties uz veikto revīziju. revīzija tika veikta saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. šie standarti nosa-
ka, ka mums ir jāievēro spēkā esošās ētikas prasības un revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka ša-
jos finanšu 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 vērtē-
juma, 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 finanšu pārskatu sagatavošanu un informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi piemērot pastāvošajiem apstākļiem at-
bilstošas 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, ka 
ari atsevišķajos un konsolidētajos finanšu parskatos sniegtās informācijās 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.
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par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2012

lVl
31.12.2012

lVl
31.12.2011

lVl
31.12.2011

lVl

procentu ienākumi 6 7 314 161 7 368 908 6 515 911 6 555 425

procentu izdevumi 7 (2 536 736) (2 530 466) (2 702 340) (2 702 340)

tīrie procentu ienākumi 4 777 425 4 838 442 3 813 571 3 853 085

komisijas naudas ienākumi 8 4 121 319 4 122 457 5 211 282 5 212 906

komisijas naudas izdevumi 9 (722 806) (722 348) (926 091) (926 091)

tīrie komisijas naudas ienākumi 3 398 513 3 400 109 4 285 191 4 286 815

dividenžu ienākumi 9 061 9 061 6 582 6 582

finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/ (zaudējumi) 10 60 628 60 628 (51 110) (51 110)

tīrie ienākumi no darījumiem ar ārvalstu valūtu 10 1 242 635 1 244 136 1 747 055 1 745 619

citi ienākumi 11 336 635 137 067 151 615 109 052

Pamatdarbības ienākumi kopā 9 824 897 9 689 443 9 952 904 9 950 043

administratīvie izdevumi 12 (8 049 407) (7 944 941) (7 319 121) (7 264 879)

citi izdevumi 13 (205 469) (189 195) (148 198) (145 619)

uzkrājumu zaudējumiem  
no aktīvu vērtības samazināšanās izmaiņas 14 (1 177 406) (1 056 650) (982 540) (1 026 110)

peļņa no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas 27 221 297 63 771 357 304 54 047

Peļņa pirms nodokļiem 613 912 562 428 1 860 349 1 567 482

uzņēmumu ienākuma nodoklis 15 (176 673) (168 895) (342 837) (332 052)

Pārskata perioda peļņa 437 239 393 533 1 517 512 1 235 430

citi visaptverošie ienākumi - - 24 528 24 528

Visaptverošie ienākumi pārskata periodā kopā 437 239 393 533 1 542 040 1 259 958

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

uz 2012. gada 31. decembri

aKtĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2012

lVl
31.12.2012

lVl
31.12.2011

lVl
31.12.2011

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret latvijas Вanku 16 27 205 835 27 205 135 20 847 541 20 846 941

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 2 186 456 2 186 456 397 883 397 883

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 18 1 136 384 1 136 384 375 735 375 735

Atvasinātie finanšu instrumenti 19 1 050 072 1 050 072 22 148 22 148

prasības pret kredītiestādēm 20 100 544 611 100 544 611 123 837 360 123 837 360

kredīti 21 61 774 979 63 173 462 58 102 958 59 746 916

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 22 1 572 679 1 572 679 165 579 165 579

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 23 6 559 545 6 559 545 7 046 386 7 046 386

ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā 24 429 009 429 009 429 009 429 009

ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā 25 - 1 365 600 - 1 365 600

pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi 26 - - 189 757 -

ieguldījumu īpašumi 27 5 776 684 2 911 810 6 006 796 3 125 133

pamatlīdzekļi 28 9 941 290 9 940 922 9 838 406 9 837 812

nemateriālie aktīvi 29 3 213 039 3 213 039 2 861 824 2 861 824

pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - 76 446 76 446

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 30 1 224 001 1 227 934 873 892 873 212

pārējie aktīvi 31 1 090 419 806 800 2 014 710 1 847 101

Kopā aktīvi 221 518 547 221 137 002 232 688 547 232 457 202

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

k o n c e r n a  k o n s o l i d ē t a i s  u n  b a n k a s  a t s e v i š ķ a i s  
f i n a n š u  s t ā v o k Ļ a  p ā r s k a t s

k o n c e r n a  k o n s o l i d ē t a i s  u n  b a n k a s  a t s e v i š ķ a i s  
v i s a p t v e r o š o  i e n ā k u m u  p ā r s k a t s

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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uz 2012. gada 31. decembri

PaSĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2012

lVl
31.12.2012

lVl
31.12.2011

lVl
31.12.2011

lVl

SaIStĪBaS

atvasinātie finanšu instrumenti 19 521 857 521 857 21 047 21 047

saistības pret kredītiestādēm 32 257 556 257 556 9 237 479 9 237 479

noguldījumi 33 190 665 050 190 666 482 195 888 155 195 894 020

uzkrātie izdevumi, uzkrājumi un nākamo periodu ienākumi 34 808 318 806 432 647 337 646 093

uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 71 892 71 892 - -

atliktā nodokļa saistības 834 438 817 722 783 670 774 524

pārējās saistības 35 762 893 458 623 736 376 525 955

pakārtotās saistības 36 4 127 681 4 127 681 2 342 860 2 342 860

Kopā saistības 198 049 685 197 728 245 209 656 924 209 441 978

KaPItālS un reZerVeS

apmaksātais pamatkapitāls 37 20 772 105 20 772 105 20 772 105 20 772 105

rezerves kapitāls 37 545 024 545 024 545 024 545 024

pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 28 24 528 24 528 24 528 24 528

nesadalītā peļņa 2 127 205 2 067 100 1 689 966 1 673 567

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 1 689 966 1 673 567 172 454 438 137

Pārskata perioda peļņa 437 239 393 533 1 517 512 1 235 430

Kopā kapitāls un rezerves 23 468 862 23 408 757 23 031 623 23 015 224

Kopā pasīvi 221 518 547 221 137 002 232 688 547 232 457 202

GalVojumI un IeSPējamāS SaIStĪBaS

Galvojumi (garantijas) 38 13 036 699 13 036 699 13 054 725 13 054 725

iespējamās saistības pret klientiem 38 15 255 661 15 339 823 7 437 180 8 514 476

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 28 292 360 28 376 522 20 491 905 21 569 201

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

KoncernS

apmaksātais 
pamatkapitāls

lVl

rezerves 
kapitāls

lVl

Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 

rezerve
lVl

nesadalītā  
peļņa

lVl
KoPā

lVl

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

Visaptverošie ienākumi kopā

pārskata perioda neto peļņa - - - 1 517 512 1 517 512

pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve - - 24 528 - 24 528

Visaptverošie ienākumi kopā - - 24 528 1 517 512 1 542 040

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

pamatkapitāla pieaugums 3 937 492 - - - 3 937 492

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi  
ar īpašniekiem kopā 3 937 492 - - - 3 937 492

atlikums 2011. gada 31. decembrī 20 772 105 545 024 24 528 1 689 966 23 031 623

Visaptverošie ienākumi kopā

pārskata perioda neto peļņa - - - 437 239 437 239

Visaptverošie ienākumi kopā - - - 437 239 437 239

atlikums 2012. gada 31. decembrī 20 772 105 545 024 24 528 2 127 205 23 468 862

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

k o n c e r n a  k o n s o l i d ē t a i s  u n  b a n k a s  a t s e v i š ķ a i s  
f i n a n š u  s t ā v o k Ļ a  p ā r s k a t s

k o n c e r n a  k o n s o l i d ē t a i s  u n  b a n k a s  a t s e v i š ķ a i s  
k a p i t ā l a  u n  r e z e r v j u  i z m a i ņ u  p ā r s k a t s

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012
lVl

31.12.2012
lVl

31.12.2011
lVl

31.12.2011
lVl

naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 613 912 562 428 1 860 349 1 567 482

nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums 749 624 749 398 701 665 701 458

uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 1 177 406 1 056 650 982 540 1 026 110

nerealizētā peļņa no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas (221 297) (63 771) (357 304) (54 047)

zaudējumi no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 4 710 32 456 - -

naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā  
pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 2 324 355 2 337 161 3 187 250 3 241 003

kredītu pieaugums (4 839 269) (4 473 038) (4 454 281) (4 670 462)

prasību pret kredītiestādēm samazinājums/(pieaugums) 2 244 976 2 244 976 (888 411) (888 411)

tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums (1 788 573) (1 788 573) 778 662 778 662

uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu pieaugums (353 195) (355 956) (93 774) (249 480)

pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums) 915 809 1 031 819 (1 287 467) (1 167 282)

saistību pret kredītiestādēm samazinājums (6 280 906) (6 280 906) (1 787 436) (1 787 436)

noguldījumu (samazinājums)/pieaugums (5 223 105) (5 227 538) 62 612 646 62 479 371

atvasināto finanšu instrumentu pieaugums/(samazinājums) 500 810 500 810 (290 304) (290 304)

uzkrāto izdevumu, uzkrājumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums 160 981 160 339 130 136 135 354

pārējo saistību pieaugums/(samazinājums) 28 369 (67 332) (25 411) (213 246)

naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums  
pamatdarbības rezultātā (12 309 748) (11 918 238) 57 881 610 57 367 769

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

BanKa

apmaksātais 
pamatkapitāls

lVl

rezerves 
kapitāls

lVl

Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 

rezerve
lVl

nesadalītā  
peļņa

lVl
KoPā

lVl

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

Visaptverošie ienākumi kopā

pārskata perioda neto peļņa - - - 1 235 430 1 235 430

pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve - - 24 528 - 24 528

Visaptverošie ienākumi kopā - - 24 528 1 235 430 1 259 958

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi ar īpašniekiem

pamatkapitāla pieaugums 3 937 492 - - - 3 937 492

tieši pašu kapitālā atspoguļotie darījumi  
ar īpašniekiem kopā 3 937 492 - - - 3 937 492

atlikums 2011. gada 31. decembrī 20 772 105 545 024 24 528 1 673 567 23 015 224

Visaptverošie ienākumi kopā

pārskata perioda neto peļņa - - - 393 533 393 533

Visaptverošie ienākumi kopā - - - 393 533 393 533

atlikums 2012. gada 31. decembrī 20 772 105 545 024 24 528 2 067 100 23 408 757

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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n a u d a s  p l ū s m a s  p ā r s k a t s

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

Pielikums
31.12.2012

lVl
31.12.2012

lVl
31.12.2011

lVl
31.12.2011

lVl

naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

akciju emisija - - 3 937 492 3 937 492

pakārtoto saistību piesaistīšana 1 784 821 1 784 821 821 995 821 995

naudas un tās ekvivalentu pieaugums finansēšanas  
darbības rezultātā 1 784 821 1 784 821 4 759 487 4 759 487

naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (11 990 020) (11 990 120) 69 744 188 69 743 888

nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā 17 137 543 978 137 543 378 67 799 790 67 799 490

nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 17 125 553 958 125 553 258 137 543 978 137 543 378

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

bankas padome un valde pilnvaroja apstiprināt koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus no  
32. līdz 108. lapai 2013. gada 25. martā, un bankas padomes un valdes vārdā tos ir parakstījuši:

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012
lVl

31.12.2012
lVl

31.12.2011
lVl

31.12.2011
lVl

neto atmaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 22 433 22 641 - -

naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums pamatdarbības rezultātā (12 287 315) (11 895 597) 57 881 610 57 367 769

naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījuma īpašuma iegāde (1 599 980) (1 206 295) (1 259 665) (933 881)

pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma pārdošana 770 919 247 210 83 83

pārdošanai turēto ilgtermiņa aktīvu iegāde - - (189 757) -

pārdošanai turēto ilgtermiņa aktīvu pārdošana 261 794 - - -

līdzdalības meitas sabiedrību pamatkapitālā iegāde - - - (2 000)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu iegāde (1 407 100) (1 407 100) - -

līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu iegāde (1 474 415) (1 474 415) (998 000) (998 000)

līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu dzēšana 1 961 256 1 961 256 9 550 430 9 550 430

naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums ieguldījumu  
darbības rezultātā (1 487 526) (1 879 344) 7 103 091 7 616 632

pielikums no 40. līdz 108. lapai ir šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu neatņemama sa-
stāvdaļa.

Valērijs Belokoņs
padomes priekšsēdētājs

Ilona Guļčaka
valdes priekšsēdētāja
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1. VISPārēja InFormācIja

šie koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati ietver as "baltic international bank" (banka) un tās 
meitas sabiedrību (turpmāk kopā sauktas „koncerns”) finanšu pārskatus. bankas meitas sabiedrības ir 2009. gada 11. jūni-
jā iegādātā nekustamā īpašuma aģentūra sia „bib real estate”, kurai savukārt pieder vairākas meitas sabiedrības, un 2011. 
gada 09. septembrī dibinātā sia „bib consulting”, kuras darbības pamatvirzieni ir juridiskās konsultācijas, pakalpojumi 
aktīvu aizsardzībā un padomdošana nodokļu piemērošanas un nodokļu plānošanas jautājumos.

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 kredītiestādes darbībai 
nr. 103. bankas darbību regulē latvijas banka un finanšu un kapitāla tirgus komisija (fktk).

akciju sabiedrības "baltic international bank" pamatdarbības veids ir fizisko un juridisko personu kreditēšana, nogul-
dījumu un citu līdzekļu piesaistīšana, klientu maksājumu veikšana, operācijas finanšu tirgū gan pēc klientu uzdevumā, gan 
bankas tirdzniecības nolūkos.

2. FInanŠu PārSKatu SaGataVoŠanaS PamatPrIncIPI

atbilstības paziņojums
koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar eiropas savienībā (es) apstiprinā-

tajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (sfps) un atbilstoši latvijas republikas finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas prasībām, kas ir spēkā pārskata datumā. saskaņā ar latvijas grāmatvedības uzskaites likumdošanas prasībām 
koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos pārskatus sagatavo atbilstoši eiropas savienībā apstiprinātajiem sfps.

bankas valde ir atļāvusi izdot šos koncerna konsolidētos un bankas atsevišķos finanšu pārskatus 2013. gada 25. martā. 
akcionāri ir tiesīgi izdarīt grozījumus šajos finanšu pārskatos.

koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par gadiem, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī un 
2011. 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 norādīts 

citādi. koncerna un bankas funkcionālā valūta ir latvijas lats.

novērtējuma pamats
šie koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējo izmaksu uzskaites 

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;
• daļa no pamatlīdzekļiem – transportlīdzekļi – kas tiek novērtēti, piemērojot pārvērtēšanas modeli.

aplēšu un pieņēmumu pielietošana
sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar sfps (ifrss), vadībai jāveic vērtējumi , aplēses un pieņēmumi, kuri ietekmē 

uzskaites politikas principu pielietošanu un pārskatos atspoguļotās aktīvu un saistību summas un uzrādītās ienākumu un 
izdevumu summas. kaut gan šīs aplēses balstās uz vadības labākām zināšanām par tekošiem notikumiem, faktiskie rezul-
tāti var atšķirties no aplēsēm.

  
aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārskatīti. Grāmatvedības aplēšu izmaiņas tiek atzītas tajā periodā, 

kurā attiecīga aplēse bija pārskatīta, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgu periodu, vai tajā periodā, kad aplēses tiek pārskatī-
tas, kā arī nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan tekošo, gan nākamos periodus.

Aplēšu nenoteiktības galvenie avoti
Galvenie aplēšu nenoteiktības avoti bija šādi: uzkrājumi nedrošiem kredītiem, finanšu instrumentu novērtēšana un 

vērtības samazināšanās, ieguldījumu īpašuma novērtēšana, uz nākamo periodu pārnesamo nodokļu zaudējumu atzīšana.

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

ciešams izmantot grāmatvedības uzskaites politikā izklāstītās novērtēšanas metodes. finanšu instrumentiem, kuri netiek 
bieži tirgoti un kuru cenu caurskatāmība nav pietiekama, patiesā vērtība ir mazāk objektīva un ir nepieciešama pieņēmu-
mu lielāka variēšana atkarībā no likviditātes, koncentrācijas, tirgus faktoru nenoteiktības, pieņēmumiem par cenu veido-
šanos un citiem riskiem, kas ietekmē konkrētu instrumentu.

Uzkrājumi iespējamiem kredītu zaudējumiem
ar konkrētu darījuma partneri saistīts komponents kopējos uzkrājumos vērtības samazinājumam attiecas uz finanšu 

aktīviem, kuriem katram individuāli tiek izvērtētas vērtības samazināšanās pazīmes, un balstās uz vadības labākām ap-
lēsēm attiecībā uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu diskontēto vērtību. novērtējot šīs naudas plūsmas, vadība izdara 
pieņēmumus par darījuma partnera finansiālo stāvokli un ķīlas priekšmeta neto realizācijas vērtību. katrs aktīvs, kuram 
vērtība ir samazinājusies, tiek novērtēts atbilstoši tā īpatnībām, un aizdevumu restrukturizācijas (workout) stratēģiju un 
atgūstāmo naudas plūsmu aplēsi neatkarīgi apstiprina risku kontroles pārvalde.
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Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās
vērtības samazināšanās pazīmju izvērtēšanas pamatā ir finanšu instrumenta uzskaites vērtības un patiesās vērtības sa-

līdzināšana. finanšu un kapitāla tirgu lejupslīdes dēļ tirgus cena nevar tikt uzskatīta par ticamu vērtības samazinājuma rā-
dītāju. banka izmanto novērtēšanas metodes, kuras balstās uz kotētajām tirgus cenām līdzīgiem produktiem.

vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra mērīšanai bankas vadība izvērtē sagaidāmās izmaiņas nākotnes naudas 
plūsmās no konkrētā finanšu instrumenta, pamatojoties uz šī finanšu instrumenta emitenta finansiālā stāvokļa analīzes 
rezultātiem.

Ieguldījumu īpašuma novērtēšana
ieguldījumu īpašumi tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā ar visu patiesās vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņas vai zaudē-

jumu 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 nākotnes 

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

3. SVarĪGāKāS GrāmatVedĪBaS uZSKaIteS PolItIKaS

Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikās
šo koncerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu sagatavošanā koncerns un banka pielietoja grāmatve-

dības uzskaites politikas, kas atbilst tām grāmatvedības uzskaites politikām, kuras koncerns un banka pielietoja tās kon-
cerna konsolidēto un bankas atsevišķo finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī, sagatavošanā.

Saistītās puses
saistītās puses ir ar koncernu un banku saistītas juridiskas un fiziskas personas, kuras atbilst sekojošiem nosacīju-

miem.
a) privātpersona vai šīs privātpersonas tuvs ģimenes loceklis ir saistīts ar koncernu un banku, ja:
i. šai privātpersonai ir kontrole vai kopīga kontrole pār koncernu un banku;
ii. šai privātpersonai ir būtiska ietekme koncernā un bankā; vai
iii. šī persona ir koncerna un bankas vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības pārstāvis.

b) sabiedrība ir saistīta ar koncernu un banku, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:
i. sabiedrība un koncerns un banka ir vienas grupas dalībnieki (kas nozīmē, ka katra mātes sabiedrība, meitas sabied-

rība un māsas sabiedrība ir saistītās puses viena otrai);
ii. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta sabiedrība vai kopuzņē-

mums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība);
iii. abas sabiedrības ir tās pašas trešās personas kopuzņēmumi;
iv. viena sabiedrība ir trešās personas kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās personas asociētā sabiedrība;
v. sabiedrībai ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns koncerna un bankas darbiniekiem vai sabiedrības, kura saistīta ar 

koncernu un banku, darbiniekiem. ja koncerns un banka patstāvīgi izmaksā pabalstus darbiniekiem, tad darbadevēji, ku-
ri veic iemaksas šajā pabalstu plānā, arī ir koncernu un banku saistītās puses;

vi. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē (a) apakšpunktā minētā privātpersona;
vii. privātpersonai, kas minēta (a) apakšpunkta (i) daļā, ir būtiska ietekme sabiedrībā vai tā ir sabiedrības (vai tā mātes 

sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis.
saistīto pušu darījums ir resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp koncernu un banku un tā saistīto pusi ne-

atkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība.
 
jauni standarti un interpretācijas
Turpmāk aprakstītie jaunie standarti un interpretācijas vēl nav spēkā pārskata gadam, kas noslēdzās 2012. gada  

31. decembrī, un tie nav piemēroti, sagatavojot šos finanšu pārskatus:

• papildinājumi 7. sfps un 32. sGs saistībā ar finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo ieskaitu.

• papildinājumi 7. sfps „informācijas atklāšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai pēc šī 
datuma; piemērošana – retrospektīva) ietver vairākas jaunas informācijas uzrādīšanas prasības attiecībā uz finanšu aktī-
viem un saistībām, kas pārskatā par finanšu stāvokli tiek savstarpēji ieskaitītas vai kuras ietvertas ģenerālvienošanās par 
neto norēķiniem (master netting) vai līdzīgu vienošanos sastāvā.

• papildinājumi 32. sGs (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma; piemērošana – 
retrospektīva) skaidro, ka sabiedrībai ir pašreizējas juridiski realizējamas tiesības veikt savstarpējo ieskaitu, ja šīs tiesības 
nav atkarīgas no iespējama nākotnes notikuma un tās ir realizējamas gan normālas uzņēmējdarbības ietvaros, gan pašas 
sabiedrības un visu pārējo darījuma pušu saistību neizpildes, maksātnespējas vai bankrota gadījumā. koncerns un banka 
neparedz, ka šie papildinājumi būtiski ietekmēs finanšu pārskatus, jo koncerns un banka nepiemēro savstarpējo ieskai-
tu attiecībā uz finanšu aktīviem un finanšu saistībām un nav noslēgusi visaptverošas vienošanās par savstarpējo ieskaitu.

