Dārgakmens simbolizē
mūsu garu un
attieksmi pret darbu.
Tā daudzšķautņainība
simbolizē mūsu pieredzes
daudzveidību un dziļumu.
Caurspīdīgums – darba
stila skaidrību un
atklātību, kā arī mūsu
spēju iekšēji atbalstīt
klientu. Košās krāsas –
tā ir mūsu enerģija un
stimuls palīdzēt klientiem
gūt sekmes.
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интервью

Visvērtīgākais
Romans Surnačovs
Produktu attīstības pārvaldes vadītājs,
gada pārskata 2010 galvenais redaktors

Ikreiz, kad runas aizvirzās pie
vērtībām, man nāk prātā interesanta
līdzība, ar kuras palīdzību kāds
filosofs saviem skolniekiem reiz
centās paskaidrot, kas mūsu dzīvē
ir svarīgs un kas – otršķirīgs. Viņš
paņēma stikla trauku un piepildīja to
ar prāviem akmeņiem. Tad jautāja:
vai trauks ir pilns? Tas bija pilns.
Bet tad viņš pār akmeņiem izbēra
zirņus, kas aizpildīja brīvās vietas.
Un trauks atkal bija pilns. Tad filosofs
paņēma kārbu ar smiltīm un izbēra
tās saturu traukā. Smiltis sabira vēl
atlikušajās brīvajās vietās, un nu
trauks bija pavisam pilns.
“Kālab es to daru?” – viņš vaicāja.
“Vēlos, lai jūs iztēlotos, ka šis trauks
ir jūsu dzīve. Akmeņi ir lietas, kas tajā
ir vissvarīgākās: ģimene, veselība,
draugi, bērni – viss, kas nepieciešams,
lai jūsu dzīve būtu “pilna” arī tad,
ja viss pārējais pazustu. Tāpēc,
izvēloties, kas jūsu dzīvē būs
galvenais, domājiet par akmeņiem;
nosakiet savas prioritātes − viss
pārējais ir tikai smiltis.”

Mūsu “traukā” akmeņi sagūluši
jau sen: esam likuši tos citu pie cita
jau daudzus gadus, izvērtējot, kas
ir vissvarīgākais mums un mūsu
klientiem. Lieko esam bez žēlastības
metuši ārā, bet vērtīgo saudzīgi
glabājuši un vairojuši. Un nu, kad
esam atvēruši savu vērtību krātuvi,
lai paraudzītos, ko mums tajā šo
gadu laikā izdevies sakopot, varam
priecāties, ka tās ir draudzīgums,
uzticamība, elastība, operativitāte,
pretimnākšana. To visu sadarbībā ar
mums visvairāk ciena mūsu klienti.
Tie ir “akmeņi”, kas veido ABLV pa
matu un ir mūsu visvērtīgākais aktīvs.
Taču viss mainās, un mēs saprotam,
ka pienācis laiks jauniem akmeņiem.
Ar to palīdzību mēs ceram kļūt vēl
labāki, spēcīgāki un profesionālāki. To
vēlas gan mūsu klienti, gan mēs paši.
Mēs negribam kļūt citādāki, vienkārši
mēs esam gatavi augt un attīstīties.
Un mūsu jaunie akmeņi ir – intuīcija,
gatavība sadarboties un vērtīgums.
Mēs esam gatavi, ka mūsu ceļš
pretī pārmaiņām nebūs dimantiem
kaisīts, jo saprotam: pārmaiņas
vienmēr ir labas, bet ne vienmēr
nesāpīgas. Un ne velti šis abstraktais
dārgakmens ir kļuvis par bankas
simbolu: mums šķiet, ka tas vislabāk
raksturo mūs pašus – tikpat spilgtus,
daudzšķautņainus un mērķtiecīgus.

ABLV – intuīcija, sadarbība un vērtīgums. Par bankas darbību un vērtībām
stāsta Ernests Bernis, Oļegs Fiļs un Vadims Reinfelds. 2.–19. lpp.
Bankas jaunumi. 20.–21. lpp.
Zīmols: vēsture, ekspertu viedoklis. 22.–31. lpp.
Romantiskā un radošā Rīga. 32.–39. lpp.
Zelts kā vērtība un investīcijas. 40.–45. lpp.
Labdarība: ABLV atbalsts, slaveni mecenāti. 46.–52. lpp.

Intuīcija

Godīgums un intuīcija
Ernests Bernis
ABLV līdzīpašnieks, izpilddirektors (CEO)

ABLV izpilddirektors Ernests Bernis
domā, ka veiksmes atslēga banku
biznesā ir godīgums un intuīcija.
Protams, par svarīgu viņš uzskata arī
spēju domāt, izdarīt loģiskus secinājumus, savietot faktus ar skaitļiem
un salīdzināt konkrēto situāciju ar
iepriekš gūto pieredzi.
Kāpēc jūs uzskatāt, ka godīgumam un
intuīcijai ir tik liela loma?
Būt godīgam pret sevi un patiesam
pret darbiniekiem – tie ir galvenie
savstarpējās uzticēšanās priekšnosa
cījumi. Piemēram, jūs varat saņemt
atskaiti ar skaistām skaitļu virknēm,
no kuras itin nekas nebūs saprotams.
Kam tas vajadzīgs? Daudz svarīgāk, lai
jūsu rīcībā būtu patiesi dati. Ir organi
zācijas, kuru darbinieki baidās uzņem
ties atbildību. Ja darbinieki problēmas
cenšas noslēpt, bet vadība – tās nere
dzēt, tās katrā ziņā uzpeldēs virspusē
un novedīs pie slikta iznākuma. Turklāt,
iespējams, ne tad, kad to risinājums vēl
varētu prasīt salīdzinoši maz pūļu, bet
tad, kad nekas vairs nebūs vēršams
par labu. Godīgums ir cieši saistīts ar
intuīciju, jo intuīcija nespēs norādīt
pareizo ceļu, ja trūks iekšēji godīgas
vēlmes dzirdēt un uztvert arī to, kas
ir neizdevīgs un nepatīkams… Mani
priecē, ka pie mums sanāksmēs bieži
notiek atklāta, var pat teikt, radikāla
viedokļu apmaiņa – strīdamies, pat
lamājamies. Bet tas liecina tikai par vie
nu – cilvēki ar sirdi un dvēseli pārdzīvo
par savu lietu, un viņiem nav vienalga.
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“Cilvēki ar sirdi un dvēseli
pārdzīvo par savu lietu, un
viņiem nav vienalga.”

“Nedrīkst likt likmes tikai uz
sarkano vai melno”

Intuīcija ir gana sarežģīts jēdziens,
ko nereti saista ar iekšējo pārliecību
par pieņemamo lēmumu pareizību.
Kā jums šķiet, vai jums pašam piemīt
biznesa intuīcija?
Dažkārt iekšēji skaidri jūtu: kaut kas
nav tā! Kaut visi apkārt saka pretējo.
Ja runa ir par bankai patiesi svarīgiem
darījumiem un risinājumiem, spon
tanitāte te nav vietā: mēs tos gana
ilgi apspriežam un pārdomājam. Tas
nenozīmē, ka šajā gadījumā intuīcija
tiek izslēgta – vienkārši mēs laika
gaitā esam iemācījušies to savienot
ar biznesa loģiku un savu iepriekšējo
pieredzi, kas noved pie daudz liet
pratīgākiem un labāk pārdomātiem
lēmumiem. Protams, tas ir gluži kas
cits nekā situācija, kad tu pamosties
saulainā rītā, piecelies no gultas un,
dižas idejas apgarots, dodies veikt
biznesa varoņdarbus… Nē, tā tas,
protams, nav [pasmaida]… Bizness ir
sarežģīts, un tajā nedrīkst likt likmes
tikai uz sarkano vai melno.
Kad rodas šaubas – kas var palīdzēt,
ja intuīcija nenāk talkā?
Bez šaubām – spēja domāt, loģiski
spriest, savietot faktus ar skaitļiem un
salīdzināt konkrēto situāciju ar iepriek
šējo pieredzi.
Bet ja atbilstošas pieredzes nav, un
jums un bankai nākas saskarties ar
gluži jaunu situāciju? Tā taču bija, kad
krīzes laikā daudzi pieredzējuši baņķieri
apjuka tirgus negaidītajās reālijās.
Tieši krīzes laikā bija absolūti skaidrs,
kā un ko vajag darīt. Tad nācās ne vien
pieņemt lēmumus, bet arī ticēt, ka tos
izdosies īstenot. Esmu pārliecināts, ka
darbs un bankas vadīšana mierīgākā
laikā var būt pat sarežģītāka nekā
krīzes apstākļos. Jo, pirmkārt, krīze
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“Patlaban mēs patiesi esam ļoti
pārliecināti par saviem spēkiem,
un ABLV jaunā zīmola pirmais
uzdevums ir to pasvītrot.”
liek daudz domāt, un tas vienmēr nāk
par labu pareiziem risinājumiem. Otr
kārt, krīze izkristalizē un izceļ gaismā
problēmas. Tās no maskētām pārtop
acīm redzamās, un jau tas vien ir labi.
Strādājot mierīgā laikā, daudzas lietas
paliek nezināmas, jo ir “zem ūdens”,
un nākas pielikt daudz vairāk pūļu, lai
tās laikus atklātu un novērstu.

No krīzēm – uz pieredzi

Varbūt intuīcija ir spēja laikus 		
paredzēt kļūdas, lai vēlāk nebūtu
jācīnās ar to sekām?
Precīzi paredzēt notikumus ir ārkārtīgi
grūti un dažkārt – neiespējami. Domā
ju, ka mums ir svarīgāk būt gataviem
dažādām neparedzamām situācijām.
Jau ilgi pirms krīzes sākuma mēs pie
ļāvām, ka tā var mūs piemeklēt. Mēs
gatavojāmies Latvijas mēroga krīzei,
bet tās starptautisko vērienu nespēja
paredzēt neviens. Patlaban mūsu vad
līnija ir: izstrādātajam biznesa modelim
jābūt gatavam jebkādām krīzes izpaus
mēm jebkurā laikā.
Jums aiz muguras jau trīs krīzes.
Kura no tām bijusi vissarežģītākā?
Daudziem jau piemirsusies 1995. gada
banku krīze. Tolaik mums ar bankas
līdzīpašnieku Oļegu Fiļu nācās atrast
risinājumu, kā palielināt akcionāru
kapitālu, jo bankai bija vajadzīga
nauda. Mums tas izdevās. 1998. gada
krīze bija gana sarežģīta, bet pēdējā,
2008. gada, krīze tomēr bijusi viena
no vissmagākajām.
Ko šis grūtais laiks devis personiski
jums kā bankas vadītājam?
Pieredzi un vēlreiz pieredzi. Kā arī pār
liecību par saviem spēkiem. Nu, esam
mazliet novājējuši stresa dēļ, bet tas taču
nav nekas briesmīgs [smejas]. Dažkārt
patiesi kumosu bija grūti norīt. Bet, no
otras puses, mēs taču nebijām vienīgie,
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kas nokļuvuši tādā situācijā – un dažu
toreizējo spēlētāju tirgū vairs nav.
Domājat, ka vairs neesošo banku
vadība toreiz pieņēma nepareizus
lēmumus?
No bankas vadītāja ir atkarīgs daudz
kas – taču ne absolūti viss.
Un kas ir atkarīgs no bankas vadītāja?
Tas, kāda kārtība un korporatīvās kul
tūras līmenis valda bankā, kā tiek va
dītas lietas. Kā redzam, krīzi veiksmīgi
pārdzīvojušas tieši tās bankas un
uzņēmumi, kuros ir spēcīga korporatī
vā kultūra, skaidrs vadības modelis, kā
arī uzmanīgi un iekšēji stipri vadītāji.
Viņi pieņēma nepopulārus
lēmumus?
Pirmām kārtām, viņi bija godīgi pret
sevi un situāciju, kādā bija nonākusi
viņu kompānija. Jā, viņiem nācās
pieņemt nepopulārus lēmumus – viņi
to darīja nevis tad, kad tas jau būtu par
vēlu, bet tad, kad tas bija acīm redza
mi nepieciešams.
Vai nācies rīkoties, apslāpējot
emocijas, kas traucē pārdot aktīvus
brīdī, kad to tirgus vērtība krītas?
Banku vadītāji zaudēja milzu līdzek
ļus, jo nebija gatavi pieņemt lēmumu
vajadzīgajā brīdī. Pirms trim gadiem,
visu 2008. gadu, mēs faktiski pārkār
tojām visus darba procesus ABLV.
Tika pārskatīti visi štati, budžeti, or
ganizatoriskie jautājumi. Ir svarīga ne
vien organizācijas vadāmība, bet arī
godīgums, kārtojot iekšējās lietas.
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“Intuīcija un izpratne – lūk, kas atšķir mūs
no citām bankām. Tieši šīs īpašības palīdz
mums saprast, kas ir vissvarīgāk mūsu
klientiem, lai veidotu ar viņiem ciešas
attiecības. Mēs to saucam – vērtīga dalība.”

Zīmola maiņa – iespēja 		
nestāvēt uz vietas

Kā jūs nonācāt pie lēmuma par
ABLV zīmola maiņu?
Šis lēmums brieda divus gadus. Ideja
parādījās vēl ātrāk – jau 2008. gada
beigās, bet mēs vēl nebijām pārlie
cināti, ko mums īsti vajag. Objektīvi
novērtējot situāciju, sapratām, ka
ABLV zīmola maiņa ir nepieciešama
un tā jāveic tagad. Faktiski process
ilga aptuveni gadu.
Bet kāpēc tik ilgi domājāt un par 		
ko šaubījāties?
Drīzāk šaubījāmies ne par to, ka
zīmola maiņu vajag īstenot, bet par
brīdi, kad to sākt.
Bankai ir ne vien jauns logotips, bet
arī jauni kvalitatīvi raksturojumi. Vai
tos būs grūti piepildīt?
Domāju, ka nē. Mums ir zināmi zīmola
pamatuzdevumi, un nu ir svarīgi tos
pareizi īstenot. Mēs pacentāmies iz
darīt tā, lai jaunais zīmols atspoguļotu
visas stiprās puses, kādas mums jau
piemīt. Patlaban mēs patiesi esam ļoti
pārliecināti par saviem spēkiem, un
ABLV jaunā zīmola pirmais uzdevums
ir to pasvītrot.
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Ir mainīts ABLV zīmols. Vai esat
gatavi mainīties arī jūs paši?
Lai gan vadu ABLV jau daudzus gadus,
es pastāvīgi mainos. Laiks nestāv uz
vietas, dzīve rit straujāk, un tās lietas,
ar ko nodarbojāmies pirms gadiem
desmit vai pat pieciem, ir bijušas
daudz vienkāršākas nekā tās, kas
jārisina pašlaik. Mūsu bizness aug,
un kopā ar to arī mēs.
Kādas jūsu personiskās īpašības šajā
laikā ir jūtami mainījušās?
Gan es, gan mani kolēģi esam iegu
vuši vairāk izlēmības, nesaudzības,
pārliecības par saviem spēkiem.
Vēl pirms pieciem gadiem tā nebija.
Šajā laikā notikusi kāda svarīga lieta:
2008. gada krīzē mēs iegājām kā viena
no Latvijas privātbankām, bet no tās
iznācām kā Latvijas lielākā privātban
ka. Un tas panākts, neskatoties uz to,
ka krīze gana nopietni atspoguļojās
mūsu finansēs.

Kad reputācija izšķir visu

Vai mēdzat ieskatīties arī piecus
gadus tālā nākotnē?
Drīzāk mēs vairāk domājam par
šodienu. Mums svarīgi, lai serviss
un produkti, ko piedāvājam patlaban
vai piedāvāsim rīt, būtu mūsu klientu
patiesi pieprasīti – te arī slēpjas banku
biznesa pamatbūtība.
Jūs skaidri zināt, kas tieši klientam
būs vajadzīgs rīt?
To ir vienkārši noskaidrot – vajag
komunicēt ar klientu, būt viņa partne
rim un draugam. Jāsaprot, kā vari būt
klientam noderīgs, jāapmierina viņa
vajadzības un gaidas – gan pakalpoju
mu, gan cenu un laika ziņā.
Ar ko ABLV izceļas konkurentu vidū,
kuri arī piesaista klientus ar cenām un
kvalitatīviem pakalpojumiem?
Ar savu reputāciju – finanšu pasaulē
tai ir ļoti liela nozīme. Mūsu klienti sva
rīgus lēmumus bieži pieņem intuitīvi,
neieslīgstot detaļās un faktiski piekrī
tot mūsu izteiktajiem piedāvājumiem.
Tas iespējams vienīgi tad, ja bankai
ir nevainojama reputācija. Mūsu
privātbaņķieriem ir daudzu gadu
darba pieredze un pārliecība par savu
profesionalitāti, un to jūt arī klienti.
Individuālās apkalpošanas segmentā
mēs jau vienpadsmito gadu pēc kārtas
augam par 40% gadā. Turklāt mums
praktiski nav reklāmas tēriņu šīs kate
gorijas klientu piesaistīšanai.

Vai ir kādas paliekošas vērtības, kas
ABLV būs aktuālas arī pēc 20 gadiem,
neraugoties ne uz kādām pārmaiņām?
Noteikti! Tas ir manis jau pieminētais
godīgums pašiem pret sevi un pret
mūsu klientiem.
Bet vai jūsu personiskās vērtības
dzīves laikā ir mainījušās?
Nē, nav mainījušās. Tās tikai laika gai
tā tikušas nedaudz koriģētas – jo mēs
taču visi pieaugam. Pats galvenais,
svarīgākais un nozīmīgākais manā
dzīvē vienmēr palicis nemainīgs. 		
Tā ir mana ģimene.
Vai šī ir ABLV pēdējā zīmola maiņa?
Esmu pārliecināts, ka nē. Šī ir jau
sestā bankas zīmola maiņa, un pēc
gadiem septiņiem šis jautājums atkal
aktualizēsies. Tagadējā ABLV zīmola
uzdevums ir atrisināt noteiktus uzde
vumus, un kad tie būs atrisināti, katrā
ziņā parādīsies jauni uzdevumi un
jauni izaicinājumi.
Tātad bankām gluži velti piedēvē
konservatīvismu?
Nē, ne velti. Nu kurš gan vēl, izņemot
baņķierus, iet uz darbu ar kaklasaiti!
[Smejas, sakārtojot kaklasaiti.]
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Attiecību
bizness
Oļegs Fiļs
ABLV līdzīpašnieks,
izpilddirektora vietnieks (dCEO)

Pēc ABLV līdzīpašnieka Oļega Fiļa
vārdiem, bankas sekmīgam darbam
vajadzīgi tādi paši priekšnosacījumi
kā futbola vai hokeja spēlei:
profesionāla komanda, kopīgi mērķi
un vēlme uzvarēt. “Sportā daudz kas
atkarīgs no profesionāla vārtsarga.
Un, iespējams, tieši vārtsarga labākās
īpašības – nebaidīties no atbildības
un nepadoties grūtību priekšā
izšķirošos brīžos – man palīdz bankas
vadībā,” viņš saka. Arī bankas jaunās
vērtības – profesionālisms, intuīcija,
gatavība sadarboties – ir izaicinājums
gan bankas darbiniekiem, gan tās
vadībai.
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Plūstošas pārejas zīmē

Klienti raksturo ABLV kā draudzīgu,
elastīgu, ērtu, operatīvu ... 		
Arī jūs tā redzat banku?
Banka strādā jau vairāk nekā
17 gadu, un man ir patīkami, ka
klienti mūs ciena par šīm īpašībām.
Man personiski šie raksturojumi
ļoti patīk, es priecājos, ka mums ir
tāda reputācija, un lepojos, ka tās
veidošanā ir arī mans nopelns.
Tomēr ABLV mainās un, kā liecina
tās attīstības jaunā koncepcija,
izvirza sev vēl augstākus mērķus.
Kādus raksturojumus banka vēlas
nopelnīt nākotnē?
Nestāvēt uz vietas, pastāvīgi
mācīties un ieviest jauninājumus,
kas sasaucas ar pārmaiņām dzīvē
un biznesa vidē – tā, manuprāt, ir
ne tikai norma, bet drīzāk nepie
ciešamība. Protams, mēs saglabāsim
mūsu labākās īpašības, bet kļūsim
vēl pieredzējušāki un daudzpusīgāki.
Elastīgumu nostiprināsim ar pieredzi
un izveidosim “manevrēšanas
brīvību”. Bet blakus raksturojumam
“gatava sadarboties” varam likt
apzīmējumus “kompetenta” un
“konkurētspējīga”. Raksturojumu
“krievu” banka nomainīsim uz
“starptautiska” banka, paplašinot
darbību jaunos reģionos (un tas jau
notiek). Vienkārši pienācis laiks, kad
ABLV pārkāpj līdzšinējās robežas, lai
pārietu augstākā līmenī.
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Pāraugt robežas

Vai liksiet likmi uz ārvalstu
klientiem?
Var sacīt arī tā, kaut gan uzskatu,
ka mums arī līdz šim ir bijis gana
daudz ārvalstu partnerbanku un
klientu. Mūsu klientu bizness attīstās
un kļūst aizvien starptautiskāks.
Līdz ar to arī ABLV jāspēj pareizi
un savlaicīgi reaģēt uz klientu
prasībām. Nav noslēpums, ka
pasaules ekonomika aizvien vairāk
specializējas. Mēs zinām, ka lielāko
daļu patēriņa preču pašlaik ražo
Ķīnā. Tādēļ strauji attīstās loģistika
starp Ķīnu un Eiropu. Piebildīšu, ka
mēs kā viena no pirmajām Latvijas
bankām jau pirms vairākiem gadiem
atvērām rēķinu Ķīnas bankā –
kas mums ļāvis būtiski palielināt
pārskaitījumu operativitāti un
izpildes ātrumu.
Vai nav bijis vēlmes saīsināt ceļu
uz starptautiskās bankas statusu,
pārdodot daļu akciju ārvalstu
investoram?
ABLV īpatnība ir tieši tajā, ka tā ir
privāta banka, kas pieder vietējiem
akcionāriem. Mūsu biznesa modelim
tas ir vairāk piemērots nekā ārvalstu
investora piesaiste, kas, iespējams,
nestu sev līdzi arī kādus neelastīgus
birokrātiskus elementus. Turklāt
mūsu klienti, tāpat kā mēs, ir
privātuzņēmēji, kuriem vieglāk
veidot lietišķas attiecības ar sev garā
līdzīgiem partneriem. ABLV akcionāri
ir pieņēmuši un pieņems lēmumus
patstāvīgi, neatkarīgi no kāda cita.

Konservatīvisms un 		
elastīgums

Kā jums šķiet, vai tāds
bankai klasisks jēdziens kā
“konservatīvisms” jau pieder
vakardienai?
Klientu piesaiste un apkalpošana
šodien no bankām prasa vairāk
atklātības, draudzīguma un
komunikabilitātes – kas ir nedaudz
pretrunā ar priekšstatiem par
konservatīvismu. Taču saglabājas
un ir pat nepieciešams veselīgs
konservatīvisms risku izvērtēšanā.
Un privātbaņķierim, lai viņš viestu
uzticību un nemulsinātu klientu
ar pārmērīgu ekstravaganci vai
familiaritāti, arī ir jāatbilst noteiktam
konservatīvam tēlam un uzvedībai.
Kā, jūsu skatījumā, pēdējos gados
ir mainījusies bankas un klientu
sadarbības formula?
Apkalpošanas vai sadarbības
standartā pēdējo desmit gadu laikā
diezin vai kas ir būtiski mainījies.
Taču mainās pakalpojumi un
klientu vēlmes. Svarīgi, lai šī
sadarbība aizvien paplašinātos un
papildinātos ar jauniem noderīgiem
pakalpojumiem. Un lai tā būtu
neuzbāzīga. Nedrīkst klientam mācīt,
kā jāvada bizness – viņš labāk par
mums zina, kas un kā darāms. Bet
mums jāsaprot, kādi pakalpojumi
viņam reāli vajadzīgi, un tie
kvalitatīvi jāsniedz.

“Mūsu klienti, tāpat kā mēs, ir
privātuzņēmēji, kuriem vieglāk
veidot lietišķas attiecības ar sev 		
garā līdzīgiem partneriem.”
10
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sadarbība

Turēt roku uz pulsa

Vai unikāli risinājumi vajadzīgi
visiem ABLV klientiem – vai
galvenokārt lielajiem klientiem ar
sarežģītu biznesa organizācijas
struktūru?
Te drīzāk ir runa par piedāvājuma
komplektāciju un standarta produktu
un pakalpojumu klāsta variēšanu,
pielāgojot to klienta vajadzībām.
Mēs sekojam līdzi notikumiem
finanšu tirgū un ekonomikā kopumā,
pastāvīgi izstrādājam un ieviešam
jauninājumus. Un vēl: ABLV klients
var uzdot jebkādu ar biznesu saistītu
jautājumu un saņemt uz to atbildi.
Cik klientiem ir svarīgs tāds aspekts
kā bankas akcionāru personiskā
līdzdalība viņu jautājumu un
problēmu risināšanā? Vai jūs
personiski tiekaties ar bankas
klientiem?
Kā bankas vadītājs piedalos tikšanās
reizēs ar klientiem un uzskatu,
ka tas ir ļoti labi un pareizi. Tas
palīdz man būt lietas kursā par
notikumiem un tendencēm, un
bankas darbiniekiem dod pārliecību,
ka arī vadība iekļaujas komandā,
kas iet uz vienu mērķi. Jo banku
bizness neapšaubāmi ir attiecību un
uzticēšanās bizness, un klienti ļoti
novērtē, ja bankas vadība neizvairās
no viņiem, bet ir atvērta kontaktiem.
Tomēr klientu apkalpošanas galvenā
slodze gulstas uz bankas personāla
pleciem, un personiska pazīšanās
ar bankas vadību ir drīzāk papildu
instruments, kas ļauj nostiprināt

uzticēšanos starp banku un klientu.
Ceru, ka manas tikšanās ar klientiem
ir palīdzējušas viņiem risināt biznesa
jautājumus.

Izprast banku no iekšienes

Kad klienti “uzzīmēja” bankas tēla
portretu, jums neradās sajūta, ka
ABLV kaut kādā ziņā ir līdzīga jums
pašam? Jūs taču esat pie tās stūres
jau 15 gadu.
Protams, banka kaut kādā ziņā ir
līdzīga man. Jo es un mans
partneris Ernests Bernis visu savu
laiku veltām ABLV – mums nav cita
biznesa, mēs ik dienu nākam uz darbu
un vadām banku. Ja es teiktu, ka
mēs no paša sākuma esam veidojuši
banku līdzīgu sev un priekš sevis,
man droši vien nebūtu taisnība. Mēs
esam izgājuši bankas karjeras ceļu
no pašas apakšas līdz augšai – no
vienkārša darbinieka līdz bankas
vadītājam –, un tas mums ļauj labāk
izprast šo sarežģīto mehānismu
un katru tā daļiņu atsevišķi. Kad
mēs ar partneri kļuvām par ABLV
vadītājiem, bankas darbu un visas
funkcijas sakārtojām tā, lai klientiem
būtu ērti un komfortabli saņemt tās
pakalpojumus. Mēs veidojām banku
tā, kā uzskatījām par nepieciešamu
un pareizu.
Droši vien tādēļ bankai ir tik laba
reputācija klientu acīs?
Neapšaubāmi, klienti to novērtē. Bet
mēs vienmēr esam gatavi piedāvāt
klientiem vēl vairāk, nekā viņi no
mums gaidījuši. Viņi to jūt un novērtē.

“Vienmēr, kad klientiem nepieciešamas mūsu
zināšanas par bankas operācijām, investīcijām vai
finanšu konsultācijām, mēs piedāvājam gatavus, viņu
individuālajām vajadzībām piemērotus risinājumus
un vienlaikus paliekam elastīgi savā pieejā.”

Banka strādā vairāk nekā 17 gadu,
un tas nav maz. Domāju, ka šiem
gadiem droši varētu pievienot kādu
palielinošu koeficientu, jo šajā
periodā mums nācies piedzīvot trīs
nopietnas ekonomiskās krīzes, kuras
esam sekmīgi pārvarējuši. Var izlasīt
grēdu mācību literatūras un gudru
grāmatu, bet ja jūs “neesat paostījis
pulveri”, tad teorētiskās zināšanas
ir tikai daļa no nepieciešamā. Īstā
biznesa, tā kļūdu un veiksmju
izpratne iegūstama vienīgi praksē, un
šajā ziņā pieredze mums ir bagāta.
Kas jums palīdzējis pieņemt īstos
lēmumus krīzes situācijās?
Spēja strādāt divreiz vairāk nekā
ierasts un dažkārt pat ieguldīt
pārcilvēciskas pūles. Un intuīcija –
šī vārda vislabākajā nozīmē.

Proti, jūs nenožēlojat, ka
bankā pavadītie gadi nav bijuši
mierīga darba gadi, bez krīžu
satricinājumiem?
ABLV un man personiski paveicās,
ka mēs varējām iegūt šo pieredzi un
augt kopā ar mūsu klientiem, kopā ar
Latvijas un visu postpadomju telpas
valstu ekonomisko attīstību. Tas ir
viens no galvenajiem iemesliem,
kāpēc ABLV un tās klienti tik labi
saprot cits citu un runā vienā
valodā – visās nozīmēs.
Ko jūs izvēlētos: iegūt labu pieredzi,
taču, pārdzīvojot krīzi, – vai
mierīgus laikus ar pakāpenisku un
prognozējamu attīstību?
Es noteikti izvēlētos interesantu
laiku!

“Īstā biznesa, tā kļūdu un veiksmju
izpratne iegūstama vienīgi praksē, un
šajā ziņā pieredze mums ir bagāta.”
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vērtīgums

Vērtīga līdzdalība
Vadims Reinfelds
Operāciju direktors (COO),
ABLV korporatīvo un privāto klientu
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Bankas galvenie aktīvi nav nauda,
ēkas un arī ne mūsdienu tehnoloģijas.
Kaut gan tas viss, protams, ir
svarīgs. Bet paši vērtīgākie veiksmes
komponenti ir komanda, klienti un
savstarpējā uzticība, kas rodas gadiem
ilgā nevainojamā sadarbībā. Bankas
reputāciju veido profesionāļi, speciālisti
ar lielu pieredzi, intuīciju un personisko
harismu. Pateicoties viņiem, ABLV
pazīst tālu aiz Latvijas robežām. Un,
kas ir īpaši svarīgi, – uzticas tai.

ko viņš pazinis jau sen. Šajā gadījumā
uzticēšanos bankai kopumā papildina
arī uzticēšanās konkrētam cilvēkam –
tam, kura balsi tu jau gadiem dzirdi
telefona klausulē, ar kuru tiecies
personiski un kura padomu lūdz
sarežģītās situācijās. ABLV bankas
spēks vienmēr slēpies tieši tajā:
mūsu klienti vairākkārt apliecinājuši,
ka viņiem ir ļoti svarīga tieši šī
personiskā saskarsme, ko nebūt nav
iespējams baudīt visās bankās.

Profesionālisma komponenti

Ja saskarsme ar klientu daudzējādā
ziņā balstās uz labām personiskajām
attiecībām, vai tas bankai nenozīmē
risku pazaudēt vērtīgu klientu līdz ar
vērtīga speciālista aiziešanu, kurš šo
klientu apkalpojis ilgus gadus?
Mūsu bankas klienti vienmēr
sadarbojas ar veselu speciālistu
komandu. Un šajā grupā allaž ietilpst
vairāki privātbaņķieri, kuri veido
bankas attiecības ar klientu. Ja runa
ir par īpaši nozīmīgiem klientiem,
darbā iesaistās ne vien privātbaņķieri,
bet arī bankas nodaļu vadītāji. Un
es vēlos īpaši uzsvērt, ka mūsu
darbinieki vienmēr bijuši un būs
ABLV bankas vislielākā vērtība. Viņi
to apzinās, jūt atbilstošu vadības
attieksmi, un tas veicina ilgstošu
sadarbību.

Klientu uzticēšanās līmenis bankām
pēdējos 10–15 gados spēcīgi
svārstījies. No kā tā bijusi atkarīga
agrāk un tagad?
Uzticēšanās vienmēr bijusi atkarīga
no bankas reputācijas un no tā, kā
veidojušās tās attiecības ar klientu,
viņa paziņām un tuvāko vidi. Klientu
rekomendācijas bankai ir vislabākā
reklāma. Krīzes posmos strādāja arī
cits princips: klientiem bija svarīgi
uzturēt saikni ar bankas speciālistu,

“Klientu rekomendācijas
bankai ir vislabākā reklāma.”
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vērtīgums

“Privātbaņķieriem ir
jābūt labiem cilvēkiem –
komunikabliem un godīgiem.”

Kā jums šķiet – vai ir svarīgi, lai
bez profesionālām iemaņām
privātbaņķierim piemistu arī
personības harisma, kas ļautu ar
klientu nodibināt ne vien lietišķas, bet
arī draudzīgas attiecības?
Jā, tas ir ļoti svarīgi. Speciālistam
jābūt apveltītam ne vien ar
profesionālismu, bet arī ar izteiktu
komunikabilitāti un sociālās
adaptācijas spējām, jo mūsu klienti
ir ļoti dažādi – tie pārstāv dažādas
valstis, kultūras un tradīcijas. Ar
viņiem vajag komunicēt ļoti atklāti,
ņemot vērā viņu mentalitātes
īpatnības un saprotot, ko nozīmē
solījums katram no šiem klientiem,
kā arī apzinoties atbildību par
šiem solījumiem. Vienkārši sakot,
privātbaņķieriem ir jābūt labiem
cilvēkiem – komunikabliem un
godīgiem.
Gribat sacīt, ka profesionālisms nāk ar
pieredzi, bet personiskās īpašības vai
nu ir, vai nav?
Daudzi mūsu darbinieki strādā
bankā jau desmit un vairāk gadus,
un šai laikā ir saskārušies ar ļoti
daudzām un dažādām – tostarp
arī ekstraordinārām – situācijām,
tādēļ ir patiesi vērtīgs resurss tiem
uzņēmumiem un privātpersonām, ko
viņi apkalpo. Privātbaņķieri apzinās,
ka ir noderīgi saviem klientiem.
Personiskās īpašības ir ļoti svarīgs
komponents – jo vienmēr taču
komunicē cilvēks ar cilvēku, nevis
bezpersoniskas organizācijas.
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Mēs esam vajadzīgi 		
saviem klientiem

Pastāstiet, kas jūsu bankai ir
mērķa klienti?
Tie ir gan komerciāli uzņēmumi,
kas nodarbojas ar starptautisko
tirdzniecību, gan arī kompānijas,
kas sniedz dažāda veida pakal
pojumus. Kopumā var sacīt, ka
tas ir bizness, kura darījumos
ir starptautiskas sadarbības
elements. Piemēram, ja uzņē
mumam ir partneri ārzemēs – tas
eksportē preces vai iepērk tās
aiz robežām. Mūs interesē arī
uzņēmumi, kuri ražo produkciju
ārējam tirgum, piesaista ārvalstu
investīcijas sava biznesa attīstībai.
Un kā ar privātpersonām?
Ja klients-privātpersona ir gatavs
nodot mūsu bankas pārvaldībā
daļu savu uzkrāto naudas līdzekļu
vai arī pats pārvaldīt savus
ietaupījumus ar mūsu brokeru
nodaļas starpniecību – mēs varam
būt viņam noderīgi. Mēs varam
izstrādāt nepieciešamās juridiskās
struktūras privātā klienta īpašuma vai
naudas līdzekļu pārvaldībai. Varam
piedāvāt uzticamus variantus, kā
pasargāt īpašumus un aktīvus no
riska. Vispārīgi raksturojot, mūsu
klients ir labi situēts cilvēks, kuru
interesē individuāls risinājums. Vai
turīga ģimene, kuras aktīvu pārvaldei
vajadzīga individuāla pieeja.
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vērtīgums

“Mēs nestāvam uz vietas, mēs darbojamies. Mēs
uzmanīgi klausāmies un piedāvājam saprātīgus
risinājumus. Mūsu klienti ir pelnījuši cieņu un
atklātību, mēs novērtējam viņu idejas. Starp
mums ir savstarpēja uzticēšanās.”