• 10. sfps „konsolidētie finanšu pārskati”, 11. sfps „kopīgās struktūras”, 12. sfps „ieguldījumu citās sabiedrībās uzrā-
dīšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma; piemērošana – retrospektīva).
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• 10. sfps ir ietverts vienots modelis, kas jāpiemēro kontroles analīzē attiecībā uz visiem ieguldījumu uzņēmumiem, 
ieskaitot sabiedrības, kas pašreiz atbilst īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības definīcijai saskaņā ar 12. pik. 10. sfps ir 
ieviestas jaunas kontroles novērtēšanas prasības, kas atšķiras no 27. sGs (2008) noteiktajām pašreiz spēkā esošajām prasī-
bām. saskaņā ar vienotās kontroles modeli investors kontrolē ieguldījumu uzņēmumu, ja:

(1) tas ir uzņēmies risku, kas saistīts ar ieguldījumu uzņēmuma peļņas mainīgumu, un tam ir tiesības saņemt šo peļņu;
(2) tam ir spēja ietekmēt minēto peļņu, realizējot tā ietekmi pār ieguldījumu uzņēmumu; un
(3) pastāv saikne starp ietekmi un peļņu.
bez tam jaunajā 10. sfps ir ietvertas prasības attiecībā uz informācijas atklāšanu un konsolidēto finanšu pārskatu sa-

gatavošanu.

• saskaņā ar 11. sfps kopīgas struktūras tiek iedalītas divos veidos, un katram no tiem ir piemērojams savs uzskaites 
modelis:

– kopīga struktūra ir tāda struktūra, kurā kopīgi kontrolējošām pusēm, dēvētām par kopīgas struktūras pārvaldītājiem, 
ir tiesības uz aktīviem un pienākumi attiecībā uz saistībām, kas saistītas ar šo struktūru;

– kopuzņēmums ir tāda sabiedrība, kurā kopīgi kontrolējošām pusēm, kas pazīstamas kā kopīgās struktūras dalībnieki, 
ir tiesības uz struktūras neto aktīviem.

• 11. sfps ir nodalīti tie 31. sGs apskatītie kopīgi kontrolēto sabiedrību gadījumi, kuros par spīti pastāvošajam atse-
višķajam mehānismam nodalījums atsevišķos aspektos nav efektīvs. šādas struktūras tiek uzskatītas par līdzīgām 31. sGs 
noteiktajiem kopīgi kontrolētajiem aktīviem/darbībām, un tagad tās sauc par kopīgām darbībām. 11. sfps izslēdz iespēju 
izvēlēties starp pašu kapitāla uzskaiti un proporcionālo konsolidāciju. tagad finanšu pārskatos visos gadījumos jālieto pa-
šu kapitāla metode.

• 12. sfps pieprasa sniegt papildu informāciju attiecībā uz būtiskiem vērtējumiem un pieņēmumiem, kas izdarīti, no-
sakot, kāda rakstura ieguldījums ir sabiedrībā vai struktūrā, ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopīgajās struktūrās un asoci-
ētajās sabiedrībās un nekonsolidētajās strukturētajās sabiedrībās.

koncerns un banka neparedz, ka jaunie standarti būtiski ietekmēs finanšu pārskatus.

• 13. sfps „patiesās vērtības noteikšana” (piemērojams prospektīvi pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī 
vai pēc šī datuma). 13. sfps aizstāj dažādos atsevišķos standartos ietvertos norādījumus par patiesās vērtības noteikšanu 
ar vienām vadlīnijām patiesās vērtības noteikšanai. tajā definēta patiesā vērtība un izveidotas vadlīnijas tās noteikšanai, kā 
arī ir noteiktas informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz patiesās vērtības noteikšanu. 13. sfps ir noteikts, kā novērtēt 
patieso vērtību gadījumos, kad tas tiek pieprasīts vai atļauts saskaņā ar citiem sfps.

koncerns un banka neparedz, ka 13. sfps būtiski ietekmēs finanšu pārskatus, jo vadība uzskata, ka aktīvu patiesā vēr-
tība pašlaik tiek noteikta, pielietojot tādas metodes un pieņēmumus, kas atbilst 13. sfps prasībām.

• papildinājumi 1. sGs „finanšu pārskatu sniegšana: pārējo visaptverošo ienākumu posteņu uzrādīšana” (spēkā pār-
skata periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma; piemērošana - retrospektīva). papildinājumi:

– ietver prasību sabiedrībām atsevišķi uzrādīt tos pārējo visaptverošo ienākumu posteņus, ko nākotnē būs iespējams 
pārklasificēt uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu, no tiem, ko pārklasificēt nevarēs. ja pārējo visaptverošo ienākumu pos-
teņus uzrāda pirms nodokļu ietekmes, tad kopējo nodokļu ietekmi ir nepieciešams attiecināt minēto divu grupu starpā;

– paredz, ka visaptverošo ienākumu pārskata nosaukums ir jāmaina uz „peļņas vai zaudējumu un visaptverošo ienāku-
mu pārskatu”, bet tiek pieļauts izmantot arī citus nosaukumus.

šo grozījumu sākotnējās piemērošanas ietekme būs atkarīga no pārējo visaptverošo ienākumu konkrētiem posteņiem 
sākotnējās piemērošanas datumā. ja koncerns un banka ieviestu grozījumus no 2012. gada 1. janvāra, tad grozījumiem ne-
būtu nekādas ietekmes, jo pārskata gadā nebija pārvērtēšanas, kuras rezultātu atzīst pārējo visaptverošo ienākumu sastāvā.

• papildinājumi 12. sGs „atliktais nodoklis: aktīvu atgūšana” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. jan-
vārī vai pēc šī datuma; piemērošana – retrospektīva). papildinājumi ievieš atspēkojamu pieņēmumu, ka ieguldījumu īpa-
šumu uzskaites vērtība, kas noteikta, izmantojot patiesās vērtības modeli, tiks pilnībā atgūta, īpašumu pārdodot. vadības 
nolūki šajā gadījumā nebūtu svarīgi, izņemot, ja ieguldījumu īpašumam tiek aprēķināts nolietojums, un tas tiek turēts tāda 
biznesa modeļa ietvaros, kas paredz, ka aktīva lietderīgās lietošanas laikā tiks izmantoti būtībā visi tā ekonomiskie labumi. 
tie ir vienīgie apstākļi, kuros šo pieņēmumu var atspēkot.

koncerns un banka nesagaida, ka šie grozījumi radīs jebkādu ietekmi uz šiem finanšu pārskatiem, jo tie neizraisa iz-
maiņas koncerna un bankas grāmatvedības uzskaites politikā. neizmainīsies atlikto nodokļu aktīvu un atlikto nodokļu 
saistību, kuri attiecas uz ieguldījumu īpašumiem un kurus mēra, piemērojot patiesās vērtības modeli saskaņā ar 40. sGs, 
mērīšanas princips.

• papildinājumi 19. sGs (2011) „darbinieku labumi” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai 
pēc šī datuma; piemērošana – retrospektīva. piemērojami pārejas noteikumi). papildinājumos ir ietverta prasība aktuāro 
peļņu un zaudējumus nekavējoties atzīt pārējo visaptverošo ienākumu sastāvā. papildinājumi atceļ iepriekš piemēroto ko-
ridora metodi aktuārās peļņas un zaudējumu atzīšanai un liedz iespēju peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzīt visas izmaiņas 
noteiktā labuma saistībās un plāna aktīvos, kas pašreiz ir atļauts saskaņā ar 19. sGs prasībām. turklāt papildinājumos tiek 
pieprasīts aprēķināt paredzamo atdevi no plāna aktīviem, kas uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, balstoties uz to pa-
šu likmi, kas piemērota noteiktā labuma saistību diskontēšanā.

papildinājumi neattiecas uz koncerna un bankas finanšu pārskatiem, jo koncernam un bankai nav šādu noteikta la-
buma plānu.
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• 27. sGs (2011) „atsevišķie finanšu pārskati” (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai pēc šī da-
tuma) ievieš atsevišķus sīkus skaidrojumus. šajā standartā vairs netiek apskatīts kontroles princips un prasības attiecībā uz 
konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu, kas tagad ir ietvertas 10. sfps „konsolidētie finanšu pārskati”.

koncerns un banka neparedz, ka 27. sGs (2011) būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem, jo tā rezultātā nav nepie-
ciešamas izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā.

• 28. sGs (2011) „ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos” (spēkā pārskata periodiem no 2014. gada 1. 
janvāra vai pēc šī datuma; piemērošana – retrospektīva). 28. sGs (2008) ir ieviesti atsevišķi papildinājumi: 

– pārdošanai turētās asociētās sabiedrības un kopuzņēmumi. 5. sfps „pārdošanai turētie ilgtermiņa aktīvi un pār-
trauktās darbības” ir piemērojams ieguldījumam asociētā sabiedrībā vai kopuzņēmumā vai tā daļai, kas atbilst pārdoša-
nai turēta aktīva kritērijiem. tai ieguldījuma atlikušajai daļai, kas nav klasificēta kā pārdošanai turēta, tiek piemērota pašu 
kapitāla metode līdz brīdim, kad tiek pārdota pārdošanai turētā ieguldījuma daļa. pēc pārdošanas atlikušais ieguldījums 
tiek uzskaitīts, izmantojot pašu kapitāla metodi, ja atlikušais ieguldījums joprojām tiek klasificēts kā asociētā sabiedrība 
vai kopuzņēmums;

–izmaiņas ieguldījumos asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos. iepriekš 28. sGs (2008) un 31. sGs bija noteikts, 
ka būtiskas ietekmes vai kopīgas kontroles zaudēšanas gadījumā atlikusī ieguldījuma daļa bija jāpārvērtē pat tad, ja būtis-
ka ietekme tika aizvietota ar kopīgu kontroli. tagad 28. sGs (2011) nosaka, ka šādos gadījumos atlikusī ieguldījuma daļa 
nav jāpārvērtē.

koncerns un banka neparedz, ka papildinājumi šajā standartā būtiski ietekmēs finanšu pārskatus, jo koncerns un ban-
ka nav tādu ieguldījumu asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos, uz ko attiektos šie papildinājumi.

Konsolidācijas pamatprincipi
Meitas sabiedrības
meitas sabiedrības ir koncerna kontrolētas sabiedrības. kontrole pastāv gadījumos, kad koncerns ir tiesīgs noteikt fi-

nanšu un darbības politiku sabiedrībā, kas ir ieguldījumu objekts, ar mērķi gūt labumus no tā darbības. meitas sabiedrību 
finanšu pārskati tiek iekļauti konsolidētajos finanšu pārskatos no datuma, kurā kontrole pār sabiedrību reāli sākās, līdz da-
tumam, kurā kontrole reāli izbeidzās. šie finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot vienotu grāmatvedības uzskaites politi-
ku 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 sa-

biedrību savstarpējiem atlikumiem un darījumiem, tiek izslēgti, sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus. nerealizētā 
peļņa, kas gūta no darījumiem ar asociētajām sabiedrībām, tiek izslēgta bankas līdzdalības daļas asociētajā sabiedrībā ie-
tvaros summā, kas nepārsniedz bankas līdzdalības daļu šajā sabiedrībā. nerealizētie zaudējumi tiek izslēgti tādā pašā vei-
dā kā nerealizētā peļņa, izņemot gadījumus, kad darījuma būtība liecina par nododamā aktīva vērtības samazināšanās pa-
zīmēm.

Nemateriālā vērtība (goodwill)
nemateriālā vērtība atspoguļo iegādes izmaksu pārsniegumu pār nopirktās meitas sabiedrības/ asociētas sabiedrības 

bankai piederošo identificējamo neto aktīvu patieso vērtību iegādes datumā. meitas sabiedrības iegādes nemateriālā vērtī-
ba tiek iekļauta nemateriālajos aktīvos. attiecībā uz asociētajām sabiedrībam, nemateriālās vērtības uzskaites vērtība tiek 
iekļauta asociētajā sabiedrībā veiktā ieguldījuma uzskaites vērtībā.

nemateriālo vērtību attiecina uz naudu ienesošajām vienībām un to uzrāda iegādes izmaksās, atņemot zaudējumus no 
vērtības samazināšanās.

pārbaudes, vai nemateriālās vērtības vērtība nav samazinājusies, tiek veiktas ikgadēji vai biežāk, ja notikumi vai izmai-
ņas apstākļos norāda, ka vērtība var būt samazinājusies, un tā tiek uzskaitīta iegādes izmaksās, atskaitot uzkrātos zaudē-
jumus 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 ra-
šanās 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 ban-
kas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi no monetārajiem posteņiem ir starpība 
starp funkcionālās valūtas amortizēto pašizmaksu perioda sākumā, kas koriģēta par procentu ieņēmumiem 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 patiesā 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 pārdošanai pieejamiem kapitāla vērtspapīriem vai fi-
nanšu saistībām, kas izmantotas kā riska ierobežošanas instruments, lai apdrošinātu neto ieguldījumu risku ārvalstu mei-
tas sabiedrībā, vai naudas plūsmas riska ierobežošana, kas tiek atzīti pārējos visaptverošajos ienākumos.

Valūta 31.12.2012 31.12.2011

1 bYr = lvl 0.0000619 lvl 0.0000649

1 eur = lvl 0.7028040 lvl 0.7028040

1 Gbp = lvl 0.8570000 lvl 0.8400000

1 rub = lvl 0.0174000 lvl 0.0170000

1 usd = lvl 0.5310000 lvl 0.5440000
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Ienākumu un izdevumu atzīšana
izņemot tirdzniecības nolūkā turētus finanšu aktīvus un pārējos finanšu instrumentus, kas klasificēti kā patiesajā vērtī-

bā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, procentu ienākumi un izdevumi tiek 
atzīti peļņā vai zaudējumos, pielietojot efektīvās procentu likmes metodi. procentu ienākumi no tirdzniecības nolūkā tu-
rētiem finanšu aktīviem un pārējiem finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instru-
menti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ietver tikai kuponus (procentus).

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

efektīvā procentu likme tiek noteikta finanšu aktīva un saistības sākotnējā atzīšanas brīdī un turpmāk netiek pārskatīta. 
aprēķinot efektīvo likmi, banka, nosakot nākotnes naudas plūsmas, ņem vērā līgumiskās saistības, visas saņemtās vai sa-
maksātās 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. procen-
tu ieņēmumus nesošo aktīvu vērtības samazinājuma gadījumā procentu aprēķināšana tiek turpināta, izmantojot efektīvo 
procentu likmes metodi un likmi, kas tika sākotnēji noteikta.

komisijas maksa par kredīta 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 amor-
tizētas kā procentu ienākumi finanšu instrumenta paredzētā darbības (turēšanas) laikā, pielietojot efektīvās procentu lik-
mes metodi.

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

dividenžu ienākumi tiek atzīti peļņā vai zaudējumos brīdī, kad rodas tiesības saņemt maksājumu.

Finanšu instrumenti
bankai piederošie vērtspapīri tiek klasificēti portfeļos atbilstoši bankas nodomam vērtspapīru iegādes brīdī un stratē-

ģijai attiecībā uz ieguldījumiem vērtspapīros. banka ir izstrādājusi vērtspapīru ieguldījumu stratēģiju un atbilstoši vērtspa-
pīru iegādes nolūkam sadalījusi vērtspapīrus šādi: “līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri”, "klasificēti kā patiesajā vērtībā 
novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" un “pārdošanai pieejamie vērtspapīri”.

visi bankai piederošie vērtspapīri tiek atzīti to iegādes brīdī un finanšu instrumenti sākotnēji tiek novērtēti patiesajā 
vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas tiem finanšu instrumentiem, kuru patiesās vērtības izmaiņas netiek atzītas peļņas vai 
zaudējuma aprēķinā. kredīti, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi, saistības pret bankām, banku konti un noguldījumi 
tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā.

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi un saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir tie, kurus 

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

tirdzniecības nolūkā turēti finanšu instrumenti ir vērtspapīri un akcijas, kurus banka tur, lai pārdotu tālāk un gūtu 
peļņu cenu īstermiņa svārstību rezultātā. tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, 
atskaitot ar tiem saistītās darījuma izmaksas, un turpmāk šie vērtspapīri tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot tir-
gus 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 procentu 
likmju mijmaiņas līgumi un pārējie atvasinātie finanšu instrumenti sākotnēji tiek atzīti finanšu stāvokļa pārskatā to iegādes 
vērtībā. attiecināmās darījuma izmaksas tiek peļņā vai zaudējumos to rašanās brīdī. patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotē-
tām 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 iegulto atva-
sinātu 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 ie-
kļauti 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 noteiktas 

kotētās tirgus vērtības aktīvajā tirgū un kuru patieso vērtību nevar droši noteikt, tiek uzrādīti iegādes vērtībā. visi pārējie 
pārdošanai pieejamie vērtspapīri tiek atspoguļoti to patiesajā vērtībā. peļņa vai zaudējumi no pārdošanai pieejamo vērts-
papīru patiesās vērtības izmaiņām tiek atzīti un atspoguļoti citos visaptverošajos ienākumos, izņemot vērtības samazinā-
šanās zaudējumus līdz brīdim, kad tiks pārtraukta finanšu aktīva atzīšana; pēc tam peļņas vai zaudējumu kopējā summa, 
kura iepriekš tika atzīta citos visaptverošajos ienākumos, tiek atzīta peļņā vai zaudējumos. pārdošanai pieejamie vērtspa-
pīri sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi.
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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 termiņa bei-
gām turēti vērtspapīri ietver valdības parāda vērtspapīrus un korporatīvās obligācijas, kuras tiek atspoguļotas to amortizē-
tajā izmaksu vērtībā un attiecībā uz kurām bankai ir pozitīvs nodoms un iespēja turēt līdz termiņa beigām. līdz termiņa 
beigām turētie vērtspapīri tiek atzīti uzskaitē no vērtspapīru iegādes norēķinu datuma. sākotnēji līdz termiņa beigām turēti 
vērtspapīri tiek atzīti to patiesajā vērtībā, ieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīva iegādi. turp-
māk vērtspapīru diskonts tiek amortizēts vērtspapīra darbības laikā, lietojot efektīvās procentu likmes metodi.

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

aktīvā tirgū, izņemot (a) tos, kurus banka paredz pārdot nekavējoties vai īstermiņā, (b) tos, kurus banka sākotnējā atzīša-
nas 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 lie-
lāko daļu, izņemot gadījumus, kad tas rodas no kredītspējas pasliktināšanās.

sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētie kredīti turpmāk tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, iz-
mantojot efektīvās procentu likmes metodi.

kredīts, kurš ir novērtēts kā zaudēts un atzīts par neatgūstamu, tiek norakstīts no finanšu stāvokļa pārskata, debetējot 
attiecīgo uzkrājumu kontu; turpmākā kredīta atgūšana tiek uzrādīta peļņā vai zaudējumos kā uzkrājumu samazināšanas 
ienākumi.