Vai visiem turīgiem cilvēkiem viņu
finanšu jautājumu risināšanā vajadzīga
individuāla pieeja?
Tas atkarīgs no viņu attieksmes
pret savu kapitālu. Jo lielāks
īpašums, jo vairāk uzmanības prasa
tā efektīva pārvalde. Turklāt vērts
atgādināt, ka ne visi turīgie cilvēki
NVS valstīs patlaban jūtas mierīgi
un pārliecināti – riski, ar kuriem
viņiem nākas saskarties ik dienu,
liek aizdomāties, kā to varbūtību vai
ietekmi pēc iespējas samazināt.
Ja šiem ļaudīm rodas bažas, ka
politiskā vai ekonomiskā situācija
viņu valstīs var kļūt nelabvēlīga
biznesam, viņi meklē individuālu
risinājumu, ko vietējās bankas
visbiežāk nespēj piedāvāt.
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Individuālos risinājumus klientiem
pašlaik ir gatavas piedāvāt arī citas
Latvijas bankas, kas specializējas
private banking jomā. Kas ļauj ABLV
būt vislabākajai šajā banku nišā?
Mēs esam pievilcīgi, pateicoties
mūsu attieksmei, pieredzei, intuīcijai
un mūsu privātbaņķieru spējai
izvērtēt situāciju. Šīs īpašības mūs
lielā mērā atšķir no citām bankām.
Ja ir runa par lielu naudu, rodas
noteiktas likumu un regulatoru
prasības, kas klientiem jāievēro.
ABLV ir gana liela pieredze, lai
jebkurā gadījumā novērtētu
iespējamos riskus un klientam
piedāvātu visizdevīgāko risinājumu.
Un tieši šajā jautājumā ļoti liela
nozīme ir konkrētā baņķiera
pieredzei; viņš pieņem lēmumus,
skatoties ne tikai papīros. Dažkārt
izanalizēt situāciju un pieņemt īsto
lēmumu ļoti palīdz darba pieredze
attiecīgajā valstī.

Bizness bez robežām

Kādas īpašības vēl bez intuīcijas jūs
varat minēt kā ABLV priekšrocības citu
private banking dalībnieku vidū?
Atklātību un māku sadarboties. Mūsu
priekšrocība ir tāda, ka mēs esam
gatavi kopā ar klientu izvēlēties un
izstrādāt optimālo risinājumu. Mūsu
pirmais uzdevums – izprast klienta
situāciju un viņa mērķi konkrētajā
darījumā. Jo detalizētāk pārzinām
klienta vajadzības, jo labāk viņu
saprotam; līdz ar to – jo veiksmīgāks
ir mūsu kopīgi izstrādātais
risinājums. Mums tas padodas.
Tāpēc mēs augam straujāk par citiem
tirgus dalībniekiem. Piemēram, pērn
kopējais ieguldījumu apjoms
ABLV palielinājās par vairāk nekā
40%, bet divu krīzes gadu laikā mēs
piesaistījām tūkstošiem jaunu klientu.
Un par šo izaugsmi varam pateikties
vienīgi mūsu labajai reputācijai.
Kādi ārējie tirgi ir ABLV prioritātes
šogad un tuvākajā nākotnē?
Visupirms NVS un Baltijas valstis,
Vidusāzija un Aizkaukāzs. Droši vien
tāpēc, ka mums labi pazīstama šo
valstu mentalitāte, mēs runājam
vienā valodā un esam uzauguši
“vienā pagalmā”. Mūsu bankai ir
pārstāvniecības gandrīz visās NVS
valstīs: Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā.
Esam pārstāvēti arī Uzbekistānā,
Baltkrievijā, Azerbaidžānā,
Tadžikistānā. It visur mums ir
partneri, kuri konsultē mūsu esošos
un potenciālos klientus.

Jūs jau sen strādājat ABLV, tāpēc
droši vien varat novērtēt, kā
mainījušās banku klientu prasības
pēdējo 10–15 gadu laikā.
Atceros laiku, kad klients izvēlējās
banku pēc principa – tai ir
internetbanka vai nav. Tagad izvēles
kritēriji ir daudz sarežģītāki. Uz
ABLV klienti lielākoties nāk pēc
rekomendācijām un pie tā speciālista,
kurš viņus jau gaida.
Un tomēr – arī sagatavotiem
klientiem droši vien ir kaut daži
jautājumi par banku?
Tiem klientiem, kurus interesē
finanšu atbildība, mēs detalizēti
izskaidrojam mūsu finanšu rezultātus.
Citi savukārt vairāk paļaujas uz savu
partneru un paziņu ieteikumiem. Gan
vieni, gan otri veido klienta viedokli
par banku.
Vai klientam ir svarīgi, kas ir bankas
akcionāri?
Cilvēku faktors mūsu biznesā ir
noteicošais. Gan ABLV akcionāri, gan
fakts, ka viņi aktīvi piedalās bankas
vadībā, mums ir milzu priekšrocība.
Mūsu klienti ir uzņēmēji, un mūsu
akcionāri – arī. Viņi runā vienā
valodā, lieliski saprot cits citu, un
viņiem ir vienas vērtības. Daži no
mūsu ilggadējiem klientiem nesen
iegādājušies bankas akcijas – kļuvuši
par tās akcionāriem. Arī tas apliecina,
ka klienti mums uzticas un ar laiku
sāk uztvert mūs ne tikai kā banku,
bet arī kā partneri. Šis ir mērķis,
uz ko tiecamies un kas mums ir
svarīgāks par naudu.
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jaunumi

ABLV jaunumi
Ieguldījumi ABLV pārsnieguši
miljardu latu

2010. gadā turpinājās būtisks ban
kas piesaistīto ieguldījumu apjoma
pieaugums. Gada laikā tas palielinājās
par 379 miljoniem latu jeb par 43,6%,
sasniedzot 1,25 miljardus latu.
Laikā, kad Latvijas komercbanku
sektorā kopumā vērojams pat
zināms ieguldījumu apsīkums,
ABLV klienti kārtējo reizi apliecinājuši
savu uzticību bankai.
ABLV nu kļuvusi par lielāko starp
Latvijas privātajām bankām pēc iegul
dījumu apjoma, bet pēc uzņēmumu
ieguldījumu apjoma jau sen ieņem pir
mo vietu starp visām Latvijas bankām.
Tas apliecina, ka mūsu stratēģija un
izvēlētais klientu apkalpošanas modelis
ir veiksmīgs un efektīvs.

ABLV veikusi akciju emisiju un
palielinājusi savu kapitālu par
6,5 miljoniem latu

2010. gadā ABLV veica akciju emisiju.
Emisijas apjoms bija 10 000 akciju –
papildus 100 000 akciju, kas veidoja
bankas pamatkapitālu iepriekš. Jaunās
emisijas akcijas pēc tās noslēguma
veido 9,09% no bankas pamatkapitāla.
Vienas akcijas pārdošanas cena bija
650 latu.
Divas trešdaļas jauno akciju iegādājās
ABLV akcionāri, vadība un darbinie
ki, kā arī mūsu Latvijas klienti. Vienu
trešdaļu akciju nopirka ārvalstu klienti,
galvenokārt privātpersonas. Emisijas
noslēgumā bankas lielākajiem akcio
nāriem – Ernestam Bernim un Oļegam
Fiļam – pieder aptuveni 86% bankas
kapitāla. Pieprasījums pēc šīs slēgtās
emisijas akcijām pārsniedza piedāvāju
mu par 40%.
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Banka veikusi subordinēto
obligāciju emisiju

Pērn ABLV veica jau trešo subordi
nēto obligāciju emisiju, laižot klajā
200 000 obligāciju par kopsummā
20 miljoniem ASV dolāru.
Obligācijas iegādājās kā fiziskās, tā
juridiskās personas. Klienti jau sen
novērtējuši mūsu obligāciju kā
droša, likvīda un ienesīga finanšu
instrumenta pievilcību.

Nodibināta un sākusi darbu bankas
meitaskompānija – ABLV Private
Equity Management

Atbilsoši bankas attīstības stratēģijai
mēs turpinājām paplašināt investīciju
pakalpojumu spektru. 2010. gadā tika
nodibināta meitaskompānija SIA “ABLV
Private Equity Management”, kā arī
tās vadītais investīciju fonds KS “ABLV
Private Equity Fund 2010” – komandīt
sabiedrība investīciju veikšanai Latvijas
kompāniju privātajā kapitālā.
Ar šo soli banka apliecina savu
gatavību aktivizēt Latvijas uzņēmumu
finansēšanu un izaugsmes atbalstu.
2010. gadā fonds jau ieguva 60%
kapitāla daļu SIA “Bio Future” un
SIA “Gas Stream”, kas nodarbojas ar
biogāzes iekārtu būvniecību, kā arī
iegādājās Latvijas lielākās farmācijas
kompānijas AS “Grindeks” akcijas,
kas veido 11,38% no uzņēmuma
pamatkapitāla.

ABLV aizsargājusi bankas
noslēpumu

2010. gada oktobrī Rīgas Administra
tīvajā apgabaltiesā pēc ABLV iesniegtā
pieteikuma tika pieņemts lēmums
atcelt Valsts ieņēmumu dienesta
prasību sniegt informāciju par mūsu
bankas klientu.
Atceltais pieprasījums bija pamatots
ar kādas ārvalsts nodokļu administrā
cijas prasību sniegt informāciju par
klientu, kurš nebija ne šīs ārvalsts, ne
arī Latvijas nodokļu maksātājs.
Saskaņā ar “Kredītiestāžu likuma”
normām, kas nosaka ziņu sniegšanu
un neizpaušanu, mēs atteicāmies
sniegt pieprasīto informāciju un
vērsāmies tiesā. Tiesa lēma par
labu bankai – un VID prasība sniegt
informāciju tika atcelta.
Šis tiesas lēmums ir ļoti nozīmīgs
visai Latvijas banku sistēmai un tās
ārvalstu klientiem, jo uzskatāmi ap
liecina Latvijas likumu efektivitāti tās
banku klientu aizsardzībā. Šis gadījums
radīja svarīgu precedentu, kas turpmāk
tiks ņemts vērā tiesu darbā, izskatot
līdzīgas lietas, un banku klientos no
stiprinās pārliecību, ka bankai uzticētā
informācija ir droši aizsargāta.

Šo akciju ieguve ļauj fondam kā
līdzīpašniekam piedalīties šo perspek
tīvo uzņēmumu attīstībā – kas fonda
ieguldītājiem garantē stabilu kapitāl
ieguldījumu izaugsmi.
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“Savā zīmolā centāmies saglabāt visu
labāko un iedot tam jaunu impulsu.”

Zīmola vēsture:
no Aizkraukles bankas līdz ABLV
Agnese Laganovska
Mārketinga nodaļas vadītāja

Kā mēs sākām

Mūsu banka ir dibināta 1993. gadā uz
Latvijas Bankas Aizkraukles reģionālās
nodaļas bāzes, un par godu dzimtajai
pilsētai tai tika dots nosaukums
“Aizkraukles banka”.
Ātri attīstījāmies un paplašinājām savu
darbību gan Latvijas, gan postpadomju
telpas ārvalstu tirgos. Pieauga arī
bankas vārda atpazīstamība. Ar laiku
nedaudz mainījās zīmola vizuālais
risinājums: 1995. gadā parādījās
abreviatūra AB un simpātiskais vardītes
tēls – populārs bagātības simbols.
Strauji mainījās dzīve. Tika izdzēstas
ģeogrāfiskās un politiskās robežas,
ārvalstu preces pamazām izkonkurēja
vietējos ražojumus, mainījās mode –
peidžeri un aveņkrāsas žaketes kļuva
par vēsturi... Mainījās arī mūsu
banka: izvirzījām jaunus mērķus un
prioritātes, kaldinājām un iemiesojām
dzīvē ambiciozus plānus, atvērām
jaunas filiāles un pārstāvniecības.
Bankai bija vajadzīgs spēcīgs, atmiņā
paliekošs zīmols.
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Pirmā zīmola maiņa

2001. gadā sākām nopietni domāt, kā
vairot mūsu zīmola atpazīstamību,
organizējām starptautisku tenderi, un
2002. gadā tika radīts zīmols AB.LV,
kas veiksmīgi kalpoja bankai līdz
2011. gada pavasarim.
AB.LV firmas stilu un vizuālo
stratēģiju izstrādāja pazīstamā
Artemija Ļebedeva studija (Krievija).
Par šā stila galveno ideju kļuva
individualitāte darbā un dzīvesprieks.
Logotipa piecas košās krāsas
apvienojumā ar galveno korporatīvo
krāsu – oranžo – ļāva katram saskatīt
savu banku, bet mums – apliecināt
cieņu mūsu klientu individualitātei.
AB.LV preču zīme – divu abreviatūru
AB (Aizkraukles banka) un LV (Latvija)
savienojums – kļuva par bankas
jauno nosaukumu un vienlaikus
par korporatīvās mājaslapas adresi.
Izvirzītais uzdevums bija izpildīts:
mūsu zīmola atpazīstamība un
pievilcība jūtami pieauga gan Latvijā,
gan aiz tās robežām.

Jauni mērķi – jauns zīmols

2008. gadā banka pieņēma jaunu
attīstības stratēģiju, kur pamatuzma
nība ir vērsta uz individuālu finanšu
risinājumu izstrādāšanu klientiem.
Saskaņā ar jauno stratēģiju vairs
nepastāv sadalījumi vietējais un
starptautiskais tirgus. Visos tirgos
mums ir vieni un tie paši mērķi un
klientu apkalpošanas modeļi. Tāpēc
tika pieņemts lēmums izstrādāt
jaunu zīmolu, kas būtu universālāks
un atpazīstamāks, kā arī vienādi labi
uztverams mūsu mērķa tirgos un
atspoguļotu mūsu labākās īpašības.
Savā zīmolā centāmies saglabāt visu
labāko un iedot tam jaunu impulsu –
apzīmēt bankas izvēlētos stratēģiskos
virzienus un nostiprināt mūsu klientu
apziņā tādas vērtības kā uzticamība,
unikalitāte un individuāla pieeja.
Par mūsu partneri šajā rebrendinga
projektā kļuva “The Brand Union” –
zīmolu aģentūra ar pasaules vārdu un
galveno mītnes vietu Londonā.
Mēs veicām padziļinātu mārketinga
izpēti, kurā noskaidrojām, ko mūsu
bankā visvairāk ciena klienti. Šīs
īpašības arī kļuva par orientieri jaunā
zīmola individualitātes veidošanā.
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Pārmaiņu vērtība
Pazīstamais modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiļjevs
stāsta par to, kādu labumu zīmola maiņa sniedz
kompānijām un atsevišķiem cilvēkiem.

Domāju, ka, ja banka strādā ar krievu
valodā runājošiem klientiem, tiem
nosaukumu “Aizkraukles banka”
ir gana grūti atcerēties un izrunāt.
Tas droši vien ir skaists nosaukums
latviešiem, bet pilnīgi neizrunājams
krieviem. Šajā gadījumā zīmola
maiņa ir vienīgi apsveicama.
Man pašam nācās būt tādas bankas
klientam, kura mainīja zīmolu.
Savulaik Ženēvā bija “Générale
de Banque”, kas pārtapa par banku
“Fortis”. Klienti tik krasu nosaukuma
maiņu uztvēra pilnīgi normāli, bet
“Fortis” kļuva par vienu no lielākajām
starptautiskajām bankām. Jo bankā
galvenais ir – serviss, produktu un
pakalpojumu sortiments, kā arī
darba kvalitāte. Ja cilvēkiem patīk, kā
banka pārvalda viņu naudu, viņi būs
apmierināti.

Veiksmīgu zīmola maiņu dažkārt
īsteno ne vien kompānijas, bet arī
cilvēki. Zinu šādus piemērus aktrišu
vidū: viņas mainījušas vārdu un pēc
tam piedzīvojušas galvu reibinošu
karjeru.
Piemēram, Ritas Heivortes, pa
pusei spānietes, īstais vārds bija
Margarita Karmena Kansino.
Margarita nofilmējās 25 kinolentēs –
bet vienmēr palika otrā plāna 		
lomās. Nomainījusi vārdu pret
Ritu Heivorti, viņa ātri kļuva par
pasaules līmeņa zvaigzni.
Savulaik līdzīgu personiskā zīmola
maiņu piedāvāja arī man. Kad dzīvoju
Francijā, man ieteica uzvārdu Vasiļjevs
nomainīt pret Vasiljo, lai padarītu
to franciskāku. Toreiz no šīs idejas
atteicos, jo sapratu, ka mana darbība
profesionālajā jomā galvenokārt 		
būs saistīta tieši ar Krieviju.

Vassiliev Style kredītkarte —
tikai ar ielūgumu!
droši pirkumi
konsjeržserviss
ceļojumu apdrošināšana no ABLV
īpašas rekomendācijas
ekskluzīvas dāvanas un balvas no Aleksandra Vasiļjeva
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Zīmols kā investīcija
Terijs Tairels (Terry Tyrrell)
Starptautiskās tīkla aģentūras “The Brand Union”
direktors, ABLV rebrendinga projekta vadītājs

Sācis savu karjeru kā grafikas
dizainers, Terijs Tairels jau 30 gadus
strādā komandā “The Brand
Union” – atbild par tās lielāko
klientu programmām un koordinē
projektu komandu darbu Eiropas,
Tuvo Austrumu un Āzijas tīkla
birojiem. Terijs Tairels ir ieguvis īpašu
pieredzi pasaulē pazīstamu zīmolu –
“Credit Suisse”, “Axa”, “Standard
Chartered”, “Allianz Group”,
“Royal Bank of Scotland” –
stratēģiju izstrādē.

Par zīmolu

Kas ir zīmols – tas, ko redzam uz
apģērbu firmas zīmēm, pulksteņiem
vai mašīnām?
Zīmols ir kas nesalīdzināmi vairāk
nekā tikai birka vai logotips. Zīmolu
vērtība ir tāda, ka tie atvieglo
mūsu izvēli. Vai tās būtu mūsu
iecienītākās brokastu pārslas vai
banka, kas piedāvā nepieciešamus
pakalpojumus – mums visiem ir kādi
favorīti, mēs vienmēr atgriežamies
pie zīmoliem, par kuriem sajūsmi
nāmies un kuriem uzticamies.
Spēcīgiem zīmoliem ir patērētāju
lojalitāte un reāls atbalsts, kas
palielina to tirgus daļu, ienākumus
un gala rentabilitāti.
Jā, mēs visi zinām slavenus
logotipus, bet tie ir tikai patērētāju
uzticēšanās simboli – uzticēšanās, kas
ir katra spēcīga zīmola kodols.
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Par zīmola maiņu

Kālab vajadzīga zīmola maiņa – īpaši,
ja līdzšinējais ir itin veiksmīgs?
Tam parasti ir savi iemesli. Dažkārt
zīmola maiņa palīdz izvirzīt
priekšplānā biznesa centrālo ideju –
sauksim to par DNS –, kura šī biznesa
attīstības gaitā tikusi pazaudēta vai
aizklāta. Atklājot šo DNS no jauna,
kompānija savai nākotnei nodrošina
spēcīgu diversifikācijas un izaugsmes
instrumentu.
Tādējādi zīmola maiņa var kļūt par
signālu, ka bizness mainās vai jau
ir mainījies. “British Petroleum”
rebrendings bija vēsts, ka kompānija
nolēmusi kļūt par zaļo enerģētikas
kompāniju – spoža stratēģija tam
laikam, taču šodien tā izraisa zināmu
līdzjūtību... Vērts atcerēties: zīmola
maiņa ir kas vairāk nekā tikai jauns
logotips vai sauklis – tas ir jūsu
vēstījums, kā turpmāk esat iecerējuši
vadīt savu biznesu.
Arī tad, ja bizness ir veiksmīgs,
dažkārt rodas vajadzība ķerties pie
zīmola maiņas. Piemēram, kad mēs
2006. gadā veicām “Credit Suisse”
rebrendingu, kompānijas bizness
ritēja labi – taču pastāvēja milzu
potenciāls tās attīstībai. Bija runa
nevis par vienu banku, bet trim
savstarpēji nesaistītiem biznesa
veidiem, ko vajadzēja apvienot
zem viena atjaunota zīmola, kas
pozicionētu biznesu kā globālu
grupu, kura sniedz investīciju un
private banking pakalpojumus, kā
arī nodrošina aktīvu pārvaldīšanu.
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ценность: видение

Mood board – stila virziena redzējums un
ceļš līdz jaunajam ABLV imidžam

Jaunais zīmols kļuva par katalizatoru
kompāniju biznesu apvienošanai
un demonstrēja klientiem, ka tagad
viņi strādā ar vienotu – un joprojām
veiksmīgu – banku.
Vai uzskatāt, ka zīmols noveco jeb
“nonēsājas”, tālab laiku pa laikam
vajadzīga tā atjaunošana? Vai tas
atkarīgs no nozares?
Jā, zīmols var “nogurt”, un tad tā
atjaunošana dažkārt ir noderīga, taču
ne vienmēr. Šī tendence attiecas
galvenokārt uz plaša patēriņa
produktiem vai mazumtirdzniecības
preču sektoru. Pretstatā tiem
ekskluzīvās modes industrijas
zīmoliem parasti ir klasisks raksturs,
kas izturējis laika pārbaudi un kļuvis
vēl populārāks un vērtīgāks: “Chanel”,
”Dior”, “Tiffany”, “Gucci”. Kapitāla
ietilpīgās nozarēs, kā mašīnbūvē vai
autobūvē, no zīmola maiņas bieži
izvairās, jo jauna zīmola ieviešanas
izmaksas ir pārmēru lielas.
Minēšu lielisku labi pārdomātas
zīmola maiņas piemēru: kad Stīvs
Džobss atgriezās “Apple”, lai glābtu
biznesu, viņš iniciēja pāreju no
varavīksnes ābola simbola uz
daudz vienkāršāku – sudrabotu.
Bija pienācis laiks pārmaiņām.
Jaunais, vienkāršākais logotips
bija vienkrāsains, kas kompānijai
nodrošināja lielu elastīgumu
programmu nodrošinājuma un
citas produkcijas marķējumā.
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Par Rietumu un Austrumu
kultūras atšķirībām

ABLV kļuva par pirmo banku
Austrumeiropā, ar kuru esat
sadarbojies. Kas jums pašam šajā
sadarbībā šķita visinteresantākais –
gan strādājot ar klientu, kura
mentalitāte jums bija nepazīstama,
gan arī iegūstot jaunu pieredzi?
Jūs droši vien zināt teicienu:
“Nevērtējiet grāmatu pēc tās vāka.”
Domāju, būs godīgi pateikt, ka mans
sākotnējais priekšstats par šo banku
kardināli atšķīrās no tā, kas radās
darba gaitā.
Sākumā es kļūdaini pieļāvu, ka šī
ir organizācija ar nenozīmīgām
ambīcijām un potenciālu. Varbūt
nedaudz nogurusi un nomaldījusies
no ceļa. Kā es kļūdījos! Jau pirmajās
tikšanās reizēs ar kompānijas vadību
un vidējā posma menedžmentu
sapratu, ka šai bankai ir milzīgs
attīstības potenciāls – ar izeju uz
jauniem tirgiem un jaunu klientu
piesaisti. Nevarēju nesajust, kāda
enerģija, entuziasms un uzņēmējgars
piemīt abiem bankas galvenajiem
akcionāriem. Teikšu godīgi: tā man
nav bijis ne ar vienu no servisa
kompānijām, ar kurām esmu strādājis
iepriekš, es sajutu, ka šī banka ir
īpaša visās nozīmēs.

“Vērts atcerēties: zīmola maiņa ir kas vairāk
nekā tikai jauns logotips vai sauklis –
tas ir jūsu vēstījums, kā turpmāk esat
iecerējuši vadīt savu biznesu.”

Darba gaitā kļuva acīm redzams:
banka ne gluži labi saprot, ka nevajag
sevi salīdzināt ar prestižākajām
Šveices bankām – turklāt sev
neizdevīgā gaismā –, bet gan
jādomā par savu unikalitāti. Banka
bija ļāvusi izslīdēt no redzesloka
savām stiprākajām pusēm – tam,
ko mēs rezultātā nosaucām par
“vērtīgo līdzdalību”. Mēs izvilkām
priekšplānā tās unikālo DNS: bankai
ir kopīgi mērķi ar lielāko daļu tās
turīgo klientu, tā intuitīvi saprot
klientu vajadzības, tai piemīt tas pats
uzņēmējgars, kas tās klientiem, un tā
tiecas pārspēt viņu gaidas.
Kurš jautājums šajā sadarbībā bija
vissarežģītākais?
Viens no sarežģītākajiem jautājumiem
bija saistīts ar bankas nosaukumu.
Zīmols AB.LV ir labi pazīstams, bet
tā atpazīstamību ierobežoja noteikta

ģeogrāfiska teritorija, kā arī plaša
patēriņa produktu un pakalpojumu
sortiments. Vai bija nepieciešams
mainīt nosaukumu? Mēs izskatījām
daudzus variantus un pieņēmām
lēmumu saglabāt nosaukumu ABLV,
tikai bez punkta, kas asociatīvi
saista LV ar Latviju. Līdz ar to
banka ir pavērsusies pret plašāku
starptautisku auditoriju.
Bet kas, gluži pretēji, bija
visvienkāršākais?
Visi bija vienisprātis, ka bankai
nepieciešama pilnīga zīmola maiņa,
lai sarautu saites ar novecojušo
kredītbankas tēlu un uzrunātu
turīgāku klientu auditoriju. Jaunais
logotips – dārgakmens – ar tā
dziļumu un caurspīdīgumu simbolizē
“vērtīgās līdzdalības” ideju un skaidri
asociējas ar dārglietu – turīguma
sinonīmu.
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Par ABLV

Par jauno zīmolu

Kā jau sacīju, tas ir unikāls modelis
pašreizējā situācijā, ko raksturo
neuzticēšanās finanšu iestādēm.
Ja jūs spēsiet demonstrēt, ka esat
“tādi paši kā jūsu klienti”, jums
ir milzu potenciāls, lai ar saviem
klientiem izveidotu uzticēšanās
pilnas un lojālas attiecības. Mēs
atklājām ABLV modelī unikālu
dziļumu: tas uzbūvēts tā, lai saglabātu
ciešu kontaktu ar klientiem arī
galveno tos apkalpojošo menedžeru
prombūtnes laikā. To apliecināja
pētījumi, ko veicām bankas klientu
vidū. Tādējādi ABLV klienti jau ir 		
kas vairāk nekā vienkārši klienti. 		
Viņi ir bankas partneri.

Jauns tēls un stils

Pētot klientu bāzi, jūs nonācāt pie
gana paradoksāla secinājuma:
banka un tās klienti, kā izteicāties,
atrodas “vienā barikāžu pusē” –
nodarbojas ar biznesu un tāpēc
lieliski saprot viens otru. Kā jūs
raksturotu šādu biznesa modeli?
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Pastāstiet par zīmola jaunajiem
elementiem!
Zīmola vērtības ir tās īpašības,
kuru dēļ kompāniju ciena klienti:
sadarbība – tas, kā bankas komanda
strādā savā starpā un ar klientiem;
intuīcija – bankas intuitīvā izpratne
par klienta vajadzībām, kopīgais
uzņēmējgars un vēlme pārspēt
klientu gaidas; vērtīgums –
pievienotā vērtība, ko rada klientu
vajadzību dziļā izpratne. Banka
tiecas veidot ilgtermiņa attiecības,
kuru rezultāts – klientu personiskā
labklājība un veiksme darījumos.

Esam radījuši unikālas, bagātas,
elitāras bankas tēlu. Tā mērķis ir
atspoguļot luksusa zīmola īpašības
un skaidri diferencēt banku tirgū.
ABLV jāatšķiras no visām citām
private banking sektora bankām.
Jaunais logotips – abstraktais
dārgakmens – izsaka bankas garu
un pieeju biznesam, proti, ar
daudzšķautņainību, caurspīdīgumu,
krāsu piesātinājumu un enerģiju.
No ārpuses tas ir dzidrs un gaismu
atstarojošs. Iekšpusē – izsmalcināts
un skaists, enerģijas un gaismas
piesātināts. Tajā ir patiess dziļums
un krāsa.

“Tā man nav bijis ne ar vienu no
servisa kompānijām, ar kurām esmu
strādājis iepriekš, un es sajutu, ka šī
banka ir īpaša visās nozīmēs.”

Pēc jūsu pieredzes, cik daudz laika
bankai vajadzēs, lai izietu visas
zīmola maiņas stadijas no jaunā tēla
prezentācijas līdz brīdim, kad klienti
būs to pieņēmuši?
Mana pieredze liecina, ka tas var ilgt
no 18 mēnešiem līdz trim gadiem –
šajā laikā klienti novērtēs jauno
zīmolu un tā lietderību. Jaunajiem
klientiem šis periods būs īsāks nekā
esošajiem. Bet galvenais, lai paši
bankas darbinieki novērtētu un
pieņemtu jauno zīmolu un apzinātos,
kā tas ietekmē viņu darbu un
uzvedību saskarsmē ar klientiem.
Protams, šī perioda ilgums atkarīgs
arī no investīcijām, kas ieguldītas
ārējā komunikācijā ar klientiem,
reklāmā, sabiedriskajās attiecībās.
Ļoti svarīga ir arī individuāla saskar
sme "viens pret viens" ar klientiem.

Daži novēlējumi ABLV

Bez pārspīlējuma varu sacīt, ka visa
“The Brand Union” komanda guva
patiesu baudījumu, strādājot pie šī
sarežģītā un iedvesmojošā projekta
un palīdzot bankai noteikt zīmola
ABLV nākotni. Esam neizsakāmi
lepni par sava darba rezultātu, taču
mēs to nekad nebūtu sasnieguši
bez sadarbības ar bankas komandu,
īpaši tās vadītājiem – Ernestu Berni
un Oļegu Fiļu.
Mēs bankai novēlam veiksmi visās
jomās – gan zīmola ABLV attīstībā,
gan biznesā. Apkopojot visu sacīto,
vēlos citēt veiksmīgo uzņēmēju,
filantropu un multimiljonāru
Endrjū Kārnegiju: “Ja vēlaties gūt
panākumus, izvirziet mērķi, kas virzīs
jūsu domas, tas atraisīs jūsu enerģiju
un dos cerību spārnus.”
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Romantiskā,
radošā Rīga
Par Rīgas vērtībām stāsta Una Meistere –
žurnāliste, ceļveža “Another Travel Guide Riga”
un interneta žurnāla neatkarīgiem ceļotājiem
anothertravelguide.com veidotāja

Rīgas seja

Rīga ir tāda kabatas formāta
lielpilsēta, kurai piemīt visas
metropoles iezīmes. Tā kā Rīgā ir
izvietota osta, tad jau vēsturiski tā
veidojusies kā ļoti multikulturāla
pilsēta, piemēram, 16. gadsimtā bija
periods, kad tagadējā Vecrīgā gandrīz
katrā ielā dzīvoja citas tautības
cilvēki. Rīgai joprojām piemīt šis
unikālais dažādu kultūru sajaukums,
tā ir ļoti dzīva un radoša pilsēta.
Rīga ir īpaši atdzīvojusies tieši
šobrīd: krīzes un pēckrīzes laikos tā
vienmēr spējusi mobilizēties. Pilsētai
ir bijuši uzplaukuma periodi, tā ir
kritusi, gāzusies, izgāzusies, ir noticis
viss iespējamais – līdzīgi, kā tas
notiek ar cilvēku –, taču no jebkura
kritiena Rīga spējusi piecelties vēl
spēcīgāka. Šobrīd Rīgu ir vērts
apmeklēt tieši šī radošuma pēc. Te ir
ļoti spēcīgas kultūras institūcijas –
opera, kuras izaudzinātie talanti plūc
laurus uz pasaules skatuvēm: Elīna
Garanča, Mariss Jansons, Andris
Nelsons, Kristīne Opolais. Ar Rīgu ir
saistīts gan Māris Liepa un Mihails
Barišņikovs, gan Rihards Vāgners.
Otrs aspekts, protams, ir teātris –
Alvis Hermanis šobrīd jau iekļuvis
spilgtāko pasaules režisoru lokā, un
noteikti ir vērts aiziet uz kādu no viņa
izrādēm Jaunajā Rīgas teātrī, kura
zālē vēl saglabājies, lai arī mazliet
pablāvs un ne tas spožākais paraugs,
Art Deco stila interjers.
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Raksturīga pašreizējās Rīgas iezīme
ir savdabīgas radošās saliņas, kas
izkaisītas pa visu pilsētu. Viena
no tām: Spīķeri ar 19. gadsimta
industriālo apbūvi. Tas šobrīd
kļuvis par tādu kā kultūras kvartālu,
kur atrodas gan kamerorķestra
“Sinfonietta Rīga”, gan laikmetīgā
mākslas centra “kim?” mājvieta,
gan kafejnīcas un grāmatu veikali.
Savukārt Andrejsalā izvietojušās
mākslinieku darbnīcas un arī
vienas no veiksmīgākajām latviešu
dizainerēm – Keitas – salons.
Brīnišķīgs, radošs un alternatīvs ir
Miera ielas “reģions” – vienas ielas
garumā un apkārtējo ieliņu teritorijā
krīzes iespaidā uzplaukušas bodītes,
kafejnīcas un veikaliņi, kas dzīvo savu
unikālo dzīvi. Iegriezieties kafejnīcā
ar dzejas lasījumiem “TAKA”, tējnīcā
“Illuseum”, kas ir templis tējai un

Una Meistere,
žurnāliste
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grāmatai; turpat blakus atrodas
vintage veikals “20. gadsimts” – ar
20. gadsimta relikvijām, tostarp
vodkas glāzēm, lampām, traukiem un
citām unikālām padomju laika zīmēm.
Jā, un, protams, Rīgā ir jāizbauda
arhitektūra! Līdzās jau izslavētajam
jūgendstilam (un mums ir, ar ko
lepoties – apmēram 800 jūgendstila
ēku) lieliski pārstāvēti arī citi
arhitektūras stili, ieskaitot gotiku,
baroku, eklektismu, klasicismu...
Ļoti īpaša Rīgā ir unikālā koka
apbūve – lai to izbaudītu, vērts
izbraukt ar divriteni vai pastaigāt pa
Pārdaugavas ielām rudenī, kad birst
lapas, vai pavasarī, kad zied ceriņi,
tā noķerot savdabīgu mazpilsētas
sajūtu metropolē.
Rīgas brīnišķīgā īpašība ir arī tā,
ka tajā viss ir ļoti tuvu: no pilsētas
centra pusstundas laikā var nokļūt
gan mežā, gan pie jūras. Rīga ir
ļoti zaļa, tāpēc izteikta gadalaiku
pilsēta: ja pie mums ir ziema, tad
balta ar apsarmojušiem kokiem kā
pastkartītēs un makšķerniekiem
Ķīšezerā un Daugavā; pavasaris
nāk ar ceriņiem, vasara – ar liepu
un priežu smaržu... Pat Rīgas
guļamrajonos starp padomju laika
kastīšu mājām zaļo bērzu birzis; bērzs
ir viens no latviešu simboliskajiem

kokiem – tas izdzīvo arī tad, ja citi koki
apkārt nokalst. Pavasarī latvieši tecina
bērzu sulas un uzskata to par dzīvības
eliksīru, kas obligāti ir jānobauda.