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

ti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības samazināšanos. 
finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja objektīvās pazīmes liecina, ka ir noticis vērtības samazināšanos izraisošs noti-
kums, 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: aizņē-
mēja saistību nepildīšana (default) vai nemaksāšana noteiktajā termiņā; kredīta vai aizdevuma restrukturizācija uz notei-
kumiem, kurus citos apstākļos banka nebūtu izskatījusi; pazīmes, kas liecina, ka aizņēmējs vai emitents var iekļūt bankro-
tā; konkrētais vērtspapīrs vairs netiek tirgots vai kotēts aktīvajā tirgū; vai citas vērojamās pazīmes, kas attiecas uz aktīvu 
grupu, piemēram grupā ietilpstošo aizņēmēju vai emitentu maksātspējas pasliktināšanās, vai ekonomiskie apstākļi, kas 
savstarpēji cieši saistīti ar saistību nepildīšanu grupā. ieguldījumu kapitāla vērtspapīros būtiska vai ilgstoša patiesās vērtī-
bas samazināšanās zem iegādes vērtības arī uzskatāma par vērtības samazinājuma objektīvu pazīmi.

visiem klientu kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa beigām turētiem ieguldījumu vērtspapīriem banka iz-
vērtē specifiskā vērtības samazinājuma pazīmes. attiecīgi, kredītiem un debitoru parādiem un līdz termiņa beigām turē-
tiem ieguldījumu vērtspapīriem banka neveido kopējo uzkrājumu vērtības samazinājumam.

kredīti un debitoru parādi finanšu stāvokļa pārskatā tiek atspoguļoti amortizētajā vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtī-
bas samazinājumam. vērtības samazināšanās zaudējumi un atgūtie parādi tiek atzīti ik mēnesi, pamatojoties uz regulārām 
kredītu pārbaudēm. uzkrājumi periodā tiek atspoguļoti peļņā vai zaudējumos.

amortizētajā iegādes vērtībā uzskaitīto aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu summa tiek atspoguļota kā starpība 
starp finanšu aktīva uzskaites vērtību un aplēsto paredzamo naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kas ir diskontēta, pielieto-
jot aktīva sākotnējo efektīvo procentu likmi. zaudējumi tiek atzīti peļņā vai zaudējumos un atspoguļoti kontā “uzkrājumi 
kredītu un aizdevumu vērtības samazinājumam”. procentus no aktīva, kuram vērtība ir samazinājusies, banka turpina at-
zīt, veicot diskonta „atritināšanu” (kas atspoguļo laika gaitu jeb ritējumu). ja turpmākā notikuma rezultātā vērtības sama-
zināšanās zaudējumu summa samazinās, tiek veikta šīs samazināšanās apvērse ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos.

pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu tiek atzīti, pārnesot kumulatīvo zaudējumu summu, 
kas tika atzīta citos visaptverošajos ienākumos, peļņā vai zaudējumos. kumulatīvā zaudējumu summa, kas tiek izslēgta no 
pašu kapitāla un tiek atzīta peļņā vai zaudējumos, veido starpību starp aktīva iegādes vērtību, atskaitot pamatsummas at-
maksu 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 ie-
nākumu sastāvā.

ja turpmākajā periodā pārdošanai pieejamo aktīvu (kuru vērtība ir samazinājusies) patiesā vērtība palielinās un šī pa-
lielināšanās 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 
peļņā vai zaudējumos. tomēr jebkurš pārdošanai pieejama kapitāla vērtspapīra, kura vērtība ir samazinājusies, 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 samazināšanās 
pazīme, tiek aprēķināta aktīva atgūstamā summa.
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vērtības samazināšanās zaudējums tiek atzīts gadījumā, ja paša aktīva vai tā naudu ienesošās vienības uzskaites vērtība 
pārsniedz tā (tās) atgūstamo summu. naudu ienesošā vienība ir mazākā identificējamā aktīvu grupa, kas patstāvīgi (ģene-
rē) 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 iz-
mantošanas vērtība un tā (tās) patiesā vērtība, atskaitot pārdošanas izmaksas. aprēķinot izmantošanas vērtību, aplēstās nā-
kotnes naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to pašreizējas vērtībai, pielietojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo 
naudas laika vērtības pašreizējo tirgus novērtējumu un šim aktīvam piemītošos riskus.

vērtības samazināšanās zaudējums attiecībā uz nemateriālo vērtību (goodwill) netiek apvērsts. iepriekšējos periodos 
atzītie vērtības samazināšanās zaudējumi attiecībā uz pārējiem aktīviem tiek novērtēti uz katru pārskata datumu, lai no-
teiktu, 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. zaudējumus no vērtības 
samazināšanās atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā aktīva uzskaites vērtība nepārsniedz to uzskaites vērtību, atskai-
tot nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanas nebūtu bijuši atzīti.

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 vos-
tro kontos, saistības pret kredītiestādēm par nepabeigtiem ārvalstu valūtas maiņas darījumiem un starpbanku kredītiem.

sākotnējās atzīšanas brīdī patiesajā vērtībā novērtētās saistības pret kredītiestādēm turpmāk tiek atspoguļotas amorti-
zētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi.

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

mus, kā arī kredītiestāžu noguldījumus un kontus.

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 tika 
izmantotas zemāk izklāstītās metodes. attiecīgajos gadījumos papildu informācija par patiesās vērtībās noteikšanā izman-
totajiem pieņēmumiem tiek ietverta attiecīgajos pielikumos.

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

tieso vērtību uzskatāma to uzskaites vērtība. fiksētos procentus nesošo noguldījumu patieso vērtību nosaka ar diskontētās 
naudas plūsmas metodi, izmantojot spēkā esošās naudas tirgus procentu likmes parādsaistībām ar līdzīgu kredītrisku un 
atlikušo termiņu līdz dzēšanai.

Aizdevumi klientiem
aizdevumu aplēstā patiesā vērtība ir aplēsto nākotnes naudas plūsmu diskontētā summa. paredzamo nākotnes nau-

das plūsmu diskontēšanai izmanto spēkā esošo naudas tirgus procentu likmju līkni, kam pieskaitīts attiecīgais kredītriska 
uzcenojums.

Pārņemtās kredītu ķīlas
parastās saimnieciskās darbības gaitā koncerns un banka dažreiz pārņem savā valdījumā īpašumu, kas sākotnēji bi-

ja 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 attiecībā 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 da-

tumā, ja tāda ir pieejama. attiecībā par nekotējamo akciju, kuru pārdošana ir ierobežota, tika izdarīts pieņēmums, ka nav 
iespējams ticami aplēst patieso vērtību.

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

plūsmas, kuras būs saņemamas un maksājamas attiecīgajās ārvalstu valūtās atlikušā termiņa līdz dzēšanai laikā, un pārrē-
ķinot 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 kredītiestādēm un klientiem
par noguldījumu ar nenoteiktu dzēšanas termiņu, kas ietver procentus nenesošos noguldījumus, aplēsto patieso vēr-

tību uzskatāma prasību uz pieprasījumu summa. īstermiņa noguldījumu “overnight” patiesā vērtība ir to uzskaites vērtī-
ba. fiksētos procentus nesošo noguldījumu patiesā vērtība fiksētos procentus nesošajiem noguldījumiem, kas nekotējas 
aktīvajā tirgū, tiek aplēsta ar diskontēto naudas plūsmu metodi, izmantojot procentu likmes jaunajām parādsaistībām ar 
līdzīgu atlikušo termiņu līdz dzēšanai.
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atzīšanas pārtraukšana
finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta brīdī, kad līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmas no šī finanšu aktīva 

ir beigušās, vai brīdī, kad banka ir būtībā nodevusi visu ar šī finanšu aktīva piederību saistītos riskus un ieguvumus. jeb-
kuras 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 gadī-

jumā, 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. vi-

sus nemateriālos aktīvus banka uzskaita pēc iegādes cenas, atskaitot amortizāciju un vērtības samazināšanās zaudējumus. 
nemateriālo aktīvu lietošanas termiņu no diviem līdz divdesmit gadiem banka nosaka, ņemot vērā nemateriālā aktīva liet-
derīgās 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, izņemot transportlīdzekļus, koncerna konsolidētajos un bankas atsevišķos finanšu pārskatos tiek atspo-

guļoti 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 uzturēšanas un 
tekošais remonts tiek iekļauts peļņā vai zaudējumos periodā, kad tie radušies. pamatlīdzekļu kapitāla remonta izdevumi 
tiek pievienoti attiecīgā aktīva uzskaites vērtībai, ja tie paildzina pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku.

nolietojuma aprēķināšanas metodes, lietderīgās lietošanas laiki un atlikusī vērtība tiek pārskatīti katru gadu.

pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to pašizmaksā, no kuras tiek atskaitīts uzkrātais nolietojums un uzkrātie zaudējumi no vēr-
tības samazināšanās, izņemot transporta līdzekļus, kuri tiek uzskaitīti pārvērtētajā vērtībā, kā tas ir norādīts zemāk. pašiz-
maksa ir samaksātās naudas vai to ekvivalentu summa vai citas aktīva iegādei dotās atlīdzības patiesā vērtība tā iegādes vai 
ražošanas brīdī. pašizmaksa ietver izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz aktīva iegādi.

transporta līdzekļi ir jāpārvērtē regulāri, vismaz katrus 5 gadus. pārvērtēšanas biežums ir atkarīgs no pārvērtējamo 
transporta līdzekļu patiesās vērtības svārstībām. pārvērtēšanas rezultātā radies transporta līdzekļa vērtības pieaugums tiek 
atzīts pārējos visaptverošajos ienākumos, izņemot gadījumus, kad šāds pieaugums atceļ iepriekšējo pārvērtēšanas samazi-
nājumu, kas atzīts peļņā vai zaudējumos. šajā gadījumā pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts peļņā vai zaudējumos.

pārvērtēšanas rezultātā radies transporta līdzekļa vērtības samazinājums tiek atzīts peļņā vai zaudējumos, izņemot ga-
dījumus, kad šāds samazinājums atceļ iepriekšējo pārvērtēšanas pieaugumu, kas atzīts pārējos visaptverošajos ienākumos. 
šajā gadījumā pārvērtēšanas rezultāts tiek atzīts pārējos visaptverošajos ienākumos.

transporta līdzekļu patiesā vērtība tiek noteikta, izmantojot salīdzināšanas metodi, kura balstās uz nesen veiktajiem 
tirgus darījumiem ar līdzīgiem transporta līdzekļiem. novērtējot atsevišķus transporta līdzekļus, par kuriem nav pieejami 
novērojami tirgus dati, vadība paļaujas uz ārējiem novērtējumiem, kuru pamatā ir salīdzināšanas metode, un izvērtē šādu 
novērtējumu ticamību, ņemot vērā tā brīža tirgus situāciju.

Ieguldījumu īpašumi
ieguldījumu īpašumi ir īpašumi, kas paredzēti nomas ienākumu gūšanai vai tiek turēti, lai gūtu ienākumus kapitāla vēr-

tības pieauguma rezultātā, bet nav paredzēts pārdošanai saimnieciskās darbības gaitā, vai izmantošanai pašu saimnieciskās 
darbības vajadzībām: pakalpojumu sniegšanai vai administratīvajiem mērķiem. daži ieguldījumu īpašumi tika iegūti kre-
dītu 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 turpmākai uzskaitei.

ieguldījumu īpašumi sākotnēji tiek atzīti finanšu stāvokļa pārskatā pēc iegādes vērtības, kas tiek uzskatīta par to patie-
so 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 peļņā vai zaudējumos postenī 
“peļņa vai zaudējumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas”.
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Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi
ilgtermiņa aktīvus, kuru vērtību ir paredzēts atgūt galvenokārt pārdošanas nevis nepārtrauktas lietošanas rezultātā, 

klasificē kā tirdzniecības nolūkā turētus. tūlīt pirms klasificēšanas pārdošanai turēto aktīvu kategorijā ilgtermiņa aktīvus 
vai pārdošanai paredzēto aktīvu grupas komponentus pārvērtē saskaņā ar koncerna un bankas grāmatvedības politikām. 
turpmāk šie aktīvi vai pārdošanai paredzēto aktīvu grupa parasti tiek vērtēti zemākajā no to uzskaites vērtības vai patiesās 
vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas. zaudējumus no pārdošanai turētu aktīvu grupas vērtības samazināšanās vispirms 
attiecina uz to nemateriālo vērtību un pēc tam - uz atlikušajiem aktīviem un saistībām proporcionāli to vērtībai, bet neat-
tiecina uz finanšu aktīviem, atliktā nodokļa aktīviem, darbinieku labumu aktīviem, ieguldījumu īpašumiem, kuru uzskaite 
arī turpmāk tiek veikta saskaņā ar koncerna un bankas grāmatvedības politikām. zaudējumus no vērtības samazināšanās 
pie sākotnējās klasificēšanas pārdošanai turēto aktīvu kategorijā un vēlākos zaudējumus pārvērtēšanas rezultātā atzīst vis-
aptverošo ienākumu pārskatā. peļņa netiek atzīta apmērā, kas pārsniedz kopējos zaudējumus no vērtības samazināšanās.

būdami klasificēti kā pārdošanai turēti, nemateriāli aktīvi un pamatlīdzekļi vairs netiek amortizēti un nolietoti, un pēc 
pašu kapitāla metodes uzskaitītie ieguldījumi vairs netiek uzskaitīti pašu kapitālā. 

asociētās sabiedrības
asociētās sabiedrības ir tās sabiedrības, kurās bankai ir būtiska ietekme, tomēr nav kontroles pār to finanšu un darbī-

bas politiku. konsolidētajos finanšu pārskatos ir ietverta bankas daļa asociēto sabiedrību kopējā atzītajā peļņā un zaudē-
jumos, kas aprēķināta saskaņā ar pašu kapitāla metodi, sākot ar brīdi, kad būtiskā ietekme sākas, līdz brīdim, kad tā bei-
dzas. 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 sa-
biedrības labā.

repo darījumi (repos)
saskaņā ar vienošanām par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (“repo”) realizētie vērtspapīri tiek uzskaitīti kā nodrošinātie 

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

saskaņā ar vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem (“reverse repo”) nopirktie vērtspapīri tiek atspoguļoti kā 
atbilstoši pirkšanas ar atpārdošanu darījumiem saņemamās summas. starpība starp pirkšanas cenu un atpārdošanas cenu 
uzskatāma par procentu ienākumiem un tiek aprēķināta visā reverse repo līguma darbības termiņā, pielietojot efektīvās 
procentu likmes metodi.

ja saskaņā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumu nopirktie aktīvi tiek pārdoti trešajām pusēm, tad saistība atgriezt vērts-
papīrus 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 sākot-

nējais atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus, atskaitot saistības pret latvijas banku un kredītiestādēm, kuru sākotnē-
jais termiņš nepārsniedz 3 mēnešus.

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

ļa izmaksas tiek atzītas peļņā vai zaudējumos, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas attiecas uz posteņiem, 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 nodoklis tiek at-
zīts, izmantojot bilances saistību metodi, ievērojot pagaidu atšķirības starp aktīvu un saistību uzskaites vērtību finanšu grā-
matvedībā un summām, kas izmantotas nodokļu vajadzībām. atzītā atliktā nodokļa summas pamatā ir paredzamais veids, 
kādā tiks realizēta vai nokārtota aktīvu un saistību uzskaites vērtība, izmantojot nodokļu likmes, kuras ir spēkā pārskata 
datumā. Galvenās pagaidu atšķirības rodas, piemērojot finanšu grāmatvedībai un nodokļu vajadzībām dažādas likmes un 
metodes, nosakot pamatlīdzekļu nolietojumu, nemateriālo aktīvu amortizāciju, uzkrājumu atzīšanu vērtību un ieguldīju-
mu 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, lai aktīvu varētu izmantot.

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

uzkrājums tiek atzīts finanšu stāvokļa pārskatā tajā gadījumā, kad bankai ir juridiskas saistības (juridiskais pienākums) 
(legal obligation) vai no praktiskās darbības izrietošā saistība (constructive obligation) pagātnes notikuma rezultātā un pa-
stāv varbūtība, ka šīs saistības dzēšanai būs nepieciešama ekonomisko labumu aizplūšana. ja efekts ir būtisks, uzkrājumi 
tiek noteikti, diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, pielietojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo 
naudas laika vērtības pašreizējos tirgus novērtējumus un šai saistībai piemītošos riskus.

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

tiek novērtēti, neveicot diskontēšanu un norakstot tos izdevumos pēc attiecīgā pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar uzkrā-
šanas principu.

uzkrājumi tiek atzīti paredzamo prēmiju izmaksu apmērā vai saskaņā ar vienošanos par piedalīšanos peļņas sadalē, ja 
darbinieka iepriekš sniegto pakalpojumu rezultātā bankai pastāv tiesiskās vai iespējamās saistības izmaksāt šim darbinie-
kam naudas summu un ja ir iespējams veikt ticamu saistību novērtējumu.

uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem tiek aprēķināti katram bankas darbiniekam, pamatojoties uz kopējo neizmanto-
to atvaļinājuma dienu (t.i. nopelnītās, bet neizmantotās atvaļinājuma dienas) skaitu, reizinot to ar dienas vidējo darba algu 
pēdējos sešos mēnešos un tai atbilstošo sociālās apdrošināšanas iemaksas summu.
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ar kredītiem saistītās saistības
parastās uzņēmējdarbības ietvaros banka uzņemas ar kredītiem saistītās saistības, kas ietver saistības par kredītu pie-

šķiršanu 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 zaudēju-
mus, 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 vēlāk 
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 saņemt 

dividenžu maksājumu.

Paredzētās dividendes tiek atzītas finanšu pārskatos tikai tajā gadījumā, ja to izmaksu apstiprināju-
ši akcionāri.

4. rISKu PārValdĪŠana

visi aspekti saistībā ar koncerna un bankas riska pārvaldīšanas mērķiem un politikām atbilst tiem aspektiem, kas uz-
rādīti konsolidētajos un bankas atsevišķos finanšu pārskatos pēc stāvokļa uz 2011. gada 31. decembri un par gadu, kas no-
slēdzās 2011. 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 piemīto-
šais pamatelements. biznesā iesaistītas personas ir neizbēgami pakļautas risku iedarbībai. tādēļ bankas stratēģiskais mēr-
ķis ir sasniegt attiecīgo līdzsvaru starp risku un ienākumiem un mazināt riska potenciāli negatīvu ietekmi uz bankas fi-
nanšu rādītājiem.

riska pārvaldīšanas sistēma, kas ir bankas iekšējās kontroles sistēmas neatņemama sastāvdaļa, funkcionē atbilstoši fi-
nanšu un kapitāla tirgus komisijas un bāzeles banku uzraudzības komitejas banku efektīvās uzraudzības pamatprincipiem.

nozīmīgākie pamatriski ir reputācijas risks, kredītrisks, likviditātes risks, procentu likmes risks, ārvalstu valūtas risks 
un operacionālais risks. risku kontroles neatkarīgais process neaptver biznesa riskus, tādus kā dabas risku (izmaiņas ap-
kārtējā 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 politi-
kām. 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 nodrošinā-
šanu noteikto riska parametru robežās. risku vadības vadītājs ir atbildīgs par vispārējo risku pārvaldīšanu un noteikumu 
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 novērtēša-
nas principi, noteikti limitu risku nesošajiem darījumiem un atrunātas metodes, kā kontrolēt riskus un limitu ievēroša-
nu, izmantojot drošu un mūsdienīgu vadības informācijas sistēmu. pēc stāvokļa uz 2012. gada 31.decembri un 2011. gada 
31.decembri banka savu darbību veica saskaņā ar eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2006/48/ek par kredītiestā-
žu darbības sākšanu un veikšanu un eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2006/49/ek par ieguldījumu sabiedrību 
un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, kā arī piemēroja kapitāla pamatprincipus, ko ieviesa ar jaunākajiem bāzeles banku 
uzraudzības komitejas ieteikumiem (bāzeles ii vienošanās).

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

tajās nav ieviestas un netiek īstenotas adekvātas šī riska konstatēšanas, kontroles un novēršanas programmas. šajā sakarā 
banka ievieš un īsteno savās procedūrās principus un prasības, ko nosaka:

1. latvijas republikas likumi un likumpamatotie akti; 
2. finanšu un kapitāla tirgus komisijas un latvijas komercbanku asociācijas apstiprinātie ieteikumi un vadlīnijas;
3. starptautiskie normatīvie akti un rekomendācijas, kas attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
 un terorisma finansēšanas novēršanu (aml/cft); 
4. starptautiskā paraugprakse. 



K o n c e r n a  K o n s o l i d ē t o  u n  B a n K a s  a t s e v i š ķ o 
f i n a n š u  p ā r s K a t u  p i e l i K u m s 

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

K o n c e r n a  K o n s o l i d ē t o  u n  B a n K a s  a t s e v i š ķ o 
f i n a n š u  p ā r s K a t u  p i e l i K u m s 

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

60 61

bankas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un “pazīsti savu klientu” politikas 
un procedūras satur sekojošus pamatprincipus: 

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

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

savas līgumsaistības pret banku. kredītriskam ir kritiska nozīme bankas darbībā, tādēļ ir svarīgi šo risku pārvaldīt efektīvi.

Kredītriska avoti
kredītrisks galvenokārt rodas, bankai izvietojot finanšu līdzekļus citās kredītiestādēs, kā arī veicot kreditēšanas darbī-

bu un darījumus ar atvasinātiem finanšu instrumentiem. kredītrisks piemīt arī tādiem instrumentiem, kā akreditīvi, ga-
rantijas 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 ban-
kai ir nepieciešams uzturēt pietiekamu naudas līdzekļu summu galveno korespondentbanku kontos klientu maksājumu 
veikšanai, kā rezultātā dažkārt rodas būtiska risku koncentrācija saistībā ar dažiem darījuma partneriem.

Kredītriska pārvaldīšana
banka pārvalda, ierobežo un kontrolē kredītriska koncentrāciju tajos gadījumos, kad koncentrācija ir identificēta jeb-

kādā līmenī, nosakot limitus atsevišķiem darījuma partneriem un savstarpēji saistītu klientu grupām, kā arī atsevišķām 
tautsaimniecības nozarēm un sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

banka veic pieņemtā kredītriska līmeņu strukturēšanu, nosakot limitus riska summām, kas rodas saistībā ar vienu at-
sevišķi darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu un saistībā ar nozarēm/ sektoriem un ģeogrāfiskajiem reģio-
niem. 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 iz-
maksāt pamatsummu un procentus par kredīta izmantošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā izmainot kreditēšanas limi-
tus. 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 fi-
nanšu iestādes). šīs metodes tiek konsekventi pielietotas visiem izmantojamiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā arī gal-
vojumiem un iespējamām saistībām, ar vienu atsevišķu darījuma partneri vai savstarpēji saistītu klientu grupu, kā arī pie-
gādes riskam, kas piemīt ārvalstu valūtas darījumiem.

limitus darījumiem ar kredītiestādēm izskata resursu uzraudzības komiteja un apstiprina valde. limitus darījumiem 
ar ne-mfi izskata kredītkomiteja un apstiprina valde vai padome atbilstoši piešķirtajiem pilnvarojumiem.