Rīgas gleznainākie skatpunkti

Ja ir vēlēšanās paskatīties uz
pilsētu no cita skatpunkta, viena
no iespējām, protams, ir klasiskā
ekskursija uz Pēterbaznīcas torni, bet
mazliet alternatīvāka un iespaidu ziņā
pat spēcīgāka iespēja ir brauciens uz
Zinātņu akadēmijas ēkas 17. stāvu.
Uz kādreizējo Kolhoznieku namu ir
vērts doties jau šīs pašas ēkas un tās
unikālās Staļina laika arhitektūras
dēļ, taču galvenā, protams, ir skatu
platforma – vējš svilpo gar ausīm,
un lejā redzami visu baznīcu jumti,
bet pie kājām virmo Centrāltirgus
paviljonu dzīve (starp citu, arī
dodoties uz Zinātņu akadēmijas ēku,
var iziet cauri tirgum – Dārzeņu, Piena
un slavenajam Zivju paviljonam). Šie
skati nudien ir unikāls piedzīvojums:
tas ir pats pilsētas centrs, taču tur
nekad nav tūristu pūļu.
Klasisks, bet joprojām iespaidīgs ir
“Radisson Blu Hotel Latvija” stiklotais
lifts, kas ved uz bāru “Skyline”
26. stāvā. Braucot ar to, īpaši vasaras
pilnbriedā, skats uz bulvāriem ir
fantastisks; tad arī paši rīdzinieki var
novērtēt, cik zaļā pilsētā viņi dzīvo.

Rīgas brīnišķīgā īpašība ir
arī tā, ka tajā viss ir ļoti tuvu:
no pilsētas centra pusstundas
laikā var nokļūt gan mežā,
gan pie jūras.
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Kamēr nav saradušies tūristi,
mazajās šķērsielās valda dīvains
klusums, un var noķert sajūtu kā
pirms gadsimtiem.
Naktsmājas ar pilsētas pulsu

Ja pilsētas viesi vēlas izjust Rīgas
majestātiskumu, to, ka atrodas senā
metropolē, ir vērts apmesties
“Gallery Park Hotel” – iepretī Mākslas
akadēmijai un Nacionālajam mākslas
muzejam. Savukārt “Radisson Blu
Elizabete Hotel” augšējos stāvos ir
fantastisks skats uz Vērmaņdārzu –
istabā burtiski ienāk parks, un nav
sajūtas, ka atrodaties lielpilsētas vidū.
Vecrīgā varu ieteikt “Dome Hotel”, kur
brīnišķīgos skatus – Vecrīgas jumtus
un Doma baznīcas fragmentus tuvplā
nā – jāizbauda vai nu malkojot vīnu
nelielajā jumta terasē, vai sēžot uz
milzīgās palodzes saunā. Arī viesnīca
“Neiburgs” piedāvā citus skatus un
neierastus rakursus uz Doma baznīcu;
“Neiburgā” ir kāda pārsteidzoša is
taba, kur pilnīgi neiespējami saprast,
kādā pilsētā atrodies: paši rīdzinieki
šos skatus tādā rakursā nav redzē
juši... Tādējādi šīs viesnīcas piedāvā
savdabīgu ceļojumu ceļojumā; vien
alga, vai viesi ieradušies darījumu vai
tūrisma braucienā – tie saņems gluži
negaidītas emocijas.
Vēl – nakšņojot Vecrīgā, ir vērts
piecelties ļoti agri un vēl pirms
brokastīm, kad šī pilsētas daļa tikko
mostas, ierastā skrējiena vietā doties
pastaigā. Kamēr nav saradušies
tūristi, mazajās šķērsielās valda
dīvains klusums, un var noķert sajūtu
kā pirms gadsimtiem.
Joprojām Vecrīgā var atrast kaktiņus,
kas nav piesārņoti ar aktuālajām
21. gadsimta izkārtnēm. Apmetoties
viesnīcā “Neiburgs”, savā ziņā jūs
nonāksiet padomju laika kino dekorā
cijās, jo šajā ieliņā savulaik uzņemtas
epizodes no “Šerloka Holmsa” un 		
“17 pavasara mirkļiem”, un apkārtne
bijusi eksponēta vairākās citās filmās.
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Unikāla vieta ir Berga bazārs, kas
atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā.
19. gadsimta mazdārziņu un kāpostu
lauku vietā tas tapa pēc Kristapa
Berga iniciatīvas. Viņš, iedvesmojies
no tolaik Eiropā ļoti aktuālās
pasāžu arhitektūras, gribēja radīt
ko līdzīgu; tiesa, tapa stilizācija,
jo atšķirībā no pasāžām šeit stikla
jumts nekur uzlikts netika. Tagad
tas ir omulīgs ieliņu, kafejnīcu un
veikaliņu labirints. Īpašnieki vienmēr
centušies, lai tie būtu savādāki,
intīmāki, lai tās nebūtu masu
ēstuves, masu veikali. Berga bazārā –
Rīgas vēsturiskajā centrā – noteikti
jāizbauda viesnīca “Hotel Bergs”.

Rīgas nostalģija – stabilas vietas
un lietas, kas, gadiem ejot, nav
mainījušās

Rīgā vienmēr bijis spēcīgs Nacionālais
mākslas muzejs – tajā ir unikāla
Gustava Kluča un Nikolaja Rēriha
darbu kolekcija. Runājot par
arhitektūru, mums ir saglabājušās
diezgan spilgtas sava laika arhitektūras
zīmes, kas, par laimi, nav iznīcinātas.
Viena no tām ir jau pieminētā Zinātņu
akdēmijas ēka, otra – Dailes teātris,
kas ir unikāls Martas Staņas projekts.
Lai sen aizmirstās Rīgas garšu sajustu
tie, kas Rīgā nav bijuši daudzus gadu
desmitus un atbraukuši varbūt pat
apjūk, jo to kafejnīcu, kas kādreiz bija,
vairs nav un daudz kas ir mainījies,
iespējams, ir vērts izbraukt ārpus
Rīgas centra. Piemēram, doties uz
Mangaļsalas molu un pa ceļam piestāt
tādā brīnišķīgā un jau par leģendu
kļuvušā vietā kā “Šašliki Mangaļos”.
Šī vieta pastāv gadus trīsdesmit, un
tur vienmēr ir pilns ar apmeklētājiem;
interjers – vienkāršāks par vienkāršu,
vēl nesen tur pat nažu nebija, toties ir
alumīnija dakšiņas, “graņonkas” un,
galvenais – brīnišķīgs gruzīņu
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pavārs un ideāls šašliks. Pie šīs
ieskrietuves vienmēr redzamas dārgas
automašīnas un publika, kas kontrastē
ar šo ārēji necilo anturāžu, tomēr visi
jūtas ļoti brīvi, un atmosfēra ir pilnīgi
neticama. Ja kārojas nostalģiskas
sajūtas – Mangaļsalas mols ir diezgan
mītiska vieta, kur Daugava satiekas
ar jūru un Rīgā ienāk kuģi. Var
doties uz otru pusi – uz Bolderāju,
kas kādreiz bija Rīgas proletāriskais
rajons un – atšķirībā, piemēram,
no Jūrmalas – ir brīvs no glamūra.
Pa ceļam uz Bolderāju ar visu tās
paplukušo padomju arhitektūru un
19. gadsimta koka apbūves godību var
iegriezties joprojām majestātiskajā
Spilves lidostā, pēc tam, izlīkumojot
pa meža ceļiem, doties uz izcili
sakopto, kinokadru cienīgo Vakarbuļļu
pludmali.
Minēšu arī Mežaparku – unikālu
Rīgas teritoriju, kas cariskās Krievijas
laikā tapa kā pirmā pilsēta dārzā;
Mežaparkā var vienkārši pastaigāties,
var apmeklēt Zooloģisko dārzu.
Pat ja mašīnas īpaši neinteresē,
noteikti ir vērts aizbraukt arī uz
Rīgas Motormuzeju, kas parasti
paliek ārpus tradicionālajiem tūristu
maršrutiem. Kolekcija ir tiešām
unikāla; pie viena izbaudīsiet
braucienu cauri Biķernieku mežam
un no citiem pilnīgi atšķirīgu Rīgas
greznāko privātmāju rajonu.

Piemiņai no Rīgas

Ja gribas no Rīgas pārvest ne tikai
tradicionālos suvenīrus – balzamu,
šprotes un rupjmaizi –, bet īpašas
latviešu dizaina lietas, noteikti
vērts iegriezties veikalā “Riija”, kas
piedāvā mūsdienu latviešu dizaina
esenci. Modes dizainere Natālija
Jansone, viena no “Riijas” idejas
iniciatorēm, veidojot piedāvājumu,
apbraukāja visu Latviju, atrodot
labākos amatniekus un dizaina
kompānijas. Viss veikalā apkopotais
vienlaikus ir gan dizaina priekšmeti,
gan ļoti utilitāri lietojamas lietas: lina
gultasveļa, dvieļi, sveces, trauki, arī
grāmatas un dažādi sadzīviski nieki.
Noteikti jāiegriežas arī “Garāžā”, kas
ir mākslinieču Laimas Kaugures un
Frančeskas Kirkes izlolots projekts,
kur arī var atrast daudzus izcilas
kvalitātes latviešu mākslinieku
autordarbus un, protams, pašas
Laimas Kaugures linu, kas jau
guvis atzinību pasaulē. Ja interesē
vietējo modes dizaineru lietas,
apmeklējuma vērts ir Keitas salons
Andrejsalā, kā arī veikals “Klase”
Berga bazārā. Brīnišķīgs grāmatu un
dizaina koncepta veikals – neliels,
bet ar garšu – ir “Lukabuka”, kura
idejas autores savukārt ir arhitektes
Ieva Zībārte un Brigita Bula; tas
ir veikaliņš, kur vienmēr kāds no
īpašniekiem ir uz vietas: viņi ir kā

Rīgas intelektuālie gidi, pie kuriem
uzzināt, kur patlaban ir vērts aiziet, ko
redzēt. Līdzās ārzemju izdevumiem
par arhitektūru, dizainu un modi
tur ir brīnišķīga latviešu periodikas,
grāmatu un intelektuālā dizaina
priekšmetu kolekcija, intelektuālās
rotaļlietas, aksesuāri.

Vietas, kas piedāvā nemainīgu
kvalitāti un īpašo Rīgas šarmu

Ideāla vieta laiskām brokastīm ir
“Garāža” Berga bazārā, īpaši laikā,
kad pilsēta mostas. Var pabrokastot
kafejnīcā “Ozīriss”, bet šī ir arī lieliska
pusdienu vieta – īsta Rīgas vietējo
adrese, kur rīdzinieki vienmēr sastop
vismaz pāris paziņu. Tur satiekas gan
uzņēmēji, gan mākslinieki, gan dažādi
citi radoši cilvēki un līdzās esošā
Jaunā Rīgas teātra aktieri. Interjera
ziņā tā ir vienkārša, nepretencioza
vieta, kuras šarms slēpjas tieši
publikā, sarunās, kas tur mutuļo...
Tāpēc tā ir radošās Rīgas adrese un
nemainīgi populāra tikšanās vieta jau
vairāk nekā 15 gadu.
Pēcpusdienas vīna glāzei lieliska vieta
ir “Vīna studija”, kurai gan pilsētā
ir vairākas adreses; man liekas, ka
nepārspēta joprojām ir “Vīna studija”
netālu no ABLV centrālā biroja,
Elizabetes un Antonijas ielas stūrī,
īpaši siltās vasaras dienās, kad lielie
logi ir vaļā un palodzes pārvēršas par

“Laimas” pulkstenis jau kopš
1924. gada ir tikšanās vieta visiem
rīdziniekiem un Rīgas viesiem.
Un īpašās tikšanās vietas, kā
zināms, mainīt nedrīkst!
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tādiem kā zviļņiem; var sēdēt arī ārā un
iedzert glāzi vīna, un tur vienmēr notiek
izstādes, kurās tiek eksponēti latviešu
laikmetīgās mākslas autoru darbi.
Tā arī vienlaikus ir viena no tādām
baudītāju un ļoti radošām oāzēm.
Ja gribas pilnīgi savādāku atmosfēru,
varbūt mazliet sajusties kā laikā,
kad Rīgu mēdza salīdzināt ar Parīzi,
jādodas uz kafejnīcu “Bonēra”, kuras
iedvesmas avots ir Koko Šanele;
no tā arī nosaukums, jo tas bija
viņas pirmais uzvārds. Tur dziļākajā
plānā ir dažādas vintage drēbītes,
bet priekštelpā – kafejnīca ar savu
laiku nokalpojušām, patinas skartām
mēbelēm, kur sēdēt un dzert tēju no
lielām tasēm un baudīt atmosfēru.
Vēl viena īpašā Rīgas vērtība,
kas saistīta arī ar jau pieminēto
multikulturālismu, ir dažādās
virtuves. Kaut Rīgā tāpat kā jebkur
Eiropā ir gan suši, gan Āzijas virtuve,
pie mums ir lieliski armēņu, uzbeku,
gruzīnu virtuves restorāni. Vieta, kas
jau kļuvusi par leģendu, ir “Aragats”
Miera ielā – armēņu restorāns, kur
jāizbauda pārsteidzoša, ģimeniska
viesmīlība un apkalpošana; kā
labākajās vietās Armēnijā gan
salātus, gan dārzeņus jums
saimniece sagriezīs turpat pie galda...
Bruņinieku ielā salīdzinoši nesen
durvis vēris restorāns “Uzbekistāna”,

kas piedāvā autentisku Taškentas
restorānu interjeru un lielisku ēdienu.
Ja gribas gourmet līmeņa vakariņas,
tad nu jau Rīgas klasika ir “Vincents”
un Mārtiņš Rītiņš. Tas joprojām
nemainīgi ir labākais Rīgas restorāns,
un ļoti daudz cilvēku, atgriežoties
Rīgā darījumu braucienos, katrreiz
vēlas iet tieši uz “Vincentu”. Brīnišķīgs
gastronomiskais un emocionālais
piedzīvojums noteikti ir tās reizes,
kad Mārtiņš pats ir uz vietas un
iznāk parunāties ar viesiem. Tā kā
Mārtiņš daudz ceļo, ēdienkartes
radīšanā viņš ir iedvesmojies no
visdažādākajām pasaules virtuvēm,
taču tās fundaments ir slow food
un katrai sezonai atbilstoši vietējie
ingredienti. Mārtiņš ir ļoti strikts
jautājumos par to, kā ir audzēti salāti
un kādā saimniecībā audzēta gaļa;
viņš ir izbraukājis visu Latviju, un
“Vincentā” var atrast labāko, ko
vien Latvijas zemnieki spēj piedāvāt,
turklāt daudzas lietas tiek audzētas
speciāli “Vincentam”.
Bet ja gribas pilnīgi kaut ko citu un
ir jauks un saulains laiks, noteikti
ir vērts aizbraukt uz “Fabrikas
restorānu” Ķīpsalā un izvēlēties
galdiņu uz pontona Daugavā; tā ir
vieta, kur izbaudīt leģendāro Rīgas
siluetu un vērot, kā pilsēta mainās,
mainoties vakara gaismām.

Ar ABLV atbalstu
2010. gadā tika izdota
grāmata “Another
Travel Guide РИГА
/ Независимый
путеводитель”
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zelts

Zelta sapnis
Mendeļejeva ķīmisko elementu tabulā zelts ieņem diezgan necilo 79. vietu,
paslēpies starp platīnu un dzīvsudrabu. Toties cilvēces vēsturē zelta loma
ir ievērojami lielāka – jau vairākus gadu tūkstošus šis metāls ir gan vērtību
mērs, gan pārticības apliecinājums, gan skaistuma avots.

Zelts kā rota un vērtība

Pašos pirmsākumos zelts vēl
nekalpoja kā vērtību mērs. Mūsu
akmens laikmeta senči strauta gultnē
vai kaut kur kalna nogāzē atrastos
spīdīgā metāla gabaliņus uzskatīja
tikai par interesantiem niekiem, ko
var izmantot sevis izrotāšanai. Nekam
citam tas nederēja, jo zelts ir smags
un mīksts – tātad ne cirvi, ne lāpstu
no tā neuztaisīsi. Bronza darbarīku
un ieroču izgatavošanai izrādījās gan
vieglāk pieejama, gan piemērotāka.
Tādēļ zelts labu laiku pildīja tīri
dekoratīva elementa funkcijas.
Taču pamazām vien, attīstoties
zināšanām par metālu apstrādi,
zelts kā greznuma priekšmets sāka
kļūt aizvien nozīmīgāks, jo nu jau
senie juvelieri prata no tā izgatavot
gredzenus, aproces un kaklarotas.
Dažas tautas savās attiecībās ar zeltu
pie tā arī palika, piemēram, inki. To
karaļvalstī zelta bija pārpārēm (šī
iemesla dēļ spāņi 16. gadsimtā tik
enerģiski metās to iekarot), taču inki
šo metālu neizmantoja kā maiņas
līdzekli. Zelts viņiem simbolizēja Sauli
kā dievību, un no šī materiāla izgata
voja rotaslietas, kulta priekšmetus,
traukus un pat jumta dakstiņus.
Citur pasaulē gan šāda idille ilgi
neturpinājās, un jau senie ēģiptieši
(bet vēl pirms viņiem arī Līdijas
iedzīvotāji) zeltu sāka izmantot
kā universālu norēķinu līdzekli.
Diezgan ātri viņi saprata, ka tīrs
zelts kā ikdienā izmantojams maiņas
objekts nav īsti piemērots savu
fizisko īpašību dēļ – zelta monētas
ar laiku vienkārši nodila. Tādēļ senie
meistari iemanījās zelta kausējumam
pievienot citus metālus, parasti
sudrabu. Senākajās zināmajās
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monētās bija divas trešdaļas zelta,
bet viena trešdaļa – sudraba.
Starp citu, arī mūsdienās zelta
izstrādājumi tiek izgatavoti nevis
no tīra zelta, bet ar piejaukumiem.
Šie piejaukumi ietekmē arī zelta
krāsu. Piemēram, visizplatītākais
ir dzeltenais zelts, kas patiesībā ir
zelta, sudraba un vara sakausējums.
Sarkano zeltu iegūst, zeltam
pievienojot varu, bet balto – ar
niķeļa, cinka un svina piedevām.
Zelta ieguve senajos laikos ar
sarežģītām tehnoloģijām neizcēlās –
vai nu to ieguva primitīvās raktuvēs,
vai arī skaloja upē. Pēdējais
paņēmiens bija populārs Melnās
jūras piekrastē, kur zelta smiltis
skaloja pāri aitādai – zelts tad palika
vilnā. Te, starp citu, arī meklējamas
saknes sengrieķu teiksmai par
Jāsonu un zelta aunādu, ko varonim
vajadzēja atvest no tāltālās zemes.
Jaunā līmenī zelta ieguves
tehnoloģijas pacēla senie romieši,
kuri zeltu galvenokārt ieguva
tagadējās Spānijas un Rumānijas
teritorijā. Romieši dārgmetālu
ieguva šahtās, izmantojot sarežģītas
hidrauliskas ierīces, kas ļāva
ievērojami kāpināt ieguves apjomu.

Jaunās pasaules zelts

Gadsimtu gaitā zelts cilvēkus ir
mudinājis ne tikai uz labiem darbiem
ekonomikas sakārtošanā vai skaistu
juvelierizstrādājumu radīšanā, bet
arī izraisījis visīstākās masu psihozes
un asinsizliešanas. Tas sākās
16. gadsimtā – pēc Jaunās pasaules
atklāšanas. Spāņu konkistadori
vispirms acteku valstī, bet pēc tam
arī inku valdījumos uzgāja tādus zelta
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krājumus, ka bez mazākās šaubīšanās
bija gatavi iznīcināt vai visus pamat
iedzīvotājus, lai tikai varētu pievākt
dārgumus sev. Šo plānu viņiem
izdevās realizēt, un Spānija īsā laikā
kļuva par pasaules bagātāko valsti.
Lai iegūtu indiāņu zeltu, spāņi nevai
rījās ne no kādām metodēm, sākot
no atklātas iekarošanas un beidzot ar
banālu reketu. Jo kā gan citādi, ja ne
par izspiešanu, saukt konkistadoru
vadoņa Fransisko Pizarro taktiku inku
karaļvalstī. Kad pārdroša uzbruku
ma rezultātā 180 vīru lielajai spāņu
pirmatklājēju vienībai izdevās sakaut
vairāk nekā desmit tūkstošus cilvēku
lielo inku armiju un saņemt gūstā
indiāņu imperatoru Atavalpu, Pizarro
par karalisko gūstekni pieprasīja
izpirkuma maksu – pilnu istabu zelta.
Nepilna gada laikā indiāņi tiešām no
visām valsts malām sanesa tik daudz
zeltlietu, lai piepildītu istabu, taču
imperatora dzīvību tas neglāba –
spāņi viņu tik un tā nogalināja. Nāka
mais solis bija tempļu un piļu izlaupī
šana – spāņu sajūsmai nebija robežu,
ieraugot, ka dažām ēkām jumti klāti
ar zelta plāksnēm.
Visi “pirmā viļņa” konkistadori
rekordīsā laikā kļuva, ja rēķinātu
pēc mūsdienu vērtību skalas, par
miljonāriem, bet Spānijas karaļa
kasi katru gadu papildināja pāris
kuģu kravas ar zeltu. Diemžēl spāņi

uzvedās barbariski un lielāko daļu
unikālo inku juvelierizstrādājumu
pārkausēja zelta stieņos – tā dārg
metālu bija vienkāršāk transportēt.

Zelta drudzis

Bez postošiem karagājieniem, kas
rīkoti zelta dēļ, cilvēce ar laiku iepa
zina arī zelta drudzi – tā nodēvēja
parādību, kad ļaužu tūkstoši metās
apgūt teritorijas, kurās bija uziets
zelts. Divi lielākie zelta drudži 19. gad
simtā piemeklēja Ameriku. Vispirms
zeltu uzgāja 1849. gadā Kalifornijā –
kāds dzirnavnieks no rīta atklāja, ka
slūžās ieķērušies pāris tīrradņu. Ziņa
par šo atradumu Amerikā izraisīja
visīstāko histēriju, un uz Kaliforniju,
cerībā iedzīvoties bagātībā, metās
zelta meklētāju bari. Paveicās tikai
dažiem, taču valstij savs labums no
zelta drudža tik un tā bija – līdz tam
Kalifornija bija mazapdzīvota teritori
ja, bet zelta bums tai pievilināja daudz
interesentu.
1898. gadā, kad divi zvejnieki uzgāja
zeltu Aļaskā, sākās nākamais zelta
drudža vilnis, ko tik krāšņi aprakstījis
Džeks Londons. Viņš 20 gadu
vecumā arī aizbrauca meklēt zeltu,
taču nesekmīgi. Toties guva daudz
iespaidu, ko vēlāk izmantoja savās
grāmatās. Atšķirībā no Kalifornijas
Aļaskā zelta krājumi izsīka ātrāk, un
vairākums zelta meklētāju tur dzīvot
nepalika, izvēloties siltākas vietas.

Jau izsenis cilvēki godājuši zeltu,
un par to liecina tādas metaforas
kā “zelta rokas”, “zelta vidusceļš”,
“zelta vārdi”, “runāšana –
sudrabs, klusēšana – zelts”.
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Aprēķināts, ka visas cilvēces vēsturē
iegūti apmēram 165 tūkstoši tonnu
zelta. Lielākā daļa no tā iegūta līdz
20. gadsimta sākumam.

Zelta standarts

19. gadsimta pirmajā pusē Anglija
uz zelta bāzes stabilizēja visu savu
ekonomiku, izveidojot tā saukto zelta
standartu. Proti, parlaments uzlika
Anglijas bankai par pienākumu pēc
pirmā pieprasījuma mainīt naudu
pret zeltu, nosakot kursu 7,32 grami
zelta pret vienu sterliņu mārciņu.
Nākamo pārdesmit gadu laikā angļu
piemēram sekoja arī citas valstis:
Vācija, Nīderlande, Portugāle,
Francija, Itālija, Šveice, Beļģija, arī
Amerika un Krievija. Iestājās tā
sauktais zelta standarta laikmets, ko
ne viens vien ekonomists uzskata
par ekonomikas ziņā visstabilāko
periodu jauno un jaunāko laiku
vēsturē.
Tagad grūti pat iedomāties, ka mūsu
vecvectētiņi varēja jebkurā brīdī
doties uz banku un apmainīt papīra
rubļus pret zelta monētām pēc kursa
14,80 rubļi pret desmit zelta rubļiem
jeb červoncu. Valstis norēķinus savā
starpā veica, balstoties uz šo zelta
standartu, un katra no tām izveidoja
savu zelta rezervi.
Tiesa, stabilitātei bija arī ēnas
puse – zelta daudzums, kas bija
valstu rīcībā, bija ierobežots. Mazliet
tas gan pieauga uz zelta atradņu
rēķina, taču ne pārāk būtiski. Tas
savukārt nozīmēja, ka arī naudas
apjoms bija ierobežots. Bet, ja reiz
naudas apjoms bija ierobežots, arī
ekonomikas attīstības temps gribot
negribot tika bremzēts, jo brīvu
līdzekļu, ko ieguldīt augošās nozarēs,
gluži vienkārši nebija.

Valsts zelta krājumi

Aprēķināts, ka visas cilvēces
vēsturē iegūti apmēram 165 tūkstoši
tonnu zelta. Lielākā daļa no tā

iegūta līdz 20. gadsimta sākumam.
Matemātiķi izrēķinājuši: ja visu šo
zelta daudzumu izkausētu vienā
lielā stienī, iegūtu zelta kubu,
kuram katras skaldnes garums būtu
20,4 metri.
Lielākās zelta rezerves pieder
Amerikas Savienotajām Valstīm –
vairāk nekā 8000 tonnu zelta. Visas
citas valstis ievērojami atpaliek.
Vācijas zelta rezerves ir apmēram
3400 tonnu, Itālijai un Francijai –
katrai pa 2400 tonnām, Ķīnai un
Šveicei – mazliet virs 1000 tonnām.
Lielas zelta rezerves ir arī
Starptautiskajam Valūtas fondam –
3200 tonnu. Krievijas zelta rezerves
uz šī fona izskatās pieticīgi – nepilnas
600 tonnas. Latvija ar savām
7,7 tonnām kopējā valstu sarakstā
ieņem 66. vietu, taču šajā ziņā esam
apsteiguši Lietuvu un Igauniju –
pirmajai ir 5,8 tonnas, bet otrajai tikai
200 kilogrami zelta rezervju.

Vilinošā apslēptā manta

Bez dažādu valstu rīcībā esošajiem
zelta krājumiem kaut kur nezināmās
vietās glabājas arī teiksmainas
dārgumu kaudzes, kuras līdz šim
cilvēkiem nav izdevies atrast.
Citiem vārdiem sakot, apslēptā
manta. Piemēram, huņņu vadoņa
Atilas bagātības, kas kopā ar viņu
guldītas kapā. Ja ticam leģendām,
Atilu apglabāja zelta zārkā, bet
viņa kapenes piekrāva ar zelta
izstrādājumiem, kuru huņņiem bija
pārpārēm – romieši, lai atpirktos
no sirotāju uzbrukumiem, Atilam
nodevās bija samaksājuši vairākas
tonnas zelta. Zināms vien tas,
ka Atilas kaps atrodas kaut kur
netālu no Budapeštas, taču pēc
tik nekonkrētām norādēm kaut ko
atrast diez vai ir reāli.

Vēl mazāk zināms par Čingizhana
pēdējās atdusas vietu, kas atrodas
kaut kur Mongolijas stepju
plašumos. Leģenda vēsta, ka
mongoļu hana kapenes ir piekrautas
ar dārglietām un zeltu. Dārgumi
kapenēs nogādāti ar 100 kamieļiem,
bet apraktā zelta kopējais svars bijis
apmēram desmit tonnas.
Apslēptās mantas meklētāju
prātus jau sen nodarbina arī acteku
dārgumi, kas noglabāti kaut kur
Meksikā. Dīvainā kārtā spāņu
konkistadoriem visu acteku zeltu
pievākt tomēr neizdevās, un viens
no lielākajiem dārgumiem, kas
viņiem gāja secen, ir apmēram
300 metrus gara zelta ķēde cilvēka
rokas resnumā. Kur šis dārgums
paslēpts – to zina vien acteku
dievi. Savukārt daļa inku bagātību
teorētiski varētu būt vieglāk
atrodama, jo ir paslēpta nosacīti
nelielajā Kokosu salā netālu no
Kostarikas krastiem. Runā, ka salā
pirāti noslēpuši spāņiem atņemtos
dārgumus: 50 kastes ar zeltlietām,
plus vēl Dievmātes statuju no
zelta, kas sver 450 kilogramu.
Tiesa, pagaidām gan nevienam šo
apslēpto mantu atrast nav izdevies.
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Vērtīgs viedoklis
Leonīds Aļšanskis
ABLV grupas galvenais analītiķis

Vai patlaban vai drīzā nākotnē
iespējama pasaules atgriešanās 		
pie zelta standarta?
Ideja par atgriešanos pie zelta
standarta presē pavīd ik pa laikam.
Daudz trokšņa 2010. gadā sacēla arī
Pasaules bankas prezidenta Roberta
Zēlika raksts, kurā viņš piedāvā
jaunajā valūtas sistēmas arhitektūrā
iekļaut zeltu.
Tomēr mēs esam vienisprātis ar
analītiķu vairākumu, kuri uzskata, ka
pēc pasaules finanšu un ekonomiskās
sistēmas attīstības loģikas atgrieša
nās pie zelta kā pasaules naudas jau
ir kļuvusi neiespējama. Jo tieši zelta
krājumu un tā ieguves ierobežotība
ir bremzējusi pasaules ekonomikas
attīstību – kas arī kļuva par galveno
iemeslu, kālab notika atsacīšanās no
zelta standarta.
Pastāstiet par tā dēvēto investēšanu
zeltā – kā to var īstenot? Kāda prakse
izplatīta pie mums un pasaulē?
Mūsdienu finanšu tirgus piedāvā
daudz iespēju, kā investēt zeltā.
Bez tradicionālajām “reālajām”
investīcijām zelta stieņos, monētās
un dārglietās var ieviest arī
bezskaidrus dārgmetālu kontus
vai ieguldīt naudu dažādos biržā
tirgotos fondos (ETF – Exchange
Traded Fund), kas orientēti uz zeltu.
Pērkot zelta stieņus, jūs saskarsities
ar papildu tēriņiem par to piegādi
un uzglabāšanu, bet, iegādājoties
monētas un dārglietas, nāksies
maksāt arī PVN.

Vislētākais veids, kā investēt zeltā,
ir atbilstoša ETF, kas ir vērtspapīrs,
iegāde. Faktiski jūs nopērkat daļu
investīciju fondā, kas iegulda naudu
reālā zeltā, taču nemaksājat ne par tā
piegādi, ne par glabāšanu – piedevām
iegūstot ļoti labu investīciju likviditāti.

līderu” – sudraba un pallādija –
cenas paaugstinājās attiecīgi par
83% un 92%! Tomēr cenu pieauguma
spekulatīvais raksturs liecina, ka tās
diezin vai noturēsies tik augstā līmenī
ilgu laiku. Visticamāk, pēc šā straujā
kāpuma mēs piedzīvosim tikpat strauju
kritumu – kā ne reizi vien jau bijis
citu spekulatīvu burbuļu gadījumos.
Tādēļ uztvert zeltu kā drošu ilgtermiņa
investīciju ir pārlieku riskanti.

Vai investīcija zeltā ir drošs
kapitāla ieguldījuma veids?
Atbilde ir drīzāk noliedzoša. Zaudējis
pasaules naudas statusu, zelts ir
kļuvis par parastu biržas preci, kas,
kā jau visas mūsdienu biržas preces,
ir pakļauts spekulatīvām cenas
svārstībām. Jā, zelta cena pēdējos
gados pieaug, bet tas skaidrojams
ne jau ar tā īpašo statusu, bet gan
ar to, ka patlaban tirgos vērojams
daudzu dārgmetālu cenu pieaugums.
Un zelts to vidū nebūt nav favorīts.
2010. gadā, zelta cenai pieaugot par
29%, iepriekšējā gada “spekulāciju

Kādas ir zelta cenu tendences?
Kā jau sacīju, beidzoties krīzei, zelta
tirgū vērojama iespaidīga cenu
paaugstināšanas spēle, kas aptver
daudzus preču tirgus. Pēc mūsu
prognozes (ko izteicām jau pērn,
kad zelts maksāja 1100 dolāru par
unci), tā cenas paaugstināsies virs
1500 dolāriem par unci. Vēl vairāk:
mēs pieļaujam, ka tuvākajos divos
gados cenas var sasniegt pat
1700–2000 dolāru par unci. Tomēr pēc
tam mēs, visticamāk, būsim liecinieki
gana straujam un iespaidīgam
dārgmetāla cenu kritumam.

“aptaustīt” to jūs nevarēsit. Un no
jūsu konta tiks atskaitītas nelielas
summas par tā glabāšanu.

“Bezskaidra” dārgmetālu konta at
vēršana bankā pēc būtības ir līdzvēr
tīga zelta iegādei stieņos, taču zelts
jūsu rokās nenonāks. Tas atradīsies
īpašās glabātuvēs, kas jūs atbrīvos
no izdevumiem par tā piegādi – taču
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labdarība

ABLV atbalsta
Pirms pieciem gadiem darbību sācis
ABLV Sabiedriskā labuma fonds –
korporatīvs labdarības fonds, kura
uzdevums ir sekmēt sabiedrības un
uzņēmēju sociālo atbildību par vidi,
kurā dzīvojam, un līdzcilvēkiem, kuri ir
vājāki un neaizsargātāki. Šajos gados
banka ir ieguldījusi fondā vairāk nekā
divus miljonus eiro, bet fonds atbalstījis
vairāk nekā 100 labdarības projektu.

Mūsdienu mākslas notikumi

ABLV labdarības fonds 2010. gadā
atbalstījis deviņus konceptuāli
atšķirīgus, bet vienlīdz interesantus
projektus: izstādi “Zelta darbi”, kurā
ABLV piedalījās ar savu eksponātu –
īstu 12 kilogramus smagu zelta
stieni; starptautisko audiovizuālās
mākslas festivālu “Ūdensgabali”;
mūsdienu mākslas izstādi THE WAY,
jauno, daudzsološo mākslinieku Kriša
Salmaņa, Kristapa Kalna, Sarmītes
Māliņas, grupas F5, kā arī Aleksandra
Zapoļja un Aleksandra Sļusareva
personālizstādes.

ABLV turpina papildināt
laikmetīgās mākslas kolekciju

Lidostā “Rīga” ar
ABLV labdarības
fonda atbalstu notika
laikmetīgās mākslas
izstāde “The Way”.
Tajā bija aplūkojami
18 Baltijas jauno
mākslinieku darbi:
instalācijas no
dažādiem materiāliem,
fotogrāfijas, video un
animācijas objekti,
kā arī citi laikmetīgās
mākslas veidi.

ABLV mākslas kolekcija 2010. gadā
tika papildināta ar divām jaunām
Imanta Lancmaņa gleznām. Kopumā
ABLV kolekcijā ir jau 96 mākslas darbi,
kurus atlasījusi kompetentu ekspertu
komisija, novērtējot tos kā atbilstošus
topošā Latvijas Mūsdienu mākslas
muzeja kolekcijas mākslinieciskajam
līmenim.

Izstāde “Art Deco stils – 		
starpkaru perioda mode”

Ar ABLV finansiālu atbalstu Rīgā,
Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā, notika pazīstamā modes
vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu
kolekcijas izstāde “Art Deco stils –
starpkaru perioda mode”. Šī bija otrā
Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas
izstāde Rīgā. Arī A. Vasiļjeva iepriekšējā
izstāde – “Viktorijas laikmeta mode” –
tika sarīkota ar bankas atbalstu un
guva lielus panākumus.