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

atbilstoši noteikumiem jebkurš kredītrisks, ko banka uzņemas darījumos ar nesaistīto personu, nedrīkst pārsniegt 
25% no kredītiestādes pašu kapitāla. taču noteikumi arī nosaka, ka daži darījumi, piemēram prasības pret kredītiestādēm 
ar dzēšanas termiņu līdz 1 gadam, regulējošo prasību kontekstā nav uzskatāmi par darījumiem, kuriem piemīt kredītrisks.

atbilstoši noteikumiem kredītriskam pakļauto darījumu ar bankas saistītām personām kopsumma nedrīkst pārsniegt 
15% no bankas pašu kapitāla.

Kredītriska mazināšanas politika
banka pielieto dažādas metodes kredītriska mazināšanai, no kuriem tradicionālais ir nodrošinājuma turēšana atbilstoši 

vispārpieņemtai praksei. banka ievēro prasības un kritērijus, kas attiecas uz bankas pieņemamiem nodrošinājuma veidiem.

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

ar kredītiestādēm banka parasti veic darījumus bez nodrošinājuma.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
tālāka kvantitatīvā informācija par kredītriska pārvaldīšanu izklāstīta 50. pielikumā.

likviditātes risks 
likviditātes risks ir risks ka bankai radīsies grūtības naudas līdzekļu piesaistīšanā, lai noteiktajos termiņos izpildītu 

savas saistības. likviditātes risks pastāv aktīvu un pasīvu termiņstruktūras nesabalansētības gadījumā. termiņstruktūras 
sabalansētība un/vai kontrolētā termiņstruktūras nesabalansētība un aktīvu un pasīvu procentu likmes ir ļoti nozīmīgi 
faktori finanšu institūciju, tajā skaitā bankas pārvaldīšanā. finanšu institūcijām pilnīgi sabalansēta termiņstruktūrā ir reti 
sastopama, jo tās bieži vien veic dažāda veida darījumus, kuru termiņi nav noteikti. nesabalansētā pozīcija potenciāli kā-
pina ienesīgumu, bet var arī palielināt zaudējumu risku.
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Likviditātes riska pārvaldīšanas process
banka veic likviditātes pārvaldīšanu, lai nodrošinātu nepieciešamo naudas līdzekļu pieejamību jebkurā laikā un tādē-

jādi izpildītu visas ar naudas plūsmu saistītās saistības noteiktajā termiņā.

banka meklē iespējas aktīvi atbalstīt diversificēto un stabilo finansēšanas bāzi, kas sevī ietver emitētos parāda vērtspa-
pīrus, ilgtermiņa un īstermiņa kredītus no citām bankām, lielo korporatīvo klientu un privātpersonu noguldījumus, mi-
nēto bāzi papildinot ar diversificētajiem portfeļiem, kuros iekļauti augsti likvīdie aktīvi, nodrošinot bankas spēju operatīvi 
un vienmērīgi reaģēt uz neparedzētām likviditātes prasībām.

bankas valde pārskata un apstiprina bankas likviditātes politiku. atbilstoši šai politikai bankai ir pienākums uzturēt 
pietiekamu likvīdo aktīvu krājumu finanšu saistību izpildei, bet ne mazāk kā 30% no bankas tekošo saistību kopsummas.

saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām banka ik dienu aprēķina likviditātes rādītāju, kas ir obligāts 
visām bankām.

2012. gada 31.decembrī bankas likviditātes rādītājs bija 71.49% (2011. gada 31. decembrī : 91.33%).

Banka likviditātes pārvaldīšanas politikā noteiktas šādas prasības:
• naudas plūsmas plānošana galveno valūtu griezumā un šajā sakarā nepieciešamā likvīdo aktīvu apjoma nodrošināša-

na;
• 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 pārrā-

vumiem naudas plūsmā) portfeļa turēšana;
• likviditātes un finansēšanas plānu izstrāde neparedzētiem apstākļiem;
• finanšu stāvokļa pārskatā atspoguļojamo likviditātes rādītāju ievērošanas un to atbilstības regulējošām prasībām pār-

raudzība.

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

likviditātes profilu, kā arī detalizēto informāciju par citām sagaidāmām naudas plūsmām no nākotnē plānojamiem 
darbības veidiem. resursu pārvalde nodrošina pietiekamu īstermiņa likvīdo aktīvu portfeļa turēšanu. šos aktīvus pārsvarā 
veido īstermiņa likvīdie tirdzniecības vērtspapīri, kredīti bankām un citi starpbanku tirgū izvietotie līdzekļi, kas nodrošina 
pietiekamu likviditātes līmeņa uzturēšanu bankā kopumā.

ikdienas plānošana tiek veikta, balstoties uz aktīvu un saistību līgumisko dzēšanas termiņu pārraudzības rezultātiem 
un analizējot informāciju par klientu ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem. ikmēneša plānošana tiek veikta, pama-
tojoties uz aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīzes datiem.

resursu pārvalde pārrauga ikdienas likviditāti un regulāri veic likviditātes stresa testēšanu, pielietojot dažādus scenā-
rijus, kas iekļauj normālus un grūti pārvaramos apstākļus finanšu tirgos. normālos tirgus apstākļos likviditātes pārskati, 
kuros norādīta bankas likviditātes pozīcija, vadībai tiek iesniegti ik nedēļu. lēmumus par bankas likviditātes pārvaldīšanu 
pieņem resursu uzraudzības komiteja, bet resursu pārvalde pieņemtos lēmumus izpilda.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
tālāka kvantitatīvā informācija par likviditātes pārvaldīšanu izklāstīta 44. pielikumā un 45. pielikumā.

Valūtas risks (ārvalstu valūtas risks)
ārvalstu valūtas risks ir varbūtība, ka valūtas kursu svārstības ietekmēs bankas finansiālo stāvokli un naudas plūsmas.

bankai ir aktīvi un saistības, kuras denominētas dažādās ārvalstu valūtās. ārvalstu valūtu risks rodas, kad kādā ārvalstu 
valūtā denominēto faktisko vai prognozējamo aktīvu summa ir lielākā vai mazāka par saistību summu šajā ārvalstu valū-
tā. sīkāka informācija par bankas pakļautību ārvalstu valūtas riskam gada beigās ietverta 46. pielikumā un 47. 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 2012. gada 31.decembrī un 2011. gada 31.decembrī, un 
vienkāršotu scenāriju, pieņemot latvijas lata kursa krišanos pret citam valūtām par 10%, ietverta 47. pielikumā.

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

nominēto 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 bei-
gās (overnight position-pozīcija, kas paliek atklāta līdz nākamai darbadienai) un dienas laikā veicamajiem valūtas darīju-
miem (intraday position) un šie limiti tiek kontrolēti katru dienu.

saskaņā ar "kredītiestāžu likumu" atklātā pozīcija katrā atsevišķā ārvalstu valūtā nedrīkst pārsniegt 10% no bankas pa-
šu 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 46. un 47. 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 atka-
rīga 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.
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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, kas kā kapitāls definēti tiesiskajā regulējumā. atbilstoši finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas noteiktajām un spēkā esošajām kapitāla prasībām bankām jāuztur kapitāla pietiekamības rādītājs (pašu 
kapitāla attiecība pret riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu) ārpusbilances posteņu kopsum-
mu) (“normatīvajos aktos noteiktais kapitāla pietiekamības rādītājs”) virs noteiktā minimālā rādītāja 8% apmērā; 2012. ga-
da 31. decembrī bankas sasniegtais augstākais rādītājs bija 14.5% (2011: 15.7%). 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. 
decembrī banka bija ievērojusi normatīvo prasību attiecībā uz kapitāla pietiekamības rādītāja lielumu.

2012. gada 31. decembrī bankas riska svērtais kapitāla pietiekamības rādītājs bija 16.45% (2011. gada 31. decembrī: 
17.89%).

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

• kapitāla pietiekamības regulējošo prasību izpildei;
• bankas spējas turpināt savu darbību saskaņā ar darbības nepārtrauktības principu saglabāšanai,  

lai nodrošinātu ienākumus saviem akcionāriem;
• darbības attīstībai nepieciešamās spēcīgās kapitāla bāzes nodrošināšanai.

bankas vadība veic ikdienas pārraudzību, kontrolējot iekšējā kapitāla pietiekamību un regulējamā kapitāla izmantoša-
nu, pielietojot bāzeles banku uzraudzības komitejas ieteiktās metodes un ievērojot eiropas kopienas direktīvas, kuras ie-
viesa praksē finanšu un kapitāla tirgus komisija. banka ik mēnesi sniedz finanšu un kapitāla tirgus komisijai visu nepie-
ciešamo 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 lie-
lumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu un pret nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances 
posteņu kopsummu. nosacītā riska lielumam svērto aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma tiek aprēķināta kā tirgus 
risku kapitāla prasību kopsumma, ko reizina ar koeficientu 12,5.

finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi saskan ar bāzeles kapitāla 
vienošanos un tās grozījumiem. saskaņā ar bāzeles kapitāla vienošanos kapitāla pietiekamības rādītājs nedrīkst būt ma-
zāks par 8%.

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
tālāka kvantitatīvā informācija par kapitāla pārvaldīšanu izklāstīta 43. pielikumā.

banka ir pakļauta naudas plūsmas procentu likmes riskam, jo procentu likmju svārstības ietekmē bankas tīro procen-
tu 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 izmaiņu riskam.

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

Kvantitatīvās informācijas atklāšana
analīze, kuras mērķis ir izvērtēt bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām to finanšu 

instrumentu patiesajā vērtībā, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā un to finanšu aktīvu patiesajā vērtībā, kas ir klasificēti kā pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ņe-
mot vērā, ka minētās izmaiņas izraisījušas izmaiņas procentu likmēs), pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2012. ga-
da un 2011. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņemot 100 bāzes punktu (bp) simetrisko kritumu vai kāpumu 
visās ienesīgumā līknēs, izklāstīta 48. pielikumā.

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

kura nosaka tirdzniecības portfeļa struktūru, maksimālo pozīcijas apjomu ar vienu emitentu, limitus noteiktām vērtspa-
pīru 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 izraisa 

faktori, kas ietekmē konkrētu finanšu instrumentu vai visus tirgū tirgotos finanšu instrumentus. cenu risks rodas brīdī, 
kad banka atver garo vai īso pozīciju finanšu instrumentā.

analīze, kuras mērķis ir izvērtēt bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīgumu pret izmaiņām vērtspapīru 
cenās, pamatojoties uz pozīcijām, kas bija spēkā 2012. gada un 2011. gada 31.decembrī, un vienkāršotu scenāriju, pieņe-
mot izmaiņas visu vērtspapīru cenās par 5%:

tīrais ienākums
31.12.2012 

lVl

Pašu kapitāls
31.12.2012 

lVl

tīrais ienākums
31.12.2011 

lVl

Pašu kapitāls
31.12.2011 

lVl

vērtspapīru cenu kāpums par 5% 56 819 0.27% 18 787 0.09%

vērtspapīru cenu kritums par 5% (59 819) -0.27% (18 787) -0.09%

koncerna un bankas tīrā ienākuma par gadu un pašu kapitāla jūtīguma analīzes pret izmaiņām vērtspapīru cenās bū-
tiski neatšķiras.

operacionālais risks
operacionālais risks – bankas zaudējumu rašanās risks personāla kļūdu, programmu tehniskā nodrošinājuma bojā-

jumu, neparedzētu apstākļu, ugunsgrēka un citu līdzīgu faktoru ietekmes rezultātā. lai novērstu šāda veida zaudējumus, 
bankā ir izstrādāta virkne iekšējo normatīvo dokumentu - iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, tehnis-
ko 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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6. Procentu IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

kredīti 5 440 902 5 495 649 5 360 079 5 399 593
Kredīti, 5 408 407 5 463 154 5 335 601 5 375 115
tajā skaitā ienākumi, kuriem izveidoti uzkrājumi 
vērtības samazinājumam 7 282 7 282 86 722 86 722

Norēķinu kartes 32 495 32 495 24 478 24 478
prasības pret kredītiestādēm 1 282 012 1 282 012 276 356 276 356
klasificēti kā līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri 564 878 564 878 860 474 860 474
prasības pret latvijas Вanku 15 640 15 640 19 002 19 002
tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri 10 729 10 729 - -

7 314 161 7 368 908 6 515 911 6 555 425

7. Procentu IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

saistības, kas novērtētas amortizētajā vērtībā 1 933 465 1 933 471 2 405 579 2 405 579
Noguldījumi 1 314 358 1 314 364 1 508 649 1 508 649
Saistības pret kredītiestādēm 414 393 414 393 783 892 783 892
Pakārtotās saistības 204 714 204 714 113 038 113 038

maksājumi noguldījumu garantiju fondā 577 641 577 641 284 843 284 843
citi procentu izdevumi 25 630 19 354 11 918 11 918

2 536 736 2 530 466 2 702 340 2 702 340

8. KomISIjaS naudaS IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

darījumu apkalpošana 2 251 739 2 252 877 2 067 688 2 069 306
valūtas darījumi 701 745 701 745 1 470 265 1 470 265
trasta operācijas 370 405 370 405 373 116 373 116
norēķinu karšu apkalpošana 286 607 286 607 236 831 236 831
starpbanku pakalpojumi 173 049 173 049 170 236 170 236
vērtspapīru kontu apkalpošana 160 914 160 914 696 208 696 208
akreditīvi 150 794 150 794 98 652 98 652
skaidras naudas operācijas 12 254 12 254 12 221 12 227
darījumi ar dārgmetāliem 9 942 9 942 44 278 44 278
pārējās komisijas 3 870 3 870 41 787 41 787

4 121 319 4 122 457 5 211 282 5 212 906
 

9. KomISIjaS naudaS IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

korespondentbanku pakalpojumi 307 534 307 534 310 889 310 889
norēķinu kartes 284 999 284 999 244 073 244 073
starpnieku pakalpojumi 72 192 72 192 40 763 40 763
darījumi ar vērtspapīriem 53 258 53 258 198 970 198 970
ārvalstu valūtas maiņas darījumi 47 47 129 264 129 264
citi 4 776 4 318 2 132 2 132

722 806 722 348 926 091 926 091

10. FInanŠu InStrumentu tIrdZnIecĪBaS darĪjumu PeĻŅa
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

zaudējumi no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem (518 295) (516 794) (41 130) (42 566)
peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 1 760 930 1 760 930 1 788 185 1 788 185

1 242 635 1 244 136 1 747 055 1 745 619
(zaudējumi)/peļņa no finanšu instrumentu tirdzniecības (28 410) (28 410) 29 792 29 792
peļņa/(zaudējumi) no finanšu instrumentu pārvērtēšanas 89 038 89 038 (80 902) (80 902)

60 628 60 628 (51 110) (51 110)

1 303 263 1 304 764 1 695 945 1 694 509

11.  cItI IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

peļņa no meitas sabiedrības pārdošanas 117 146 - - -
profesionālie pakalpojumi 80 734 80 734 69 796 51 508
telpu izīrēšana 33 824 38 238 31 191 29 504
peļņa no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma atsavināšanas 33 756 6 010 83 83
starpniecības pakalpojumi 13 560 1 990 11 819 10 177
peļņa no darījumiem ar dārgmetāliem 2 389 2 389 8 540 8 540
pārējie 55 226 7 706 30 186 9 240

336 635 137 067 151 615 109 052

12.  admInIStratĪVIe IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

personāla atalgojums 2 982 424 2 931 010 2 877 766 2 861 593
nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu nolietojums 
(27, 28. pielikums) 749 624 749 398 701 665 701 458
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 686 667 674 281 663 207 659 311
reprezentācijas un pārstāvniecības izdevumi 685 836 685 836 484 173 484 173
profesionālie pakalpojumi 511 016 495 815 384 768 372 161
ziedojumi labdarībai un sponsordarbībai 339 193 339 193 217 558 217 558
pamatlīdzekļu noma, remonts un uzturēšana 271 768 267 911 280 823 278 063
neatskaitāmais priekšnodoklis 234 428 218 787 214 274 214 274
dienesta komandējumi 160 810 160 810 165 304 165 304
sakaru izdevumi 133 169 132 521 127 466 127 057
ārzemēs samaksātie nodokļi 122 746 122 746 21 524 21 524
izdevumi apsardzei 108 590 108 590 36 341 36 341
pasākumu rīkošana 75 706 75 706 96 377 96 377
autotransports 73 915 70 734 63 965 61 209
kancelejas preces un saimnieciskais inventārs 57 991 57 991 71 394 71 394
reklāma 46 905 46 905 92 440 92 440
nekustamā īpašuma nodoklis 40 802 39 882 43 258 37 677
apdrošināšanas maksājumi 9 420 8 613 9 542 9 090
pārējie 758 397 758 212 767 276 757 875

8 049 407 7 944 941 7 319 121 7 264 879
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13. cItI IZdeVumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

dalības maksa asociācijās 143 194 143 194 122 577 122 577
zaudējumi no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma realizācijas 35 894 35 894 - -
Рārdošanas izdevumi 11 345 - - -
starpnieku pakalpojumi 1 435 1 435 10 566 10 566
pārējie 13 601 8 672 15 055 12 476

205 469 189 195 148 198 145 619

14. uZKrājumu ZaudējumIem no aKtĪVu VērtĪBaS 
 SamaZInāŠanāS KuStĪBaS analĪZe

KoncernS

uzkrājumi prasībām 
pret kredītiestādēm 

lVl

uzkrājumi pārdošanai 
pieejamiem finanšu 

aktīviem 
lVl

Speciālie 
uzkrājumi 
kredītiem 

lVl

uzkrājumi 
uzkrātiem 

ienākumiem 
lVl

uzkrājumi 
pārējiem 
aktīviem

lVl
Kopā 

lVl

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

speciālo uzkrājumu 
pieaugums - - 1 185 795 5 110 20 173 1 211 078

speciālo uzkrājumu 
samazinājums - - (217 638) (10 900) - (228 538)

uzkrājumu zaudējumiem 
no aktīvu vērtības 
samazināšanās izmaiņas - - 968 157 (5 790) 20 173 982 540

norakstītās summas - - (55 305) - - (55 305)

starpība no ārvalstu 
valūtas kursu svārstībām (1) 672 48 310 (451) 679 49 209

uzkrājumi 2011. gada 
31. decembrī 20 27 696 2 588 508 30 515 140 376 2 787 115

speciālo uzkrājumu 
pieaugums 4 638 957* - 1 457 157 1 958 8 482 6 106 554

speciālo uzkrājumu 
samazinājums - - (289 909) (282) - (290 191)

uzkrājumu zaudējumiem 
no aktīvu vērtības 
samazināšanās izmaiņas 4 638 957 - 1 167 248 1 676 8 482 5 816 363

norakstītās summas - - (36 095) (30 581) (48 115) (114 791)

starpība no ārvalstu 
valūtas kursu svārstībām (332 512) 240 (27 107) 291 509 (358 579)

uzkrājumi 2012. gada 
31. decembrī 4 306 465 27 936 3 692 554 1 901 101 252 8 130 108

BanKa

uzkrājumi prasībām 
pret kredītiestādēm 

lVl

uzkrājumi pārdošanai 
pieejamiem finanšu 

aktīviem 
lVl

Speciālie 
uzkrājumi 
kredītiem 

lVl

uzkrājumi 
uzkrātiem 

ienākumiem 
lVl

uzkrājumi 
pārējiem 
aktīviem

lVl
Kopā 

lVl

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

speciālo uzkrājumu 
pieaugums - - 1 229 365 5 110 20 173 1 254 648

speciālo uzkrājumu 
samazinājums - - (217 638) (10 900) - (228 538)

uzkrājumu zaudējumiem 
no aktīvu vērtības 
samazināšanās izmaiņas - - 1 011 727 (5 790) 20 173 1 026 110

norakstītās summas - - (55 305) - - (55 305)

starpība no ārvalstu 
valūtas kursu svārstībām (1) 672 48 310 (451) 679 49 209

uzkrājumi 2011. gada 
31. decembrī 20 27 696 2 987 742 30 515 140 376 3 186 349

speciālo uzkrājumu 
pieaugums 4 638 957* - 1 336 401 1 958 8 482 5 985 798

speciālo uzkrājumu 
samazinājums - - (289 909) (282) - (290 191)

uzkrājumu zaudējumiem 
no aktīvu vērtības 
samazināšanās izmaiņas 4 638 957 - 1 046 492 1 676 8 482 5 695 607

norakstītās summas - - (36 095) (30 581) (48 115) (114 791)

starpība no ārvalstu 
valūtas kursu svārstībām (332 512) 240 (27 107) 291 509 (358 579)

uzkrājumi 2012. gada 
31. decembrī 4 306 465 27 936 3 971 032 1 901 101 252 8 408 586

* 2012. gada laikā Banka veica uzkrājumus prasībām pret kredītiestādēm LVL 4 638 957 apmērā. Šie uzkrājumi tika veikti 
saistībā ar šaubām par naudas līdzekļu, ko iepriekš bija bloķējis Bankas darījumu partneris, atgūšanu. Atbilstoši noguldījuma 
līgumam Bankas klients ir kompensējis Bankai tai radušos zaudējumus no saviem Bankā izvietotiem līdzekļiem. Līdz ar to 
šiem uzkrājumiem nav bijis tiešas ietekmes uz Bankas darbības rezultātiem.
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15. uZŅēmumu IenāKuma nodoKlIS
(a) uzņēmumu ienākuma nodoklis

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2012 

lVl
31.12.2012 

lVl
31.12.2011 

lVl
31.12.2011 

lVl
uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu 125 905 125 697 - -
atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 50 768 43 198 342 837 332 052

176 673 168 895 342 837 332 052
tekošo un atlikto nodokļu aprēķināšanai koncerns un banka piemēro 15% nodokļa likmi (2011: 15%).