ABLV palīdz sākt skolas gaitas
Dundagas un Kocēnu novada
skolēniem

Labdarības akcijas “Skolas soma”
ietvaros Dundagas un Kocēnu novada
jaunāko klašu skolēni saņēma skolas
somas (dāvanu kartes skolas piederu
mu iegādei). Nauda šim projektam tika
savākta ABLV labdarības golfa turnīrā.

Ar ABLV atbalstu ārvalstīs notiek
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienas svinības

Bērni tagad dzird!

Pērnajos Ziemassvētkos jau trešo reizi
mūsu banka kopā ar ABLV labdarības
fondu sarīkoja akciju “Palīdzēsim
Kristīnei dzirdēt”. Priecājamies, ka
atsaucība uz šo aicinājumu bija tik
liela, ka varējām uzdāvināt kvalitatīvus
dzirdes aparātus ne vien Kristīnei, bet
arī citiem vājdzirdīgiem bērniem –
pavisam divdesmit pēdējo gadu laikā.

ABLV palīdz finansistu un
juristu apmācībā

ABLV banka sniedza atbalstu Rīgas
Juridiskās augstskolas mācību
programmai ”Finanses un tiesības”.
Šī ir vienīgā Latvijā – un viena
no nedaudzām Eiropā – studiju
programma, kas sagatavo augstas
klases speciālistus ar vienlīdz labām
zināšanām gan finanšu, gan juridiskajā
jomā. Bankas atbalsts ļāvis augstskolai
piesaistīt kā lektorus izcilus ārvalstu
speciālistus finanšu investīciju, kapitāla
tirgu un likumdošanas jomās.

Latvijas vēstniecības ārvalstīs ik gadu
novembrī rīko pasākumus, kas veltīti
Latvijas Republikas neatkarības prok
lamēšanas dienai. ABLV tradicionāli
ir viena no lielākajām šo pasākumu
atbalstītājām. Tādā veidā banka vēlas
attīstīt un stiprināt kultūras un ekono
miskās saites ar Latviju. 2010. gadā
svētku pasākumi ar bankas atbalstu
tika sarīkoti Krievijā, Kazahstānā un
Azerbaidžānā.
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Nauda un labdarība
Kad cilvēks ir nopelnījis tik daudz
naudas, ka pats iztērēt to vairs nespēj,
bieži vien nonāk pie jautājuma – ko
tālāk? Pirkt Mingu dinastijas vāzes?
Krāt un atstāt mantojumā bērniem?
Bet varbūt palīdzēt citiem un
ziedot labdarībai? Pēdējo variantu
izvēlējušies daudzi bagāti cilvēki, un,
kā likums, viņu vārdi vēsturē paliek
biežāk, pieminot gan šo ļaužu izcilību
biznesā, gan nesavtību labdarībā. Lūk,
dažu izcilu cilvēku biogrāfijas, kas
apstiprina šo patiesību.

Gajs Cilnijs
Mecenāts
(70. g.p.m.ē–
8. g.p.m.ē)

Par jēdziena
“mecenāts” tap
šanu mums jā
pateicas Romas
pirmā imperatora Cēzara Augusta
padomdevējam, kura vārds bija Gajs
Cilnijs Mecenāts. Laikabiedri viņu
pazina kā lielu dzejas cienītāju un
mākslas pazinēju. Mecenāts ne tikai
baudīja mākslu, bet arī materiāli pa
līdzēja dzejniekiem. Turklāt palīdzēja
ar vērienu: dzejniekam Horācijam at
dāvināja savu muižu, bet viņa kolēģi
Vergīliju aizstāvēja pret varas iestāžu
patvaļu un palīdzēja atgūt konfiscē
tos īpašumus. Mecenāta labvēlību un
finansiālo atbalstu baudīja gandrīz
visi tā laika labākie romiešu dzejnieki
un filosofi. Arī pašam Mecenātam
rakstniecība nebija sveša, un viņa
spalvai pieder virkne vēsturei veltītu
darbu, no kuriem līdz mūsdienām
gan saglabājusies tikai maza daļiņa.
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Vēsturē Mecenāta vārds tomēr pali
cis nevis ar viņa rakstu darbiem, bet
gan kā nesavtīga mākslas atbalstītāja
un finansētāja simbols.

Pāvels un
Sergejs
Tretjakovi
(1832–1898,
1834–1892)

Pāvels un Ser
gejs Tretjakovi
piedzima tirgoņa
ģimenē, kurai piederēja lina izstrādā
jumu manufaktūra. Tirdzniecības un
rūpniecības lietas ritēja ļoti veiksmī
gi, tomēr viņu ģimene nekad netika
uzskatīta par vienu no bagātākajām.
Abi brāļi kolekcionēja gleznas, taču
Sergejs tās krāja kā mākslas cienī
tājs, bet Pāvels tajā saskatīja sava
veida misiju, ko viņam uzticējusi
providence. Tieši Pāvels lika pamatu
slavenajai Tretjakova galerijai. Arī
Sergejs atdāvināja savu kolekciju
Maskavai. Jau no paša sākuma
Tretjakovi labdarības darbā vadījās
pēc principa – mākslai jābūt pieejamai
tautai! “Tik dedzīgam mākslas mīļotā
jam kā man nevar būt lielākas vēlmes,
kā ielikt pamatu visiem pieejamai
tēlotājmākslas glabātuvei, lai tā
sniegtu labumu un prieku cilvēkiem,”
savā testamentā norādīja Pāvels
Tretjakovs. Savu sapni Tretjakovs
paspēja īstenot vēl dzīves laikā –
1881. gadā durvis apmeklētājiem
vēra viņa uzceltā mākslas galerija, ko
Pāvels pēc gada atdāvināja Maska
vai. Tāds ir stāsts par visā pasaulē
pazīstamo Tretjakova galeriju.

Bagāts nav tas, kuram visa ir
daudz, bet tas, kurš daudz dod.
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Alfrēds Nobels
(1833–1896)

Lielāko daļu
mūža dinamīta
izgudrotājs
pavadīja, pētot
sprāgstvielas
un kopā ar
saviem brāļiem attīstot naftas
biznesu Baku. Kaut kāda īpaša
vēlme pabalstīt dzīves pabērnus
vai mākslu viņam nebija raksturīga.
Taču dzīves vērtības pārskatīt
Alfrēdu Nobelu pamudināja
ģimenes traģēdija – viņa brāļa
Ludviga nāve. Franču avīžnieki
pamanījās sajaukt abus brāļus un
publicēt nekrologus, kas veltīti nevis
nelaiķim Ludvigam, bet dzīvajam
Alfrēdam. Pretēji nerakstītajam
likumam, ka par aizgājējiem jārunā
tikai labu vai arī nav jārunā nemaz,
žurnālisti mirušo “dinamīta tēvu”
(kurš patiesībā, kā zinām, bija
sveiks un vesels) pieminēja ar biezu
vārdu. “Nāves tirgonis ir miris!”
un “Vakar nomira doktors Nobels,
kurš izgudroja veidu, kā cilvēkus
nogalināt ātrāk nekā jebkad līdz
šim”– šādi virsraksti greznoja
franču avīzes. Alfrēds sākumā
apvainojās, bet pēc tam apsēdās
un sāka domāt – vai tiešām es pēc
sevis vēlos atstāt atmiņas tikai kā
par nāvējoša ieroča izgudrotāju? Nē,
protams, jo vairāk tādēļ, ka Nobels
pēc pārliecības bija pacifists. Kā
vēsta leģenda, tieši šīs muļķīgās
preses pīles dēļ viņš nolēma
dibināt īpašu fondu, kam pēc nāves
novēlēja visu savu īpašumu. To
savukārt vajadzēja pārvērst naudā,
noguldīt bankā un no procentiem
katru gadu izmaksāt prēmijas
zinātniekiem, kas izcēlušies ar
īpašiem sasniegumiem vairākās
jomās: fizikā, ķīmijā, medicīnā, kā
arī par sasniegumiem literatūrā
un miera veicināšanā. Sākotnēji
Nobels bija paredzējis arī prēmiju
matemātikā, taču vēlāk to no sava
testamenta izsvītrojis. Viena no
versijām vēsta, ka matemātika
Nobela nelabvēlību izpelnījusies
tādēļ, ka Alfrēds bija ieskatījies
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krievu zinātniecē Sofijā Kovaļevskā,
taču viņa devusi priekšroku zviedru
matemātiķim Magnusam Gustavam
Mittagam-Lefleram. Cita versija
savukārt apgalvo, ka minētais
Mittags-Leflers vienkārši Nobelam
apnicis kā rūgta nāve, jo nemitīgi
diedelējis ziedojumus Stokholmas
universitātei.

Endrjū
Kārnegijs
(1835–1919)

Skotu
emigrants
Kārnegijs
var kalpot
kā klasisks
amerikāņu sapņa īstenotāja
paraugs. Jau bērnībā pārcēlies
uz ASV, Endrjū karjeru sāka no
pašiem pamatiem: vispirms bija
strādnieks tekstilfabrikā, kur rāvās
12 stundas dienā, pēc tam kļuva
par izsūtāmo zēnu, bet vēlāk
iekārtojās labāk apmaksātā darbā
telegrāfā. Laiciņu tur nostrādājis,
puisis nolēma iesaistīties dzelzceļa
biznesā, kur Amerikas Pilsoņu kara
laikā pamanījās pieklājīgi nopelnīt.
Pēc tam pievērsās metalurģijai, un
šajā nozarē viņam veicās tik labi, ka
kompānija “Carnegie Steel” kļuva
par pasaulē lielāko čuguna ražotāju.
66 gadu vecumā Kārnegijs nolēma
doties pensijā un pārdeva savu
biznesu par tiem laikiem fantastisku
summu – 400 miljoniem dolāru.
Lielāko daļu iegūtās naudas viņš
nolēma ziedot labdarībai un ne

“Pārlieka bagātība ir nasta, kas liek
tās īpašniekam mūža laikā to izlietot
tā, lai labums tiktu visai sabiedrībai” –
šāds bija Kārnegija moto.

vienreiz vien publiski paziņoja, ka
no bagātības ir jēga vien tad, ja
tajā var dalīties ar citiem. “Pārlieka
bagātība ir nasta, kas liek tās
īpašniekam mūža laikā to izlietot tā,
lai labums tiktu visai sabiedrībai” –
šāds bija Kārnegija moto, kuram
viņš mūža pēdējos gados sekoja.
Lielākoties viņš līdzekļus novirzīja
izglītības iestādēm un bibliotēkām –
visā pasaulē Kārnegijs finansēja
apmēram 3000 bibliotēku.
Apdalīta netika arī māksla –
Ņujorkā čuguna karalis uzcēla
vienu no pasaules slavenākajām
koncertzālēm, ko tagad zinām kā
Kārnegijholu. Kad 88 gadu vecumā
Kārnegijs nomira, atklājās, ka
no saviem 400 miljoniem viņš
350 miljonus tiešām bija paspējis
iztērēt labdarībai. Atlikusī nauda
testamentā tika novēlēta dažādām
labdarības organizācijām un
pensionāriem.

Džons
Rokfellers
(1839–1937)

Padomju
propagandai
Rokfellers
skaitījās teju
vai ļaunuma
iemiesojums, nežēlīgs proletariāta
ekspluatators, asinssūcējs un
kapitālisma simbols. Arī dzimtajā
Amerikā viņa vārdam bija
neviennozīmīga slava un visbiežāk
tas bija sinonīms apzīmējumam
“monopolists” šā vārda ne pašā
labākajā nozīmē. Eņģelis viņš tiešām
nebija, taču nepelnīti tiek aizmirsts,
ka Rokfellers bija arī viens no sava
laikmeta lielākajiem filantropiem.
Sāka viņš no nulles – piestrādāja
par grāmatvedi, darba gaitā
apguva biznesa pamatus, bet
pirmo kapitālu sapelnīja Amerikas
Pilsoņu kara gaitā, noslēdzot
līgumu par federālās armijas
apgādi. Šādā veidā pie turības tika
ne viens vien tā laika bagātnieks,
un nereti šī bagātība bija nākusi
ne pārāk godīgā veidā – daudzi

armijai piegādāja sliktas kvalitātes
preci, taču naudu saņēma kā par
labu mantu. Grūti pateikt, cik
godīgs bija Rokfellers, taču nevar
noliegt to, ka starta kapitālu viņš
izmantoja izcili veiksmīgi. Kā
viens no pirmajiem viņš pievērsās
naftas ieguvei un ar laiku izveidoja
pilnīgu naftas ieguves un apstrādes
sistēmu: ieguve–transports–
apstrāde–tirdzniecība. Tas ļāva
ievērojami pazemināt naftas cenu
un izkonkurēt citas kompānijas.
19. gadsimta 80. gados Rokfellera
kompānija “Standard Oil” pilnībā
kontrolēja naftas ieguvi un tirgu
Amerikā un bija tik ietekmīga,
ka valsts bija spiesta izdot pret
monopolu likumu, kas paredzēja
“Standard Oil” sadalīšanu vairākās
firmās. Tajās visās gan Rokfellers
saglabāja kontrolpaketi un iznākumā
kļuva vēl bagātāks, nekā bija pirms
tam. Viņš kļuva par pirmo miljardieri
Amerikas vēsturē, un mūža nogalē
Rokfellera īpašumu vērtība tuvojās
pusotram miljardam dolāru. Ja
pārvērstu mūsdienu izteiksmē un
ierēķinātu inflāciju, tie būtu gandrīz
200 miljardi.
Neraugoties uz biznesa ķērienu,
Rokfellers visu mūžu palika dziļi
ticīgs cilvēks un vienmēr maksāja
desmito tiesu baptistu baznīcai.
Summas bija iespaidīgas – pat līdz
100 miljoniem gadā. Vienlaikus
viņš, Endrjū Kārnegija piemēra
iedvesmots, ziedoja arī dažādiem
labdarības projektiem, bet no
1897. gada, kad aizgāja pensijā,
koncentrējās tikai uz filantropiju.
Piemēram, nodibināja Čikāgas
universitāti un medicīnas institūtu.
1913. gadā Rokfellers kopā ar dēlu
Džonu Rokfelleru jaunāko izveidoja
savā vārdā nosauktu fondu, kas
darbojas vēl šobaltdien un īpašu
uzmanību pievērš izglītības un
medicīnas projektiem. Starp
citu, ANO mītne atrodas tieši
Ņujorkā, pateicoties Rokfelleram
jaunākajam – viņš ziedoja deviņus
miljonus dolāru ANO ēkas būvei ar
noteikumu, ka to cels Ņujorkā.

Solomons
Gugenheims
(1861–1949)

Pamatus
Gugenheima
dzimtas
finansiālajai
varenībai lika
Solomona tēvs Meijers, kurš ļoti
sekmīgi darbojās metalurģijas
biznesā. Taču vēsturē Gugenheimu
vārds palicis, lielākoties pateicoties
tieši Solomonam. Viņš jau 58 gadu
vecumā aizgāja pensijā un pievērsās
mākslai, kļūstot par vienu no
ievērojamākajiem sava laika
modernās mākslas kolekcionāriem.
1937. gadā viņš izveidoja fondu,
kura mērķis bija atbalstīt mūsdienu
mākslu. Lielāko slavu fonds gan guva
jau pēc Solomona nāves, kad par
tā līdzekļiem Ņujorkā tika uzbūvēts
Gugenheima vārdā nosauktais
mūsdienu mākslas muzejs – viens no
pasaulē slavenākajiem šāda veida
muzejiem. Tas gan nebija pirmais
Gugenheima muzejs, jo jau 30. gados
viņš atvēra izstāžu zāli īrētās telpās,
taču speciāli būvētais, protams, bija
nesalīdzināmi labāks. Vēlāk par fonda
līdzekļiem izveidoti arī līdzīgi muzeji
Venēcijā, Bilbao un Berlīnē.

Vorens Bafets
(1930)

Viens no
mūsdienu
lielākajiem
filantropiem
Vorens Bafets,
gluži tāpat
kā Kārnegijs, pieder pie tiem
bagātniekiem, kuri uzskata: no
vecākiem mantota bagātība laimi
nenes, to vajag nopelnīt pašam. Un
pēc tam dalīties tajā ar sabiedrību.
Pats viņš savus miljardus (pēc
2010. gada aprēķiniem Bafeta
īpašumu kopējā vērtība bija
47 miljardi dolāru) nopelnīja ar izcili
veiksmīgu darbību investīciju tirgū.
Filantropijai Bafets ir pievērsies jau
sen, taču īpaši vērienīgs viņa atbalsts
dažādiem labdarības projektiem
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kļuvis pēdējos gados, kad miljardieris
aktīvi iesaistās bila un Melindas
Geitsu labdarības fonda darbībā. dara
viņš to ar tādu vērienu, ko pārspēt
būs grūti: katru gadu viņš fondam
pārskaita vairākus miljardus. Tiek
lēsts, ka bafeta kopējā ziedojumu
summa varētu būt ap 30 miljardiem
dolāru. Jau gadus desmit viņš
praktizē arī kādu ļoti interesantu
ziedojumu vākšanas metodi – ik
gadu izsola tiesības piedalīties
kopīgās vakariņās. Proti, tas, kurš
samaksās visvairāk, varēs kopā ar
bafetu ieturēties restorānā. Gribētāju
netrūkst, un summas ar katru gadu
pieaug: 2007. gadā izsoles uzvarētājs
šķīrās no 600 tūkstošiem dolāru, bet
turpmākajos gados jau tika pārkāpta
miljona un pat divu robeža. Visa šī
nauda tiek novirzīta labdarībai.
bafets savu dzīves filosofiju skaidro
apmēram tā: par to, ka tev ir daudz
naudas, nav jākaunas, taču jārīkojas tā,
lai šī bagātība nestu labumu arī citiem.
Jā, viņš varētu atļauties algot tūkstoti
cilvēku, kas caurām dienām zīmētu
bafeta portretus un tā uz papīra celtu
valsts kopproduktu, taču daudz vairāk
labuma būtu, ja šie cilvēki nodarbotos
nevis ar niekiem, bet pētītu iespējas
apkarot aIdS, mācītu skolēnus vai
darītu kaut ko tikpat noderīgu. Un tādēļ
labāk naudu tērēt nevis materiāliem
labumiem, bet novirzīt saprātīgiem
mērķiem. Starp citu, bafets nekad ar
ārišķībām un izšķērdīgu dzīvesveidu
nav izcēlies, un viņa vienīgā vājība
esot reaktīvās lidmašīnas. Un jau

tagad ir skaidrs, ka pēc viņa nāves
ģimenei nekas daudz no pasakainās
bagātības pāri nepaliks – saskaņā ar
testamentā pausto gribu 99% īpašumu
jānovēl labdarībai.

Bils Geitss
(1955)

Viens no
pasaules
bagātākajiem
cilvēkiem,
programm
nodrošinājuma
kompānijas “Microsoft” dibinātājs,
labdarībai pievērsās jau drīz pēc
pirmajiem biznesa panākumiem.
Uz domām par to, ka daļu bagātības
vajag novirzīt cēliem mērķiem,
gados jauno miljardieri uzvedināja
iepazīšanās ar Kārnegija un
rokfellera biogrāfiju. Savulaik
Geitss pat vairākas reizes ticies ar
rokfelleru dinastijas šobrīd vecāko
pārstāvi deividu rokfelleru (kuram ir
vairāk par 90 gadiem), lai iepazītos ar
rokfellera fonda darba pieredzi.
1994. gadā bils kopā ar sievu
izveidoja bila un Melindas Geitsu
fondu, kurā ieguldīja lielu daļu
savas naudas. Kad Geitsu iniciatīvai
pievienojās arī Vorens bafets, tas
kļuva par pasaules lielāko labdarības
fondu. Geitsu ģimene vien fondam
ir ziedojusi jau 28 miljardus dolāru.
Fonda galvenais darbības virziens ir
medicīna, īpaši jaunu ārstniecības
veidu pētīšana un medicīnas iestāžu
atvēršana trešās pasaules valstīs.

Katram labam darbam, kas veikts
no tīras sirds, atklāti un nesavtīgi,
piemīt nepārejoša vērtība, tie sniedz
prieku un gandarījumu.
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Latvijas
piemēri

latvijā arī ir
gana daudz sek
mīgu sabiedris
kas un individu
ālas labdarības
piemēru – un
labdarības projektu skaits ar katru
gadu aug, apliecinot mūsu līdzcilvēku
sirds dāsnumu. Piebildīsim, ka gan
banka, gan tās klienti aktīvi iesaistās
labdarības kustībā.
Piemēram, jau vairāk nekā 15 gadu ar
dažādiem labdarības projektiem no
darbojas boriss Teterevs un viņa dzī
vesbiedre Ināra. Viņu kontā: atbalsts
rīgas Stradiņa universitātei (savulaik
to pabeidza arī boriss Teterevs – tiesa,
tolaik šo mācību iestādi vēl sauca par
rīgas Medicīnas institūtu), zupas vir
tuves maznodrošinātajiem, atbalsts
pensionāriem un jaunajām māmiņām.
Mecenātu lomā Teterevu laulātais
pāris piedalās arī ļoti skaistā un
dārgā projektā – rundāles pils re
staurācijā. bet pirms gada ar “ablV
Corporate Services” palīdzību boriss
un Ināra Teterevi nodibināja savu
labdarības fondu. Tas bija loģisks
solis: fonds palīdzēja veiksmīgi
strukturēt visus projektus un atbrīvo
ja tā dibinātājus no nepieciešamības
kārtot apjomīgu dokumentāciju –
šos pienākumus nu veic fonda
darbinieki. Teterevu fonda mērķis ir
palīdzēt cilvēkiem un saglabāt nozī
mīgas kultūrvēsturiskās vērtības.
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Vērtējot 2010. gada rezultātus, Koncer
na un Bankas vadība ir gandarīta par
paveikto. 2010. gada laikā ir ievērojami
uzlabojies Koncerna un Bankas finan
šu sniegums, pieaudzis noguldījumu
apjoms, kā arī augstā līmenī uzturēti
kapitāla pietiekamības un likviditātes
rādītāji. Koncerns un Banka ir pār
snieguši pārskata gadam uzstādītos
finanšu mērķus.

Revidentu ziņojums

144

Godātie “Aizkraukles bankas” akcio
nāri, klienti un sadarbības partneri!

2010. gada laikā ir būtiski pieaudzis
apjoms visos svarīgākajos Koncerna
biznesa segmentos – privāto un korpo
ratīvo klientu apkalpošanā, aktīvu pār
valdē, investīcijās vērtspapīros. Banka
ar lepnumu var paziņot, ka šobrīd ir
lielākā privātā banka Latvijā.
2010. gadā turpinājās globālās ekono
mikas atveseļošanās. Tomēr pieaugu
ma temps dažādos reģionos diezgan
būtiski atšķīrās. Straujākā izaugsme
bija novērojama Āzijas attīstības val
stīs, savukārt ASV un Japānas ekono
miku attīstības tempā bija manāms
palēninājums. Eiropas, it īpaši Vācijas,
attīstība uzrādīja neparedzēti labu
kāpumu. Tiesa gan, atsevišķās Eiropas
Savienības dalībvalstīs – Grieķijā, Īrijā,
Portugālē un Spānijā – bija jārisina
finansiālas problēmas.
Latvijas tautsaimniecībā ekonomiskās
attīstības cikla zemākais punkts
tika sasniegts 2009. gadā. Jau no
2010. gada sākuma ir vērojama
makroekonomisko rādītāju uzlaboša
nās. 2010. gadā sezonāli izlīdzinātais
iekšzemes kopprodukta pieaugums
pa ceturkšņiem bija 0,3–1,4% robežās,
jau trešajā ceturksnī iezīmējās iekš
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zemes kopprodukta pieaugums arī
gada griezumā, un gada beigās tas
sasniedza 3,7%. Ražošanas apjoms
2010. gada pirmajos trīs ceturkšņos ir
pieaudzis par 13%, bet eksports – pat
par 29%. Uzlabojās arī mazumtirdznie
cības rādītāji; pakāpeniski, bet stabili
samazinājās bezdarbs. Latvijas valdība
2011. gadā prognozē Latvijas iekš
zemes kopprodukta pieaugumu par
3,3%, 2012. gadā – par 4%.
Pozitīvs signāls ir starptautiskās rei
tingu aģentūras “Standard&Poor's”
lēmums paaugstināt Latvijas kredītrei
tingu no BB uz BB+, saglabājot stabilu
kredītreitinga nākotnes novērtējumu.
Tas apstiprina valsts finanšu situācijas
stabilizēšanos. Šis ir nozīmīgs Latvijas
kredītspējas novērtējums, kā arī bū
tisks signāls investoriem, kas aplieci
na: tautsaimniecība atveseļojas.
Konsekventi īstenojot pārdomātu biz
nesa stratēģiju, veicot visus plānotos
pasākumus un procesu optimizāciju,
2010. gadā turpināja būtiski uzlaboties
Koncerna un Bankas finanšu rādītāji:
• būtiski palielinājies noguldījumu
apjoms Bankā – par 43,6%. “Aizkraukles
bankas” noguldījumu pieaugums
2010. gadā veidoja ceturto daļu
jeb 25,5% no kopējā noguldījumu
apjoma pieauguma Latvijas komerc
bankās 2010. gadā;
• nozīmīgi uzlabojusies Bankas ope
racionālā efektivitāte (ieņēmumi no
pamatdarbības pirms uzkrājumiem
bija 46,2 miljoni latu, kas ir par 17%
vairāk nekā 2009. gadā);
• nodrošināts augsts likviditātes
līmenis Bankā. 2010. gada 31. de
cembrī tas sasniedza 68,1%, savu
kārt Bankas kapitāla pietiekamības
līmenis – 12,45%;
• Bankas pamatkapitāls palielinājies
par 6,5 miljoniem latu.
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Būtiskākais 2010. gada notikums
bija jaunu Bankas akciju emisija, kas
noslēdzās pārskata gada jūlijā. Akciju
emisijas apjoms bija 10 000 akciju –
papildus 100 000 akciju, kuras veidoja
Bankas pamatkapitālu līdz šim. Jaunās
emisijas akcijas pēc emisijas noslē
guma veido 9,09% no Bankas pamat
kapitāla. Vienas akcijas pārdošanas
cena bija 650 latu. Divas trešdaļas
jaunās emisijas akciju iegādājās esošie
akcionāri, Bankas vadība un darbinieki,
kā arī Latvijas private banking klienti.
Savukārt vienu trešdaļu emisijas akciju
iegādājās Bankas ārvalstu klienti, pār
svarā privātpersonas. Kaut gan emisija
bija slēgta un piedāvājumi tika izteikti
ierobežotam dalībnieku lokam, kopē
jais apmaksātais pieteikumu apjoms
bija virs deviņiem miljoniem latu – tas
par 40% pārsniedza piedāvājumu, tā
pēc atsevišķi pieprasījumi tika apmieri
nāti daļēji. Pēc emisijas Bankai kopumā
ir aptuveni 30 jaunu akcionāru.
Gan veiksmīgā akciju emisija, gan 		
būtisks nerezidentu noguldījumu
apmēra pieaugums 2010. gadā pierāda
klientu uzticību “Aizkraukles bankai”
un Latvijas finanšu sistēmai kopumā.
Koncerna un Bankas vadība, vērtējot no
tikumus Latvijā un pasaulē, ir pārliecinā
ta, ka pārskatāmā nākotnē “Aizkraukles
banka” veiksmīgi turpinās savu darbību
un pildīs saistības pilnā apmērā.
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti,
pamatojoties uz Eiropas Savienībā
apstiprinātajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem, un
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu
par Bankas un Koncerna aktīviem,
saistībām un finanšu stāvokli
2010. gada 31. decembrī un 2009. gada
31. decembrī, kā arī par 2010. gada
un 2009. gada darbības rezultātiem,
kapitāla un rezervju izmaiņām un
naudas plūsmu.
2010. gada beigās Koncernā bija
iekļauti šādi Bankas meitasuzņēmumi:
ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība
“AB.LV Capital Markets”, ieguldījumu
pārvaldes akciju sabiedrība
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“AB.LV Asset Management”, SIA
“AB.LV Private Equity Management”,
KS “AB.LV Private Equity Fund 2010”,
SIA “AB.LV Corporate Services”,
KS “AB.LV Transform Partnership”,
SIA “AB.LV Transform 1”, AS “AB
Konsultācijas”, SIA “New Hanza City”
un SIA “Elizabetes 21a”.

Bankas aktīvu apjoms 2010. gada 			
31. decembrī bija 1,38 miljardi latu.
Bankas kapitāls un rezerves 2010. gada
31. decembrī bija 75,4 miljoni latu.

Finanšu rezultāti

Bankas aktīvu apjoms 2010. gada 		
31. decembrī bija 1,38 miljardi latu.
2010. gadā turpināja būtiski pieaugt
Bankas piesaistīto noguldījumu ap
joms. Gada laikā noguldījumu apjoms
palielinājies par 379 miljoniem latu
jeb 43,6%, tādējādi sasniedzot kopējo
noguldījumu apjomu 1,25 miljardu latu
apmērā. Tas būtiski pārsniedz gada
sākumā plānoto pieaugumu. Banka
tradicionāli ieņem pirmo vietu nozarē
pēc piesaistīto uzņēmumu noguldīju
mu apjoma.
Atbilstoši iepriekš izvirzītajiem stra
tēģiskajiem mērķiem Banka turpināja
samazināt hipotekārā kredītportfeļa
apjomu. Gada laikā tas tika samazināts
par 18,3 miljoniem latu, un 2010. gada
31. decembrī hipotekārā kredītportfeļa
apjoms bija 408 miljoni latu.
2010. gadā Bankas parāda vērtspapīru
portfeļa gada ienesīgums sasniedza
5,53%, tā vidējais atlikums 2010. gadā
bija 217 miljoni latu. Bankas vērtspapīru
portfeli pārsvarā veido OECD valstu cen
trālo valdību, citu valstu kredītiestāžu un
privātuzņēmumu parāda vērtspapīri.
Pārskata periodā no 50% līdz 55% ir
palielinājies Bankas neto komisiju ie
nākumu un tiem pielīdzināto ienākumu
īpatsvars pamatdarbības ienākumos
pirms uzkrājumu veidošanas izdevu
miem; kopējais neto komisiju ienākumu
un tiem pielīdzināto ienākumu apjoms
pārskata periodā pieaudzis par 27%.
Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties ar
komisiju ienākumiem un tiem pielīdzi
nātajiem ienākumiem saistīto darījumu
skaita pieaugumam, kas 2010. gadā sa
sniedza savu vēsturisko maksimumu.

Tas liecina, ka Banka ir ne tikai atjauno
jusi savu pirmskrīzes darījumu skaitu,
bet pat pārsniegusi to.

tādējādi palīdzot ekonomikai pārvarēt
krīzi un atgriezties pie stabilas ilgtermi
ņa izaugsmes.

Bankas ieņēmumi no pamatdarbības
2010. gadā pirms uzkrājumu izveidoša
nas nedrošiem parādiem bija 46,2 miljoni
latu. Ievērojot piesardzību kredītportfeļa
kvalitātes novērtēšanā, Banka turpi
nāja veidot uzkrājumus nedrošiem
parādiem. 2010. gada beigās kopējais
uzkrājumu apjoms nedrošiem kredītiem
sasniedza 65,4 miljonus latu. Kopumā
periodā no 2007. gada līdz 2010. gada
beigām Banka ir izveidojusi uzkrājumus
86,2 miljonu latu apmērā. Konsekventi
piemērojot minētās uzkrājumu veido
šanas politikas pamatprincipus, Bankas
2010. gada zaudējumi ir 6,9 miljoni latu.

2010. gadā fonds “AB.LV Private Equity
Fund 2010” jau ir iegādājies 60% kapi
tāldaļu sabiedrībās SIA “Bio Future”
un SIA “Gas Stream”, kas Vaiņodes
novada teritorijā plāno uzbūvēt divas
biogāzes ražotnes ar 2 MW kopējo
elektroenerģijas ražošanas jaudu.
2010. gada nogalē strukturēta darī
juma rezultātā “AB.LV Private Equity
Fund 2010” finansēja vadošā Latvijas
farmācijas uzņēmuma AS “Grindeks”
akciju iegādi; tās veido 11,38% no
uzņēmuma pamatkapitāla.

Bankas kapitāls un rezerves 2010. gada
31. decembrī bija 75,4 miljoni latu.

Pakalpojumu pilnveidošana

Pārskata periodā atbilstoši iepriekš plā
notajam Banka risku kapitāla investīciju
fondu pārvaldīšanai nodibināja meitas
uzņēmumu SIA “AB.LV Private Equity
Management”, kā arī tā pārvaldītu
investīciju fondu – komandītsabiedrību
“AB.LV Private Equity Fund 2010” privā
tā kapitāla investīciju veikšanai.
Fonda dibināšana veikta laikā, kad
Latvijas ekonomikā trūkst investīciju
un kapitāla un kredītresursu pieejamī
ba saglabājas zemā līmenī. Ar šo soli
Banka apliecināja savu gatavību akti
vizēt uzņēmumu finansēšanu Latvijā,

Pārskata periodā Banka turpināja
jau 2008. gadā uzsākto subordinēto
obligāciju emisijas programmu.
2010. gada septembrī veiksmīgi
noslēdzās pēc skaita trešā Bankas
subordinēto obligāciju emisija. Sa
ņemtie obligāciju iegādes pieteikumi
pārsniedza emisijas apjomu par 16%.
Kopumā Banka izlaida 200 000 obligāci
ju ar vienas obligācijas nominālvērtību
100 ASV dolāri. Kopumā obligācijas
emitētas par 20 miljoniem ASV dolāru.
Atgādinām, ka 2008. gadā Banka orga
nizēja savas pirmās divas subordinēto
obligāciju emisijas. Emisijas tika veiktas
ASV dolāros un eiro par kopējo summu
attiecīgi 20 miljoni ASV dolāru un
12,5 miljoni eiro. Ņemot vērā Bankas
klientu lielo interesi par šīm obligāci
jām, subordinēto obligāciju emisijas
plānotas arī nākotnē.
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2011. gadā “Aizkraukles banka” strādās ar
peļņu, veiksmīgi turpinās uzsākto biznesa
paplašināšanu un darbības efektivitātes
paaugstināšanu. Kapitāla atdeves rādītājs
ROE tiek prognozēts 15% apmērā.

Pamatojoties uz izmaiņām Latvijas
Republikas “Imigrācijas likumā”, sākot
ar 2010. gada 1. jūliju Bankas ārval
stu klientiem pieejams jauns bankas
pakalpojums – uzturēšanās atļaujas
Latvijā noformēšana. Uzturēšanās
atļauja ir dokuments, kas dod tiesī
bas ārvalstniekam uzturēties Latvijas
Republikā noteiktu laiku vai pastāvīgi.
Minētais pakalpojums jau kļuvis
diezgan pieprasīts, un to piedāvā
Bankas meitasuzņēmums SIA
“AB.LV Corporate Services”.
2010. gadā turpinājās darbs arī pie
Koncerna pārstāvniecību tīkla papla
šināšanas ārvalstīs. Decembrī oficiāli
tika reģistrēta jauna AS “AB Konsultā
cijas” pārstāvniecība Krievijā –
Jekaterinburgā. Pārstāvniecība aktīvu
darbību šajā nozīmīgajā Krievijas
reģionā uzsāks 2011. gadā.
Šobrīd Koncernam ir pārstāvniecības
Azerbaidžānā – Baku, Baltkrievijā –
Minskā, Kazahstānā – Almati,
Krievijā – Maskavā, Sanktpēterburgā
un Jekaterinburgā, Tadžikistānā –
Dušanbe, Ukrainā – Kijevā (filiāle
Odesā) un Uzbekistānā – Taškentā.
Pārstāvniecību galvenais uzdevums ir
informācijas sniegšana par Koncernu
un Banku un to pakalpojumiem, kā arī
starpvalstu ekonomiskās sadarbības
veicināšana dažādās uzņēmējdarbības
nozarēs. Tuvākajos gados Koncerns
paplašinās pārstāvniecību tīklu ārvalstīs.
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Koncerna un Bankas plāni 		
un ieceres 2011. gadam

Līdzīgi kā pārskata periodā, arī
2011. gada galvenie uzdevumi būs no
drošināt Koncerna un Bankas darbības
paplašināšanu un ienesīguma paaug
stināšanu, turpinot attīstīt un uzlabot
darbības risku pārvaldīšanas metodes.
Balstoties uz to, ka Koncerna un
Bankas mērķa tirgos novērojama
ekonomikas atveseļošanās un Bankai
nebūs nepieciešams veikt būtiskus
uzkrājumus, 2011. gadā Banka plāno
palielināt komerckredītu izsniegšanas
apjomu.
Arī 2011. gadā Koncerna un Bankas
vadība pievērsīs uzmanību Bankas
hipotekārās kreditēšanas programmas
ietvaros izsniegto kredītu restrukturi
zācijai un turpmākai hipotekāro kredītu
portfeļa kvalitātes uzlabošanai.
2011. gadā tiek plānots klientu noguldī
jumu apjoma pieaugums 15% apmērā.
Ņemot vērā plānoto kredītportfeļa,
noguldījumu un komisiju apjoma
pieaugumu, Koncerna un Bankas
vadība ir pārliecināta – 2011. gadā
“Aizkraukles banka” strādās ar
peļņu, veiksmīgi turpinās uzsākto
biznesa paplašināšanu un darbības
efektivitātes paaugstināšanu. Kapitāla
atdeves rādītājs ROE tiek prognozēts
15% apmērā.