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

peļņa pirms nodokļiem 613 912 562 428 1 860 349 1 567 482
aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, piemērojot 15% likmi 92 087 84 364 279 052 235 122
neatskaitāmās izmaksas 84 586 84 531 63 785 96 930

176 673 168 895 342 837 332 052

(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 
31.12.2012 

lVl

aktīvi 
31.12.2011 

lVl

Saistības 
31.12.2012 

lVl

Saistības 
31.12.2011 

lVl

atliktā nodokļa 
aktīvi/ (saistības) 

31.12.2012 
lVl

atliktā nodokļa 
aktīvi/ (saistības) 

31.12.2011 
lVl

patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 
instrumenti ar atspoguļojumu peļņas  
vai zaudējumu aprēķinā 37 891 52 002 - - 37 891 52 002
pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - (1 109) - (1 109)
pamatlīdzekļi - - (828 335) (806 012) (828 335) (806 012)
ieguldījumu īpašumi - - (71 323) (67 165) (71 323) (67 165)
pārējie aktīvi - - (681) (5 710) (681) (5 710)
pārējās saistības 24 444 23 810 - - 24 444 23 810
pārnesamie nodokļu zaudējumi 3 566 20 514 - - 3 566 20 514
atzītie neto atliktā nodokļa  
aktīvi/(saistības) 65 901 96 326 (900 339) (879 996) (834 438) (783 670)

BanKa

aktīvi 
31.12.2012 

lVl

aktīvi 
31.12.2011 

lVl

Saistības 
31.12.2012 

lVl

Saistības 
31.12.2011 

lVl

atliktā nodokļa 
aktīvi/ (saistības) 

31.12.2012 
lVl

atliktā nodokļa 
aktīvi/ (saistības) 

31.12.2011 
lVl

patiesajā vērtībā novērtēti finanšu 
instrumenti ar atspoguļojumu peļņas  
vai zaudējumu aprēķinā 37 891 52 002 - - 37 891 52 002
pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - (1 109) - (1 109)
pamatlīdzekļi - - (828 335) (806 012) (828 335) (806 012)
ieguldījumu īpašumi - - (54 607) (58 019) (54 607) (58 019)
pārējie aktīvi - - (681) (5 710) (681) (5 710)
pārējās saistības 24 444 23 810 - - 24 444 23 810
pārnesamie nodokļu zaudējumi 3 566 20 514 - - 3 566 20 514
atzītie neto atliktā nodokļa  
aktīvi/(saistības) 65 901 96 326 (883 623) (870 850) (817 722) (774 524)

(d) Izmaiņas pagaidu starpībās
KoncernS

 

atlikums 
31.12.2011 

lVl

atzītie peļņas  
vai zaudējumu aprēķinā 

2012 
lVl

atlikums 
31.12.2012 

lVl
patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti  
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 52 002 (14 111) 37 891
pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (1 109) 1 109 -
pamatlīdzekļi (806 012) (22 323) (828 335)
ieguldījumu īpašumi (67 165) (4 158) (71 323)
pārējie aktīvi (5 710) 5 029 (681)
pārējās saistības 23 810 634 24 444
pārnesamie nodokļu zaudējumi 20 514 (16 948) 3 566

(783 670) (50 768) (834 438)

BanKa

 

atlikums 
31.12.2011 

lVl

atzītie peļņas  
vai zaudējumu aprēķinā 

2012 
lVl

atlikums 
31.12.2012 

lVl
patiesajā vērtībā novērtēti finanšu instrumenti  
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 52 002 (14 111) 37 891
pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (1 109) 1 109 -
pamatlīdzekļi (806 012) (22 323) (828 335)
ieguldījumu īpašumi (58 019) 3 412 (54 607)
pārējie aktīvi (5 710) 5 029 (681)
pārējās saistības 23 810 634 24 444
pārnesamie nodokļu zaudējumi 20 514 (16 948) 3 566

(774 524) (43 198) (817 722)
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16. KaSe un PraSĪBaS uZ PIePraSĪjumu Pret latVIjaS BanKu
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

nauda kasē 5 961 981 5 961 281 1 358 032 1 357 432
atlikums korespondentkontā latvijas bankā 21 243 774 21 243 774 19 488 987 19 488 987
uzkrātie ienākumi atlikumam korespondentkontā latvijas bankā 80 80 522 522

27 205 835 27 205 135 20 847 541 20 846 941

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

nauda kasē 5 961 981 5 961 281 1 358 032 1 357 432
līdzekļu atlikums korespondentkontā latvijas bankā 21 243 774 21 243 774 19 488 987 19 488 987

27 205 755 27 205 055 20 847 019 20 846 419
prasības ar sākotnējo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm 98 605 759 98 605 759 119 653 532 119 653 532
saistības ar sākotnējo termiņu līdz 3 mēnešiem pret kredītiestādēm (257 556) (257 556) (2 956 573) (2 956 573)

125 553 958 125 553 258 137 543 978 137 543 378

18. tIrdZnIecĪBaS nolŪKā turētIe VērtSPaPĪrI
KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

parāda vērtspapīri
Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri  
ar fiksēto ienākumu ar reitingu Caa 749 519 -
akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 386 865 375 735

1 136 384 375 735

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

kredītiestāžu parāda vērtspapīri 749 519 -
Kopā parāda vērtspapīri 749 519 -
privāto sabiedrību akcijas 122 019 93 303
kredītiestāžu akcijas 155 395 150 026
valsts uzņēmumu akcijas 109 451 119 567
finanšu iestāžu akcijas - 10 162
ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības - 2 677
Kopā akcijas 386 865 375 735

1 136 384 375 735

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

es valstu reģistrēto sabiedrību parāda vērtspapīri 749 519 -
Kopā parāda vērtspapīri 749 519 -
latvijas republikā reģistrēto sabiedrību akcijas 2 502 7 952
pārējās es valstīs reģistrēto sabiedrību akcijas 10 726 11 021
pārējās esao dalībvalstīs reģistrēto sabiedrību akcijas 34 574 10 343
nvs dalībvalstīs reģistrēto sabiedrību akcijas 339 063 343 741
pārējās valstīs reģistrēto sabiedrību akcijas - 2 678
Kopā akcijas 386 865 375 735

1 136 384 375 735

2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī bankai nebija parāda vērtspapīru, kas kalpo par nodrošinājumu 
(ķīlu) repo kredītiem.

19. atVaSInātIe FInanŠu InStrumentI
zemāk redzamajā tabulā norādītas bankas un koncerna ārpusbiržas ārvalstu valūtas nākotnes līgumos (forward ex-

change contracts) noteiktās un uz 2012. gada 31. decembri un uz 2011. 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.
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KoncernS un BanKa
31.12.2012

aktīvi
lVl

31.12.2012
Saistības

lVl

31.12.2011
aktīvi

lVl

31.12.2011
Saistības

lVl
nominālvērtība
nākotnes valūtas maiņas līgumi (sWap) 293 457 460 292 930 093 9 155 252 9 136 407
nākotnes valūtas maiņas līgumi (forWard) 186 839 859 186 845 585 11 029 622 11 050 661
nākotnes līgumi (futures) (zelts) 177 970 - 85 234 -

480 475 289 479 775 678 20 270 108 20 187 068
Patiesā vērtība
nākotnes valūtas maiņas līgumi (sWap) 832 925 305 559 18 845 -
nākotnes valūtas maiņas līgumi (forWard) 210 573 216 298 8 21 047
nākotnes līgumi (futures) (zelts) 6 574 - 3 295 -

1 050 072 521 857 22 148 21 047

nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (sWap) līgumu koncentrāciju pēc darījuma partneru reģistrācijas 
vietas:

KoncernS un BanKa
31.12.2012

aktīvi
lVl

31.12.2012
Saistības

lVl

31.12.2011
aktīvi

lVl

31.12.2011
Saistības

lVl
nominālvērtība
nākotnes valūtas maiņas līgumi (sWap)  
ar lr reģistrētām kredītiestādēm 28 017 790 28 112 160 - -
nākotnes valūtas maiņas līgumi (sWap)  
ar pārējās es valstīs reģistrētām kredītiestādēm 37 526 946 37 539 494 - -
nākotnes valūtas maiņas līgumi (sWap) ar valstīs,  
kas nav esao dalībvalstis, reģistrētām kredītiestādēm 227 912 724 227 278 439 9 155 252 9 136 407

293 457 460 292 930 093 9 155 252 9 136 407

nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas līgumu (forWard) koncentrāciju pēc darījuma partneru 
reģistrācijas vietas:

KoncernS un BanKa
31.12.2012

aktīvi
lVl

31.12.2012
Saistības

lVl

31.12.2011
aktīvi

lVl

31.12.2011
Saistības

lVl
nominālvērtība
nākotnes valūtas maiņas līgumi (forWard) ar valstīs,  
kas nav esao dalībvalstis, reģistrētām kredītiestādēm 87 394 548 87 208 055 35 107 35 140
nākotnes valūtas maiņas līgumi (forWard)  
ar pārējās valstīs reģistrētām klientiem 99 445 311 99 637 530 10 994 515 11 015 521

186 839 859 186 845 585 11 029 622 11 050 661

20. PraSĪBaS Pret KredĪtIeStādēm
KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

prasības uz pieprasījumu 95 837 732 108 659 872
termiņnoguldījumi kredītiestādēs 9 013 344 15 177 508

104 851 076 123 837 380
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (4 306 465) (20)

100 544 611 123 837 360

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

prasības pret lr reģistrētajām kredītiestādēm 1 887 174 1 730 374
prasības pret citās es valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 93 309 345 86 896 927
prasības pret citās esao valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 3 344 235 26 838 050
prasības pret citās valstīs reģistrētajām kredītiestādēm 6 310 322 8 372 029

104 851 076 123 837 380
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (4 306 465) (20)

100 544 611 123 837 360

Bankās un citās finanšu institūcijās izvietoto noguldījumu koncentrācija
2012. gada 31. decembrī saistības pret kredītiestādēm, kas atsevišķi ir vairāk kā 10% no saistībām pret bankām un 

citām finanšu iestādēm, veidoja atlikumu ar trijām finanšu iestādēm un kopsummā bija lvl 93 335 042. 2011. gada 31. 
decembrī - ar trijām finanšu iestādēm kopsummā lvl 102 750 321.

21. KredĪtI
(a) Kredītu veidu analīze

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2012 

lVl
31.12.2012 

lVl
31.12.2011 

lVl
31.12.2011 

lVl
komerckredīti 26 247 322 26 380 484 26 647 810 26 769 765
Hipotekārie kredīti 16 825 537 18 336 814 17 813 105 19 699 023
tirdzniecības finansēšana 11 532 162 11 532 162 5 757 091 5 757 091
overdrafti 3 616 483 3 649 005 2 776 638 2 811 957
industriālie kredīti 2 679 481 2 679 481 5 811 130 5 811 130
patēriņa kredīti 367 544 367 544 378 112 378 112
norēķinu karšu kredīti 181 733 181 733 121 574 121 574
pārējie 917 061 917 061 486 614 486 614

62 367 323 64 044 284 59 792 074 61 835 266
reverse repo darījumi 3 100 210 3 100 210 899 392 899 392

65 467 533 67 144 494 60 691 466 62 734 658
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (3 692 554) (3 971 032) (2 588 508) (2 987 742)

61 774 979 63 173 462 58 102 958 59 746 916

(b) Kredītu ģeogrāfiskais sadalījums
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

latvijas rezidentiem 26 094 484 27 771 445 20 917 340 22 960 532
citu es valstu rezidentiem 20 705 760 20 705 760 22 508 924 22 508 924
esao dalībvalstu, kuras nav es dalībvalstis, rezidentiem 5 891 040 5 891 040 5 420 203 5 420 203
nvs valstu rezidentiem 3 079 902 3 079 902 2 959 574 2 959 574
Сitu valstu rezidentiem 9 696 347 9 696 347 8 885 425 8 885 425

65 467 533 67 144 494 60 691 466 62 734 658
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (3 692 554) (3 971 032) (2 588 508) (2 987 742)

61 774 979 63 173 462 58 102 958 59 746 916
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(c) Kredītu analīze pēc klientu grupām
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

kredīti privātsabiedrībām 49 817 955 51 494 916 47 016 702 49 059 894
kredīti finanšu institūcijām 5 492 951 5 492 951 5 448 571 5 448 571
kredīti mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām 24 24 - -
kredīti privātpersonām 9 133 676 9 133 676 7 087 878 7 087 878
kredīti vadībai un personālam 1 022 927 1 022 927 1 138 315 1 138 315

65 467 533 67 144 494 60 691 466 62 734 658
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (3 692 554) (3 971 032) (2 588 508) (2 987 742)

61 774 979 63 173 462 58 102 958 59 746 916

(d) Kredītu portfeļa analīze pa tautsaimniecības sektoriem
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

tirdzniecība 25 509 740 25 509 740 17 267 196 17 267 196
nekustamie īpašumi 14 208 409 15 885 370 14 996 381 17 039 573
finanses 9 291 516 9 291 516 8 746 824 8 746 824
ražošana 1 747 661 1 747 661 2 499 240 2 499 240
informācijas un komunikācijas pakalpojumi 1 593 029 1 593 029 2 376 089 2 376 089
enerģētika 1 061 468 1 061 468 70 70
lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrādes rūpniecība 2 673 2 673 2 662 2 662
citi pakalpojumi 622 502 622 502 6 565 552 6 565 552
pārējie 1 273 932 1 273 932 11 259 11 259
kredīti privātpersonām 10 156 603 10 156 603 8 226 193 8 226 193

65 467 533 67 144 494 60 691 466 62 734 658
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (3 692 554) (3 971 032) (2 588 508) (2 987 742)

61 774 979 63 173 462 58 102 958 59 746 916

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

KoncernS

Kredīti 
31.12.2012 

lVl

Speciālie  
uzkrājumi 
31.12.2012 

lVl

neto kredīti 
31.12.2012 

lVl
kredīti bez kavētiem maksājumiem 50 507 832 (1 116 772) 49 391 060
līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 3 462 237 (277 443) 3 184 794
no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 277 347 (2 478) 274 869
no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 5 488 298 (80 300) 5 407 998
ilgāk par 6 mēnešiem 5 731 819 (2 215 561) 3 516 258

65 467 533 (3 692 554) 61 774 979

BanKa

Kredīti 
31.12.2012 

lVl

Speciālie  
uzkrājumi 
31.12.2012 

lVl

neto kredīti 
31.12.2012 

lVl
kredīti bez kavētiem maksājumiem 52 184 793 (1 395 250) 50 789 543
līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 3 462 237 (277 443) 3 184 794
no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 277 347 (2 478) 274 869
no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 5 488 298 (80 300) 5 407 998
ilgāk par 6 mēnešiem 5 731 819 (2 215 561) 3 516 258

67 144 494 (3 971 032) 63 173 462

KoncernS

Kredīti 
31.12.2012 

lVl

Speciālie  
uzkrājumi 
31.12.2012 

lVl

neto kredīti 
31.12.2012 

lVl
kredīti bez kavētiem maksājumiem 46 030 437 (898 507) 45 131 930
līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 4 772 887 (85 015) 4 687 872
no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 399 659 (86) 399 573
no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 57 138 (40 835) 16 303
ilgāk par 6 mēnešiem 9 431 345 (1 564 065) 7 867 280

60 691 466 (2 588 508) 58 102 958

BanKa

Kredīti 
31.12.2012 

lVl

Speciālie  
uzkrājumi 
31.12.2012 

lVl

neto kredīti 
31.12.2012 

lVl
kredīti bez kavētiem maksājumiem 48 073 629 (1 297 741) 46 775 888
līdz 1 mēnesim (ieskaitot) 4 772 887 (85 015) 4 687 872
no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem 399 659 (86) 399 573
no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem 57 138 (40 835) 16 303
ilgāk par 6 mēnešiem 9 431 345 (1 564 065) 7 867 280

62 734 658 (2 987 742) 59 746 916
kustība uzkrājumos kredītu vērtības samazinājumam par gadiem, kas beidzās 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 

31. decembrī, parādīta 14. pielikumā.

(f) Pārstrukturētie kredīti
Gadā, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, banka pārstrukturējusi kredītus par sekojošiem pamatsummu atlikumiem, 

izmainot kredītu nosacījumus šādi:
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

kredīta termiņa pagarināšana 5 763 385 5 763 385 2 948 680 2 948 680
kredīta maksājumu atlikšana 2 277 837 2 277 837 - -
procentu likmes maiņa 1 518 399 1 518 399 - -
pārējie grozījumi 19 941 19 941 107 923 107 923

9 579 562 9 579 562 3 056 603 3 056 603

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

KoncernS BanKa

neto kredīti
31.12.2012 

lVl

% no  
kredītportfeļa

31.12.2012 
%

neto kredīti

31.12.2012 
lVl

% no  
kredītportfeļa

31.12.2012 
%

nekustamie īpašumi 38 011 565 61.60% 39 410 048 62.38%
komercķīla 8 658 482 14.00% 8 658 482 13.71%
tirgojamie vērtspapīri 3 302 244 5.30% 3 302 244 5.23%
noguldījumi 851 643 1.40% 851 643 1.35%
transportlīdzekļi 2 192 0.00% 2 192 0.00%
pārējie nodrošinājuma veidi 5 391 355 8.70% 5 391 355 8.53%
bez nodrošinājuma 5 557 498 9.00% 5 557 498 8.80%

61 774 979 100% 63 173 462 100%
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KoncernS BanKa

neto kredīti
31.12.2011 

lVl

% no  
kredītportfeļa

31.12.2011 
%

neto kredīti
31.12.2011 

lVl

% no  
kredītportfeļa

31.12.2011 
%

nekustamie īpašumi 32 543 890 56.00% 34 152 529 57.16%
noguldījumi 11 330 047 19.50% 11 330 047 18.96%
tirgojamie vērtspapīri 1 111 575 1.90% 1 111 575 1.86%
komercķīla 512 081 0.90% 512 081 0.86%
transportlīdzekļi 63 114 0.10% 63 114 0.11%
pārējie nodrošinājuma veidi 5 323 990 9.20% 5 323 990 8.91%
bez nodrošinājuma 7 218 261 12.40% 7 253 580 12.14%

58 102 958 100% 59 746 916 100%

tabulā norādītās summas atspoguļo kredītu uzskaites vērtību, bet ne vienmēr atspoguļo nodrošinājuma (ķīlas) patieso 
vērtību.

Hipotekārie kredīti izsniegti pret iegādātā nekustamā īpašuma (mājokļa) ķīlu. kredīti automašīnu iegādei izsniegti 
pret iegādātās automašīnas ķīlu. kredītkaršu overdrafti nodrošināti ar noguldījumiem un galvojumiem. patēriņa kredīti 
nodrošināti ar cita veida ķīlām.

bankai ir ķīlas 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 
banka ir saņēmusi galvojumus.

Gadā, kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī, koncerns un banka iegādājās īpašumā aktīvus, iegūstot kontroli pār 
ieķīlāto īpašumu, kas kalpo par nodrošinājumu komerckredītiem (2012: nav).

KoncernS BanKa KoncernS BanKa
31.12.2012

lVl
31.12.2012

lVl
31.12.2011

lVl
31.12.2011

lVl
telpas - - 223 685 223 685
zemes gabali - - 123 000 -

- - 346 685 223 685

(h) nozīmīgie aizdevumi
2012. gada 31. decembrī un 2011. 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 aizdevumu 
summas.

atbilstoši regulējošām prasībām banka nedrīkst piešķirt vienam klientam vai savstarpēji saistītu klientu grupai 
aizdevumu, kas pārsniedz 25% no bankas pašu kapitāla. Gados, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. 
decembrī, banka bija ievērojusi šo prasību.

22. PārdoŠanaI PIeejamI FInanŠu aKtĪVI
KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

īslandes kredītiestāžu parāda vērtspapīri 27 936 27 696
akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 1 572 679 165 579

Capital, AS 127 111 127 111
S.W.I.F.T., SCRL 38 468 38 468
Imprimatur Capital Technology Venture Fund, KS 78 750 -
Tamar Energy, Ltd 1 328 350 -

1 600 615 193 275
speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (27 936) (27 696)

1 572 679 165 579

ieguldījums capital as atzīts, pielietojot izmaksu metodi un atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās, jo banka 
uzskata, ka nav pieejams aktīvs tirgus patiesās vērtības noteikšanai.

s.W.i.f.t. scrl patiesā vērtība tiek atspoguļota atbilstoši noteiktai atpirkšanas cenai pēc stāvokļa uz 2012. gada 31. 
decembri un 2011. gada 31. decembri.

imprimatur capital technology venture fund (riska kapitāla fonds) veic ieguldījumus mazo un vidējo uzņēmumu 
(mvu) izveidē (agrīnā stadijā), šos uzņēmumus iekļaujot savā portfelī. fonda mērķis ir ieguldīt jaunizveidotos tehnoloģiju 
mvu, attīstīt to biznesa potenciālu un pēc tam pārdot sev piederošās kapitāldaļas šādos mvu peļņas gūšanas nolūkā 
fonda un tā ieguldītāju interesēs. ieguldījums imprimatur capital technology venture fund atzīts, pielietojot izmaksu 
metodi, jo nav pieejams aktīvs tirgus patiesās vērtības noteikšanai.

tamar energy specializējas atjaunojamo energoresursu ražošanā, izmantojot bioatkritumu anaerobo pārstrādi. 
ieguldījums tamar energy atzīts, pielietojot izmaksu metodi, jo nav pieejams aktīvs tirgus patiesās vērtības noteikšanai. 
vadība ir novērtējusi ieguldījumu un nav noteikusi vērtības samazināšanos

23. lĪdZ termIŅa BeIGām turētI IeGuldĪjumI
KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

valsts parāda vērtspapīri 541 850 -
parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 6 017 695 7 046 386

6 559 545 7 046 386

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

kredītiestāžu parāda vērtspapīri (moody's piešķirtie reitingi) 2 714 897 3 081 092
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri ar reitingu Baa 54 709 56 246
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri ar reitingu Ba 1 344 117 1 646 137
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri ar reitingu B 1 316 071 1 378 709

privāto sabiedrību parāda vērtspapīri (moody's piešķirtie reitingi) 1 372 152 2 238 463
Privāto sabiedrību parāda vērtspapīri ar reitingu Ba 1 372 152 1 415 290
Privāto sabiedrību parāda vērtspapīri ar reitingu B - 823 173

valsts nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīri (moody's piešķirtie reitingi) 1 930 646 1 726 831
Valsts nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīri ar reitingu Baa 1 667 529 1 726 831
Valsts nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīri ar reitingu Ba 263 117

centrālo valdību parāda vērtspapīri (moody's piešķirtie reitingi) 541 850 -
Centrālo valdību parāda vērtspapīri ar reitingu Baa 541 850 -

6 559 545 7 046 386
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24.  IeGuldĪjumI aSocIēto SaBIedrĪBu PamatKaPItālā
KoncernS un BanKa

līdzdalības daļa
%

dibināšanas 
valsts mērķis

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

sia "komunikācijas un projekti" 25 latvija ieguldījumi 429 009 429 009

429 009 429 009
2012. gada 31. decembrī sia "komunikācijas un projekti" aktīvu kopsumma bija 22 539 lvl, saistības - 41 057 lvl, 

zaudējumi par 2012. gadu - 6 835 lvl. vadība novērtēja no asociētās sabiedrības sagaidāmās nākotnes naudas plūsmas un 
novērtēšanas rezultātā secināja, ka vērtības samazināšanās uzkrājumu nemateriālajai vērtībai veidot nav nepieciešams.

25.  meItaS SaBIedrĪBaS PārdoŠana
2012. gada 9. augustā koncerns pārdeva meitas uzņēmumu sia "sd investment corporation".
pārdošanas datumā meitas sabiedrībai bija negatīvie tīrie aktīvi lvl 122 860 apjomā. konsolidētajos finanšu pārskatos 

atzītā peļņā pārdošanas datumā veidoja lvl 117 146 un ietverta 11. pielikumā „pārējie ienākumi”.
bankas meitas sabiedrības ir sekojošas:

noSauKumS reģIStrācIjaS 
ValStS darBĪBaS PamatVeIdI

IeGuldĪjuma 
uZSKaIteS  

VērtĪBa
lĪdZdalĪBaS daĻa

31.12.2012 
%

31.12.2011 
%

sia „bib real estate” latvija nekustamie īpašumi 1 365 600 100 100

sia „Gaujas īpašumi” latvija nekustamie īpašumi 2 000 100 100

sia „Global investments” latvija nekustamie īpašumi 2 000 100 100

sia „bib consulting” latvija juridiskās konsultācijas, 
pakalpojumi aktīvu aizsardzībā 
un padomdošana nodokļu 
piemērošanas un nodokļu 
plānošanas jautājumos

2 000 100 100

sia "sd investment corporation" latvija nekustamie īpašumi - - 100

26.  PārdoŠanaI turētI IlGtermIŅa aKtĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012
lVl

31.12.2012
lVl

31.12.2011
lVl

31.12.2011
lVl

pārdošanai turētie nekustāmie īpašumi - - 189 757 -

- - 189 757 -

27.  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 un atbilstoša profesionāla kvalifikācija, kā arī nesena 
pieredze līdzīga veida īpašumu vērtēšanā.

KoncernS BanKa

lVl lVl

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

iegāde 671 916 223 685

pārvērtēšana 357 304 54 047

2011. gada 31. decembrī 6 006 796 3 125 133

iegāde 393 685 -

pārvērtēšana 221 297 63 771

pārdošana (845 094) (277 094)

2012. gada 31. decembrī 5 776 684 2 911 810

koncerna un bankas zaudējumi no ieguldījumu īpašuma pārdošanas 2012. gada laikā veidoja attiecīgi lvl 80 185 
un lvl 35 894.

KoncernS BanKa

lVl lVl

Summas, kas atzītas peļņā vai zaudējumos:

ieņēmumi no ieguldījumu īpašumu īres 40 210 38 285

tiešie pamatdarbības izdevumi (tajā skaitā remonta un uzturēšanas izmaksas), kas radušies 
saistībā ar ieguldījumu īpašumiem, no kuriem pārskata periodā gūti īres ieņēmumi (7 942) (7 385)

tiešie pamatdarbības izdevumi (tajā skaitā remonta un uzturēšanas izmaksas), kas radušies 
saistībā ar ieguldījumu īpašumiem, no kuriem pārskata periodā nav gūti īres ieņēmumi (9 060) (7 597)
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28.  PamatlĪdZeKĻI
KoncernS

ēkas un zeme  
(pašu lietošanā) 

lVl

transporta 
līdzekļi 

lVl

Biroja 
aprīkojums 

lVl

nepabeigtā 
celtniecība 

lVl
Kopā 

lVl
Sākotnējās izmaksas
2010. gada 31. decembrī 9 042 608 259 257 2 288 675 101 549 11 692 089
iegādātie - - 262 906 32 224 295 130
pārvērtēšana - 24 528 - - 24 528
izslēgtie - (95 095) (261 711) - (356 806)
pārklasificēts uz citiem aktīviem - - - (20 662) (20 662)
2011. gada 31. decembrī 9 042 608 188 690 2 289 870 113 111 11 634 279
iegādātie - 43 323 269 423 359 381 672 127
izslēgtie - (54 015) (67 781) - (121 796)
2012. gada 31. decembrī 9 042 608 177 998 2 491 512 472 492 12 184 610
nolietojums
2010. gada 31. decembrī (457 081) (158 698) (1 006 802) - (1 622 581)
nolietojums (158 685) (41 985) (329 346) - (530 016)
izslēgtie - 95 095 261 629 - 356 724
2011. gada 31. decembrī (615 766) (105 588) (1 074 519) - (1 795 873)
nolietojums (158 684) (35 820) (372 167) - (566 671)
izslēgtie - 51 658 67 566 - 119 224
2012. gada 31. decembrī (774 450) (89 750) (1 379 120) - (2 243 320)
atlikusī vērtība
2010. gada 31. decembrī 8 585 527 100 559 1 281 873 101 549 10 069 508
2011. gada 31. decembrī 8 426 842 83 102 1 215 351 113 111 9 838 406
2012. gada 31. decembrī 8 268 158 88 248 1 112 392 472 492 9 941 290

BanKa
ēkas un zeme  

(pašu lietošanā) 
lVl

transporta 
līdzekļi 

lVl

Biroja 
aprīkojums 

lVl

nepabeigtā 
celtniecība 

lVl
Kopā 

lVl
Sākotnējās izmaksas
2010. gada 31. decembrī 9 042 608 259 257 2 286 900 101 549 11 690 314
iegādātie - - 262 353 32 224 294 577
pārvērtēšana - 24 528 - - 24 528
izslēgtie - (95 095) (261 711) - (356 806)
pārklasificēts uz citiem aktīviem - - - (20 662) (20 662)
2011. gada 31. decembrī 9 042 608 188 690 2 287 542 113 111 11 631 951
iegādātie - 43 323 269 423 359 381 672 127
izslēgtie - (54 015) (67 781) - (121 796)
2012. gada 31. decembrī 9 042 608 177 998 2 489 184 472 492 12 182 282
nolietojums
2010. gada 31. decembrī (457 081) (158 698) (1 005 167) - (1 620 946)
nolietojums (158 685) (41 985) (329 247) - (529 917)
izslēgtie - 95 095 261 629 - 356 724
2011. gada 31. decembrī (615 766) (105 588) (1 072 785) - (1 794 139)
nolietojums (158 684) (35 820) (371 941) - (566 445)
izslēgtie - 51 658 67 566 - 119 224
2012. gada 31. decembrī (774 450) (89 750) (1 377 160) - (2 241 360)
atlikusī vērtība
2010. gada 31. decembrī 8 585 527 100 559 1 281 733 101 549 10 069 368
2011. gada 31. decembrī 8 426 842 83 102 1 214 757 113 111 9 837 812
2012. gada 31. decembrī 8 268 158 88 248 1 112 024 472 492 9 940 922

transporta līdzekļu patieso vērtību ir noteicis neatkarīgs vērtētājs, izmantojot salīdzināšanas metodi, kura balstās uz 
nesen veiktajiem (starp neatkarīgām pusēm) tirgus darījumiem ar līdzīgiem transporta līdzekļiem. transporta līdzekļu 
vērtēšana tika veikta uz 2011. gada 7. septembri.

29. nematerIālIe aKtĪVI
KoncernS BanKa

Programmatūra
lVl

Programmatūra
lVl

Sākotnējās izmaksas

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

iegādātie 639 304 639 304

izslēgtie (66 397) (66 397)

2011. gada 31. decembrī 3 223 635 3 223 171

iegādātie 534 168 534 168

izslēgtie (8 277) (8 277)

2012. gada 31. decembrī 3 749 526 3 749 062

amortizācija

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

amortizācija (171 649) (171 541)

izslēgtie 66 397 66 397

2011. gada 31. decembrī (361 811) (361 347)

amortizācija (182 953) (182 953)

izslēgtie 8 277 8 277

2012. gada 31. decembrī (536 487) (536 023)

atlikusī vērtība

2010. gada 31. decembrī 2 394 169 2 394 061

2011. gada 31. decembrī 2 861 824 2 861 824

2012. gada 31. decembrī 3 213 039 3 213 039

30. nāKamo PerIodu IZdeVumI un uZKrātIe IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012
lVl

31.12.2012
lVl

31.12.2011
lVl

31.12.2011
lVl

nākamo periodu izdevumi 608 168 607 701 442 104 441 424

citi uzkrātie ienākumi 617 734 622 134 462 303 462 303

1 225 902 1 229 835 904 407 903 727

speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (1 901) (1 901) (30 515) (30 515)

1 224 001 1 227 934 873 892 873 212



K o n c e r n a  K o n s o l i d ē t o  u n  B a n K a s  a t s e v i š ķ o 
f i n a n š u  p ā r s K a t u  p i e l i K u m s 

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

K o n c e r n a  K o n s o l i d ē t o  u n  B a n K a s  a t s e v i š ķ o 
f i n a n š u  p ā r s K a t u  p i e l i K u m s 

par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī

84 85

31. PārējIe aKtĪVI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

debitori 418 655 192 167 310 891 227 157

dārgmetāli 259 717 259 717 141 012 141 012

nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 156 498 156 498 367 880 367 880

samaksātie avansi 129 889 110 156 91 612 84 358

nauda ceļā (korespondentkonta papildināšana) 110 012 110 012 1 091 671 1 091 671

pvn priekšnodoklis 36 707 - 100 819 24 894

naudas līdzekļi garantiju fondos 13 317 13 317 7 919 7 919

pārējie pārmaksātie nodokļi 61 204 60 513 36 476 36 476

pārējie 5 672 5 672 6 806 6 110

1 191 671 908 052 2 155 086 1 987 477

speciālie uzkrājumi (14. pielikums) (101 252) (101 252) (140 376) (140 376)

1 090 419 806 800 2 014 710 1 847 101

32. SaIStĪBaS Pret KredĪtIeStādēm
KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

saistības uz pieprasījumu 257 556 988 721

termiņsaistības - 8 248 758

257 556 9 237 479

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

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

latvijas republikā reģistrētās kredītiestādes 52 310 458 371

citu es dalībvalstu kredītiestādes - 765

citu ne-esao dalībvalstu kredītiestādes 205 246 8 778 343

257 556 9 237 479
2012. gada 31. decembrī saistības pret kredītiestādēm neietver noguldījumus, kas kalpo par kredītu nodrošinājumu 

(ķīlu). 2011. gada 31. decembrī saistības pret valstīs, kas nav esao dalībvalstis, reģistrētajām kredītiestādēm ietver nogul-
dījumus par kopējo summu lvl 8 111 651, kas kalpo par kredītu nodrošinājumu (ķīlu).

Saistību pret kredītiestādēm koncentrācija
2012. gada 31. decembrī saistības pret divām kredītiestādēm atsevišķi pārsniedza vairāk kā 10% no saistībām pret 

kredītiestādēm kopā un veidoja atlikumu lvl 257 492. 2011. gada 31. decembrī – ar trijām kredītiestādēm kopsummā  
lvl 8 247 339.

33. noGuldĪjumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

Pieprasījuma noguldījumi
privāto sabiedrību 110 227 108 110 228 540 117 702 232 117 708 097
finanšu institūciju 7 497 242 7 497 242 960 841 960 841
vietējo valdību 1 861 331 1 861 331 3 620 425 3 620 425
sabiedrisko organizāciju 110 935 110 935 66 708 66 708
valsts sabiedrību 29 927 29 927 400 464 400 464
centrālo valdību 130 130 19 19
privātpersonu 16 435 481 16 435 481 12 540 451 12 540 451

136 162 154 136 163 586 135 291 140 135 297 005
termiņnoguldījumi
privāto sabiedrību 20 411 869 20 411 869 30 232 939 30 232 939
vietējo valdību 10 850 014 10 850 014 10 850 014 10 850 014
finanšu institūciju 4 540 574 4 540 574 243 047 243 047
privātpersonu 18 700 439 18 700 439 19 271 015 19 271 015

54 502 896 54 502 896 60 597 015 60 597 015
noguldījumi kopā 190 665 050 190 666 482 195 888 155 195 894 020

procentus par norēķinu kontiem banka izmaksā ar nosacījumu, ka kontos tiek uzturēts noteiktais minimālais atlikums.
Bloķēti konti
2012. gada 31. decembrī banka turēja bloķētos klientu noguldījumus lvl 22 891 561 apmērā (2011. gada 31. de-

cembrī: lvl 25 907 023). šie atlikumi bija iesaldēti kā nodrošinājums bankas izsniegtajiem kredītiem un galvojumiem.
tekošo kontu un klientu noguldījumu koncentrācija
2012. gada 31. decembrī bankai nebija klienti, kuru kontu atlikums pārsniedz 10% no kopējiem klientu noguldīju-

miem. 2011. gada 31. decembrī bankai nebija klienti, kuru kontu atlikums pārsniedz 10% no kopējiem klientu nogul-
dījumiem.

34. uZKrātIe IZdeVumI, uZKrājumI un nāKamo PerIodu IenāKumI
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem 162 961 162 961 158 733 158 733
aprēķinātie procenti, kas maksājami noguldījumu garantiju fondā 148 362 148 362 88 823 88 823
uzkrājumi pārējiem maksājumiem 396 401 394 515 163 611 162 367
pārējie uzkrātie izdevumi 24 829 24 829 166 829 166 829
nākamo periodu ienākumi 75 765 75 765 69 341 69 341

808 318 806 432 647 337 646 093

35. PārējāS SaIStĪBaS
KoncernS BanKa KoncernS BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

31.12.2011 
lVl

naudas līdzekļi līdz saņēmēja noskaidrošanai 228 248 228 248 76 871 76 871
nepabeigtie tagadnes valūtas maiņas (spot) darījumi 92 644 92 644 256 462 256 462
personāla atalgojums 77 984 77 984 71 012 71 012
pārējie kreditori 364 017 59 747 332 031 121 610

762 893 458 623 736 376 525 955
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36. PaKārtotāS SaIStĪBaS
pakārtotiem noguldījumiem ir noteikts fiksēts atmaksas termiņš pieci gadi no to noslēgšanas brīža un tie ir atgriežami 

pirms termiņa tikai bankas likvidācijas vai bankrota gadījumā pirms bankas akcionāru prasību apmierināšanas.
2012. gada 31. decembrī bankai bija viens klients, kura noguldījuma īpatsvars kopējā subordinēto noguldījumu apjo-

mā pārsniedza 10%

KoncernS un BanKa

noguldītājs Valūta Summa valūtā Procentu likme
aizņēmuma līguma 
noslēgšanas datums atmaksas termiņš

Summa 
31.12.2010 

lVl

jana belokoņa eur 1 000 194 0.070 06.06.2012 06.06.2019 702 941

Kopā 702 941

KoncernS un BanKa

31.12.2012 
lVl

31.12.2011 
lVl

latvijas rezidentu

Privāto sabiedrību 13 405 13 399

Privātpersonu 1 168 383 465 429

Сitu valstu rezidentu

Privātpersonu 2 945 893 1 864 032

4 127 681 2 342 860

37. KaPItālS un reZerVeS
reģistrētajā un apmaksātajā pamatkapitālā izmaiņas nav notikušas un tā apjoms ir saglabājies 2011. gada līmenī. Вan-

kas pamatkapitāls ir lvl 20 772 105, kas sadalās 4 154 421 parastās akcijās ar vienādām balsstiesībām (2011: 20 772 105 
un 4 154 421).

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 (2011. gada 31. decembrī - 545 tūk-
stošu latu). 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 2010. gada 31. decembrī 4 154 421 20 772 105
neapmaksātais pamatkapitāls 2010. gada 31. decembrī - (3 937 492)
Kopā apmaksātais pamatkapitāls 2010. gada 31. decembrī 4 154 421 16 834 613
apmaksāta pamatkapitāla palielināšana - 3 937 492
Kopā apmaksātais pamatkapitāls 2011. gada 31. decembrī 4 154 421 20 772 105
Kopā apmaksātais pamatkapitāls 2012. gada 31. decembrī 4 154 421 20 772 105

akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir:
31.12.2012 31.12.2011

Valērijs Belokoņs 69.89% 69.89%
Vilorijs Belokoņs 30.01% 30.01%

38. 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
31.12.2012 

lVl
31.12.2012 

lVl
31.12.2011 

lVl
31.12.2011 

lVl
Galvojumi un garantijas 13 036 699 13 036 699 13 054 725 13 054 725
Iespējamās saistības pret klientiem 15 255 661 15 339 823 7 437 180 8 514 476
saistības izsniegt kredītus 9 353 528 9 437 690 4 795 519 5 872 815
neizmantotie kredītkaršu limiti 563 233 563 233 579 104 579 104
citas iespējamās saitsības 5 338 900 5 338 900 2 062 557 2 062 557

28 292 360 28 376 522 20 491 905 21 569 201

39. 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 uz-
ņеmas tās klienti. 2012. gada 31. decembrī trasta operācijās ieguldītie naudas līdzekļi sastādīja lvl 43 689 723. 2011. gada 
31. decembrī trasta līgumu kopsumma bija lvl 50 784 150.

40. tIeSVedĪBa
koncerna un bankas saimnieciskās darbības gaitā pastāv risks, ka tie tiks iesaistīti tiesas procesos. vadība pauž viedok-

li, ka pilna atbildība (ja tāda rodas) saistībā ar minētiem tiesas procesiem vai sūdzībām neradīs būtisku negatīvu ietekmi 
uz bankas finansiālo stāvokli vai saimniecisko darbību nākotnē. uzkrājumi nebija izveidoti uz 2012. gada 31. decembri un 
2011. gada 31. decembri.
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41. InFormācIja Par BanKaS PerSonālu 
 un VadĪBaI IZmaKSājamo atalGojumu
2012. gadā bankas darbinieku vidējais skaits palielinājās līdz 230 (2011. gadā – 224). bankas izdevumi padomes un 

valdes locekļu atalgojumam bija sekojoši:
31.12.2012 

lVl
31.12.2011 

lVl
padomes locekļi 136 837 129 163
valdes locekļi 262 016 243 002

398 853 372 165

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 
noteikumu 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 
akcionārus.

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.

bankā nav izveidota atalgojuma komiteja, ņemot vērā bankas apmērus un lēmumu pieņemšanas specifiku.
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atalgojuma saikni ar darbības rezultātiem nodrošina atalgojuma sistēmas elementi (piemaksa, prēmijas un bonusi), 
kuri tiek noteikti, balstoties uz bankas kopējiem finanšu rādītājiem, struktūrvienībās sasniegtajiem finanšu un nefinanšu 
rādītājiem, kā arī darbinieku individuāli sasniegtajiem finanšu un nefinanšu rādītājiem.