Sabiedrībai

2010. gadā “Aizkraukles banka” turpi
nāja atbalstīt dažādus sociāli nozīmī
gus projektus.
Ar “Aizkraukles bankas” finansiālu
atbalstu Rīgā, Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā, tika atklāta pazīs
tamā modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva tērpu kolekcijas izstāde “Art
Deco stils – starpkaru perioda mode”.
Šī ir jau otrā Aleksandra Vasiļjeva tērpu
kolekcijas izstāde Rīgā. 2009. gadā
milzīgu apmeklētāju atsaucību ieguva
modes vēsturnieka tērpu kolekcijas
izstāde “Viktorijas laika mode”. Arī ie
priekšējo izstādi atbalstīja mūsu Banka.
Jau tradicionāli “Aizkraukles banka”
iesaistījās Latvijas Republikas ārvalstu
vēstniecību rīkoto Latvijas Republikas
proklamēšanas svētku atbalstīšanā.
Šogad ar Bankas atbalstu Latvijas Re
publikas proklamēšanas dienai veltītus
pasākumus rīkoja Latvijas Republikas
vēstniecības Krievijā, Kazahstānā un
Azerbaidžānā.
Savukārt AB.LV Sabiedriskā labuma
fonds 2010. gadā kopumā atbalstīja
deviņas pēc koncepcijas atšķirīgas,
bet vienlīdz izcilas laikmetīgās mākslas
izstādes Latvijā. Fonds sniedz atbalstu
laikmetīgās mākslas izstāžu norisei
kopš 2007. gada. Pēdējos četros gados
fonds atvēlējis vairāk nekā 100 000 latu
laikmetīgās mākslas izstāžu norisei.

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Pagājušajā gadā tika papildināts
arī Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja krājums, kurš tiek veidots
ar Bankas atbalstu. Tika iegādātas
divas jaunas mākslinieka Imanta
Lancmaņa gleznas. Līdz ar šo darbu
iegādi mākslas darbu krājumā ir
desmit Imanta Lancmaņa darbi un
krājumā kopumā – 96 mākslas darbi.
Līdz šim Bankas kopējais ieguldījums
laikmetīgās mākslas kolekcijas
papildināšanā un popularizēšanā ir
vairāk nekā 230 000 latu.
2010. gada augustā Bankas klientiem
tika rīkots labdarības golfa turnīrs
“AB.LV Charity Golf Tournament 2010”,
kura ietvaros turnīra dalībnieki tika
aicināti pievienoties labdarības akcijai
“Skolas soma”, ziedojot jaunāko klašu
skolēniem no maznodrošinātām ģime
nēm – skolas preču iegādei. Kopumā
labdarības golfa turnīrā piesaistīja fi
nanšu līdzekļus 52 skolēnu atbalstam.
Gada nogalē Banka sadarbībā ar
AB.LV Sabiedriskā labuma fondu
tradicionāli rīkoja labdarības akciju
“Palīdzēsim bērniem dzirdēt!”. Tās
rezultātā ziedotie līdzekļi tiks novirzīti
bērniem, kuriem nepieciešami dzirdes
aparāti.
Izsakām pateicību mūsu akcionāriem
un klientiem par izrādīto uzticību un
Bankas darbiniekiem – par ieguldījumu
Bankas izaugsmē!

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2011. gada 23. februārī
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Bankas padomes
un valdes sastāvs
Bankas padome:

Paziņojums par Bankas
padomes un valdes atbildību

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Atkārtoti apstiprināts:
14.12.2010.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Atkārtoti apstiprināts:
14.12.2010.

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Apstiprināts:
14.12.2010.

Atbrīvots no padomes locekļa pienākumu
pildīšanas:
Vladimirs Kutovojs

Atbrīvots:
13.12.2010.

Bankas valde:

Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis – izpilddirektors (CEO)

Atkārtoti apstiprināts:
14.12.2010.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
Oļegs Fiļs – izpilddirektora vietnieks (dCEO)

Atkārtoti apstiprināts:
14.12.2010.

Valdes locekļi:
Aleksandrs Pāže – atbilstības direktors (CCO)
Edgars Pavlovičs – risku direktors (CRO)
Māris Kannenieks – finanšu direktors (CFO)
Rolands Citajevs – IT direktors (CIO)
Vadims Reinfelds – operāciju direktors (COO)

Atkārtoti apstiprināts:
14.12.2010.
14.12.2010.
14.12.2010.
14.12.2010.
14.12.2010.

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Bankas padome un valde (turpmāk
tekstā – vadība) ir atbildīga par Bankas
finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī
par Bankas un tās meitasuzņēmumu
(turpmāk tekstā – Koncerns) konsoli
dēto finanšu pārskatu sagatavošanu.
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā
ar Latvijas Republikas “Kredītiestāžu
likumu”, Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas norādījumiem un citām uz
kredītiestādēm attiecināmām Latvijas
Republikas likumu prasībām.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sa
gatavoti, konsekventi lietojot Eiropas
Savienībā apstiprinātos Starptautiskos
finanšu pārskatu standartus un tiem
atbilstošus uzskaites principus un
pamatojoties uz komercdarbības turpi
nāšanas principu. Šo finanšu pārskatu
sagatavošanas gaitā vadības pieņem
tie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir
bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti
no 63. lappuses līdz 143. lappusei, ir
sagatavoti, pamatojoties uz attaisno
juma dokumentiem, un sniedz patiesu
priekšstatu par Bankas un Koncerna
finanšu stāvokli 2010. gada 31. decem
brī un 2009. gada 31. decembrī, kā arī
par to 2010. gada un 2009. gada dar
bības rezultātiem, kapitāla un rezervju
izmaiņām un naudas plūsmu.

Bankas vadība ir atbildīga par atbilsto
šas uzskaites sistēmas nodrošināšanu,
Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī
par krāpšanas un citu Koncernā izda
rītu pārkāpumu atklāšanu un novērša
nu. Bankas vadība ir atbildīga
arī par Latvijas Republikas
“Kredītiestāžu likuma”, Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas
norādījumu un citu uz kredītiestādēm
attiecināmu Latvijas Republikas liku
mu prasību ievērošanu.

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2011. gada 23. februārī

Rīgā, 2011. gada 23. februārī
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Līdzīgi kā pārskata periodā, arī
2011. gada galvenie uzdevumi būs
nodrošināt Koncerna un Bankas
darbības paplašināšanu un ienesīguma
paaugstināšanu, turpinot attīstīt un uzlabot
darbības risku pārvaldīšanas metodes.

Finanšu pārskati

Visaptverošo ienākumu pārskats
par 2010. un 2009. gadu
Pielikums

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

Procentu ienākumi

4

36,431

40,118

36,375

40,909

Procentu izdevumi

4

(18,850)

(22,321)

(18,808)

(22,466)

17,581

17,797

17,567

18,443

Komisijas naudas ienākumi

5

22,876

16,072

20,146

14,901

Komisijas naudas izdevumi

5

(3,241)

(2,867)

(2,979)

(2,696)

19,635

13,205

17,167

12,205

12,589

(1,539)

12,589

(1,539)
363

Neto procentu ienākumi

Neto komisijas naudas ienākumi
Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem
finanšu aktīviem un saistībām ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

6

Neto realizētie (zaudējumi)/peļņa no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem

6

418

363

418

Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem

6

(1,823)

528

(1,823)

528

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas

6

(1,153)

8,424

(1,209)

8,496

1,873

2,129

1,457

628

4

62

52

261

(28,917)

(36,859)

(28,917)

(36,859)

20,207

4,110

17,301

2,526

(22,494)

(20,641)

(20,186)

(18,597)

Nolietojums

(1,692)

(1,815)

(1,587)

(1,725)

Pārējie izdevumi

(1,672)

(1,971)

(2,499)

(1,595)

270

(204)

(10)

(204)

(14)

(3,035)

(14)

(3,035)

Pārējie ienākumi
Dividenžu ienākumi
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts

7

Pamatdarbības ienākumi
Administratīvie izdevumi

9

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)
Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi

15

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

8

Pamatdarbības izdevumi kopā
Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa

(2,867)

(2,154)

(832)

(122)

(28,469)

(29,820)

(25,128)

(25,278)

(8,262)

(25,710)

(7,827)

(22,752)

703

3,541

880

3,532

(7,559)

(22,169)

(6,947)

(19,220)

(7 519)

(21 358)

(40)

(811)

31

16,178

31

16,178

1,405

(891)

1,405

(891)

305

(2,267)

305

(2,267)

Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa attiecināma uz:
Bankas akcionāriem
Mazākuma daļu
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi:
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas
Iekļauts peļņā vai zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā
Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi, kopā
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms:

1,741

13,020

1,741

13,020

(5,818)

(9,149)

(5,206)

(6,200)

(5,778)

(8,338)

(40)

(811)

Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:
Bankas akcionāriem
Mazākuma daļu

Pielikumi ir šo
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Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

23. februārī
63

Finanšu pārskati

Finanšu pārskati

Finanšu stāvokļa pārskats 2010. gada
31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī
Aktīvi

Pielikums

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

Finanšu stāvokļa pārskats 2010. gada
31. decembrī un 2009. gada 31. decembrī
Saistības

Pielikums

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

23

1,906

1,027

1,906

1,027

226

176

226

176

Kase un prasības pret centrālajām bankām

13

82,120

44,986

82,120

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

14

325,352

203,569

325,326

203,537

23,372

9,499

23,372

9,499

16

226

176

226

176

19,367

12

19,367

12

Termiņsaistības pret kredītiestādēm

23

3,502

4,929

550

1,958

Noguldījumi

24

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

2,769

1,816

2,460

1,749
-

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

15

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

17

674

52

674

52

Atvasinātie līgumi

16

3,331

9,435

3,331

9,435

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Atvasinātie līgumi

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

168,657

104,523

168,657

104,523

Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

150

15

-

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

15

166,431

102,376

166,431

102,376

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

21

22

-

-

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

17

2,226

2,147

2,226

2,147

Emitētie vērtspapīri

26

22,921

12,995

22,921

12,995

528,872

550,580

528,561

553,475

Subordinētie depozīti

26

23,962

28,669

23,962

28,669

517,811

531,444

517,500

534,339

Pārējās saistības

4,328

589

2,973

2,455

1,296,576

908,741

1,303,188

918,046

15,000

Kredīti un debitoru parādi
Kredīti

18

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

15

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

15

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

11,061

19,136

11,061

19,136

155,112

-

155,112

-

155,112

-

155,112

-

339

505

292

451

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

19

-

-

58,661

36,066

Ieguldījumu īpašumi

20

20,658

20,371

16,670

16,622

Pamatlīdzekļi

21

7,954

6,077

5,253

5,747

Nemateriālie aktīvi

21

3,701

3,491

3,548

3,337

266

2,024

176

1,936

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

5,736

5,458

5,718

5,079

Pārējie aktīvi

22

45,388

26,644

5,099

6,871

1,367,527

977,727

1,378,565

992,129

Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības

Kopā aktīvi

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls

16,500

15,000

16,500

Akciju emisijas uzcenojums

27

5,255

255

5,255

255

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

1,500

1,500

1,500

1,500

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

1,829

88

1,829

88

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

52,804

74,162

57,240

76,460

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

(7,519)

(21,358)

(6,947)

(19,220)

70,369

69,647

75,377

74,083

582

(661)

-

-

70,951

68,986

75,377

74,083

1,367,527

977,727

1,378,565

992,129

Attiecināms uz bankas akcionāriem
Mazākuma daļa
Kopā kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Ārpusbilances posteņi

Rīgā, 2011. gada 23. februārī

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Aktīvi pārvaldīšanā

29

116,823

71,845

84,167

55,796

Iespējamās saistības

29

21,125

16,884

21,125

16,884

Ārpusbilances saistības pret klientiem

29

12,934

10,210

12,934

10,210

Rīgā, 2011. gada 23. februārī

Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2010. un 2009. gadu
Apmaksātais
pamatkapitāls
LVL ‘000

Akciju
emisijas
uzcenojums
LVL ‘000

Rezerves
kapitāls
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamo
finanšu
aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve
LVL ‘000

15,000

255

1,500

2009. gada visaptverošie ienākumi, kopā

-

-

Mazākuma līdzdalības samazinājums

-

01.01.2009.

31.12.2009.
2010. gada visaptverošie ienākumi, kopā
Akciju emisija
Mazākuma līdzdalības palielinājums
31.12.2010.

Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2010. un 2009. gadu

Nesadalītā
peļņa
LVL ‘000

Attiecināms
uz Bankas
akcionāriem
LVL ‘000

Mazākuma
līdzdalība
LVL ‘000

Kopā
kapitāls un
rezerves
LVL ‘000

(12,933)

74,162

77,984

184

78,168

-

13,021

(21,358)

(8,337)

(811)

(9,148)

-

-

-

-

-

(34)

(34)

15,000

255

1,500

88

52,804

69,647

(661)

68,986

-

-

-

1,741

(7,519)

(5,778)

(40)

(5,818)

1,500

5,000

-

-

-

6,500

-

6,500

-

-

-

-

-

-

1,283

1,283

16,500

5,255

1,500

1,829

45,285

70,369

582

70,951

01.01.2009.
2009. gada visaptverošie ienākumi, kopā
31.12.2009.
2010. gada visaptverošie ienākumi, kopā
Akciju emisija
31.12.2010.

Apmaksātais
pamatkapitāls
LVL ‘000

Akciju
emisijas
uzcenojums
LVL ‘000

Rezerves
kapitāls
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve
LVL ‘000

15,000

255

1,500

-

-

-

15,000

255

-

Nesadalītā
peļņa
LVL ‘000

Kopā
kapitāls
un rezerves
LVL ‘000

(12,933)

76,460

80,282

13,021

(19,220)

(6,199)

1,500

88

57,240

74,083

-

-

1,741

(6,947)

(5,206)

1,500

5,000

-

-

-

6,500

16,500

5,255

1,500

1,829

50,293

75,377
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Koncerna un Bankas 2010. gada un
2009. gada naudas plūsmas pārskats
Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
(Zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums
Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums
Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums
Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos vērtības (pieaugums)
Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pieaugums/(samazinājums)
Ārvalstu valūtas pozīciju nerealizētā zaudējumi/(peļņa)

Koncerna un Bankas 2010. gada un
2009. gada naudas plūsmas pārskats

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

(8,262)

(25,710)

(7,827)

(22,752)

1,692

1,815

1,587

1,725

28,917

36,859

28,917

36,859

2,867

2,154

832

122

(1,029)

(6,679)

(1,029)

(6,679)

2,125

(34)

-

-

9,377

(798)

9,377

(798)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās

35,687

7,607

31,857

8,477

Prasību pret kredītiestādēm samazinājums

22,836

4,175

22,836

4,176

Kredītu (pieaugums)/samazinājums

(15,244)

63,067

(12,038)

60,170

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos vērtības (pieaugums)/samazinājums

(12,842)

1,777

(12,842)

166

(169)

(19,266)
(1,977)

Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu samazinājums/(pieaugums)
Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums
Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums
Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums
Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu saistību ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos vērtības pieaugums/(samazinājums)
Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu pieaugums/(samazinājums)

Banka
2009
LVL ‘000

27,853

31,164

27,853

31,955

(15,694)

(20,271)

(15,694)

(20,416)

Saņemtās dividendes

3

18

52

217

Izmaksātās dividendes

-

-

-

-

Koncerns
31.12.2010.
LVL ’000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ’000

Banka
31.12.2010.
LVL ’000

Banka
31.12.2009.
LVL ’000

Izmaksātie procenti

Nauda un tās ekvivalenti

44,986

82,120

44,986

166,967

311,561

166,936

1,777

Saistības pret kredītiestādēm

(2,456)

(1,027)

(2,456)

(1,027)

159

(177)

Nauda un tās ekvivalenti kopā

391,251

210,926

391,225

210,895

(23,764)

3,375

(3,646)

3,776

(1,958)

3,761

378,288

146,188

379,173

155,010

50

(19,062)

50

(19,062)

(312)

711

(329)

518

862

392,390

182,831

411,841

211,019

(262)

(1,478)

(250)

(1,444)

392,128

181,353

411,591

209,575

Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu (iegāde)

(146,302)

-

(146,302)

-

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde)

(202,624)

(150,887)

(202,624)

(150,887)

140,024

116,410

140,024

116,410

(4,621)

(2,594)

(1,380)

(1,772)

220

425

28

3,614

(842)

-

(23,949)

(32,236)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

Banka
2010
LVL ‘000

82,120

(452)

(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)

Koncerns
2009
LVL ‘000

311,587

953

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Saņemtie procenti

Koncerns
2010
LVL ‘000

Prasības pret kredītiestādēm

3,739

Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)

Naudas plūsma no saņemtajiem un izmaksātajiem procentiem un dividendēm

Kase un prasības pret Latvijas Banku

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana
Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)
Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā samazināšana

-

-

600

-

Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

(214,145)

(36,646)

(233,603)

(64,871)

728

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
(4,707)

728

(4,707)

Akciju emisija

Pakārtoto saistību (atmaksa)/piesaistīšana

6,500

-

6,500

-

Parāda vērtspapīru emisija

9,926

-

9,926

-

Sindicētā aizņēmuma (atmaksa)
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

-

(111,364)

-

(111,364)

11,719

(110,636)

11,719

(110,636)

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums)

189,702

34,071

189,707

34,068

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

210,926

176,057

210,895

176,029

(9,377)

798

(9,377)

798

391,251

210,926

391,225

210,895

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās
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2010. gada finanšu
pārskatu pielikumi
1. Pielikums
Pamatinformācija

AS “Aizkraukles banka” (turpmāk
tekstā – Banka) tika reģistrēta kā
akciju sabiedrība Aizkrauklē, vienotais
reģistrācijas Nr. 50003149401, Latvijas
Republikā 1993. gada 17. septembrī.
Šobrīd Bankas juridiskā adrese ir Rīga,
Elizabetes iela 23.
Banka darbojas saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem un Latvijas
Bankas izsniegto licenci, kas ļauj
veikt visus “Kredītiestāžu likumā”
paredzētos finanšu pakalpojumus.
Koncerna un Bankas galvenie darbības
virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi,
norēķinu produkti, finanšu resursu
pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un
nekustamā īpašuma pārvaldīšana.
Koncernam un Bankai ir centrālais
birojs un divi kredītu centri Rīgā,
pārstāvniecības Azerbaidžānā – Baku,
Baltkrievijā – Minskā, Kazahstānā –
Almati, Krievijā – Maskavā,
Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā,
Ukrainā – Kijevā (filiāle Odesā),
Uzbekistānā – Taškentā un
Tadžikistānā – Dušanbe.

Koncerna sastāvs:
Reģistrācijas
numurs

Reģistrācijas vietas adrese

Uzņēmējdarbības nozare

Bankas daļa
pamatkapitālā (%)

IPAS “AB.LV Asset Management”

40003814724

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Finanšu pakalpojumi

100

IBAS “AB.LV Capital Markets”

40003814705

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Finanšu pakalpojumi

100

AS “AB Konsultācijas”

40003540368

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Konsultatīvie pakalpojumi

100

SIA “AB.LV Corporate Services”

40103283479

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Konsultatīvie pakalpojumi

100

Finanšu pārskatu pielikumos lietoti
šādi saīsinājumi: Starptautiskie
finanšu pārskatu standarti (SFPS),
Starptautiskie grāmatvedības
standarti (SGS), Starptautiskās finanšu
pārskatu interpretācijas komitejas
(SFPIK), Finanšu un kapitāla tirgus
komisija (FKTK), Eiropas Monetārā
savienība (EMS), Eiropas Savienība
(ES), Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija (OECD).

KS “AB.LV Transform Partnership”

40103260921

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Holdingkompānijas darbība

99,9997

SIA “AB.LV Transform Investments”

40103191969

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 1”

40103193211

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 2”

40103193033

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 3”

40103193067

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 4”

40103210494

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 6”

40103237323

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 7”

40103237304

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 8”

40103240484

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 9”

40103241210

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 10”

50103247681

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Šajos konsolidētajos un Bankas
finanšu pārskatos ir uzrādīta finanšu
informācija par Banku un tās
meitasuzņēmumiem (kopā un turpmāk
tekstā – Koncerns), kā arī par Banku
atsevišķi. Atbilstoši noteiktajām
prasībām Bankas atsevišķie finanšu
pārskati ir iekļauti šajos konsolidētajos
finanšu pārskatos. Banka ir Koncerna
mātesuzņēmums.

SIA “AB.LV Transform 11”

40103258310

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 12”

40103290273

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 13”

40103300849

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 14”

50103313991

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “AB.LV Transform 15”

40103344858

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

SIA “Elizabetes 21a”

50003831571

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

91,6

SIA “New Hanza City”

40103222826

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

KS “AB.LV Private Equity Fund 2010”

40103307758

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Holdingkompānijas darbība

100

SIA “AB.LV Private Equity Management”

40103286757

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Investīciju projektu pārvaldīšana

100

SIA “Gas Stream”

42103047436

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Elektroenerģijas ražošana

60

SIA “Bio Future”

42103047421

Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010

Elektroenerģijas ražošana

60

Koncerna konsolidētie un Bankas
atsevišķie finanšu pārskati par
2010. gadu tika apstiprināti Bankas
valdē 2011. gada 23. februārī.

Uzņēmuma nosaukums

2. Pielikums
Piemērotās svarīgākās
grāmatvedības metodes un
uzskaites principi

Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmī
gākie 2010. gada un 2009. gada laikā
konsekventi lietotie uzskaites principi.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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a) Atbilstības ziņojums
Šie Koncerna un Bankas finanšu
pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz
likumā noteiktajā kārtībā sastādītajiem
uzskaites reģistriem. Šie uzskaites re
ģistri ir sagatavoti saskaņā ar sākotnē
jās vērtības uzskaites pamatprincipu,
ietverot atsevišķu bilances posteņu
pārvērtēšanu, kas veikta atbilstoši 		
ES apstiprināto SFPS prasībām.

Grāmatvedības metodes konsekventi
piemēro visi Koncerna sastāvā
esošie uzņēmumi.
Salīdzinājumā ar grāmatvedības
uzskaites metodēm, kuras tika
izmantotas, sagatavojot iepriekšējo
periodu finanšu pārskatus, 2010. gada
finanšu pārskatu sagatavošanā
izmantotās grāmatvedības uzskaites
metodes nav mainītas, izņemot
Standartu grozījumi, kas stājās spēkā
pārskata periodā minētās izmaiņas.

Jaunu un/vai grozītu SFPS 		
un SFPIK piemērošana 		
pārskata periodā

Pārskata periodā Koncerns/Banka
piemērojuši šādus jaunus un grozītus
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Starptautiskos finanšu pārskatu
standartus un Starptautisko finanšu
pārskatu interpretācijas komitejas
interpretācijas:
• grozījumi SFPS Nr. 2 “Maksājumi ar
akcijām”;
• grozījumi SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdar
bības apvienošana” un SGS Nr. 27
“Konsolidētie un atsevišķie finanšu
pārskati”;
• grozījumi SGS Nr. 39 “Finanšu ins
trumenti: atzīšana un novērtēšana” –
attiecināmie, pret risku nodrošinātie
posteņi;
• SFPIK Nr. 12 “Pakalpojumu koncesi
jas līgumi”;
• SFPIK Nr. 17 “Nenaudas aktīvu sada
le īpašniekiem”;
• SFPIK Nr. 18 “Klientu aktīvu pārvedu
mi”;
• SFPS uzlabojumi (izdoti 2008. un 2009.
gadā un spēkā 2010. gada 1. janvārī).

meitasuzņēmuma zaudējumu uzskaiti,
kā arī kontroles pār meitasuzņēmumu
zaudēšanas uzskaiti.

Galvenā šo izmaiņu ietekme ir šāda:

Grozījumi SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana” (spēkā
pēc pieņemšanas ES attiecībā uz pār
skata periodiem, kas sākas 2011. gada
1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi maina
informācijas atklāšanas prasības attie
cībā uz atsevišķiem finanšu aktīvu no
došanas veidiem. Nav paredzams, ka
šie grozījumi varētu ietekmēt Koncer
na finanšu pārskatu, jo tas neizmanto
šādus nodošanas veidus.

Grozījumi SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības
apvienošana” un SGS Nr. 27 “Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati"
SFPS Nr. 3 jaunā redakcija ievieš
būtiskas izmaiņas tādas uzņēmēj
darbības apvienošanas uzskaitē, kas
notikusi pēc šo grozījumu stāšanās
spēkā. Izmaiņas ietekmē nekontrolējo
šās līdzdalības novērtējumu, darījuma
izmaksu uzskaiti, iespējamās atlīdzības,
kas atkarīgas no nākotnes notikumiem,
sākotnējo atzīšanu un turpmāko no
vērtēšanu, kā arī pakāpeniski sasnieg
tas uzņēmējdarbības apvienošanas
uzskaiti. Šīs izmaiņas ietekmēs atzītās
nemateriālās vērtības apmēru, finanšu
pārskatos atspoguļoto peļņu vai
zaudējumus, kā arī turpmāko periodu
finanšu pārskatos norādīto peļņu vai
zaudējumus.
SGS Nr. 27 jaunā redakcija nosaka, ka
izmaiņas līdzdalībā meitasuzņēmumu
kapitālā (ja netiek zaudēta kontrole)
jāuzskaita kā pašu kapitāla darījumi.
Līdz ar to šādu darījumu rezultātā vairs
neradīsies nekāda nemateriālā vērtība,
nedz arī peļņa vai zaudējumi. Turklāt
šī standarta jaunā redakcija maina arī
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Grozījumi SFPS Nr. 3 un SGS Nr. 27 tika
piemēroti, sākot ar attiecīgo izmaiņu
spēkā stāšanās dienu. Līdz ar to minētās
izmaiņas ietekmē meitasuzņēmumu
iegādi vai kontroles zaudēšanu, kā arī
darījumus ar nekontrolējošo līdzdalību,
kas veikti pēc 2010. gada 1. janvāra.
Pārējie 2010. gadā pieņemtie standarti ne
ietekmēja Koncerna finanšu pārskatu, jo
Koncernam nav šajās izmaiņās aplūkoto
finanšu pārskata posteņu un darījumu.

Standarti un interpretācija, kas ir
izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā

Koncerns nav piemērojis šādas SFPS
un SFPIK interpretācijas, kas ir izdotas,
bet vēl nav stājušās spēkā:

SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti”
(spēkā pēc pieņemšanas ES attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk). SFPS
Nr. 9 ar laiku aizstās SGS Nr. 39. SGSP
ir izdevusi pirmās divas šī standarta
daļas, ieviešot jaunu finanšu aktīvu
klasifikācijas un novērtēšanas sistēmu,
kā arī nosakot jaunas finanšu saistību
uzskaites prasības. Koncerns vēl nav
novērtējis šī standarta ieviešanas
iespējamo ietekmi.
Grozījumi SGS Nr. 12 “Ienākuma
nodokļi” (spēkā pēc pieņemšanas ES
attiecībā uz pārskata periodiem, kas
sākas 2012. gada 1. jūlijā vai vēlāk).
Grozījumi sniedz praktisku norādi,
kā noteikt, vai uzņēmums, kas atzīst
ar patiesajā vērtībā uzskaitītajiem

ieguldījuma īpašumiem saistīto atlikto
nodokli, plāno atgūt ieguldījuma īpa
šumu uzskaites vērtību, izmantojot vai
pārdodot attiecīgos īpašumus. Minēto
problēmu šie grozījumu atrisina, no
sakot, ka uzskaites vērtība tiek atgūta,
pārdodot ieguldījuma īpašumus.
Koncerns vēl nav novērtējis šo izmaiņu
ieviešanas iespējamo ietekmi.

• SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības apvie
nošana”;
• Grozījumi SFPS Nr. 7 “Finanšu ins
trumenti: informācijas atklāšana”;
• SGS Nr. 1 “Finanšu pārskatu snieg
šana”;
• SGS Nr. 27 “Konsolidētie un atseviš
ķie finanšu pārskati”;
• SFPIK 13. interpretācija “Program
mas, kuras vērstas uz klientu
piesaistīšanu”.

Grozījumi SGS Nr. 24 "Informācijas atklāšana par saistītām personām” (spē
kā attiecībā uz pārskata periodiem, kas
sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumos sniegta vienkāršota
saistītās personas definīcija, skaidrāk
atklājot saistītās personas jēdziena
nozīmi un likvidējot līdzšinējā definīcijā
pastāvošās neatbilstības. Grozījumi
paredz valsts uzņēmumiem (uzņēmu
miem, kurus kontrolē, kopīgi kontrolē
vai būtiski ietekmē valsts) vairākus
atbrīvojumus attiecībā uz šādas
informācijas sniegšanu. Šo grozījumu
ieviešana neietekmēs Koncerna finan
siālo stāvokli vai darbības rezultātus,
tomēr tā var ietekmēt finanšu pārskatā
sniegto informāciju par darījumiem ar
saistītām personām.

Grozījumi SFPIK 14. interpretācijā
“SGS Nr. 19 – Fiksēto pabalstu aktīva
limits, minimālā finansējuma prasības
un to mijiedarbība" (spēkā attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2011. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumi maina nākotnes iemaksu
priekšapmaksas uzskaiti gadījumos,
ja ir spēkā minimālā finansējuma
prasība. Šie grozījumi neietekmēs
finanšu pārskatus, jo Koncernam nav
fiksēto pabalstu aktīvu.
SFPIK 19. interpretācija “Finanšu
saistību dzēšana ar pašu kapitāla
instrumentiem” (spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas
2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk).
Šī interpretācija sniedz norādījumus,
kā uzskaitīt finanšu saistību dzēšanu
ar pašu kapitāla instrumentiem.
SFPIK 19. interpretācija neietekmēs
finanšu pārskatu, jo Koncernam nav
šādu darījumu.

Grozījumi SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un
sniegšana” – Tiesību emisiju klasifikā
cija (spēkā attiecībā uz pārskata perio
diem, kas sākas 2010. gada 1. februārī
vai vēlāk). Grozījumos mainīta finanšu
saistību definīcija, izslēdzot no tās
atsevišķas tiesības, iespēju līgumus un
garantijas. Šo grozījumu ieviešana ne
ietekmēs Koncerna finansiālo stāvokli
vai darbības rezultātus, jo Koncernam
nav šādu instrumentu.

Svarīgākās grāmatvedības aplēses
un pieņēmumi

Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā
ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai

SFPS uzlabojumi

2010. gada maijā SGSP izdeva
standartu grozījumu apkopojumu.
Šie grozījumi stājās spēkā attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2010. gada 1. jūlijā vai 2011. gada
1. janvārī vai vēlāk. Tālāk tekstā minēto
grozījumu pieņemšanas ietekmē var
mainīties Koncerna grāmatvedības
politika, taču Koncerna finansiālo
stāvokli vai darbības rezultātus tas
neietekmēs:

jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi,
kas ietekmē atsevišķus finanšu stāvok
ļa pārskatā un visaptverošo ienākumu
pārskatā atspoguļoto posteņu atliku
mus, kā arī iespējamo saistību apmē
ru. Nākotnes notikumi var ietekmēt
pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem
veiktas attiecīgās aplēses. Šādas aplē
ses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai
pieejamo ticamāko informāciju par
attiecīgajiem notikumiem un darbī
bām. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme
tiek atspoguļota finanšu pārskatā to
noteikšanas brīdī. Būtiskākās aplēses
un pieņēmumi attiecas uz pamatlī
dzekļu (r) skaidrojums), nemateriālo
aktīvu (q) skaidrojums) nolietojuma
likmēm, ieguldījumu īpašumu vērtības
noteikšanu un nolietojuma likmēm
(s) skaidrojums), atliktā uzņēmumu
ienākuma nodokļa apjoma noteikšanu
(u) skaidrojums), uzkrājumu apjoma
noteikšanu un ķīlas vērtības noteik
šanu (p) skaidrojums), kā arī finanšu
aktīvu un finanšu saistību patiesās
vērtības noteikšanu (e) skaidrojums).
b) Finanšu pārskatu sagatavošanas
principi
Konsolidētie un bankas atsevišķie finan
šu pārskati sagatavoti tūkstošos latu
(LVL ’000), ja vien nav norādīts citādi.
Konsolidētie un Bankas atsevišķie finan
šu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties
uz sākotnējās vērtības pamatprincipu,
izņemot aktīvus un saistības, kas uzrādī
ti to patiesajā vērtībā (sk. 31. pielikumu).
Finanšu pārskatos par naudas vienību
lietota Latvijas Republikas nacionālā

Nozīmīgākie Koncerna un Bankas konsolidēto finanšu pārskatu
sagatavošanā izmantotie Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi
(lati par vienu ārvalstu valūtas vienību):
Pārskata periodu beigu datums

USD

EUR

RUB

2010. gada 31. decembrī

0,535

0,7028

0,0176

2009. gada 31. decembrī

0,489

0,7028

0,0164
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naudas vienība lats (ja vien nav norā
dīts citādi), kas ir Bankas funkcionālā
un uzrādīšanas valūta.
Finanšu pārskatu pielikumos iekavās
sniegtā informācija atbilst salīdzino
šiem 2009. gada rādītājiem, ja vien nav
norādīts citādi.
Kā minēts Koncerna un Bankas pado
mes un valdes ziņojumā (no 55. līdz
59. lpp.), ņemot vērā pašreizējo
ekonomisko situāciju, Bankas vadība
uzskata, ka tā var pietiekami pamatoti
prognozēt, ka Koncernam un Bankai
būs pietiekami resursi, lai turpinātu
savu darbību pārskatāmā nākotnē.
Līdz ar to šie konsolidētie un atsevišķie
finanšu pārskati par gadu, kas noslē
dzās 2010. gada 31. decembrī, sagata
voti, pieņemot, ka Koncerns un Banka
savu darbību turpinās arī nākotnē,
konsekventi piemērojot Eiropas Savie
nībā pieņemtos Starptautiskos finanšu
pārskatu standartus un FKTK Banku,
ieguldījumu brokeru sabiedrību un ie
guldījumu pārvaldes sabiedrību gada
pārskata un konsolidētā gada pārskata
sagatavošanas noteikumus.
c) Konsolidācija
Konsolidētie finanšu pārskati ietver
visus meitasuzņēmumus, kas atrodas
mātesuzņēmuma kontrolē. Meitas
uzņēmumi tiek ietverti konsolidācijā
sākot ar brīdi, kad kontrole nonāk
mātesuzņēmuma rīcībā, un tiek izslēgti
no konsolidācijas brīdī, kad šī kontrole
tiek izbeigta.
Kontrole pastāv, ja mātesuzņēmums
kontrolē vairāk nekā pusi meitasuzņē
muma balsstiesību vai ja mātesuzņē
mums spēj noteikt meitasuzņēmuma
finanšu un saimnieciskās darbības
politikas un ja mātesuzņēmums kon
trolē meitasuzņēmumu valdes lielākās
daļas iecelšanu vai atstādināšanu.
Bankas un tās meitasuzņēmuma finan
šu pārskati tiek konsolidēti Koncerna
finanšu pārskatos pēc pilnas konso
lidācijas metodes, apvienojot līdzīga
veida aktīvus un saistības perioda bei
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citādi, kā apmainot fiksētu naudas vai
cita finanšu aktīva summu pret fiksētu
skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instru
mentu. Šim nolūkam uzņēmuma pašu
kapitāla instrumenti nav instrumenti,
kas paši ir līgumi uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentu saņemšanai vai
piegādei nākotnē.

gās, kā arī ienākumus un izdevumus.
Konsolidācijas nolūkos Koncerna uz
ņēmumu savstarpējie atlikumi un da
rījumi, ieskaitot procentu ienākumus
un izdevumus, kā arī nerealizētā peļņa
un zaudējumi no darījumiem Koncer
na ietvaros tiek savstarpēji izslēgti, ja
vien nav to vērtības samazināšanās
pazīmes. Mazākuma daļa – tā ir peļņas
vai zaudējumu daļa, kā arī kapitāls un
rezerves, kas ne tieši, ne pastarpināti
nepieder Bankai. Mazākuma daļa ir
atspoguļota atsevišķi konsolidētajā
visaptverošo ienākumu pārskatā,
savukārt kapitāla daļa – konsolidētajā
finanšu stāvokļa pārskatā atsevišķi no
mātesuzņēmuma kapitāla daļām.