Bankā sekojošie darbības rezultāti (finanšu un nefinanšu rādītāji), kā arī rādītāji, pamatojoties uz kuriem dar-
binieki iegūst neatsaucamas tiesības uz mainīgās daļas elementu, veido pamatojumu atalgojuma mainīgās daļas 
elementu un citu 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 (nebūtiska, būtiska un īpaši augsta) un nosaka šādu atalgoju-
ma 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 administrē-

šanas 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 administrē-

šanas 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.

informācija par iestādes riska profilu ietekmējošo amatu atalgojumu:

atalgo- 
juma 

nemai-
nīgā daļa

atalgo- 
juma 

mai nīgā 
daļa

atalgojuma mainī- 
gās daļas elementi 

(nauda, akcijas, 
akciju opcijas)

neizmaksātās 
atalgojuma 

mainīgās daļas 
atliktās daļas 

apmērs

2012. gadā piešķir- 
tās atalgojuma 
mainīgās daļas 

atliktās daļas 
apmērs

*2012. gadā 
izmaksā- 
tie darbā 

pieņemšanas 
pabalsti 
(bruto)

** 2012. 
gadā 

izmaksātie 
atlaišanas 

pabalsti

2012. gadā 
garantēta 

apmēra 
atalgojuma 

mainīgās daļas 
apmērs

2012. gadā 
noteiktais 
ar pensio- 

nēšanos 
saistīto labumu 

apmērs

lVl lVl

amatu grupas

valde (7) 201 128 60 888 tikai nauda - - - - - -

iekšējās kontroles 
funkcijas (3) 61 095 9 375 tikai nauda - - - - - -

pārējie (4) 101 362 15 505 tikai nauda - - - - - -

darbības veidi

ieguldījumu 
pakalpojumi (3) 88 318 13 492 tikai nauda - - - - - -

privātpersonu vai 
mazo un vidējo 
komercsabiedrību 
apkalpošana (3) 93 563 25 646 tikai nauda - - - - - -

aktīvu 
pārvaldīšana (3) 79 021 25 017 tikai nauda - - - - - -

uzskaites  
un kontroles 
funkcijas (5) 102 683 21 613 tikai nauda - - - - - -

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

informācija par iestādes darbinieku atalgojumu:
nodarbināto skaits (pilna darba 

laika ekvivalenta izteiksmē)
Kopējais atalgojums  

par 2012. gadu
atalgojuma 

mainīgā daļa

lVl lVl

darbības veidi

ieguldījumu pakalpojumi 19 195 856 27 395

privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana 49 770 623 110 640

aktīvu pārvaldīšana 11 176 870 35 097

uzskaites funkcija un juridiskā funkcija 36 377 855 60 901

iekšējās kontroles funkcijas un darījumu kontroles funkcijas 19 231 339 35 128

administratīvās un atbalsta funkcijas 118 1 087 766 175 737

42. darĪjumI ar SaIStĪtām PerSonām
neatmaksātās parāda summas pēc stāvokļa 2012. gada 31. decembrī un peļņā vai zaudējumos atspoguļotās darījumu 

ar pārējām saistītām personām summas par gadu, kas beidzās 2012. gada 31. decembrī, ir sekojošas:
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2012. gada 31. decembrī
KoncernS un BanKa

meitas 
sabiedrība 

lVl

asociēta 
sabiedrība 

lVl

akcionāri, 
рadomes un 

valdes locekļi 
lVl

Pārējie 
vadošie 

darbinieki 
lVl

Pārējie 
lVl

Kopā 
lVl

Prasības pret kredītiestādēm
pārskata perioda sākumā - - - - 43 43
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - - - (1) (1)
pārskata perioda beigās - - - - 42 42
Kredīti
pārskata perioda sākumā 1 643 959 16 230 468 564 - 358 612 2 487 365

Kredīti 2 043 193 16 230 468 564 - 358 612 2 886 599
Speciālie uzkrājumi (399 234) - - - - (399 234)

izsniegtie pārskata periodā 675 720 1 724 253 409 - 37 093 967 946
atmaksātie pārskata periodā (537 009) - (289 597) - (390 259) (1 216 865)
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - 100 - (5 002) (4 902)
izmaiņas ar banku saistīto personu grupā (384 187) - - - 2 303 789 1 919 602
pārskata perioda beigās 1 398 483 17 954 432 476 - 2 304 233 4 153 146

Kredīti 1 676 961 17 954 432 476 - 2 304 233 4 431 624
Speciālie uzkrājumi (278 478) - - - - (278 478)

procentu ienākumi 54 747 1 724 15 405 - 182 591 254 467
Pārējie aktīvi

pārskata perioda sākumā 37 474 - - - - 37 474
izsniegtie pārskata periodā 126 - - - - 126
atmaksātie pārskata periodā (37 474) - - - - (37 474)
pārskata perioda beigās 126 - - - - 126
Galvojumi (garantijas)
pārskata perioda sākumā - - - - 10 591 10 591
dzēstie pārskata periodā - - - - (10 591) (10 591)
pārskata perioda beigās - - - - - -
Pakārtotās saistības
pārskata perioda sākumā - - - - 154 078 154 078
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - - - (952) (952)
pārskata perioda beigās - - - - 153 126 153 126
noguldījumi
pārskata perioda sākumā 5 865 - 521 599 94 111 1 193 431 1 815 006
atlikumu pieaugums pārskata periodā 986 244 - 13 820 791 632 440 30 998 219 46 437 694
atlikumu sarukums pārskata periodā (990 410) - (13 770 428) (677 020) (31 387 371) (46 825 229)
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - 15 - 10 091 10 106
izmaiņas ar banku saistīto personu grupā (267) - - - (30 818) (31 085)
pārskata perioda beigās 1 432 - 571 977 49 531 783 552 1 406 492
procentu izdevumi 6 - 21 954 3 730 16 460 42 150
Pakārtotās saistības
pārskata perioda sākumā - - 7 028 - 13 142 20 170
atlikumu pieaugums pārskata periodā - - 45 - 703 203 703 248
pārskata perioda beigās - - 7 073 - 716 345 723 418
procentu izdevumi - - 365 - 26 278 26 643

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

2011. gada 31. decembrī
KoncernS un BanKa

meitas 
sabiedrība 

lVl

asociēta 
sabiedrība 

lVl

akcionāri, 
рadomes un 

valdes locekļi 
lVl

Pārējie 
vadošie 

darbinieki 
lVl

Pārējie 
lVl

Kopā 
lVl

Prasības pret kredītiestādēm
pārskata perioda sākumā - - - - 43 43
pārskata perioda beigās - - - - 43 43
Kredīti
pārskata perioda sākumā 1 326 927 5 296 463 157 - 377 631 2 173 011

Kredīti 1 682 592 5 296 463 157 - 377 631 2 528 676
Speciālie uzkrājumi (355 665) - - - - (355 665)

izsniegtie pārskata periodā 786 467 16 794 425 676 590 21 357 1 250 884
atmaksātie pārskata periodā (425 866) (5 860) (420 354) (590) (40 384) (893 054)
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - 85 - 8 93
speciālо uzkrājumu izmaiņas (43 569) - - - - (43 569)
pārskata perioda beigās 1 643 959 16 230 468 564 - 358 612 2 487 365

Kredīti 2 043 193 16 230 468 564 - 358 612 2 886 599
Speciālie uzkrājumi (399 234) - - - - (399 234)

procentu ienākumi 39 514 726 16 886 - 26 604 83 730
Pārējie aktīvi
pārskata perioda sākumā 37 474 - - - - 37 474
pārskata perioda beigās 37 474 - - - - 37 474
Galvojumi (garantijas)
pārskata perioda sākumā - - - - 10 591 10 591
pārskata perioda beigās - - - - 10 591 10 591
Saistības pret kredītiestādēm
pārskata perioda sākumā - - - - 152 630 152 630
atlikumu pieaugums pārskata periodā - - - - 739 739
atlikumu sarukums pārskata periodā - - - - (1) (1)
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - - - 710 710
pārskata perioda beigās - - - - 154 078 154 078
procentu izdevumi - - - - 1 1
noguldījumi
pārskata perioda sākumā 138 779 - 1 648 013 104 435 8 863 125 10 754 352
atlikumu pieaugums pārskata periodā 596 259 16 675 9 811 222 554 929 41 786 799 52 765 884
atlikumu sarukums pārskata periodā (729 173) (16 675) (10 937 995) (565 253) (49 507 646) (61 756 742)
starpība no ārvalstu valūtas kursu svārstībām - - 359 - 51 153 51 512
pārskata perioda beigās 5 865 - 521 599 94 111 1 193 431 1 815 006
procentu izdevumi - - 25 510 6 381 38 333 70 224
Pakārtotās saistības
pārskata perioda sākumā - - 7 028 - 13 142 20 170
atlikumu pieaugums pārskata periodā - - 562 - 1 051 1 613
atlikumu sarukums pārskata periodā - - (562) - (1 051) (1 613)
pārskata perioda beigās - - 7 028 - 13 142 20 170
Procentu izdevumi - - 562 - 1 051 1 613

visi darījumi ar saistītām personām veikti atbilstoši darījumu starp nesaistītām pusēm nosacījumiem.
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43. KaPItāla PIetIeKamĪBaS aPrēĶInS
finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kapitāla prasības bankai kopumā un uzrauga šo prasību ievērošanu.
bankas kapitāla pietiekamības rādītājs atspoguļo kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredīta un 

tirgus riskiem, kas saistīti ar aktīviem un ārpusbilances posteņiem. saskaņā ar finanšu un kapitāla tirgus komisijas notei-
kumiem kapitāla pietiekamības rādītājs nedrīkst būt mazāks par 8%.

banka arī uzrauga tās kapitāla pietiekamības līmeni, 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 vie-
nošanos, uz 2012. gada 31. decembri:

KoncernS BanKa
lVl lVl

Pašu kapitāla aprēķina kopsavilkums
apmaksātais pamatkapitāls 20 772 105 20 772 105
rezerves kapitāls 545 024 545 024
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 1 689 966 1 673 567
pārskata gada peļņa 437 239 393 533
nemateriālie aktīvi (3 213 039) (3 213 039)
tiesību aktos noteiktais specifiskais pirmā līmeņa kapitāla samazinājums (12 871) (12 871)
atskaitot ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas efektu (706 752) (365 676)
Pirmā līmeņa kapitāls 19 511 672 19 792 643
subordinētais kapitāls 2 662 131 2 662 131
tiesību aktos noteiktais specifiskais otrā līmeņa kapitāla samazinājums (12 871) (12 871)
otrā līmeņa kapitāls 2 649 260 2 649 260
Pašu kapitāls kopā 22 160 932 22 441 903
bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība, t.sk. riska darījumu kategoriju sadalījumā: 9 359 999 9 332 749

Centrālās valdības vai centrālās bankas 21 674 21 674
Iestādes 1 913 453 1 913 453
Komercsabiedrības 4 356 971 4 472 216
Kavētie riska darījumi 1 055 981 1 055 981
Augsta riska kategorijas riska darījumi 42 168 42 168
Citi posteņi 1 969 752 1 827 257

tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 331 629 331 629
operacionālā riska kapitāla prasība 1 251 664 1 248 031
Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums 10 943 292 10 912 409
KaPItāla PIetIeKamĪBaS rādĪtājS
2012. gada 31. decembrī 16.20% 16.45%
KaPItāla PIetIeKamĪBaS rādĪtājS
2011. gada 31. decembrī 17.75% 17.89%

riska svērtie aktīvi tiek aprēķināti atbilstoši riska pakāpju hierarhijai. šīs svara kategorijas tiek klasificētas, pamatojo-
ties uz katra aktīva un katra darījuma partnera raksturīgām īpašībām, kuras atspoguļo kredītrisku, tirgus risku un cita vei-
da 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 poten-
ciālo 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 bei-
dzās 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31.decembrī.

44.  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.

2012. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI

uz 
pieprasījumu 

lVl

līdz vienam 
mēnesim 
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša 
līdz  

3 mēnešiem 
lVl

no  
3 mēnešiem 

līdz 6 
lVl

no  
6 mēnešiem 

līdz 1 gadam 
lVl

no 1 gada  
līdz  

5 gadiem 
lVl

5 gadi  
un vairāk 

lVl

Bez noteiktā 
dzēšanas 

termiņa vai 
lVl

KoPā
lVl

kase un prasības uz pieprasījumu  
pret latvijas Вanku 27 205 755 80 - - - - - - 27 205 835

prasības pret kredītiestādēm 88 926 148 5 313 958 - - - - - 6 304 505 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 123 243 1 043 498 6 574 - - - 13 141 - 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 1 123 243 - - - - - 13 141 - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - 1 043 498 6 574 - - - - - 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - - 1 572 679 - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 92 143 289 531 1 089 873 2 769 820 2 263 803 54 375 - 6 559 545

kredīti 12 893 638 7 420 657 6 233 974 4 465 991 14 412 004 11 917 227 1 700 518 2 730 970 61 774 979

nefinanšu aktīvi 352 990 298 411 24 648 527 201 63 502 9 293 - 20 398 397 21 674 442

Kopā aktīvi 130 501 774 14 168 747 6 554 727 6 083 065 17 245 326 14 190 323 3 340 713 29 433 872 221 518 547

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 257 556 - - - - - - - 257 556

noguldījumi 136 294 903 23 964 609 10 037 855 2 703 563 12 631 715 2 308 877 2 723 528 - 190 665 050

atvasinātie finanšu instrumenti - 416 192 105 665 - - - - - 521 857

pakārtotās saistības - 4 022 12 396 9 637 127 3 398 695 702 804 - 4 127 681

nefinanšu saistības 2 080 356 304 704 149 7 829 12 560 54 610 617 16 716 2 477 541

kapitāls un rezerves - - - - - - - 23 468 862 23 468 862

Kopā pasīvi 138 632 815 24 689 527 10 156 065 2 721 029 12 644 402 5 762 182 3 426 949 23 485 578 221 518 547

Galvojumi un iespējamās saistības* 14 219 512 - - - - - - - 14 219 512

likviditātes neto pozīcija (22 350 553) (10 520 780) (3 601 338) 3 362 036 4 600 924 8 428 141 (86 236) x x

* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 12 404 433. Zelta vērtība sastāda 
LVL 1 668 415.

2011. gada 31. decembrī
aktīvi 141 804 842 12 140 779 6 411 433 6 426 728 19 823 045 20 615 308 215 255 25 251 157 232 688 547

pasīvi 135 279 697 11 677 356 6 182 489 15 344 024 19 873 981 16 837 392 40 964 27 452 644 232 688 547

Galvojumi un iespējamās saistības* 7 402 762 - - - - - - - 7 402 762

likviditātes neto pozīcija (877 617) 463 423 228 944 (8 917 296) (50 936) 3 777 916 174 291 x x

* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 11 595 588. Zelta vērtība sastāda 
LVL 1 493 555.
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2012. gada 31. decembrī

BanKa

aKtĪVI

uz 
pieprasījumu 

lVl

līdz vienam 
mēnesim 
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša 
līdz  

3 mēnešiem 
lVl

no  
3 mēnešiem 

līdz 6 
lVl

no  
6 mēnešiem 

līdz 1 gadam 
lVl

no 1 gada  
līdz  

5 gadiem 
lVl

5 gadi  
un vairāk 

lVl

Bez noteiktā 
dzēšanas 

termiņa vai 
lVl

KoPā
lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret latvijas 
Вanku 27 205 055 80 - - - - - - 27 205 135

prasības pret kredītiestādēm 88 926 148 5 313 958 - - - - - 6 304 505 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 123 243 1 043 498 6 574 - - - 13 141 - 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 1 123 243 - - - - - 13 141 - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - 1 043 498 6 574 - - - - - 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - - 1 572 679 - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 92 143 289 531 1 089 873 2 769 820 2 263 803 54 375 - 6 559 545

kredīti 12 926 160 7 927 988 6 233 974 4 790 453 14 897 365 11 966 034 1 700 518 2 730 970 63 173 462

nefinanšu aktīvi 110 011 298 411 24 648 527 201 26 795 9 293 - 18 898 755 19 895 114

Kopā aktīvi 130 290 617 14 676 078 6 554 727 6 407 527 17 693 980 14 239 130 3 340 713 27 934 230 221 137 002

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 257 556 - - - - - - - 257 556

noguldījumi 136 296 335 23 964 609 10 037 855 2 703 563 12 631 715 2 308 877 2 723 528 - 190 666 482

atvasinātie finanšu instrumenti - 416 192 105 665 - - - - - 521 857

pakārtotās saistības - 4 022 12 396 9 637 127 3 398 695 702 804 - 4 127 681

nefinanšu saistības 1 776 086 302 818 149 7 829 12 560 54 610 617 - 2 154 669

kapitāls un rezerves - - - - - - - 23 408 757 23 408 757

Kopā pasīvi 138 329 977 24 687 641 10 156 065 2 721 029 12 644 402 5 762 182 3 426 949 23 408 757 221 137 002

Galvojumi un iespējamās saistības* 14 303 674 - - - - - - - 14 303 674

likviditātes neto pozīcija (22 343 034) (10 011 563) (3 601 338) 3 686 498 5 049 578 8 476 948 (86 236) x x

* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 12 404 433. Zelta vērtība sastāda 
LVL 1 668 415.

2011. gada 31. decembrī
aktīvi 141 778 181 12 683 793 6 411 433 6 394 643 20 959 113 20 545 966 215 255 23 468 818 232 457 202

pasīvi 135 083 828 11 676 112 6 182 489 15 343 521 19 865 797 16 837 392 40 964 27 427 099 232 457 202

Galvojumi un iespējamās saistības* 8 480 058 - - - - - - - 8 480 058

likviditātes neto pozīcija (1 785 705) 1 007 681 228 944 (8 948 878) 1 093 316 3 708 574 174 291 x x

* Galvojumi un iespējamās saistības ir samazinātas par izsniegto garantiju un kreditu, kas nodrošināti ar Bankā izvietotajiem noguldījumiem, summu un sastāda LVL 11 595 588. Zelta vērtība sastāda 
LVL 1 493 555.

45.  FInanŠu SaIStĪBu lĪGumoS noteIKto 
 nedISKontēto naudaS PlŪSmu analĪZe
bankas finanšu saistību līgumos noteikto nediskontēto naudas plūsmu analīze:

2012. 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 257 556 - - - - 257 556 257 556

klientu tekošie konti un noguldījumi 160 278 913 10 088 368 2 730 592 12 967 625 6 369 169 192 434 667 190 666 482

pārējie aizņēmumi 4 022 12 396 9 637 127 5 118 572 5 144 754 4 127 681

atvasinātās saistības

- ieplūde (161 505 845) - - - - (161 505 845) -

- aizplūde 162 027 702 - - - - 162 027 702 521 857

Kopā 161 062 348 10 100 764 2 740 229 12 967 752 11 487 741 198 358 834 195 573 576

ar kredītiem saistītās saistības 28 376 522 - - - - - -

2011. gada 31. decembrī

neatvasinātās saistības

kredītiestāžu konti un noguldījumi 1 125 260 1 988 841 - - 6 143 800 9 257 901 9 237 479

klientu tekošie konti un noguldījumi 148 155 950 4 220 864 15 498 879 20 208 229 8 962 170 197 046 092 195 894 020

pārējie aizņēmumi 302 10 323 8 283 108 2 951 959 2 970 975 2 342 860

atvasinātās saistības

- ieplūde (11 026 146) - - - - (11 026 146) -

- aizplūde 11 047 193 - - - - 11 047 193 21 047

Kopā 149 302 559 6 220 028 15 507 162 20 208 337 18 057 929 209 296 015 207 495 406

ar kredītiem saistītās saistības 21 569 201 - - - - - -

analīzes attiecībā uz līgumiskām nediskontētām naudas plūsmām no koncerna un bankas finanšu saistībām būtiski 
neatšķiras.
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46.  aKtĪVu un PaSĪVu analĪZe Pēc ValŪtām
2012. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI lVl eur uSd ruB GBP
citas  

valūtas
KoPā 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret latvijas Вanku 16 088 792 5 830 195 5 230 475 - 35 685 20 688 27 205 835

prasības pret kredītiestādēm 1 500 007 55 315 627 40 499 156 193 049 1 590 611 1 446 161 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 052 574 - 1 133 882 - - - 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 2 502 - 1 133 882 - - - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti 1 050 072 - - - - - 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 117 218 - - 1 328 350 - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - - 6 559 545 - - - 6 559 545

kredīti 111 788 26 186 083 33 753 659 667 1 621 068 101 714 61 774 979

nefinanšu aktīvi 19 273 803 1 244 366 829 300 8 344 59 493 259 136 21 674 442

Kopā aktīvi 38 154 075 88 693 489 88 006 017 202 060 4 635 207 1 827 699 221 518 547

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 126 111 009 144 682 - 1 739 - 257 556

noguldījumi 12 755 134 47 718 829 113 539 391 169 033 13 584 857 2 897 806 190 665 050

atvasinātie finanšu instrumenti 521 857 - - - - - 521 857

pakārtotās saistības - 2 354 133 1 773 548 - - - 4 127 681

nefinanšu saistības 2 049 211 155 357 223 135 15 650 33 760 428 2 477 541

kapitāls un rezerves 23 468 862 - - - - - 23 468 862

Kopā pasīv 38 795 190 50 339 328 115 680 756 184 683 13 620 356 2 898 234 221 518 547

BIlanceS PoZĪcIja (641 115) 38 354 161 (27 674 739) 17 377 (8 985 149) (1 070 535)

nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) 262 910 16 276 182 2 797 825 - (10 024 758) (9 248 305)

nākotnes darījumi (forward) - (54 590 751) 25 684 936 - 18 854 000 10 573 456

tĪrā PoZĪcIja (378 205) 39 592 808 022 17 377 (155 907) 254 616

attiecība pret pašu kapitālu* (%) 0.18% 3.65% 0.08% -0.70%
 
2011. gada 31. decembrī

aktīvi 37 747 489 47 797 735 117 791 806 1 582 313 26 654 914 1 114 290 232 688 547

pasīvi 37 505 761 58 702 598 117 880 428 1 573 981 13 399 161 3 626 618 232 688 547

Bilances pozīcija 241 728 (10 904 863) (88 622) 8 332 13 255 753 (2 512 328)

tīrā pozīcija 348 998 (422 387) 163 932 8 332 (103 355) 113 704

* Pašu kapitāla vērtība 2012. gada 31. decembrī 22 160 932 LVL (2011. gada 31. decembrī: 21 053 045).