Finanšu saistības ir saistības, kas ir
līgumā noteikts pienākums nodot
naudu vai citus finanšu aktīvus citam
uzņēmumam vai savstarpēji apmainīt
finanšu aktīvus vai finanšu saistības
ar citu uzņēmumu apstākļos, kas
uzņēmumam ir potenciāli nelabvēlīgi;
vai līgums, par kuru norēķināsies vai
var norēķināties ar paša uzņēmuma
pašu kapitāla instrumentiem un kas ir
neatvasināts un par kuru uzņēmumam
ir vai var būt pienākums piegādāt
mainīgu skaitu paša uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentu, vai atvasināts un
par to norēķināsies vai var norēķinā
ties citādi, kā apmainot fiksētu naudas
vai cita finanšu aktīva summu pret
fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla
instrumentu. Šim nolūkam uzņēmuma
pašu kapitāla instrumenti nav instru
menti, kas paši ir līgumi uzņēmuma
pašu kapitāla instrumentu saņemšanai
vai piegādei nākotnē.

Bankas meitasuzņēmumi ievēro
Bankas politikas un risku pārvaldīša
nas metodes.
Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā
līdzdalība meitasuzņēmumu pamat
kapitālā tiek uzskaitīta atbilstoši
izmaksu metodei.
Konsolidētajā finanšu pārskatā meitas
uzņēmuma iegādes cena tiek attiecinā
ta uz šī radniecīgā uzņēmuma aktīvu
un saistību, kā arī iespējamo saistību
patieso vērtību iegādes brīdī. Iegā
des cena, kas pārsniedz radniecīgā
uzņēmuma aktīvu un saistību patieso
vērtību, tiek uzskaitīta kā šī radniecīgā
uzņēmuma nemateriālā vērtība.
d) Finanšu aktīvu un saistību atzīšana
un atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda,
cita uzņēmuma pašu kapitāla ins
truments, līgumā noteiktas tiesības
saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus
no cita uzņēmuma vai savstarpēji
apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu
saistības ar citu uzņēmumu apstākļos,
kas uzņēmumam ir potenciāli labvēlīgi,
vai līgums, par kuru norēķināsies vai
var norēķināties ar paša uzņēmuma
pašu kapitāla instrumentiem un kas
ir neatvasināts un par kuru uzņēmu
mam ir vai var būt pienākums saņemt
mainīgu skaitu paša uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentu, vai atvasināts un
par to norēķināsies vai var norēķināties

Finanšu aktīvi vai saistības tiek atzīti
bilancē tikai un vienīgi brīdī, kad Kon
cerns vai Banka kļūst kā līgumslēdzēja
puse saskaņā ar instrumenta līguma
nosacījumiem.
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta
tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteik
tās tiesības saņemt naudas plūsmu
no attiecīgā aktīva vai arī Koncerns un
Banka pilnībā nodod finanšu aktīvu un
visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus
un labumus darījuma partnerim.
Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta
tikai tad, kad tās tiek dzēstas/atmaksātas
atbilstoši noslēgtajam līgumam, atceltas
vai ir beidzies līgumā noteiktais termiņš.
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Finanšu aktīvu, izņemot kredītu neban
kām, pirkšanas un pārdošanas darīju
mu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana
bilancē tiek atspoguļota norēķinu

dienā. Kredītus nebankām bilancē at
spoguļo brīdī, kad naudas līdzekļi tiek
pārskaitīti uz klienta norēķinu kontu.
e) Finanšu aktīvu un saistību patiesā
vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā
vērtība atspoguļo naudas līdzekļu
daudzumu, par kādu aktīvs varētu
tikt pārdots vai saistības varētu tikt
dzēstas, balstoties uz vispārpieņem
tiem principiem darījumā starp labi
informētu, ieinteresētu pircēju un labi
informētu, ieinteresētu pārdevēju, kuri
nav finansiāli saistīti. Finanšu aktīvu
un saistību patiesā vērtība pamatā
tiek noteikta, izmantojot aktīvā tirgū
kotētas tirgus cenas. Ja finanšu aktīva
vai saistības tirgus nav aktīvs, patie
sā vērtība tiek noteikta, izmantojot
vairākus vērtēšanas modeļus: gan dis
kontētās naudas plūsmas analīzi, gan
nesen veiktus salīdzināmus darījumus,
gan izmantojot vadības vērtējumus
un pieņēmumus. Koncerna un Bankas
finanšu aktīvu un saistību uzskaites un
patiesās vērtības salīdzinājums atspo
guļots 31. pielikumā.
f) Ienākumu un izdevumu atzīšana
Visi nozīmīgie ienākumi un
izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties
uz uzkrāšanas principu.
Procentu ienākumi/izdevumi finanšu
aktīviem/saistībām, kas tiek novērtētas
amortizētajā vērtībā, tiek atzīti visap
tverošo ienākumu pārskatā saskaņā ar
efektīvās procentu likmes metodi.
Komisijas naudas ienākumi un izdevu
mi tiek atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas
brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus/
izdevumus, kas tieši attiecināmi uz
finanšu aktīviem/saistībām, kuras tiek
uzrādītas amortizētajā vērtībā – šiem
aktīviem/saistībām komisijas ieņē
mumi/izdevumi tiek iekļauti efektīvās
procentu likmes aprēķinā.
Komisijas naudas ienākumi, ko ietur
vienu reizi gadā par visu pārskata
periodu, visaptverošo ienākumu pār
skatā tiek atzīti pa daļām lineāri visa
pārskata perioda laikā.

g) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti
latos pēc darījumu dienā spēkā esošā
Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu
valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi
un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti
latos pēc gada beigās spēkā esošā
Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu
valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas
maiņas kursa turpmāko izmaiņu rezul
tātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek ie
kļauti visaptverošo ienākumu pārskatā
kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu
valūtas pozīcijas pārvērtēšanas.
h) Kredīti un debitoru parādi
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasi
nāti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosa
kāmu maksājumu grafiku, kuri netiek
kotēti aktīvajā tirgū, izņemot:
• tos, kurus Koncerns un Banka
nekavējoties vai tuvākajā nākotnē
paredzējusi pārdot;
• tos, kurus Koncerns un Banka,
sākotnēji atzīstot, nosaka kā finanšu
aktīvus patiesajā vērtībā ar pārvērtē
šanu peļņā vai zaudējumos;
• tos, kuriem Banka nevar atgūt būtībā
visu sākotnējo ieguldījumu, izņemot,
ja tam par iemeslu ir kredīta stāvokļa
pasliktināšanās.
Šādi aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā
vērtībā, izmantojot efektīvo procentu
metodi, atskaitot uzkrājumus nedro
šiem parādiem (vērtības samazinā
jums) kā parādīts 7. pielikumā. Peļņa
vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošo
ienākumu pārskatā šo aktīvu atzī
šanas pārtraukšanas vai to vērtības
samazināšanās brīdī, kā arī amortizā
cijas procesā. Amortizācijas procesā
radusies peļņa vai zaudējumi tiek
iekļauti peļņā vai zaudējumos kā pro
centu ienākumi. Kredīti un debitoru
parādi ir kredīti klientiem un parāda
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.
Parāda vērtspapīru ar fiksēto ienāku
mu iekļaušanu šajā portfelī nosaka
atsevišķa Bankas politika.
Šo finanšu pārskatu vajadzībām no
finanšu nomas līgumiem izrietošās
prasības ir klasificētas kā kredīti.
Kredītu un debitoru parādu portfelī
iegādātie vērtspapīri tiek turēti
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paredzamajā nākotnē vai līdz dzēšanai,
ar mērķi gūt ienākumus no kupona un
pamatsummas maksājumiem.
i) Līdz termiņa beigām turēto
vērtspapīru portfelis
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru
portfeli veido neatvasināti finanšu aktīvi ar
fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku
un noteiktu termiņu, kas tiek kotēti aktīvā
tirgū. Līdz termiņa beigām turēto vērts
papīru portfelī iekļautos finanšu aktīvus
Koncerns/Banka paredz turēt līdz dzēša
nai – ar mērķi gūt ienākumus no kupona
un pamatsummas maksājumiem.
Šajā portfelī iegādātie finanšu aktīvi
sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā un
turpmāk novērtēti amortizētajā vērtībā,
izmantojot efektīvo procentu metodi,
kā arī atskaitot vērtības samazināšanās
zaudējumus. Peļņa vai zaudējumi tiek
atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā
šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai
to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī
amortizācijas procesā. Amortizācijas
procesā radusies peļņa vai zaudējumi
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos kā
procentu ienākumi.
j) Pārdošanai pieejamais portfelis
Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus
Koncerns un Banka iegādājas, lai turē
tu nenoteiktu laiku un gūtu procentu
ienākumus un/vai peļņu no vērtspa
pīru cenas pieauguma. Pārdošanai
pieejamajā portfelī tiek iekļauti parāda
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, akcijas
un ieguldījumi fondos.
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākot
nēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās vērtī
bas, ieskaitot tiešās darījuma izmaksas,
un arī turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā
vērtībā. Patiesās vērtības pārvērtēša
nas rezultāts tiek atspoguļots kapitālā
un rezervēs kā pārdošanai pieejamo
vērtspapīru patiesās vērtības pārvērtē
šanas rezerve. Finanšu aktīvus, kuriem
nav pieejama kotēta cena un kuru patie
so vērtību nav iespējams ticami noteikt,
izmantojot citus modeļus, Koncerns un
Banka novērtē pēc pašizmaksas.
Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem,
kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju),
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pakāpeniski amortizē diskonta (prē
mijas) summu, izmantojot efektīvo
procentu likmi. Amortizētās summas
tiek iekļautas visaptverošo ienākumu
pārskatā kā procentu ienākumi no
parāda vērtspapīriem.
Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no
pārdošanai pieejamo vērtspapīru at
savināšanas, un līdz atsavināšanas brī
dim uzkrātā patiesās vērtības pārvērtē
šanas rezerve tiek iekļauti visaptverošo
ienākumu pārskata postenī “Neto
realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdoša
nai pieejamajiem finanšu aktīviem”.
Pārdošanai pieejamie parāda vērtspa
pīri tiek iedalīti divos portfeļos:
• likviditātes portfelis, kura mērķis ir
izveidot Bankas likviditātes rezervi ar
minimālu procentu risku un kredītrisku;
• investīciju uz nenoteiktu laiku port
felis, kura mērķis ir gūt maksimālu
peļņu no investīcijām finanšu aktīvos
ilglaicīgā periodā.
k) Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu
aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai
zaudējumos
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudēju
mos ir aktīvi, kas tiek turēti tirdzniecības
nolūkā. Tirdzniecības nolūkā iegādātie
finanšu aktīvi tiek iekļauti tirdzniecības
portfelī. Tirdzniecības portfeļa vērtspa
pīrus ar fiksētu ienākumu Koncerns un
Banka tur pārdošanas nolūkā un/vai ie
gādājas ar mērķi tuvākajā laikā gūt peļņu
no gaidāmās starpības starp to pirkša
nas un pārdošanas cenu. Šajā portfelī
iekļaujamos finanšu aktīvus un saistības
nosaka atsevišķa Bankas politika.
Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspa
pīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā
vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patie
sajā vērtībā, kas tiek noteikta, pamato
joties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa
vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspa
pīru pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai
vērtībai, un peļņa vai zaudējumi, kas
rodas no šo vērtspapīru atsavināšanas,
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pār
skata postenī “Neto peļņa/(zaudējumi)
no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu
aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai

pārvērtēšanas rezultātā radusies peļņa
vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošo
ienākumu pārskata postenī “Neto
peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā
vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspo
guļojumu peļņā vai zaudējumos”.

zaudējumos”. Savukārt saņemtie un/vai
uzkrātie procentu ienākumi tiek iekļauti
visaptverošo ienākumu pārskatā kā
procentu ienākumi no parāda vērtspa
pīriem, izmantojot efektīvo procentu
metodi (EIR), bet saņemtās dividendes,
ja tiesības uz maksājumu ir pierādītas,
tiek iekļautas visaptverošo ienākumu
pārskatā kā “dividenžu ienākumi”.

o) Ārpusbilances finanšu darījumi
Ikdienas komercdarbībā Koncerns un
Banka ir iesaistīta ārpusbilances finan
šu darījumos, kas saistīti ar kredītu un
kredītlīniju piešķiršanu, garantiju un
galvojumu izsniegšanu, kā arī akreditī
vu noformēšanu. Šiem darījumiem nav
raksturīga ekonomisko labumu aizplū
de no Bankas, tādēļ tie netiek uzskaitīti
kā Bankas saistības. Šie finanšu darīju
mi tiek atspoguļoti finanšu pārskatos
ārpusbilances saistības attiecīgo līgu
mu noslēgšanas brīdī. Uzkrājumu vei
došanas principi ārpusbilances finanšu
darījumiem ir atbilstoši p) skaidrojumā
aprakstītajiem uzkrājumu veidošanas
principiem nedrošiem parādiem.

l) Pārdošanai pārņemtie aktīvi
Pārdošanai pārņemtie aktīvi ir nekus
tamais īpašums, ko Koncerns/Banka ir
pārņēmusi pārdošanai kā neatmaksāto
kredītu nodrošinājumu. Pārdošanai
pārņemtie aktīvi tiek novērtēti zemākajā
no pašizmaksas un neto realizācijas vēr
tības. Neto realizācijas vērtība ir aplēstā
pārdošanas cena parastās uzņēmējdar
bības ietvaros, atskaitot aplēstās izmak
sas, kas nepieciešamas, lai tos pārdotu.
m) Finanšu noma, kur Banka ir
iznomātājs
No finanšu nomas līgumiem izrietošās
prasības tiek uzrādītas kā aktīvi, kas
atspoguļoti zemākajā no iznomātā
īpašuma patiesās vērtības vai minimālo
nomas maksājumu pašreizējās vērtī
bas. Ienākumi no finanšu nomas tiek
atzīti visa nomas līguma garumā, no
drošinot vienlīdzīgu un regulāru atdevi
no neatmaksātās summas. Maksājumi,
kas izriet no aktīvu nomas, tiek iekļauti
peļņā vai zaudējumos visa nomas līgu
ma laikā, izmantojot lineāro metodi.

p) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam
ir pašreizējs pienākums (juridisks vai
prakses radīts), ko izraisījis kāds pa
gātnes notikums, un pastāv varbūtība,
ka šo saistību izpildei būs nepiecieša
ma ekonomiskos labumus ietverošu
resursu aizplūšana no Koncerna, un
saistību apjomu iespējams pietiekami
ticami novērtēt.

n) Atvasinātie finanšu instrumenti
Koncerns un Banka ikdienas uzņēmēj
darbībā izmanto atvasinātos finanšu ins
trumentus – valūtas mijmaiņas līgumus,
biržas vērtspapīru un ārvalstu valūtas
nākotnes līgumus, kā arī ārpusbiržas
valūtas maiņas nākotnes līgumus.

Gadījumā, kad būtiska ietekme ir
naudas laika vērtībai, uzkrājumi tiek
aprēķināti, diskontējot paredzamo
nākotnes naudas plūsmu, izmantojot
pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo
naudas laika vērtības pašreizējo novēr
tējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz
konkrētajām saistībām, ja tādi būtu.

Iegādātie atvasinātie finanšu instru
menti tiek atzīti pēc iegādes cenas un
atzīšanas dienā un turpmāk pārvērtēti
to patiesajā vērtībā un atspoguļoti at
sevišķā finanšu stāvokļa pārskata pos
tenī “Atvasinātie līgumi” attiecīgi gan
aktīvos, gan saistībās. Patiesā vērtība
tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām
vai diskontētās naudas plūsmas mode
ļiem. Atvasināto finanšu instrumentu

Uzkrājumi finanšu aktīviem
un ārpusbilances saistībām
Par nedrošiem parādiem tiek uzskatīti
finanšu aktīvi un ārpusbilances saistī
bas, par kuru procentu un pamatsum
mas atmaksas iespējamību vai par citu
līguma nosacījumu izpildi, kuru rezul
tātā var notikt ekonomisko labumu
ietverošu resursu aizplūšana, Koncer
na un Bankas vadībai noteikto monito

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

ringa pasākumu vai citas informācijas
iegūšanas rezultātā ir radušās šaubas.
Atbilstoši apstiprinātajai uzkrājumu
veidošanas politikai tiek veidoti gan
individuālie, gan portfeļa uzkrājumi.
Individuālie uzkrājumi nedrošiem
parādiem tiek izveidoti, katru kredītu
izvērtējot atsevišķi. Individuāli tiek
vērtēti kredīti, kuriem katram atsevišķi
ir objektīvi pierādījumi par vērtības
samazināšanos, ņemot vērā aizņēmēja
finanšu stāvokli, kredīta nodrošinājuma
vērtību, kredītlīguma nosacījumu ievē
rošanu un FKTK noteikto riska darīju
mu lieluma ierobežojuma ievērošanu.
Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti tikai pa
stāvošiem kredītu zaudējumiem, kā arī
zaudējumiem no vērtības samazināša
nās, kas ir “radušies, bet nav zināmi”.
Portfeļa uzkrājumu apjoms tiek no
teikts, ņemot vērā vēsturisko informā
ciju par grupā esošo kredītu zaudēju
mu apmēriem, nodrošinājuma vērtības
izmaiņām, kredītu koncentrācijas risku,
kā arī vispārējos ekonomiskos un tirgus
apstākļus un notikumus, kas notikuši
pirms pārskata perioda beigām, bet,
kas varētu negatīvi ietekmēt nākotnes
naudas plūsmas, kuras paredzētas
kredītu atmaksai. Izstrādātā metodika
dod iespēju katru kredītu grupu saistīt
ar pagātnes zaudējumu pieredzes
informāciju kredītu aktīvu grupām ar
līdzīgiem raksturlielumiem un atbils
tošiem tirgus noteiktiem datiem, kas
atspoguļo pašreizējos apstākļus.
Atzīstot parādu par nedrošu, tam tiek
izveidoti uzkrājumi novērtētās neatgūs
tamās summas apmērā. Uzkrājumu
apjoms tiek noteikts atbilstoši nākotnes
naudas plūsmas tagadnes vērtībai,
ņemot vērā būtiskus faktorus, kas ietver
ne tikai Koncerna un Bankas iepriekšējo
pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un
uzkrājumu veidošanā, vadībai zināmos
kredītportfelī pastāvošos riskus, nelab
vēlīgus apstākļus, kas varētu ietekmēt
aizņēmēju spēju atmaksāt to parādus,
ķīlas vērtību un esošos ekonomiskos
apstākļus, bet arī citus būtiskus faktorus,
kas ietekmē izsniegto kredītu atmaksu
un ķīlu vērtību. Faktiskie kredītu
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zaudējumi var atšķirties no to pašreizē
jām aplēsēm. Kredīta nodrošinājumam
pieņemtās ķīlas vērtība tiek noteikta,
balstoties uz tās iespējamo realizāci
jas vērtību. Šī vērtība tiek ņemta vērā,
nosakot paredzamo naudas plūsmu un
attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrāju
mu lielumu.
Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārska
tīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas ne
pieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu,
attiecīgās izmaiņas uzkrājumu apjomā
tiek atspoguļotas pārskata perioda vis
aptverošo ienākumu pārskatā. Koncerna
un Bankas vadība, pamatojoties uz tai
pieejamo informāciju un zināmajiem fak
tiem, ir piesardzīgi izvērtējusi iespējamos
kredītu zaudējumus un uzskata, ka šajos
finanšu pārskatos atspoguļotie uzkrāju
mi nedrošiem parādiem ir pietiekoši.
Ja izsniegtos kredītus nav iespējams at
gūt, tos noraksta ārpusbilances kontos,
vienlaicīgi samazinot uzkrājumu nedro
šiem parādiem. Kredīti netiek norakstīti,
kamēr nav veikti visi nepieciešamie
juridiskie pasākumi un noteikts zaudēju
mu galīgais apjoms.
Tika atjaunotas uzkrājumu likmes privāt
personu hipotekāro kredītu portfelim.
Uzkrājumu likmes privātpersonu mājok
ļu kredītiem, kuriem vērojama kvalitātes
pasliktināšanās, tika noteiktas, ņemot
vērā nodrošinājuma vērtības krišanos.
Biznesa kredītiem tika noteiktas vienda
bīgās kredītu grupas, kas ļauj identificēt
problemātiskos kredītus. Portfeļa uzkrā
jumi tiek veidoti atbilstoši šīm viendabī
gajām kredītu grupām.
Koncerns/Banka regulāri izvērtē, vai
pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka
finanšu aktīvu vai aktīvu grupas vērtība
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izmantošanas laikā, izmantojot lineāro
metodi. Pamatlīdzekļiem un nomātā
īpašuma uzlabojumiem to celtniecības
vai sagatavošanas laikā nolietojums
netiek aprēķināts. Zemes vērtība nav
pakļauta nolietojuma aprēķinam.
Pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumi
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pār
skatā to rašanās brīdī. Nomātā īpašuma
uzlabojumi tiek kapitalizēti un turpmāk
amortizēti visā atlikušajā nomas līguma
laikā, izmantojot lineāro metodi.

būtu samazinājusies. Kā objektīvi pie
rādījumi pārdošanai pieejamo finanšu
instrumentu nozīmīgam un ilgstošam
vērtības samazinājumam, pēc Koncerna
un Bankas vadības aplēsēm, ir patiesās
vērtības kritums vairāk par 20% no iegā
des vērtības vai ja tas ilgst vismaz vienu
finanšu gadu. Pastāvot šādiem pierādīju
miem, kopējos zaudējumus, kurus veido
atšķirība starp iegādes izmaksām un
pašreizējo patieso vērtību, atskaitot ie
priekš visaptverošo ienākumu pārskatā
atzītos zaudējumus no vērtības samazi
nāšanās, pārklasificē no pašu kapitāla uz
visaptverošo ienākumu pārskatu.
Zaudējumus no vērtības samazināša
nās, kas atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā, neatceļ, izmantojot peļņu vai
zaudējumus; vienīgi, ja turpmākajos
periodos finanšu instrumentu patiesā
vērtība pieaug un šo pieaugumu var
objektīvi attiecināt uz kādu notikumu,
kurš ir noticis pēc zaudējumu no vērtības
samazināšanas atzīšanas visaptverošo
ienākumu pārskatā, šos zaudējumus
atceļ, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

s) Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme un
ēkas, nepabeigto ieguldījumu īpašuma
attīstības projekta izmaksas, kuras
Koncerns un Banka neizmanto savām
vajadzībām un kuras tiek turētas ar
galveno mērķi gūt nomas un īres ienā
kumus, kā arī gūt peļņu no to vērtības
palielināšanās. Šādi ieguldījumi tiek
klasificēti kā ieguldījumu īpašumi, un
to uzskaite tiek veikta pēc izmaksu
modeļa. Ieguldījumu īpašumus atzīst
bilancē pēc iegādes vērtības, atskaitot
uzkrāto nolietojumu. Ieguldījumu īpa
šumu gada nolietojuma likme ir 5%.

q) Nemateriālie aktīvi
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais
programmnodrošinājums, kas nav da
tortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amor
tizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā
vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas
laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nemateriālajiem aktīviem Koncerns un
Banka ir piemērojuši nolietojuma gada
likmi 20%.

t) Darbinieku materiālie labumi
Īstermiņa darbinieku materiālie
labumi, ieskaitot atalgojumu, valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas,
prēmijas un pabalstus, tiek iekļauti vis
aptverošo ienākumu pārskatā admi
nistratīvajos izdevumos pakalpojumu
sniegšanas periodā.
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu
apmaksai tiek aprēķināti, summējot
katra Koncerna vai Bankas darbinieka
neizmantoto atvaļinājumu darba dienu
skaitu, kas reizināts ar dienas vidējo
izpeļņu atvaļinājuma apmaksai saskaņā
ar Latvijas Republikas Darba likumu, un
pieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.

r) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes
vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais
nolietojums. Nolietojums tiek
aprēķināts visā pamatlīdzekļu lietderīgās

Koncerns un Banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:
Pamatlīdzekļu veids
Ēkas un īpašuma uzlabojumi
Transporta līdzekļi

Gada likme
5,5%
20%

Datortehnika un programmnodrošinājums

16–33%

Biroja aprīkojums

10–33%
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u) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas no
dokļu likumu prasībām uzņēmumu
ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 		
15% (15%) apmērā no attiecīgajā
nodokļu periodā gūtajiem ar nodokli
apliekamajiem ienākumiem.

Atliktie nodokļi, kas radušies no īslai
cīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus
posteņus nodokļu deklarācijās un
šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināti,
izmantojot saistību metodi. Atliktie no
dokļi attiecas uz nākotnē iespējamām
nodokļu prasībām un saistībām par
visiem darījumiem un notikumiem, kas
atzīti finanšu pārskatos vai nodokļu
deklarācijās. Atliktās nodokļu saistības
tiek noteiktas, pamatojoties uz nodok
ļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot
tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības.
Galvenās īslaicīgās atšķirības laika ziņā
rodas no atšķirīgajām grāmatvedības
un nodokļu vajadzībām lietotajām
nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem,
uzkrājumiem darbinieku atvaļinājuma
apmaksai, kā arī aktīva posteņu, 		
t.sk. vērtspapīru un pārdošanai pieeja
mo finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kā
arī uz nākamajiem astoņiem gadiem
pārnestajiem nodokļu un vērtspapīru
pārdošanas zaudējumiem. Nosakot
atzīstamā atliktā nodokļa aktīva apmē
ru, vadībai jāpamatojas uz būtiskiem
spriedumiem, ņemot vērā attiecīgo
iespējamo laika periodu un nākotnē
gūstamā ar nodokli apliekamā ienāku
ma apmēru, kā arī nākotnes nodokļu
plānošanas stratēģiju.
v) Nefinanšu aktīvu vērtības
samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvēr
tēts, vai pastāv pazīmes, kas norāda
uz iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība
ir samazinājusies, vai biežāk, ja notiek
izmaiņas vai citi notikumi, kam var
sekot nefinanšu aktīvu vērtības sama
zināšanās. Ja tiek konstatētas minētās
pazīmes, tiek noteikta nefinanšu aktīva
atgūstamā vērtība. Aktīva uzskaites
vērtība tiek samazināta līdz tā atgūs
tamajai summai tikai tad, ja aktīva
atgūstamā summa ir mazāka par tā
uzskaites vērtību. Šis samazinājums ir
zaudējumi no vērtības samazināšanās.
Nefinanšu aktīviem novērtējums tiek
veikts uz katru pārskata datumu, lai
noteiktu, vai ir kādas pazīmes, kas
liecinātu, ka agrāk atzītie zaudējumi,
kas saistīti ar vērtības samazinājumu,
ir mazinājušies vai vairs nepastāv.
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Ja minētās pazīmes tiek konstatētas,
nosaka aktīva atgūstamo vērtību.
Agrāk atzītie zaudējumi, kas saistīti ar
vērtības samazinājumu, tiek atgriezti
tikai tad, ja pēc pēdējās zaudējumu
atzīšanas reizes ir notikušas aplēšu
izmaiņas, uz kuru pamata tika noteikta
aktīva atgūstamā summa. Ja izmaiņas
ir veiktas, nefinanšu aktīva uzskaites
vērtība tiek palielināta līdz atgūsta
majai vērtībai. Šis palielinājums ir
zaudējumu no vērtības samazināšanās
apvērse.
w) Nauda un tās ekvivalenti
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek
uzskatīts skaidras naudas atlikums
Bankas kasē, prasības uz pieprasījumu
un prasības ar līgumā noteikto sākot
nējo termiņu līdz trīs mēnešiem pret
centrālajām bankām un citām kredītiestādēm. Naudas atlikumu samazina par
saistībām pret minētajām institūcijām
uz pieprasījumu. Par naudu un tās ek
vivalentiem tiek uzskatīti augsti likvīdi
īstermiņa aktīvi, kurus īsā laika periodā
var pārvērst naudā un pastāv maza
iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies.

3. Pielikums
Riska vadība

Riski ir Koncerna un Bankas darbības
neatņemama sastāvdaļa, kuru pārval
dīšana ir viena no Koncerna un Bankas
stratēģiskajām vērtībām, kas balstās
uz pārliecību, ka Koncerna un Bankas
panākumi ir atkarīgi no risku pārval
dīšanas efektivitātes. Risku pārvaldī
šana ļauj uzturēt Koncerna un Bankas
pakļautību riskiem tādā līmenī, kas
atbilstošs to vēlmei un spējai uzņem
ties riskus.
Koncerns un Banka, veicot savu
komercdarbību, ir pakļauti dažādiem
riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir kre
dītrisks, likviditātes risks un tirgus riski
(t.sk. procentu likmju risks, valūtas
risks), kā arī operacionālais risks.
Riska vadība nozīmē potenciālo risku
noteikšanu, novērtējumu un kontroli.
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Risku pārvaldīšanas process ietver:
• būtisku risku noteikšanu, novērtēša
nu un mērīšanu;
• ierobežojumu un limitu noteikšanu,
kas definē maksimāli pieļaujamo
riska apjomu;
• risku pārvaldīšanas politiku un
procedūru ievērošanas regulāru
pārraudzīšanu un jebkuru noteikto
limitu ievērošanas kontroli;
• riska novērtēšanas procedūru un
ierobežojumu noteikšanu pirms
iesaistīšanās jaunu operāciju (darīju
mu) veikšanā;
• kvantitatīvo risku kopējā apjoma
novērtēšanu Koncerna un Bankas
mērogā;
• politiku un instrukciju regulāru pār
skatīšanu un pilnveidošanu atbilsto
ši tirgus pārmaiņām.

4. Pielikums
Procentu ienākumi un izdevumi
Procentu ienākumi
no kredītiem

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

26,243

32,110

26,187

32,901

18,923

27,863

18,867

27,863

7,320

4,247

7,320

5,038

no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

9,087

6,912

9,087

6,912

patiesajā vērtībā vērtētiem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

18

91

18

91

pārdošanai pieejamajiem

5,204

4,338

5,204

4,338

līdz termiņa beigām turamiem

2,865

-

2,865

-

2,865

-

2,865

-

1,000

2,483

1,000

2,483

963

2,220

963

2,220

kuriem netika izveidoti uzkrājumi
kuriem tika izveidoti uzkrājumi

kuriem netika izveidoti uzkrājumi
kredīti un debitoru parādi
kuriem netika izveidoti uzkrājumi
kuriem tika izveidoti uzkrājumi
no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām
pārējie procentu ienākumi

37

263

37

263

1,034

998

1,034

998

67

98

67

98

36,431

40,118

36,375

40,909

13,400

15,360

13,400

15,591

par subordinētajiem depozītiem

1,759

2,103

1,759

2,103

par emitētajiem parāda vērtspapīriem

1,501

1,198

1,501

1,198

67

2,152

25

2,066

Procentu ienākumi kopā

Risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādā
tas risku vadības politikas, kuras ap
stiprina Bankas Padome, to ieviešanu
un efektivitāti uzrauga Valde un Risku
direktors (CRO), bet īsteno attiecīgās
struktūrvienības, tostarp Riska vadī
bas pārvalde un Kredītu administrēša
nas pārvalde, kuru funkcijas ir stingri
nodalītas no biznesa funkcijām.
Ar mērķi izveidot disciplinētu, konser
vatīvu un konstruktīvu riska pārvaldī
šanas un kontroles vidi, tiek organizēti
mācību semināri darbiniekiem.

Koncerns
2010
LVL ‘000

Procentu izdevumi
par nebanku noguldījumiem

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām
pārējie procentu izdevumi
Procentu izdevumi kopā

2,123

1,508

2,123

1,508

18,850

22,321

18,808

22,466

Procentu ienākumu apjoma
samazinājums galvenokārt saistīts
ar bāzes likmju krituma turpināšanos
pārskata periodā. Piemērotās
bāzes procentu likmes 2010. gadā
salīdzinājumā ar 2009. gadu vidēji
samazinājās par 1,69 (3) procentiem
jeb par 169 (300) bāzes punktiem.

Riska vadības politiku mērķis ir no
drošināt efektīvu risku pārvaldīšanu,
identificēt un analizēt Koncerna un
Bankas darbībai raksturīgus riskus,
noteikt atbilstošus limitus, ieviest
uzticamas kontroles procedūras un
ar administratīviem un informācijas
sistēmu līdzekļiem kontrolēt risku un
tā līmeņa atbilstību noteiktajiem iero
bežojumiem.
Riska vadības sistēma nepārtraukti
tiek pilnveidota, ievērojot Koncerna
un Bankas darbības un finanšu tirgus
attīstību. Šī procesa regulāru kontroli
veic Iekšējā audita nodaļa.
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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5. Pielikums

6. Pielikums

Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Neto peļņa/zaudējumi no darījumiem ar finanšu aktīviem

Komisijas naudas ienākumi
par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

12,221

9,191

12,221

9,191

par maksājumu karšu apstrādi

3,195

2,341

3,195

2,341

par servisa pakalpojumiem klientiem

2,468

2,245

2,468

2,023

par brokeru operācijām

2,175

821

310

103

par trasta operācijām

926

547

397

316

par dokumentārajām operācijām

401

299

401

299

1,490

628

1,154

628

22,876

16,072

20,146

14,901

2,085

1,671

2,085

1,671

par maksājumu kartēm

888

859

888

859

pārējie komisijas naudas izdevumi

268

337

6

166

3,241

2,867

2,979

2,696

pārējie komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas ienākumi kopā
Komisijas naudas izdevumi
par korespondentbanku pakalpojumiem

Komisijas naudas izdevumi kopā

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

1,029

6,679

1,029

6,679

1,008

6,674

1,008

6,674

21

5

21

5

11,560

(8,218)

11,560

(8,218)

11,044

(9,397)

11,044

(9,397)

516

1,179

516

1,179

12,589

(1,539)

12,589

(1,539)

Peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas

418

363

418

363

Neto realizētā peļņa no pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem

418

363

418

363

(Zaudējumi)/peļņa no kredīti un debitoru parādi portfeļa vērtspapīru pārdošanas

(1,823)

528

(1,823)

528

Neto realizētie (zaudējumi)/peļņa no kredīti un debitoru parādi
portfeļa vērtspapīru pārdošanas

(1,823)

528

(1,823)

528
7,698

Banka
2009
LVL ‘000
Peļņa no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Atvasinātie instrumenti
Vērtspapīri
Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības
Atvasinātie instrumenti
Parāda vērtspapīri
Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem
un saistībām ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem

8,224

7,626

8,168

(Zaudējumi)/peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas

(9,377)

798

(9,377)

798

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas

(1,153)

8,424

(1,209)

8,496

Rezultāts no ārvalstu valūtas
maiņas darījumiem galvenokārt
sastāv no starpības starp valūtas
pirkšanas un pārdošanas kursu.
Koncerns/Banka valūtas risku
pārvalda atbilstoši 33. pielikumā
norādītajam. Valūtas riska
ierobežošanai Koncerns/Banka
izmanto nākotnes valūtas
maiņas līgumus, tādējādi, lai
objektīvi novērtētu ārvalstu
valūtas pozīciju pārvērtēšanas
rezultātu, ir jāanalizē neto peļņa/
(zaudējumi) no Koncerna/Bankas
atvasināto līgumu pārvērtēšanas,
tirdzniecības, kā arī ārvalstu valūtas
pozīciju pārvērtēšanas.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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7. Pielikums

Pārskata perioda beigās tika kavēti
kredītu maksājumi un vērtspapīru
kupona izmaksas 149 (340) tūkstošu
latu apmērā. Citi Koncerna un Bankas
finanšu aktīvi un saistības netika kavēti.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Koncerna un Bankas uzkrājumu
nedrošiem parādiem veidošanas
rezultāts 2010. gadā:

Individuālie uzkrājumi pārskata perioda sākumā

Hipotekārie kredīti
LVL ‘000

Biznesa kredīti
LVL ‘000

Patēriņa kredīti
LVL ‘000

Pārējie kredīti
LVL ‘000

Patiesajā vērtībā
vērtēto vērtspapīru
portfeļa uzkrātie
ienākumi
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa uzkrātie
ienākumi
LVL ‘000

Līdz termiņa
beigām turamie
vērtspapīri
LVL ‘000

Kredīti
un debitoru
parādi portfeļa
vērtspapīri
LVL ‘000

Pārējie aktīvi
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

920

11,028

30

594

2

191

-

4,013

338

17,116

Portfeļa uzkrājumi pārskata perioda sākumā

31,960

-

230

1,674

-

-

-

-

-

33,864

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

32,880

11,028

260

2,268

2

191

-

4,013

338

50,980

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā

14,824

13,035

200

818

(2)

(150)

78

(120)

234

28,917

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi)
Uzkrājumu palielinājums valūtas kursa svārstību rezultātā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā
aktīvu norakstīšanas rezultātā
Individuālie uzkrājumi pārskata perioda beigās

-

-

-

-

-

-

-

-

33

33

34

-

-

-

-

23

-

73

-

130

(1,079)

(6,092)

(224)

(2,518)

-

-

-

(2,764)

-

(12,677)

2,417

17,842

26

-

-

64

78

1,202

605

22,234

Portfeļa uzkrājumi pārskata perioda beigās

44,242

129

210

568

-

-

-

-

-

45,149

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

46,659

17,971

236

568

-

64

78

1,202

605

67,383

Patiesajā vērtībā
vērtēto vērtspapīru
portfeļa uzkrātie
ienākumi
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa uzkrātie
ienākumi
LVL ‘000

Līdz termiņa
beigām turamie
vērtspapīri
LVL ‘000

Lai gan jau 2009. gada beigās un
2010. gadā Latvijā sākās ekonomiskās
situācijas stabilizācija, tomēr joprojām
ievērojamais bezdarba līmenis, kā arī
neaktīvais nekustamā īpašuma tirgus
un pārsvarā notiekošā piespiedu
nekustamo īpašumu realizācija
ietekmēja kredītu nodrošinājumu
vērtību un kredītņēmēju spēju
atmaksāt kredītus līgumā noteiktajos
termiņos. Iepriekš minēto faktoru
ietekmes rezultātā samazinās kredītu
atgūstamā vērtība un pārskata periodā
Koncerns/Banka papildus izveidoja
uzkrājumus nedrošiem parādiem
gandrīz 29 miljonu latu apmērā.

Koncerna un Bankas uzkrājumu
nedrošiem parādiem veidošanas
rezultāts 2009. gadā:

Hipotekārie kredīti
LVL ‘000
Individuālie uzkrājumi pārskata perioda sākumā
Portfeļa uzkrājumi pārskata perioda sākumā

Biznesa kredīti
LVL ‘000

Patēriņa kredīti
LVL ‘000

Pārējie kredīti
LVL ‘000

Kredīti
un debitoru
parādi portfeļa
vērtspapīri
LVL ‘000

Pārējie aktīvi
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

825

5,107

77

50

-

17

-

-

72

6,148

13,630

461

464

414

-

-

-

-

-

14,969

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

14,455

5,568

541

464

-

17

-

-

72

21,117

Uzkrājumu pieaugums pārskata periodā

18,458

11,104

216

2,627

2

172

-

3,970

310

36,859

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi)

-

-

-

-

-

-

-

-

(44)

(44)

Uzkrājumu palielinājums valūtas kursa svārstību rezultātā

-

30

-

-

-

2

-

43

-

75

(33)

(5,674)

(497)

(823)

-

-

-

-

-

(7,027)

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā
aktīvu norakstīšanas rezultātā

920

11,028

30

594

2

191

-

4,013

338

17,116

Portfeļa uzkrājumi pārskata perioda beigās

Individuālie uzkrājumi pārskata perioda beigās

31,960

-

230

1,674

-

-

-

-

-

33,864

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

32,880

11,028

260

2,268

2

191

-

4,013

338

50,980

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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8. Pielikums

Koncerna un Bankas darbinieku
skaits 2010. gada un 2009. gada
beigās:

Uzkrājumi pārējiem aktīviem

Koncerna un Bankas vadība ir
noteikusi pārdošanai pārņemto
nekustamo īpašumu patieso
vērtību, pamatojoties uz paredzamo
diskontētās nākotnes naudas
plūsmu no īpašumu realizācijas.
Balstoties uz veikto analīzi, 2010. gadā
un 2009. gadā Koncerns un Banka
ir atzinuši vērtības samazinājumu
nefinanšu aktīviem.

Koncerns
31.12.2010.
skaits

Avansa maksājumi ieguldījumu īpašuma iegādei
Ieguldījumi meitasuzņēmumos
Kopā

Banka
31.12.2010.
skaits

Banka
31.12.2009.
skaits

Vadība

15

15

10

10

Pārvalžu un nodaļu vadītāji

96

90

85

82

Pārējie darbinieki

427

428

397

404

Kopā

538

533

492

496

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

(8,262)

(25,710)

(7,827)

(22,752)

10. Pielikums

Koncerna un Bankas nefinanšu aktīvu
vērtības samazināšanās rezultāts
2010. gadā un 2009. gadā:

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi

Koncerns
31.12.2009.
skaits

Nodokļi
Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

2,532

2,057

78

122

Koncerna peļņas korekcija uzņēmumu ienākuma nodoklim

(1,565)

187

-

-

335

-

-

-

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

(1,474)

(3,828)

(1,174)

(3,413)

Pastāvīgās atšķirības

-

97

754

-

2,867

2,154

832

122

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu
Iepriekšējā gada uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija
Iepriekšējā gada atliktā nodokļa korekcija

9. Pielikums

Ārvalstīs samaksāts
Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi/(ienākumi)

537

323

67

(83)

(937)

(3,505)

(1,107)

(3,496)
(66)

65

(66)

65

139

-

132

-

30

30

30

30

(703)

(3,541)

(880)

(3,532)

Administratīvie izdevumi

Personāla atalgojums

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

13,112

11,014

12,163

10,196

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3,141

2,793

2,918

2,601

Telpu nomas un uzturēšanas izdevumi

1,498

1,328

1,224

1,256

IT sistēmu apkalpošanas izdevumi

1,222

1,472

1,213

1,299

Padomei un valdei izmaksātais atalgojums (t.sk. nodokļi)

778

818

593

617

Citi personāla izdevumi

505

393

440

391

Sakaru izdevumi

486

490

418

533

Reklāmas un mārketinga izdevumi

476

533

452

490

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi

302

194

110

194

-

138

-

-

974

1,468

655

1,020

22,494

20,641

20,186

18,597

Ziedojumi
Citi administratīvie izdevumi
Administratīvie izdevumi kopā

2010. gadā vidējais Koncernā un
Bankā strādājošo darbinieku skaits
bija 514 (542) un 473 (507).
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna un Bankas samaksātie
nodokļi:

Atliktā uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķins:
Koncerns
31.12.2010.
Laika
atšķirībām
pakļautā
summa
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
Laika
atšķirībām
pakļautā
summa
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
Laika
atšķirībām
pakļautā
summa
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
Laika
atšķirībām
pakļautā
summa
LVL ‘000

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā
un nodokļu vajadzībām starpība

4,674

3,260

4,497

3,084

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

2,135

(103)

2,135

(103)

(2,925)

(1,879)

(2,127)

(1,783)

1,023

6,685

1,023

6,685

Portfeļa uzkrājumi un citas uzkrātās saistības
Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana, neto

(2,235)

(2,235)

-

-

Nodokļu zaudējumi

Atliktā nodokļa aktīvs no Koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem

(40,766)

(41,969)

(43,646)

(41,744)

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze

(38,094)

(36,241)

(38,118)

(33,861)

Nodokļa likme

15%

15%

15%

15%

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

(5,458)
22

(4,185)
5

(5,079)
-

(3,850)
-

(754)

(3,523)

(1,107)

(3,496)

Iepriekšējo periodu izmaiņas

139

-

132

-

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistību palielinājums,
kas attiecināts uz pārvērtēšanas rezervi pašu kapitālā

305

2,267

305

2,267

31

-

31

-

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/
saistības pārskata perioda beigās

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata perioda sākumā
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīva palielinājums,
kas iekļauts peļņā vai zaudējumos

Iepriekšējo periodu izmaiņas
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa prasības/
saistības pārskata perioda beigās

Nodokļa veids
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Koncerns
2010
LVL ‘000

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

262

1,472

250

1,444

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3,042

2,500

2,873

2,367

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

3,937

3,686

3,694

3,494

Nekustamā īpašuma nodoklis

197

111

126

97

Pievienotās vērtības nodoklis

27

-

17

-

1

1

1

1

Riska valsts nodeva

2010. gadā Koncerna un Bankas valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksās
1,600 (1,700) tūkstošu latu apmērā
un iedzīvotāja ienākuma nodokļa
iemaksās 550 (0) tūkstošu latu
apmērā iekļautas no citiem
nodokļiem novirzītās summas.

Pēc Koncerna un Bankas vadības
uzskatiem, pastāv pamatota
pārliecība, ka nākamo periodu
apliekamā peļņa būs pietiekama, lai
atgūtu atzītās atliktā nodokļa prasības
pilnā apjomā taksācijas periodos, kas
sekos pārskata gadam.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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11. Pielikums
Finanšu un nefinanšu
instrumentu klasifikācija
Koncerna finanšu aktīvu un saistību
kategorijas 2009. gada 31. decembrī:

Koncerna finanšu aktīvu un saistību
kategorijas 2010. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu
Atvasinātie līgumi
Kredīti un debitoru parādi
Finanšu aktīvi
Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi

Patiesajā vērtībā
vērtētie ar
atspoguļojumu
peļņā vai
zaudējumos
LVL `000
-

Pārdošanai
pieejamie
LVL `000

Līdz
termiņa
beigām
turamie
LVL `000

Kredīti
un debitoru
parādi/
Amortizētajā
iegādes
vērtībā vērtētie
LVL `000

Kopā
LVL `000

-

-

82,120

82,120

Atvasinātie līgumi

-

Kopā
LVL `000

-

44,986

44,986

-

-

-

325,352

325,352

Prasības pret kredītiestādēm

-

-

203,569

203,569

166,431

155,112

11,061

351,971

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu

12

102,376

19,136

121,524

674

2,226

-

-

2,900

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu

52

2,147

-

2,199

Atvasinātie līgumi

9,435

-

-

9,435

3,331

-

-

-

3,331

-

-

-

517,811

517,811

23,372

168,657

155,112

936,344

1,283,485

-

-

-

-

84,042

23,372

168,657

155,112

936,344

1,367,527

Kredīti un debitoru parādi
Finanšu aktīvi kopā
Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi

-

-

531,444

531,444

9,499

104,523

799,135

913,157

-

-

-

64,570

9,499

104,523

799,135

977,727

-

-

5,956

5,956

Saistības
-

-

-

5,408

5,408

Saistības pret kredītiestādēm

176

-

-

176

Noguldījumi

-

-

858,503

858,503

22,921

Emitētie vērtspapīri

-

-

12,995

12,995

Subordinētie depozīti

-

-

28,669

28,669

176

-

906,123

906,299

226

-

-

-

226

Noguldījumi

-

-

-

1,236,791

1,236,791

Emitētie vērtspapīri

-

-

-

22,921

Subordinētie depozīti

Kase un prasības pret centrālajām bankām

Pārdošanai
pieejamie
LVL `000

Kredīti
un debitoru
parādi/
Amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtētie
LVL `000

19,367

Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

Aktīvi

Patiesajā vērtībā
vērtētie ar
atspoguļojumu
peļņā vai
zaudējumos
LVL `000

Atvasinātie līgumi

-

-

-

23,962

23,962

226

-

-

1,289,082

1,289,308

Nefinanšu saistības

-

-

-

-

7,268

Nefinanšu saistības

-

-

-

2,442

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

70,951

Kapitāls un rezerves

-

-

-

68,986

226

-

-

1,289,082

1,367,527

176

-

906,123

977,727

Finanšu saistības kopā

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

Finanšu saistības kopā

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Bankas finanšu aktīvu un saistību
kategorijas 2009. gada 31. decembrī:

Bankas finanšu aktīvu un saistību
kategorijas 2010. gada 31. decembrī:
Kredīti
un debitoru
parādi/
Amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtētie
LVL `000

Patiesajā vērtībā
vērtētie ar
atspoguļojumu
peļņā vai
zaudējumos
LVL `000

Pārdošanai
pieejamie
LVL `000

Līdz
termiņa
beigām
turamie
LVL `000

Kase un prasības pret centrālajām bankām

-

-

-

82,120

82,120

Prasības pret kredītiestādēm

-

-

-

325,326

325,326

19,367

166,431

155,112

11,061

351,971

674

2,226

-

-

2,900

3,331

-

-

-

3,331

Atvasinātie līgumi

Aktīvi

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu
Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu
Atvasinātie līgumi
Kredīti un debitoru parādi
Finanšu aktīvi
Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi

Kopā
LVL `000

-

-

-

517,500

517,500

23,372

168,657

155,112

936,007

1,283,148

-

-

-

-

95,417

23,372

168,657

155,112

936,007

1,378,565

-

-

-

2,456

2,456

Atvasinātie līgumi

Kopā
LVL `000

Kase un prasības pret centrālajām bankām

-

-

44,986

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

-

-

203,537

203,537

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu

12

102,376

19,136

121,524

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu

52

2,147

-

2,199

9,435

-

-

9,435

Kredīti un debitoru parādi
Finanšu aktīvi
Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi

-

-

534,339

534,339

9,499

104,523

801,998

916,020

-

-

-

76,109

9,499

104,523

801,998

992,129

Saistības pret kredītiestādēm

-

-

2,985

2,985

176

-

-

176

Noguldījumi

-

-

869,017

869,017

22,921

Emitētie vērtspapīri

-

-

12,995

12,995

23,962

Subordinētie depozīti

-

-

28,669

28,669
913,842

226

-

-

-

226

Noguldījumi

-

-

-

1,248,190

1,248,190

Emitētie vērtspapīri

-

-

-

22,921

Subordinētie depozīti

-

-

-

23,962

Finanšu saistības kopā

Pārdošanai
pieejamie
LVL `000

Kredīti
un debitoru
parādi/
Amortizētajā
iegādes vērtībā
vērtētie
LVL `000

Saistības

Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

Aktīvi

Patiesajā vērtībā
vērtētie ar
atspoguļojumu
peļņā vai
zaudējumos
LVL `000

Atvasinātie līgumi

226

-

-

1,297,529

1,297,755

176

-

913,666

Nefinanšu saistības

-

-

-

-

5,433

Nefinanšu saistības

-

-

-

4,204

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

75,377

Kapitāls un rezerves

-

-

-

74,083

226

-

-

1,297,529

1,378,565

176

-

913,666

992,129

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

Finanšu saistības kopā

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

92

93

Finanšu pārskati

Finanšu pārskati

12. Pielikums

Bankas finanšu aktīvu dalījums
pa reitingu grupām:

Finanšu aktīvu dalījums 		
pa reitingu grupām

Nākamajās tabulās atspoguļots
Koncerna un Bankas finanšu aktīvu
dalījums pa noteikto iekšējo reitingu
grupām. Finanšu aktīvi ar augstu
reitingu ir standarta aktīvi ar drošu
kredītspēju, savukārt finanšu aktīvi
ar pazeminātu reitingu – aktīvi, kuru
kredītspēja ir apšaubāma un kuriem
nepieciešama pastiprināta Koncerna
un Bankas kontrole.

31.12.2010.

Finanšu aktīvi
Kase un prasības pret
centrālajām bankām
Prasības pret
kredītiestādēm

Ar
pazeminātu
reitingu
LVL ‘000

Bruto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

Uzkrājumi
nedrošiem
parādiem
LVL ‘000

Neto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

31.12.2009.
Ar
augstāko
reitingu
LVL ‘000

Ar
pazeminātu
reitingu
LVL ‘000

Bruto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

Uzkrājumi
nedrošiem
parādiem
LVL ‘000

Neto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

82,120

-

82,120

-

82,120

44,986

-

44,986

-

44,986

325,352

-

325,352

-

325,352

203,569

-

203,537

-

203,537

Ar
augstāko
reitingu
LVL ‘000

Ar
pazeminātu
reitingu
LVL ‘000

Bruto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

Uzkrājumi
nedrošiem
parādiem
LVL ‘000

Neto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

82,120

-

82,120

-

82,120

44,986

-

44,986

-

44,986

325,326

-

325,326

-

325,326

203,537

-

203,537

-

203,537

23,372

-

23,372

-

23,372

9,487

14

9,501

(2)

9,499

Pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi

168,584

137

168,721

(64)

168,657

104,098

616

104,714

(191)

104,523

Līdz termiņa
beigām turamie

155,050

140

155,190

(78)

155,112

-

-

-

-

-

Kredīti
un debitoru parādi

468,297

126,900

595,197

(66,636)

528,561

522,691

81,221

603,912

(50,437)

553,475

10,582

1,681

12,263

(1,202)

11,061

17,881

5,268

23,149

(4,013)

19,136

kredīti klientiem

457,715

125,219

582,934

(65,434)

517,500

504,810

75,953

580,763

(46,424)

534,339

Hipotekārie

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

376,264

50,060

426,324

(32,880)

393,444

Biznesa

133,913

21,298

155,211

(17,971)

137,240

118,954

23,072

142,026

(11,019)

131,007

t.sk. parāda vērtspapīri

23,372

-

23,372

9,487

14

9,501

(2)

9,499

Pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi

168,584

137

168,721

(64)

168,657

104,098

616

104,714

(191)

104,523

Līdz termiņa beigām
turamie

155,050

140

155,190

(78)

155,112

-

-

-

-

-

Kredīti
un debitoru parādi

468,608

126,900

595,508

(66,636)

528,872

519,796

81,221

601,017

(50,437)

550,580

10,582

1,681

12,263

(1,202)

11,061

17,881

5,268

23,149

(4,013)

19,136

kredīti klientiem

458,026

125,219

583,245

(65,434)

517,811

501,915

75,953

577,868

(46,424)

531,444

Hipotekārie

304,892

103,163

408,055

(46,659)

361,396

376,264

50,060

426,324

(32,880)

393,444

Biznesa

134,186

21,298

155,484

(17,971)

137,513

116,039

23,072

139,111

(11,019)

128,092

Patēriņa

1,067

258

1,325

(236)

1,089

1,060

229

1,289

(259)

1,030

17,881

500

18,381

(568)

17,813

8,552

2,592

11,144

(2,266)

8,878

1,223,086

127,177

1,350,263

(66,778)

1,283,485

881,936

81,851

963,787

(50,630)

913,157

Kopā finanšu aktīvi

258

1,325

(236)

1,089

1,060

229

1,289

(259)

1,030

500

18,343

(568)

17,775

8,532

2,592

11,124

(2,266)

8,858

1,222,749

127,177

1,349,926

(66,778)

1,283,148

884,799

81,851

966,650

(50,630)

916,020

13. Pielikums
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām

Kase

Koncerns/Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

3,551

3,880

Prasības pret Latvijas Banku

78,569

41,106

Kase un prasības pret centrālajām bankām kopā

82,120

44,986

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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1,067
17,843

Patēriņa
Pārējie

-

Kopā finanšu aktīvi

Neto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

Patiesajā vērtībā
vērtētie finanšu aktīvi ar
atspoguļojumu peļņā vai
zaudējumos

23,372

Pārējie

Uzkrājumi
nedrošiem
parādiem
LVL ‘000

Prasības pret
kredītiestādēm

Patiesajā vērtībā
vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos

t.sk. parāda
vērtspapīri

Bruto
finanšu
aktīvi
LVL ‘000

Kase un prasības pret
centrālajām bankām

31.12.2010.
Ar
augstāko
reitingu
LVL ‘000

Ar
pazeminātu
reitingu
LVL ‘000

Finanšu aktīvi

Koncerna finanšu aktīvu dalījums
pa reitingu grupām:

31.12.2009.

Ar
augstāko
reitingu
LVL ‘000

Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes
lēmumu kredītiestādēm ir jānodrošina
obligāto rezervju prasību izpilde.
2010. gada 31. decembrī Latvijas Bankas
noteiktās obligāto rezervju prasības
apmērs saistībām ar sākotnējo
dzēšanas termiņu ilgāku par diviem
gadiem bija 3% (3%), pārējām rezervju
bāzē ietvertajām saistībām 5% (5%).
2010. gada 31. decembrī Koncerns un
Banka bija izpildījuši šīs prasības.
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14. Pielikums

Koncerna prasības pret
kredītiestādēm 2009. gadā dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:

Prasības pret kredītiestādēm

2010. gada 31. decembrī Banka bija
nodibinājusi korespondentattiecī
bas ar 29 (25) OECD reģiona valstīs
reģistrētām kredītiestādēm (t.sk. ar
EMS un ES valstīs reģistrētām kredīt
iestādēm), 6 (5) Latvijā reģistrētām
kredītiestādēm un 20 (22) citās valstīs
reģistrētām kredītiestādēm.

Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

EMS
valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējā
OECD
reģionā
LVL ‘000

Citās
valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Korespondentkontu atlikumi

52

19,922

1,182

17,606

8,618

47,380

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

52

19,922

1,182

17,606

8,618

47,380

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti

538

7,444

3,175

-

-

11,157

-

31,625

35,166

78,241

-

145,032

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

538

39,069

38,341

78,241

-

156,189

Prasības pret kredītiestādēm kopā

590

58,991

39,523

95,847

8,618

203,569

Latvijā
LVL ‘000

EMS
valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējā
OECD
reģionā
LVL ‘000

Citās
valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

283

18,386

1,475

41,027

14,035

75,206

-

72,433

-

107,001

28

179,462

283

90,819

1,475

148,028

14,063

254,668

Drošības depozīti

-

13,901

3,042

-

-

16,943

Termiņnoguldījumi

-

-

41,442

-

-

41,442

Termiņnoguldījumi

Koncerna prasības pret
kredītiestādēm 2010. gadā dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Latvijā
LVL ‘000

Latvijā
LVL ‘000

EMS
valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējā
OECD
reģionā
LVL ‘000

Citās valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

295

18,386

1,475

41,027

14,049

75,232

-

72,433

-

107,001

28

179,462

295

90,819

1,475

148,028

14,077

254,694

Bankas prasības pret kredītiestādēm
2010. gadā dalījumā pa reģioniem un
pēc prasību veida:

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti

-

13,901

3,042

-

-

16,943

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Termiņnoguldījumi

-

-

41,442

-

-

41,442

Korespondentkontu atlikumi

Citas prasības

-

-

-

-

12,273

12,273

Diennakts noguldījumi

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

295

104,720

45,959

148,028

14,077

325,352

Prasības pret kredītiestādēm kopā

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Citas prasības

-

-

-

-

12,273

12,273

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

-

13,901

44,484

-

12,273

70,658

283

104,720

45,959

148,028

14,063

325,326

Prasības pret kredītiestādēm kopā

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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15. Pielikums

Bankas prasības pret kredītiestādēm
2009. gadā dalījumā pa reģioniem un
pēc prasību veida:

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Latvijā
LVL ‘000

EMS
valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējā
OECD
reģionā
LVL ‘000

Citās
valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Korespondentkontu atlikumi

40

19,922

1,182

17,606

8,598

47,348

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

40

19,922

1,182

17,606

8,598

47,348

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Koncerna un Bankas īpašumā esošo parāda
vērtspapīru sadalījums pēc ieguldījuma veida:
Koncerns/Banka
31.12.2010.

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti

538

7,444

3,175

-

-

11,157

-

31,625

35,166

78,241

-

145,032

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

538

39,069

38,341

78,241

-

156,189

Prasības pret kredītiestādēm kopā

578

58,991

39,523

95,847

8,598

203,537

Termiņnoguldījumi

Prasību pret kredītiestādēm
koncentrācijas risks:

Kredītiestādes reģistrācijas valsts reģions

Emitenta veids

Patiesajā
vērtībā
vērtētie
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamie
LVL ‘000

Līdz
termiņa
beigām
turamie
LVL ‘000

Kredīti
un debitoru
parādi
LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2009.
Patiesajā
vērtībā
vērtētie
LVL ‘000

Pārdošanai
pieejamie
LVL ‘000

Kredīti
un debitoru
parādi
LVL ‘000

Latvija
Centrālā valdība

-

-

-

3,406

-

1,984

3,376

Kredītiestādes

-

15

-

176

-

2,621

175

Starptautiskās organizācijas

-

2,373

2,204

-

-

535

-

Centrālā valdība

8,134

1,429

3,351

-

-

1,259

-

Kredītiestādes

5,755

755

164

-

-

2,522

-

-

-

-

267

-

-

253

Centrālā valdība

-

106,985

107,185

-

-

48,715

-

Vietējās valdības

-

-

-

-

-

-

765
8,262

ES valstis

Koncerns
31.12.2010.
skaits

Koncerns
31.12.2009.
skaits

Banka
31.12.2010.
skaits

Banka
31.12.2009.
skaits

Privātuzņēmumi
Pārējās OECD reģiona valstis

Atlikumi virs LVL 15,000,000
ES valstis

3

2

3

2

pārējās OECD reģiona valstis

1

1

1

1

Atlikumi no LVL 5,000,000 līdz 15,000,000
ES valstis

2

3

2

3

citas valstis

2

1

2

1

pārējās OECD reģiona valstis

1

-

1

-

Atlikumi līdz LVL 5,000,000

Kredītiestādes

2,743

-

-

-

-

19,314

Finanšu iestādes

-

-

-

-

-

449

-

Privātuzņēmumi

-

13

-

-

-

12,783

199

Centrālās valdības un centrālās bankas

-

5,461

3,423

247

-

4,482

1,427

Vietējās valdības

-

457

516

501

-

692

1,091

Citas valstis

ES valstis

20

20

20

20

Kredītiestādes

2,735

33,682

17,313

5,010

12

3,430

citas valstis

16

18

16

18

Finanšu iestādes

-

-

-

-

-

-

243

pārējās OECD reģiona valstis

7

8

7

8

Privātuzņēmumi

-

15,261

20,956

1,454

-

3,590

3,345

Latvija

4

4

4

4

19,367

166,431

155,112

11,061

12

102,376

19,136

Kopā
ES valstis

25

25

25

25

citas valstis

18

19

18

19

pārējās OECD reģiona valstis

9

9

9

9

Latvija

4

4

4

4

Koncerna un Bankas būtiskākie atlikumi
pārskata perioda beigās bija šādās ES un
OECD reģiona kredītiestādēs: “JP Morgan
Chase Bank NA” 138 (90) miljoni latu,
“Commerzbank AG” 61 (32) miljoni latu,
“Bank of Montreal” 29 (22) miljoni latu un
“DZ bank AG” 27 miljoni latu.
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Neto parāda vērtspapīri un citi
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Koncerna/Bankas vadība pieņēma
lēmumu iegādāties parāda
vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu
portfelī “Līdz termiņa beigām turētie
finanšu aktīvi”, kā rezultātā 2010. gadā
būtiski pieauga Koncerna/Bankas
vērstpapīru ar fiksētu ienākumu
apjoms. Būtiskākā “Līdz termiņa
beigām turētie finanšu aktīvi” portfeļa
daļa ir ieguldījumi ASV valdības
vērtspapīros 107,185 tūkstošu latu
apjomā, “Sberbank” vērtspapīros
4,143 tūkstošu latu apjomā, Vācijas

valdības vērtspapīros 3,351 tūkstoša
latu apjomā.
Kopējais Koncerna/Bankas parāda
vērtspapīru ar fiksētu ienākumu
apjoms 2010. gada 31. decembrī bija
352 (121) miljoni latu.
2010. gada beigās Koncerna un
Bankas vadība atzina vērtības
samazinājumu pārdošanai
pieejamajiem vērtspapīriem 		
14 (3,035) tūkstošu latu apmērā.
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Pārdošanai pieejamo parāda
vērtspapīru portfeļa sadalījums:

Emitenta veids

16. Pielikums
Likviditātes
portfelis
LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2010.

Koncerns/Banka
31.12.2009.

Investīciju
uz nenoteiktu
laiku portfelis
LVL ‘000

Likviditātes
portfelis
LVL ‘000

Investīciju
uz nenoteiktu
laiku portfelis
LVL ‘000

Latvija
Centrālās valdības

-

-

1,984

-

Kredītiestādes

-

15

-

2,621

Starptautiskās organizācijas

-

2,373

-

535

Centrālās valdības

-

1,429

-

1,259

Kredītiestādes

-

755

-

2,522

Atvasinātie līgumi

Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu
valūtas maiņas darījumu un pārējo
finanšu instrumentu nosacīto pamat
vērtību un patieso vērtību. Ārvalstu
valūtas maiņas darījumu nosacītā
pamatvērtība ir no šiem darījumiem
saņemamā summa. Pārējo finanšu
instrumentu nosacītā pamatvērtība
ir šo instrumentu bāzes aktīva vērtība.

ES valstis

Pārējās OECD reģiona valstis
Centrālās valdības

106,985

-

48,710

5

Kredītiestādes

-

-

-

19,314

Finanšu iestādes

-

-

-

449

Privātuzņēmumi

-

13

-

12,783

Citas valstis
Centrālās valdības un centrālās bankas

-

5,461

-

4,482

-

457

-

692

Kredītiestādes

-

33,682

-

3,430

Privātuzņēmumi

-

15,261

-

3,590

106,985

59,446

50,694

51,682

2010. gada 31. decembrī Bankai ir
biržās nekotēti pārdošanai pieejamie
portfeļa vērtspapīri:
• 6 (1,360) tūkstoši latu citu valstu
uzņēmumu parāda vērtspapīri;
• 106,985 (0) tūkstoši latu OECD valstu
centrālo valdību parāda vērtspapīri.

Koncerns/Banka
31.12.2009.

Koncerns/Banka
31.12.2010.

Nosacītā pamatvērtība
Ārvalstu valūtas maiņas darījumi
Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi
Ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi
Valūtas mijmaiņas darījumi
Biržā tirgotie nākotnes valūtas maiņas līgumi

LVL ‘000

LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2009.

Patiesā vērtība
Prasības
LVL ‘000

Saistības
LVL ‘000

Patiesā vērtība
Prasības
LVL ‘000

Saistības
LVL ‘000

289

-

-

15

-

-

5,984

4,398

858

96

703

39

73,508

107,863

1,451

115

2,058

137

88,770

135,133

1,022

-

6,605

-

168,551

247,394

3,331

226

9,366

176

Biržā tirgotie nākotnes līgumi

-

2,891

-

-

69

-

Procentu likmju atvasinātie līgumi kopā

-

2,891

-

-

69

-

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi kopā

Vietējās valdības

Neto pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri kopā

31.12.2010.

Procentu likmju atvasinātie līgumi

Iespēju līgumi
Biržā tirgotie iespēju līgumi

-

185

-

-

-

-

Iespēju līgumi kopā

-

185

-

-

-

-

168,551

250,470

3,331

226

9,435

176

Atvasinātie līgumi kopā

2010. gada 31. decembrī Bankai ir
biržās nekotēti līdz termiņa beigām
turamie vērtspapīri:
• 62 (0) tūkstoši latu citu valstu
uzņēmumu parāda vērtspapīri;
• 107,185 (0) tūkstoši latu OECD valstu
centrālo valdību parāda vērtspapīri.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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17. Pielikums		

Koncerna un Bankas izsniegto 		
kredītu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm, to maksimālā un minimālā kredītriska apjoma analīze, kas
veikta, pamatojoties uz 32. pielikumā
aprakstītajiem principiem:

Akcijas un citi vērtspapīri ar
nefiksētu ienākumu
2010. un 2009. gada 31. decembrī
Koncerna un Bankas ieguldījumi
akcijās un ieguldījumi fondos:

Koncerns
31.12.2010.
Koncerns/Banka
31.12.2010.
Biržā nekotētās
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Biržā kotētās
LVL ‘000

Biržā nekotētās
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

324

-

324

-

-

-

Latvijas uzņēmumu akcijas

40

-

40

28

-

28

Ārvalstu uzņēmumu akcijas

82

-

82

24

-

24

Ārvalstu kredītiestāžu akcijas

66

162

228

-

-

-

512

162

674

52

-

52

Ieguldījumi Latvijā reģistrētos fondos

Patiesajā vērtībā vērtētās ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

Maksimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Minimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Maksimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Minimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Maksimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Minimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

366,888

126,458

401,838

156,533

366,888

126,458

401,838

156,533

Nekustamā īpašuma
pārvaldīšana

25,968

2,784

32,426

2,810

25,968

2,784

32,426

2,810

Tirdzniecība

26,935

7,074

26,119

1,206

26,935

7,074

26,119

1,206

Citi privātpersonu kredīti

9,388

2,743

15,318

3,438

9,388

2,743

15,318

3,438

Būvniecība

6,551

76

17,055

4,828

6,551

76

17,055

4,828

21,163

21,162

8,486

212

28,987

21,162

8,486

212

6,594

621

6,812

70

6,594

621

6,812

70

24,293

10,965

5,969

298

15,256

10,965

5,969

298

6,139

109

2,993

16

6,139

109

2,993

16

36

-

67

3

36

-

67

3

Pārējās nozares

23,856

23,232

14,361

2,007

24,758

23,194

17,256

2,007

Neto izsniegtie kredīti
kopā

517,811

195,224

531,444

171,421

517,500

195,186

534,339

171,421

Tautsaimniecības nozare*
Privātpersonu hipotekārie
kredīti

Transports un loģistika

Ieguldījumi ārvalstīs reģistrētos fondos

-

2,165

2,165

-

2,086

2,086

Ārvalstu monetāro finanšu iestāžu akcijas

-

61

61

-

61

61

Pārdošanai pieejamajā portfelī iekļautās akcijas un citi
vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

-

2,226

2,226

-

2,147

2,147

512

2,388

2,900

52

2,147

2,199

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

Banka
31.12.2009.

Minimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Finanšu starpniecība
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Banka
31.12.2010.

Maksimālais
kredītriska
apjoms
LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2009.