2012. gada 31. decembrī
BanKa

aKtĪVI lVl eur uSd ruB GBP
citas  

valūtas
KoPā 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret latvijas Вanku 16 088 092 5 830 195 5 230 475 - 35 685 20 688 27 205 135

prasības pret kredītiestādēm 1 500 007 55 315 627 40 499 156 193 049 1 590 611 1 446 161 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 1 052 574 - 1 133 882 - - - 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 2 502 - 1 133 882 - - - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti 1 050 072 - - - - - 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 127 111 117 218 - - 1 328 350 - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - - 6 559 545 - - - 6 559 545

kredīti 144 310 27 552 046 33 753 659 667 1 621 068 101 712 63 173 462

nefinanšu aktīvi 17 490 075 1 248 766 829 300 8 344 59 493 259 136 19 895 114

Kopā aktīvi 36 402 169 90 063 852 88 006 017 202 060 4 635 207 1 827 697 221 137 002

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 126 111 009 144 682 - 1 739 - 257 556

noguldījumi 12 756 162 47 719 226 113 539 391 169 033 13 584 857 2 897 813 190 666 482

atvasinātie finanšu instrumenti 521 857 - - - - - 521 857

pakārtotās saistības - 2 354 133 1 773 548 - - - 4 127 681

nefinanšu saistības 1 721 939 159 757 223 135 15 650 33 760 428 2 154 669

kapitāls un rezerves 23 408 757 - - - - - 23 408 757

Kopā pasīvi 38 408 841 50 344 125 115 680 756 184 683 13 620 356 2 898 241 221 137 002

BIlanceS PoZĪcIja (2 006 672) 39 719 727 (27 674 739) 17 377 (8 985 149) (1 070 544)

nepabiegtie tagadnes valūtas darījumi (spot) 262 910 16 276 182 2 797 825 - (10 024 758) (9 248 305)

nākotnes darījumi (forward) - (54 590 751) 25 684 936 - 18 854 000 10 573 456

tĪrā PoZĪcIja (1 743 762) 1 405 158 808 022 17 377 (155 907) 254 607

attiecība pret pašu kapitālu* (%) 6.26% 3.60% 0.08% -0.69%

2011. gada 31. decembrī

aktīvi 36 097 262 49 216 618 117 791 806 1 582 313 26 654 914 1 114 289 232 457 202

pasīvi 37 268 884 58 708 124 117 880 428 1 573 981 13 399 161 3 626 624 232 457 202

Bilances pozīcija (1 171 622) (9 491 506) (88 622) 8 332 13 255 753 (2 512 335)

tīrā pozīcija (1 064 352) 990 970 163 932 8 332 (103 355) 113 697

* Pašu kapitāla vērtība 2012. gada 31. decembrī 22 441 903 LVL (2011. gada 31. decembrī: 21 269 936).
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47.  jŪtĪGuma analĪZe

Valūtas risks (ārvalstu valūtas risks)

koncerna kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2012. gada 31. decembrī 
bija 4.34% (2011. gada 31. decembrī: 1.13%).

tabulā norādīts, kā latvijas lata kursa samazinašanās pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu koncerna peļņu 
(lvl):

31.12.2012
eur

31.12.2012
uSd

31.12.2012
GBP

31.12.2011
eur

31.12.2011
uSd

31.12.2011
GBP

valūtas kursi 0.702804 0.531 0.857 0.702804 0.544000 0.840

valūtas pozīcija (lvl) 39 592 808 022 (155 907) (422 387) 163 932 (103 355)

(zaudējumi)/peļņa (lvl) (2 783) (42 825) 13 408 29 685 (8 852) 8 682

bankas kopējās ārvalstu valūtu un zelta atklātās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu 2012. gada 31. decembrī bija 
10.38% (2011. gada 31. decembrī: 5.51%).

tabulā norādīts, kā latvijas lata kursa samazinašanās pret citām valūtām 10% apmērā ietekmētu bankas peļņu 
(lvl):

31.12.2012
eur

31.12.2012
uSd

31.12.2012
GBP

31.12.2011
eur

31.12.2011
uSd

31.12.2011
GBP

valūtas kursi 0.702804 0.531 0.857 0.702804 0.544000 0.840

valūtas pozīcija (lvl) 1 405 158 808 022 (155 907) 990 970 163 932 (103 355)

(zaudējumi)/peļņa (lvl) (98 755) (42 825) 13 408 (69 645) (8 852) 8 682

48.  aKtĪVu un PaSĪVu termIŅanalĪZe, 
 PamatojotIeS uZ Procentu lIKmju IZmaIŅām
nākamā tabula parāda agrāko no līgumiskās procentu likmes pārskatīšanas datumiem vai finanšu aktīvu un saistību 

līgumisko dzēšanas termiņu.
2012. gada 31. decembrī

KoncernS

aKtĪVI

līdz vienam 
mēnesim 
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša 
līdz  

3 mēnešiem 
lVl

no  
3 mēnešiem 

līdz 6 
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 15 822 056 - - - - 11 383 779 27 205 835

prasības pret kredītiestādēm 97 359 695 - - 1 371 247 - 1 813 669 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - - - - 749 292 1 437 164 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - - - - 749 292 387 092 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 1 050 072 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - 1 572 679 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 263 117 1 063 433 2 769 820 2 318 178 144 997 6 559 545

kredīti 7 512 194 6 233 974 5 136 076 14 425 106 12 944 725 15 522 904 61 774 979

nefinanšu aktīvi - - - - - 21 674 442 21 674 442

Kopā aktīvi 120 693 945 6 497 091 6 199 509 18 566 173 16 012 195 53 549 634 221 518 547

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm - - - - - 257 556 257 556

noguldījumi 126 601 763 10 009 326 2 698 074 12 617 587 5 032 117 33 706 183 190 665 050

atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 521 857 521 857

pakārtotās saistības - - - - 4 101 500 26 181 4 127 681

nefinanšu saistības - - - - - 2 477 541 2 477 541

kapitāls un rezerves - - - - - 23 468 862 23 468 862

Kopā pasīvi 126 601 763 10 009 326 2 698 074 12 617 587 9 133 617 60 458 180 221 518 547

Bilances procentu riska jūtīguma analīze (5 907 818) (3 512 235) 3 501 435 5 948 586 6 878 578 (6 908 546)

procentu likmju samazināšana/palielināšana par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) koncerna tīro gada procentu ienākumu par lvl 49 131 
(2011: 115 347 lvl) apmērā.

2011. gada 31. decembrī

aktīvi 137 302 278 6 292 225 6 839 615 16 967 690 20 164 358 45 122 381 232 688 547

pasīvi 119 109 736 6 164 511 15 308 818 19 819 092 16 778 239 55 508 151 232 688 547

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 18 192 542 127 714 (8 469 203) (2 851 402) 3 386 119 (10 385 770)
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2012. gada 31. decembrī

BanKa

aKtĪVI

līdz vienam 
mēnesim 
ieskaitot 

lVl

no 1 mēneša 
līdz  

3 mēnešiem 
lVl

no  
3 mēnešiem 

līdz 6 
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 15 822 056 - - - - 11 383 079 27 205 135

prasības pret kredītiestādēm 97 359 695 - - 1 371 247 - 1 813 669 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - - - - 749 292 1 437 164 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - - - - 749 292 387 092 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 1 050 072 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - - - - 1 572 679 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi - 263 117 1 063 433 2 769 820 2 318 178 144 997 6 559 545

kredīti 8 051 890 6 233 974 5 460 538 14 910 467 12 993 532 15 523 061 63 173 462

nefinanšu aktīvi - - - - - 19 895 114 19 895 114

Kopā aktīvi 121 233 641 6 497 091 6 523 971 19 051 534 16 061 002 51 769 763 221 137 002

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm - - - - - 257 556 257 556

noguldījumi 126 601 763 10 009 326 2 698 074 12 617 587 5 032 117 33 707 615 190 666 482

atvasinātie finanšu instrumenti - - - - - 521 857 521 857

pakārtotās saistības - - - - 4 101 500 26 181 4 127 681

nefinanšu saistības - - - - - 2 154 669 2 154 669

kapitāls un rezerves - - - - - 23 408 757 23 408 757

Kopā pasīvi 126 601 763 10 009 326 2 698 074 12 617 587 9 133 617 60 076 635 221 137 002

Bilances procentu riska jūtīguma analīze (5 368 122) (3 512 235) 3 825 897 6 433 947 6 927 385 (8 306 872)

procentu likmju samazināšana/palielināšana par 100 bāzes punktiem varētu ietekmēt (samazināt/palielināt) bankas tīro gada procentu ienākumu par lvl 40 717 
(2011: 123 299 lvl) apmērā.

2011. gada 31. decembrī

aktīvi 137 844 772 6 292 225 6 839 615 18 068 633 20 164 358 43 247 599 232 457 202

pasīvi 119 109 736 6 164 511 15 308 818 19 819 092 16 778 239 55 276 806 232 457 202

Bilances procentu riska jūtīguma analīze 18 735 036 127 714 (8 469 203) (1 750 459) 3 386 119 (12 029 207)

49. aKtĪVu un PaSĪVu ģeoGrāFISKaIS SadalĪjumS
2012. 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 27 205 835 - - - - 27 205 835

prasības pret kredītiestādēm 1 887 174 89 002 901 3 344 235 6 310 301 - 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 2 502 803 244 34 574 1 331 311 14 825 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 2 502 760 245 34 574 339 063 - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - 42 999 - 992 248 14 825 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 205 861 1 366 818 - - - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 541 850 - - 6 017 695 - 6 559 545

kredīti 23 397 891 20 278 237 5 631 501 2 962 155 9 505 195 61 774 979

nefinanšu aktīvi 20 343 561 1 009 231 24 177 54 120 243 353 21 674 442

Kopā aktīvi 73 584 674 112 460 431 9 034 487 16 675 582 9 763 373 221 518 547

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 52 310 - - 153 190 52 056 257 556

noguldījumi 31 939 635 42 506 890 3 062 272 14 912 580 98 243 673 190 665 050

atvasinātie finanšu instrumenti 94 370 48 974 - 171 469 207 044 521 857

pakārtotās saistības 1 181 788 70 290 - 2 875 603 - 4 127 681

nefinanšu saistības 2 198 381 181 297 23 422 35 397 39 044 2 477 541

kapitāls un rezerves 23 466 807 300 25 1 635 95 23 468 862

Kopā pasīvi 58 933 291 42 807 751 3 085 719 18 149 874 98 541 912 221 518 547

Galvojumi (garantijas) 10 871 816 2 164 883 - - - 13 036 699

iespējamās saistības pret klientiem 2 508 738 6 745 752 32 696 2 895 247 3 073 228 15 255 661

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 13 380 554 8 910 635 32 696 2 895 247 3 073 228 28 292 360

2011. gada 31. decembrī

kopā aktīvi 61 790 001 110 936 057 32 088 161 18 765 613 9 108 715 232 688 547

kopā pasīvi 57 184 707 43 218 067 20 770 602 23 709 885 87 805 286 232 688 547

Galvojumi un iespējamās saistības 11 846 427 4 928 519 106 194 110 879 3 499 886 20 491 905

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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2012. 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 27 205 135 - - - - 27 205 135

prasības pret kredītiestādēm 1 887 174 89 002 901 3 344 235 6 310 301 - 100 544 611

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 2 502 803 244 34 574 1 331 311 14 825 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 2 502 760 245 34 574 339 063 - 1 136 384

Atvasinātie finanšu instrumenti - 42 999 - 992 248 14 825 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 205 861 1 366 818 - - - 1 572 679

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 541 850 - - 6 017 695 - 6 559 545

kredīti 24 796 374 20 278 237 5 631 501 2 962 155 9 505 195 63 173 462

nefinanšu aktīvi 18 564 233 1 009 231 24 177 54 120 243 353 19 895 114

Kopā aktīvi 73 203 129 112 460 431 9 034 487 16 675 582 9 763 373 221 137 002

PaSĪVI

saistības pret kredītiestādēm 52 310 - - 153 190 52 056 257 556

noguldījumi 31 941 067 42 506 890 3 062 272 14 912 580 98 243 673 190 666 482

atvasinātie finanšu instrumenti 94 370 48 974 - 171 469 207 044 521 857

pakārtotās saistības 1 181 788 70 290 - 2 875 603 - 4 127 681

nefinanšu saistības 1 875 509 181 297 23 422 35 397 39 044 2 154 669

kapitāls un rezerves 23 406 702 300 25 1 635 95 23 408 757

Kopā pasīvi 58 551 746 42 807 751 3 085 719 18 149 874 98 541 912 221 137 002

Galvojumi (garantijas) 10 871 816 2 164 883 - - - 13 036 699

iespējamās saistības pret klientiem 2 592 900 6 745 752 32 696 2 895 247 3 073 228 15 339 823

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 13 464 716 8 910 635 32 696 2 895 247 3 073 228 28 376 522

2011. gada 31. decembrī

kopā aktīvi 61 558 656 110 936 057 32 088 161 18 765 613 9 108 715 232 457 202

kopā pasīvi 56 953 362 43 218 067 20 770 602 23 709 885 87 805 286 232 457 202

Galvojumi un iespējamās saistības 12 923 723 4 928 519 106 194 110 879 3 499 886 21 569 201

augstāk norādītā tabula ietver ģeogrāfisko sadalījumu pa tiešo darījuma partneru reģistrācijas valstīm. tas ne obligāti 
atspoguļo galējā darījuma partnera domicilu (mītnes valsti).

50. KredĪtrISKS

nākamajā tabulā ir uzrādīts kredītriskam pakļauto bankas aktīvu maksimālais kredītriska lielums pa finanšu stāvokļa 
pārskata komponentiem, ieskaitot atvasinātajiem finanšu instrumentiem. kredītriska lielums atspoguļots, pamatojoties 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 
31.12.2012 

lVl

neto maksimālais 
kredītrisks 
31.12.2012 

lVl

Bruto maksimālais 
kredītrisks 
31.12.2011 

lVl

neto maksimālais 
kredītrisks 
31.12.2011 

lVl

kase un prasības uz pieprasījumu pret latvijas Вanku 27 205 135 27 205 135 20 846 941 20 846 941

prasības pret kredītiestādēm 104 851 076 100 544 611 123 837 380 123 837 360

tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi 2 186 456 2 186 456 397 883 397 883

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri 1 136 384 1 136 384 375 735 375 735

Atvasinātie finanšu instrumenti 1 050 072 1 050 072 22 148 22 148

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi 1 600 615 1 572 679 193 275 165 579

līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 6 559 545 6 559 545 7 046 386 7 046 386

kredīti 67 144 494 63 190 060 62 734 658 48 753 308

Kopā finanšu aktīvi 209 547 321 201 258 486 215 056 523 201 047 457

Galvojumi (garantijas) 13 036 699 1 726 276 13 054 725 290 370

iespējamās saistības pret klientiem 15 339 823 14 283 643 8 514 476 5 853 698

Kopā galvojumi un iespējamās saistības 28 376 522 16 009 919 21 569 201 6 144 068

maksimālais kredītriska lielums kopā 237 923 843 217 268 405 236 625 724 207 191 525

koncerna un bankas finanšu stāvokļa pārskata komponentu maksimāla pakļautība kredītriskam būtiski neatšķiras.

51. FInanŠu aKtĪVu uIn SaIStĪBu KlaSIFIKācIja 
 un SalĪdZInāŠana ar PatIeSo VērtĪBu

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 pā-
rējiem aizņemtiem līdzekļiem tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām uz pārskata datumu, neatskaitot da-
rījuma izmaksas.

aplēstā patiesā vērtība pārējiem finanšu aktīviem un saistībām, izņemot zemāk aprakstītiem, tiek aprēķināta, pielie-
tojot diskontētās naudas plūsmas metodi, kas balstās uz sagaidāmo nākotnes naudas plūsmu aplēsi, un diskontēšanas lik-
mēm līdzīgiem instrumentiem uz pārskata datumu.
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bankas finanšu aktīvu un saistību aplēstā patiesā vērtība ir sekojoša:

2012. 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 27 205 135 - - 27 205 135 27 205 135
prasības pret kredītiestādēm 100 544 611 - - 100 544 611 100 545 529
tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - 2 186 456 - 2 186 456 2 186 456

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - 1 136 384 - 1 136 384 1 136 384
Atvasinātie finanšu instrumenti - 1 050 072 - 1 050 072 1 050 072

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - 1 572 679 1 572 679 1 572 679
līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 6 559 545 - - 6 559 545 6 559 545
kredīti 63 173 462 - - 63 173 462 63 933 730
Kopā finanšu aktīvi 197 482 753 2 186 456 1 572 679 201 241 888 201 997 280
FInanŠu SaIStĪBaS
saistības pret kredītiestādēm 257 556 - - 257 556 257 556
noguldījumi 190 666 482 - - 190 666 482 191 731 385
atvasinātie finanšu instrumenti - 521 857 - 521 857 521 857
pakārtotās saistības 4 127 681 - - 4 127 681 4 127 681
Kopā finanšu saistības 195 051 719 521 857 - 195 573 576 196 638 479

2011. 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 20 846 941 - - 20 846 941 20 846 941
prasības pret kredītiestādēm 123 837 360 - - 123 837 360 123 833 081
tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi - 397 883 - 397 883 397 883

Tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri - 375 735 - 375 735 375 735
Atvasinātie finanšu instrumenti - 22 148 - 22 148 22 148

pārdošanai pieejami finanšu aktīvi - - 165 579 165 579 165 579
līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi 7 046 386 - - 7 046 386 7 187 574
kredīti 59 746 916 - - 59 746 916 62 100 474
Kopā finanšu aktīvi 211 477 603 397 883 165 579 212 041 065 214 531 532
FInanŠu SaIStĪBaS
saistības pret kredītiestādēm 9 237 479 - - 9 237 479 10 368 104
noguldījumi 195 894 020 - - 195 894 020 196 658 906
atvasinātie finanšu instrumenti - 21 047 - 21 047 21 047
pakārtotās saistības 2 342 860 - - 2 342 860 2 342 860
Kopā finanšu saistības 207 474 359 21 047 - 207 495 406 209 390 917

52. PatIeSāS VērtĪBaS HIerarHIja

tabula parāda koncerna un bankas patiesājā vērtībā uzrādīto finanšu instrumentu analīzi, pielietojot vērtēšanas metodi:

2012. gada 31. decembrī
1. kategorija 

Publicētie cenu 
kotējumi 

lVl

2. kategorija Vērtēšanas metodes, 
kas ir balstītas uz tirgū  
novērojamiem datiem 

lVl

Vērtēšanas metodes,  
kas nav balstītas uz tirgū 

novērojamiem datiem 
lVl

Kopā 
lVl

Finanšu aktīvi

pārdošanai pieejamie aktīvi - 38 468 78 750 117 218

patiesajā vērtībā novērtētie aktīvi ar atspoguļojumu  
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 1 136 384 - - 1 136 384

atvasinātie finanšu instrumenti 6 574 1 043 498 - 1 050 072

1 142 958 1 081 966 78 750 2 303 674

Finanšu saistības

atvasinātie finanšu instrumenti - 521 857 - 521 857

- 521 857 - 521 857

2011. gada 31. decembrī
1. kategorija 

Publicētie cenu 
kotējumi 

lVl

2. kategorija Vērtēšanas metodes, 
kas ir balstītas uz tirgū  
novērojamiem datiem 

lVl

Vērtēšanas metodes,  
kas nav 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 375 735 - - 375 735

atvasinātie finanšu instrumenti 3 295 18 853 - 22 148

379 030 57 321 - 436 351

Finanšu saistības

atvasinātie finanšu instrumenti - 21 047 - 21 047

- 21 047 - 21 047
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1.Кategorijā "publicētie cenu kotējumi" iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas tiek novērtētas, atsaucoties uz publicētiem ko-
tējumiem aktīvā tirgū. finanšu instruments tiek uzskatīts par aktīvā tirgū kotēto instrumentu, ja kotētās cenas ir viegli un regulā-
ri pieejamas biržā, pie dīleriem, brokeriem, industriālām grupām, cenu veidošanas dienestiem 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 patiesā 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 pašreizējiem 
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 ieguldīju-
mu fondos (private equity funds), kuru patiesā vērtība tiek iegūta no fondu pārvaldītājiem; un aktīvi, 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” (3. kategorija) nozīmē, ka patiesās vērtības tiek noteiktas kopu-
mā vai pa daļām, pielietojot vērtēšanas paņēmienu (modeli), kas balstās uz pieņēmumiem, kuru pamatā nav cenas no novēroja-
miem pašreizējiem tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu, kā arī nav uz pieejamiem tirgus datiem balstītās cenas. šajā aktīvu 
kategorijā tiek iekļauti ieguldījumi augsta riska ieguldījumu fondos (hedge funds), ieguldījumi tiešo ieguldījumu fondos (private 
equity funds) un ieguldījumi partnersabiedrības ar ierobežotu atbildību (limited partnerships).