Biržā kotētās
LVL ‘000

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi

Koncerns
31.12.2009.

Citas pakalpojumu nozares
Rūpniecība
Lauksaimniecība
un mežsaimniecība

Koncerna un Bankas vadība
2010. gadā un 2009. gadā netika
atzinusi vērtības samazinājumu
akcijām.

* Kredītiem, kuru sākotnējais atmak
sas termiņš ir līdz vienam gadam,
tautsaimniecības nozaru dalījumu
Banka nosaka pēc aizņēmēja darbības
veida, savukārt kredītiem, kuru sākot
nējais atmaksas termiņš ir ilgāks par
vienu gadu – pēc izsniegtā aizdevuma
mērķa (pēc tās nozares, kuras attīstī
bai tas izsniegts).

18. Pielikums 		
Kredīti klientiem
Koncerna un Bankas izsniegto kredītu
sadalījums pēc aizņēmēja veida:
Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

Citas privātpersonas

427,114

451,294

427,114

451,294
115,522

Aizņēmēja veids

Privātuzņēmumi

122,050

112,627

121,739

Finanšu iestādes

28,986

8,263

28,986

8,263

Bankas darbinieki

5,096

5,684

5,096

5,684

Kredīti kopā

583,246

577,868

582,935

580,763

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(65,435)

(46,424)

(65,435)

(46,424)

517,811

531,444

517,500

534,339

Neto kredīti

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerna kredītu kvalitātes analīze:
31.12.2010.

31.12.2009.

Kredīti, kopā
LVL ‘000

t.sk. kavētie
maksājumi
LVL ‘000

Kredīti, kopā
LVL ‘000

t.sk. kavētie
maksājumi
LVL ‘000

Hipotekārie

321,205

1,021

333,528

1,023

Biznesa

112,135

932

100,350

8,736

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

Patēriņa
Pārējie
Kopā kredīti, kam nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

Pārējie kredīti
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000
483

862

9

līdz 30 dienām

420

63

-

-

8,408

11

no 31 līdz 59 dienām

179

13

-

-

192

452,030

1,953

443,148

9,779

no 60 līdz 89 dienām

178

17

-

-

195

vairāk nekā 90 dienas

244

839

-

-

1,083

1,021

932

-

-

1,953

Hipotekārie kredīti
LVL ‘000

Biznesa kredīti
LVL ‘000

Patēriņa kredīti
LVL ‘000

Pārējie kredīti
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

92,796

55,082

Biznesa

43,349

14,021

38,761

19,237

Patēriņa

296

44

427

224

Pārējie

720

190

2,736

2,685

131,215

66,153

134,720

77,228

Kopā kredīti, bruto

583,245

68,106

577,868

87,007

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(65,434)

-

(46,424)

-

517,811

-

531,444

-

Kopā kavētie kredītu maksājumi

Koncerna un Bankas līgumos paredzēto
kredīta maksājumu kavējumu apjoms
2009. gada 31. decembrī kredītiem,
kuriem nav izveidoti individuālie
uzkrājumi:
Kavēto dienu skaits
līdz 30 dienām

Bankas kredītu kvalitātes analīze:
31.12.2010.

31.12.2009.

Kredīti, kopā
LVL ‘000

t.sk. kavētie
maksājumi
LVL ‘000

Kredīti, kopā
LVL ‘000

t.sk. kavētie
maksājumi
LVL ‘000

Hipotekārie

321,205

1,021

333,528

1,023

Biznesa

111,862

932

103,265

8,736

Patēriņa

1,029

-

862

9

Pārējie

Patēriņa kredīti
LVL ‘000

-

51,898

17,623

-

8,388

11

451,719

1,953

446,043

9,779

Hipotekārie

86,850

51,898

92,796

55,082

Biznesa

43,349

14,021

38,761

19,237

Patēriņa

296

44

427

224

Kopā kredīti, kam nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

Biznesa kredīti
LVL ‘000

-

86,850

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie kredīti
LVL ‘000

1,029

Hipotekārie

Kopā kredīti, neto

Kavēto dienu skaits

17,661

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

Koncerna un Bankas līgumos paredzēto
kredīta maksājumu kavējumu apjoms
2010. gada 31. decembrī kredītiem,
kuriem nav izveidoti individuālie
uzkrājumi:

188

91

-

-

279

no 31 līdz 59 dienām

82

72

-

-

154

no 60 līdz 89 dienām

167

-

-

-

167

vairāk nekā 90 dienas

586

8,573

9

11

9,179

1,023

8,736

9

11

9,779

Kopā kavētie kredītu maksājumi

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Pārējie

720

190

2,736

2,685

131,215

66,153

134,720

77,228

Kopā kredīti, bruto

582,934

68,106

580,763

87,007

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(65,434)

-

(46,424)

-

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

Kopā kredīti, neto

517,500

-

534,339

-

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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19. Pielikums

Koncerna un Bankas kredītu, kuriem
ir izveidoti individuālie uzkrājumi,
nodrošinājuma analīze:

Kredītu grupa
Hipotekārie

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā
31.12.2010.

31.12.2009.

Kredīti, kopā
LVL ‘000

Nodrošinājuma
patiesā vērtība
LVL ‘000

Kredīti, kopā
LVL ‘000

Nodrošinājuma
patiesā vērtība
LVL ‘000

86,850

42,093

92,796

46,784

Biznesa

43,349

33,964

38,761

35,419

Patēriņa

296

-

427

-

Pārējie

720

22

2,736

523

2010. gada 31. decembrī Bankai ir ieguldījumi šādu
radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā:

Reģistr. valsts

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Bankas daļa
(% no kopējā
pamatkapitāla)

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

31.12.2010.
Uzņēmums
KS ”AB.LV Transform Partnership”

LV

Bankas daļa
(% no kopējā
pamatkapitāla)
31.12.2009.

LVL ‘000

LVL ‘000

(%)

LVL ‘000

LVL ‘000

(%)

49,196

45,345

99,9997

31,626

28,883

99,9997

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

131,215

76,079

134,720

82,726

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(61,066)

-

(41,182)

-

SIA ”Elizabetes 21a”

LV

2,500

1,828

91,6

1,750

1,238

88

-

SIA ”New Hanza City”

LV

2,900

2,884

100

1,100

1,148

100

IPAS ”AB.LV Asset Management”

LV

400

447

100

700

588

100

IBAS ”AB.LV Capital Markets”

LV

400

1,060

100

700

677

100

AS ”AB Konsultācijas”

LV

375

385

100

300

303

100

SIA ”AB.LV Transform 1”

LV

200

(7)

100

100

32

100

SIA ”AB.LV Corporate Services”

LV

20

40

100

-

-

-

SIA ”AB.LV Private Equity Management”

LV

120

148

100

-

-

-

KS ”AB.LV Private Equity Fund 2010”

LV

3,514

3,574

100

-

-

-

59,625

55,704

36,276

32,869

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, neto

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika
mainīts pamatsummas vai procentu
atmaksas termiņš, 2010. gada 		
31. decembrī ir 123,674 (170,455)
tūkstoši latu. Iepriekš minētās izmaiņas
tika veiktas, pamatojoties uz Koncerna
vai Bankas un klienta savstarpējo
vienošanos par izmaiņām kredītlīgumā,
jo citādi kredīta atmaksas termiņš,
iespējams, tiktu kavēts.

70,149

-

93,538

Kopā, bruto
Vērtības samazināšanās izdevumi
Kopā, neto

(754)

-

58,871

36,276

Pārskata periodā Banka palielināja
savu daļu SIA “Elizabetes 21a”
pamatkapitālā no 88% līdz 91,6%,
papildus ieguldot 750 tūkstošus latu,
un palielināja savu ieguldījumu
KS “AB.LV Transform Partnership” par
24 miljoniem eiro. Pārskata periodā
Banka palielināja arī meitasuzņēmuma
AS “AB Konsultācijas” pamatkapitālu
par 75 tūkstošiem latu, SIA “New
Hanza City” pamatkapitālu par
1,800 tūkstošiem latu un SIA
“AB.LV Transform 1” pamatkapitālu
par 100 tūkstošiem latu. Visu iepriekš
minēto uzņēmumu pamatkapitāla
palielināšanas mērķis bija nodrošināt
minēto uzņēmumu darbības papla
šināšanos un to sekmīgu attīstību.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Pārskata periodā Banka samazināja
IPAS “AB.LV Asset Management”
pamatkapitālu un IBAS “AB.LV Capital
Market” pamatkapitālu – katru par
300 tūkstošiem latu.

Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrības “AB.LV Asset Manage
ment” klientu aktīvi, kurus tā pārvalda
saskaņā ar klientu pilnvarojumu,
2010. gada 31. decembrī bija
32,619 (16,049) tūkstoši latu. Ieguldī
jumu brokeru akciju sabiedrības
“AB.LV Capital Market” klientu finanšu
instrumentu vērtība 2010. gada 		
31. decembrī bija 280,021 (92,314) tūk
stoši latu.
Pārskata periodā Banka ir nodibinājusi
SIA “AB.LV Corporate Services”, lai
paplašinātu konsultatīvo pakalpojumu
loku korporatīvajiem klientiem, kā arī
SIA “AB.LV Private Equity Manage
ment” ar mērķi izveidot un pārvaldīt
riska kapitāla investīciju fondus, kas
savukārt veiks investīcijas perspektīvu
Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pamat
kapitālā, sniedzot atbalstu šo uzņēmu
mu sekmīgai attīstībai. Jau 2010. gada
augustā privātā kapitāla investīciju
veikšanai Banka nodibināja investī
ciju fondu KS “AB.LV Private Equity
Fund 2010”.
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20. Pielikums

Izmaiņas Koncerna un Bankas ieguldījumu īpašumos 2009. gadā:

Ieguldījumu īpašumi

Ieguldījumu īpašumi
Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem
Kopā ieguldījumu īpašumi

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

18,426

17,812

16,535

16,492

2,232

2,559

135

130

20,658

20,371

16,670

16,622

Sākotnējā vērtība 01.01.2009.

Koncerns

Sākotnējā vērtība 01.01.2010.
Pārskata periodā iegādātie
Pārklasifikācija
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2010.

Banka

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus
LVL ‘000

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus
LVL ‘000

17,654

198

17,852

16,334

198

16,532

593

-

593

22

-

22

-

59

-

-

59

59

(1)

(40)

(41)

(1)

(40)

(41)

18,246

217

18,404

16,355

217

16,572

-

40

40

-

40

40

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

10

10

-

10

10

Nolietojuma norakstīšana

-

(13)

(13)

-

(13)

(13)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2010.

-

37

37

-

37

37

Atlikusī vērtība 01.01.2010.

17,654

158

17,812

16,334

158

16,492

Atlikusī vērtība 31.12.2010.

18,246

180

18,426

16,355

180

16,535

Banka

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus
LVL ‘000

16,926

404

17,330

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus
LVL ‘000

16,926

404

17,330

Pārskata periodā iegādātie

776

-

776

463

-

463

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

(48)

(206)

(254)

(1,055)

(206)

(1,261)

17,654

198

17,852

16,334

198

16,532

Sākotnējā vērtība 31.12.2009.

Izmaiņas Koncerna un Bankas
ieguldījumu īpašumos 2010. gadā:

Koncerns

Uzkrātais nolietojums 01.01.2009.

-

70

70

-

70

70

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

20

20

-

20

20

Nolietojuma norakstīšana

-

(50)

(50)

-

(50)

(50)

-

40

40

-

40

40

Atlikusī vērtība 01.01.2009.

Uzkrātais nolietojums 31.12.2009.

16,926

334

17,260

16,926

334

17,260

Atlikusī vērtība 31.12.2009.

17,654

158

17,812

16,334

158

16,492

2010. gada 31. decembrī 		
Koncerna un Bankas ieguldījumu
nekustamajos īpašumos tirgus
vērtība ir 19 (19) miljoni latu.
Pēc Koncerna un Bankas vadības
ieskatiem nekustamā īpašuma
ticamākā tirgus vērtība ir noteikta,
pamatojoties uz Bankas nekustamā
īpašuma novērtēšanas ekspertu
sniegtajiem novērtējumiem.
Nekustamo īpašumu pārdošanas

vērtība var atšķirties no noteiktās
tirgus vērtības, ja šādu nekustamo
īpašumu tirgus nav pietiekami attīstīts.
Nomas un īres ienākumi no
ieguldījumiem nekustamajā
īpašumā 2010. gadā bija 21 (150)
tūkstoši latu, apsaimniekošanas
izdevumi – 110 (194) tūkstoši latu,
t.sk. izdevumi ienākumus nenesošu
ieguldījumu nekustamajos īpašumos
uzturēšanai – 84 (16) tūkstoši latu.

21. Pielikums
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi
Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000
Nemateriālie aktīvi
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem
Kopā nemateriālie aktīvi
Zeme
Ēkas un īpašuma uzlabojumi
Nomātā īpašuma uzlabojumi
Nepabeigtā celtniecība
Transporta līdzekļi
Biroja aprīkojums

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

3,120

1,193

2,982

1,039

581

2,298

566

2,298

3,701

3,491

3,548

3,337

129

321

129

129

3,364

3,618

3,364

3,618
227

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

190

227

190

2,184

-

-

-

446

484

356

396

1,271

1,424

1,189

1,374

EDA iekārtas

787

937

778

922

Pārējie pamatlīdzekļi

484

487

411

452

370

3

25

3

7,954

6,077

5,253

5,747

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi
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Bankas nemateriālo aktīvu un
pamatlīdzekļu izmaiņas 2010. gadā:

Koncerna nemateriālo aktīvu un
pamatlīdzekļu izmaiņas 2010. gadā:

Nemateriālie
aktīvi
LVL ‘000

Zeme
LVL ‘000

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Sākotnējā vērtība 01.01.2010.

3,426

321

4,921

Pārskata gadā iegādātie

2,466

-

3

Pārklasifikācija

Nepabeigtā
celtniecība
LVL ‘000

Transporta
līdzekļi
LVL ‘000

Biroja
aprīkojums
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus
LVL ‘000

666

-

921

6,277

16,532

16

2,184

151

568

5,388

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

-

-

(59)

-

-

-

-

(59)

(14)

(192)

-

-

-

(120)

(475)

(801)

Sākotnējā vērtība 31.12.2010.

5,878

129

4,865

682

2,184

952

6,370

21,060

Uzkrātais nolietojums 01.01.2010.

2,233

-

1,303

439

-

437

4,853

9,265

Pārskata gadā
aprēķinātais nolietojums

532

-

198

53

-

175

724

1,682

Nolietojuma norakstīšana

(7)

-

-

-

-

(106)

(478)

(591)

Pārskata gadā pārdotie
un norakstītie

Uzkrātais nolietojums 31.12.2010.

2,758

-

1,501

492

-

506

5,099

Transporta
līdzekļi
LVL ‘000

Biroja
aprīkojums
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus
LVL ‘000

666

749

6,184

15,874

16

100

512

3,062

(59)

-

-

-

(59)

-

-

-

(69)

(470)

(542)

5,653

129

4,865

682

780

6,226

18,335

2,186

-

1,303

439

353

4,810

9,091

488

-

198

53

139

699

1,577

(3)

-

-

-

(68)

(472)

(543)

Nemateriālie
aktīvi
LVL ‘000

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Sākotnējā vērtība 01.01.2010.

3,225

129

4,921

Pārskata gadā iegādātie

2,431

-

3

-

-

(3)

Sākotnējā vērtība 31.12.2010.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2010.

Pārklasifikācija
Pārskata gadā pārdotie un norakstītie

Pārskata gadā aprēķinātais nolietojums
Nolietojuma norakstīšana
Uzkrātais nolietojums 31.12.2010.

2,671

-

1,501

492

424

5,037

10,125

10,356

Atlikusī vērtība 01.01.2010.

1,039

129

3,618

227

396

1,374

6,783

Atlikusī vērtība 31.12.2010.

2,982

129

3,364

190

356

1,189

8,210

Nemateriālie
aktīvi
LVL ‘000

Zeme
LVL ‘000

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Transporta
līdzekļi
LVL ‘000

Biroja
aprīkojums
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus
LVL ‘000

Atlikusī vērtība 01.01.2010.

1,193

321

3,618

227

-

484

1,424

7,267

Atlikusī vērtība 31.12.2010.

3,120

129

3,364

190

2,184

446

1,271

10,704

Bankas nemateriālo aktīvu un
pamatlīdzekļu izmaiņas 2009. gadā:

Koncerna nemateriālo aktīvu un
pamatlīdzekļu izmaiņas 2009. gadā:

Zeme
LVL ‘000

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

Transporta
līdzekļi
LVL ‘000

Biroja
aprīkojums
LVL ‘000

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus
LVL ‘000

3,187

129

4,806

653

879

6,057

15,711

Pārskata gadā iegādātie

271

192

115

55

112

490

1,235

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie

(32)

-

-

(42)

(70)

(270)

(414)

Sākotnējā vērtība 31.12.2009.

3,426

321

4,921

666

921

6,277

16,532

Uzkrātais nolietojums 01.01.2009.

1,629

-

1,104

407

322

4,385

7,847

Pārskata gadā aprēķinātais nolietojums

634

-

199

57

175

730

1,795

Nolietojuma norakstīšana

(30)

-

-

(25)

(60)

(262)

(377)
Uzkrātais nolietojums 31.12.2009.

Uzkrātais nolietojums 31.12.2009.

2,233

-

1,303

439

437

4,853

9,265

Atlikusī vērtība 01.01.2009.

Atlikusī vērtība 01.01.2009.

1,558

129

3,702

246

557

1,672

7,864

Atlikusī vērtība 31.12.2009.

1,039

Atlikusī vērtība 31.12.2009.

1,193

321

3,618

227

484

1,424

7,267

Nemateriālie
aktīvi
LVL ‘000

Sākotnējā vērtība 01.01.2009.
Sākotnējā vērtība 01.01.2009.

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi
LVL ‘000

3,018

129

4,806

653

709

5,988

15,303

Pārskata gadā iegādātie

239

-

115

55

92

466

967

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie

(32)

-

-

(42)

(52)

(270)

(396)

Sākotnējā vērtība 31.12.2009.

3,225

129

4,921

666

749

6,184

15,874

Uzkrātais nolietojums 01.01.2009.

1,618

-

1,104

407

262

4,360

7,751

Pārskata gadā aprēķinātais nolietojums

598

-

199

57

139

712

1,705

Nolietojuma norakstīšana

(30)

-

-

(25)

(48)

(262)

(365)

2,186

-

1,303

439

353

4,810

9,091

1,400

129

3,702

246

447

1,628

7,552

129

3,618

227

396

1,374

6,783

Ārpusbilances saistības par
noslēgtajiem līgumiem par
nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
iegādi atspoguļotas 29. pielikumā.

2010. gada 31. decembrī Koncerna
un Bankas īpašumā bija nemateriālie
aktīvi un pamatlīdzekļi ar atlikušo
vērtību 0, kuru iegādes vērtība
bija 5,103 (4,236) un 5,087 (4,227)
tūkstoši latu.
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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22. Pielikums
Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Citas prasības pret trešajām personām

44,425
1,429

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000
25,236
165

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000
585
3,137

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000
957
3,253

Nodokļu prasības

729

894

209

471

Maksājumu karšu klīringa norēķini

335

1,300

335

1,300

Zelts

309

-

309

-

Nepabeigtie SPOT darījumi

265

389

265

389
364

Aktīvi noskaidrošanā

1

364

1

427

353

336

259

Pārējie aktīvi kopā, bruto

47,920

28,701

5,177

6,993

Vērtības samazināšanās izdevumi

(2,532)

(2,057)

(78)

(122)

Pārējie aktīvi kopā, neto

45,388

26,644

5,099

6,871

Citi aktīvi

23. Pielikums

Citas valstis

737,982

Pārējās ES valstis

222,754

Pārējās OECD reģiona valstis

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

3,502

4,929

550

1,958

Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm:

1,906

1,027

1,906

1,027

Saistības pret kredītiestādēm kopā

5,408

5,956

2,456

2,985

125,535

100,851

69,857

96,802

69,857

Latvija

53,718

49,240

65,117

59,754

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

Noguldījumi kopā

No kopējā Koncerna un Bankas
piesaistīto noguldījumu apjoma 82,6%
ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā
labuma guvēji ir NVS valstu rezidenti.

25. Pielikums
Par saistītām personām tiek uzskatīti
akcionāri, kuri var būtiski ietekmēt
Koncerna un Bankas darbību, padomes
un valdes locekļi, vadošie darbinieki,
viņu tuvi radinieki, kā arī viņu kontrolē
esošās komercsabiedrības un Koncerna
radniecīgie un saistītie uzņēmumi.

Saistītām personām izsniegtie kredīti
Vadībai
Saistītām juridiskām personām

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

1,091,402

760,573

1,102,801

771,087

122,476

89,283

122,476

89,283

Valsts uzņēmumi

16,596

2,233

16,596

2,233

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem

Finanšu iestādes

4,417

4,723

4,417

4,723

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

1,500

1,390

1,500

1,390

Kredīti, piešķirtie, bet vēl neizmaksātie
kredīti un citas ārpusbilances
saistības kopā, neto

Pārskata periodā strauji pieauga
Koncerna un Bankas piesaistīto
noguldījumu apjoms, kas pirmo
reizi Bankas pastāvēšanas vēsturē
pārsniedza vienu miljardu latu.
Koncerna/Bankas 20 lielākie klienti pēc
noguldījumu apjoma veido 20% (22%)
no kopējā noguldījumu apjoma.
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113,486

100,851

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Noguldījumi kopā

525,069

222,754

96,802

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Vietējās valdības

737,982

113,486

Banka

Koncerns

Banka

31.12.2010.

Noguldījumi

Privātuzņēmumi

525,069

125,535

24. Pielikums

Privātpersonas

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

EMS valstis

Koncerns

Noguldītāja veids

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Darījumi ar saistītām personām

Saistības pret kredītiestādēm

Citas termiņsaistības

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Noguldītāju reģioni

Pārējie aktīvi

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

400

301

400

301

1,236,791

858,503

1,248,190

869,017

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Citām saistītām privātpersonām
Kredīti saistītām personām kopā
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti
un citas ārpusbilances saistības

Summa
LVL ‘000

Nosacījumi

Summa
LVL ‘000

Nosacījumi

31.12.2009.
Summa
LVL ‘000

Nosacījumi

Summa
LVL ‘000

Nosacījumi

136

0–24%

136

0–24%

163

2–15%

148

2–15%

1,930

0–24%

10,694

0–24%

1,693

6–24%

4,630

6–24%

514

2–22%

514

2–22%

656

2–15%

567

2–15%

2,580

11,344

2,512

5,345

610

2,850

203

343

-

-

-

(182)

3,190

14,194

2,715

5,506

Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu
likumiem kopējais riska darījumu
apjoms ar vienu personu vai
savstarpēji saistītu personu grupu, kas
nav saistīta ar kredītiestādi, nedrīkst
pārsniegt 25% no kredītiestādes
pašu kapitāla. Savukārt visām ar
kredītiestādi saistītām personām riska
darījumu kopējā summa nedrīkst
pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu
kapitāla.
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2010. gada 31. decembrī Banka ir
izpildījusi iepriekš minētās prasības
par saistīto un nesaistīto personu
kreditēšanu.
2010. gada 31. decembrī saistīto
personu noguldījumi Koncernā bija
4,735 (3,752), savukārt Bankā –
16,371 (15,179) tūkstoši latu.

Visiem no saistītām personām
piesaistītiem noguldījumiem procenti
tiek maksāti atbilstoši Bankas
piedāvātajai standarta procentu likmei.

Subordinēto aizdevumu analīze
2010. gada 31. decembrī:

Pārskata perioda administratīvie
un pārējie izdevumi darījumos
ar saistītām personām bija
1,631 (1,215) tūkstoši latu.

Aizdevēji

Koncerns
2009
LVL ‘000

Banka
2010
LVL ‘000

Banka
2009
LVL ‘000

Procentu ienākumi

139

266

211

649

Procentu izdevumi

148

81

219

324

Pārskata perioda beigās Koncerna
un Bankas pakārtotās saistības
46,883 (41,664) tūkstošu latu apmērā
sastāv no subordinētajām obligācijām
22,921 (12,995) tūkstošu latu apmērā
un subordinētajiem aizdevumiem
23,962 (28,669) tūkstošu latu apmērā.
2008. gadā Banka bija ierosinājusi
divas subordinēto obligāciju emisi
jas – ASV dolāros un eiro. ASV dolāru
laidiena apjoms bija 20 miljoni ASV
dolāru, tika emitētas 200,000 subor
dinētās obligācijas ar nominālvērtību
100 ASV dolāri. Savukārt eiro laidiena
apjoms – 12,5 miljoni eiro, tika emitē
tas 125,000 subordinētās obligācijas ar
nominālvērtību 100 eiro. Visu
2008. gadā emitēto subordinēto obli
gāciju dzēšanas termiņš ir 2018. gada
1. oktobris. Sākot ar 2013. gada 1. ok
tobri Bankai ir tiesības dzēst subordi
nētās obligācijas pirms termiņa, ja tiek
izpildīti emisijas noteikumos minētie
nosacījumi. Ja Banka neizmanto mi
nētās tiesības dzēst obligācijas pirms
termiņa, sākot ar 2013. gada 1. oktobri
vienu reizi gadā tiks izmaksāts kupons
ar likmi 13% gadā.
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Procentu
likme

Valūta

Līguma
noslēgšanas
datums

Līguma
atmaksas
datums
19.08.2018.

Harpic Group LTD

8,025

34

33,64

5,04

USD

14.08.2008.

5,350

32

22,43

7,14

USD

19.03.2007.

02.04.2017.

Euro swiss LLC

5,350

32

22,43

7,14

USD

19.03.2007.

02.04.2017.

18,725

98

78,50

241

1

1,01

8,13–8,39

USD

4,043

10

16,95

2,83–8,39

USD

35

-

0,15

7,14

EUR

808

1

3,39

3,53–7,14

EUR

5,127

12

21,50

23,852

110

100,00

rezidenti
nerezidenti
rezidenti
nerezidenti
Pārējie aizdevēji, kopā
Kopā

Pakārtotās saistības

% no pakārtoto
saistību
kopsummas
(%)

Pārējie aizdevēji

Koncerns
2010
LVL ‘000

26. Pielikums

Uzkrātie
procenti
LVL ‘000

Multicross LLC

Kopā lielākie aizdevēji

Procentu ienākumi un izdevumi darījumos ar saistītām personām:

Aizdevuma
apmērs
LVL ‘000

Pārskata periodā, 2010. gada septem
brī, tika veikta subordinēto obligāciju
emisija 20 miljonu ASV dolāru apmērā.
Tika emitētas 200,000 obligācijas ar
vienas obligācijas nominālvērtību
100 ASV dolāri, to dzēšanas termiņš
ir 2020. gada 15. septembris. Sākot
ar 2015. gada 15. septembri Bankai ir
tiesības dzēst subordinētās obligācijas
pirms termiņa, ja tiek izpildīti emisijas
noteikumos minētie nosacījumi. Ja
Banka neizmanto minētās tiesības
dzēst obligācijas pirms termiņa, sākot ar
2015. gada 16. septembri vienu reizi gadā
tiek izmaksāts kupons ar likmi 8% gadā.

Pārējo aizdevēju daļa (katram
aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz
10% no pakārtoto saistību
kopsummas. Šo aizdevēju
vidējais svērtais līgumu atlikušais
atmaksas termiņš ir 3,06 gadi.

2010. gada 31. decembrī visu emitēto
subordinēto obligāciju uzskaites vēr
tība bija 27,1 (14,1) miljons ASV dolāru
un 7,7 (7,7) miljoni eiro. Subordinēto
obligāciju emisijas bija slēgtās emisi
jas, un šīs obligācijas nav reģistrētas
Rīgas Fondu biržā.
Banka ir saņēmusi arī subordinētos
aizdevumus 43 (53,6) miljonu ASV
dolāru un 1,2 (3,3) miljonu eiro apmē
rā. Subordinētie aizdevumi ir iekļauti
Bankas pašu kapitāla aprēķina otrajā
līmenī. Aizdevējiem saskaņā ar noslēg
tajiem subordinēto aizdevumu līgumu
nosacījumiem nav tiesību prasīt šo
aizdevumu pirmstermiņa atmaksu
un nav tiesību pārvērst subordinētos
aizdevumus Bankas pamatkapitālā.

27. Pielikums

bija 16,5 miljoni (15 miljoni) latu. Ban
kas pamatkapitālu veido tikai parastās
akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas
nominālvērtība ir 150 (150) latu.

Apmaksātais pamatkapitāls

Pārskata periodā tika veikta Bankas
akciju emisija. Emisijas apjoms bija
10,000 akciju – papildus esošajām
100,000 Bankas akcijām. Pārskata
periodā veiktā Bankas pamatkapitāla
emisija tika veikta ar mērķi nodrošināt
Koncerna/Bankas stabilu attīstību
nākotnē. Jaunās emisijas akcijas pēc
emisijas noslēguma veido 9,09% no
Bankas pamatkapitāla.

2010. gada 31. decembrī Bankai bija
128 (95) akcionāri, to skaitā 11 (12)
juridiskās un 117 (83) privātperso
nas, ar kopējo akciju skaitu 110,000
(100,000).

2010. gada 31. decembrī Bankas reģis
trētais un apmaksātais pamatkapitāls

Bankas valdes locekļiem tiešā veidā
pieder 86,16% (93,81%) no Bankas
pamatkapitāla un padomes locekļiem –
5,73% (3,35%) no Bankas pamat
kapitāla.

Bankas lielākie akcionāri
un saistīto akcionāru grupas:
31.12.2010.

Oļegs Fiļs

31.12.2009.

Apmaksātais
pamatkapitāls
LVL ‘000

% no visa
apmaksātā
pamatkapitāla
(%)

Apmaksātais
pamatkapitāls
LVL ‘000

% no visa
apmaksātā
pamatkapitāla
(%)

7,086

42,95

7,056

47,04

6,932

42,01

6,902

46,01

154

0,94

154

1,03

7,086

42,95

7,056

47,04

Saistīto akcionāru grupa:
Ernests Bernis
Nika Berne
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Kopā saistīto akcionāru grupa
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28. Pielikums

Koncerna un Bankas pašu kapitāls
sastāv no pirmā un otrā līmeņa
elementiem. Pirmā līmeņa elementi
sevī ietver apmaksāto pamatkapitālu,
akciju emisijas uzcenojumu, rezerves
kapitālu, nesadalīto peļņu, ieskaitot
pārskata perioda peļņu, kas nav
paredzēta dividenžu izmaksai,
atskaitot pārdošanai pieejamo finanšu
aktīvu pārvērtēšanas negatīvo rezervi
un nemateriālos aktīvus. Pašu kapitāla
otrā līmeņa elementi ir subordinētais
kapitāls un pārdošanai pieejamo

Aprēķinātās un izmaksātās
dividendes

2010. gadā un 2009. gadā netika
aprēķinātas un/vai izmaksātas
dividendes.

29. Pielikums
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības
Galvojumi un garantijas
Akreditīvi
Iespējamās saistības kopā

Koncerns/Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns/Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

20,871

16,221

254

663

21,125

16,884

Saistības pret klientiem

finanšu aktīvu pārvērtēšanas pozitīvā
rezerve 45% apmērā.
Rezerves kapitāls – Koncerna
un Bankas īpašuma vērtība, kas
noteiktajā kārtībā tiek uzkrāta iepriekš
neparedzētu zaudējumu segšanai
vai citu vajadzību finansēšanai. Nav
nekādu juridisku ierobežojumu šī
rezerves kapitāla izmantošanai.
Lēmumu par rezerves kapitāla
izmantošanu var pieņemt akcionāru
pilnsapulce.

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

apmaksātais pamatkapitāls

16,500

15,000

16,500

15,000

akciju emisijas uzcenojums

5,255

255

5,255

255

rezerves kapitāls

1,500

1,500

1,500

1,500

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti

3,636

1,488

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

52,804

74,162

57,240

76,460

Neizmantotās kredītlīnijas

2,877

3,659

nemateriālie aktīvi

(3,701)

(3,491)

(3,548)

(3,337)

Maksājumu karšu neizmantotie limiti

6,224

4,935

mazākuma līdzdalība

582

(661)

-

-

171

103

(7,519)

(21,358)

(6,947)

(19,220)

26

25

Saistības pret klientiem kopā

12,934

10,210

(144)

(715)

(144)

(715)

65,277

64,691

69,856

69,943

Iespējamās saistības un saistības pret klientiem kopā

34,059

27,094
823

39

823

39

(144)

(715)

(144)

(715)

subordinētais kapitāls (saskaņā ar atlikušo atmaksas termiņu
ar korekcijas pakāpi no 40% līdz 100%)

33,122

32,458

34,999

32,458

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā

33,801

31,782

35,678

31,782

Pašu kapitāls kopā

99,078

96,473

105,534

101,725

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība

57,419

43,056

58,304

44,222

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma

4,163

1,970

1,809

1,970

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība

3,151

871

797

871

904

989

904

989

Noslēgtie līgumi par nemateriālo aktīvu iegādi
Noslēgtie līgumi par pārējo pamatlīdzekļu iegādi

pārskata perioda (zaudējumi)
pirmā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu
atbilstoši FKTK prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar SFPS (50%)
Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā
Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi
pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (45%)

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā
2010. gada 31. decembrī bija
116,823 (71,845) tūkstoši latu,
savukārt Bankas aktīvi pārvaldīšanā
bija 84,167 (55,796) tūkstoši latu.
Bankas aktīvi pārvaldīšanā iekļauj
kredītus, kas izsniegti, izmantojot
klientu uzticētos līdzekļus. Savukārt
Koncerna aktīvos pārvaldīšanā
iekļauti arī ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrības “AB.LV Asset
Management” klientu aktīvi, kurus
tā pārvalda saskaņā ar klientu
pilnvarojumu.
Par kredītrisku un citiem riskiem, 		
kas saistīti ar šiem aktīviem, atbild
klients, kurš šos līdzekļus uzticējis
Koncernam un/vai Bankai.
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30. Pielikums
Kapitāla vadība un kapitāla
pietiekamība

Koncerna un Bankas kapitāla pārval
dīšanas mērķis ir ārējo, t.i., FKTK un
SFPS, prasību ievērošana un kapitāla
pietiekamības normatīvu uzturēšana,
kas nepieciešams Koncerna un Bankas
darbības nodrošināšanai un akciju
kapitāla vērtības palielināšanai.
2010. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, Koncerna un Bankas
kapitāla pārvaldīšanas mērķi nav
mainījušies. Savukārt jaunā Bāzele II
vienošanās par minimālā kapitāla
prasībām bankām būtiski ietekmēja
kapitāla pārvaldīšanas un kapitāla
pietiekamības aprēķināšanas
procedūras. Pārskata periodā banka
turpināja pilnveidot kredītriska

kapitāla prasības apmēra noteikšanas
metodiku. Saskaņā ar Bāzele II kapitāla
pietiekamības noteikumiem Koncerns
un Banka ir nolēmusi kredītriska
un tirgus risku kapitāla prasību
noteikšanai piemērot standartizēto
pieeju un operacionālā riska kapitāla
prasības noteikšanai piemērot
pamatrādītāja pieeju.
Kapitāla pietiekamība atspoguļo
Koncerna un Bankas spēju segt
iespējamos zaudējumus no
kredītrisku, operacionālo un tirgus
risku realizācijas.
Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs,
kas ir aprēķināts atbilstoši FKTK
noteikumiem, 2010. gada 31. decembrī
bija 12,45% (15,04%), savukārt
Koncerna kapitāla pietiekamības
rādītājs bija 11,41% (14,56%).

otrā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu atbilstoši
FKTK prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar SFPS (50%)

Pozīcijas riska kapitāla prasība
Darījuma partnera riska kapitāla prasība
Operacionālā riska kapitāla prasība
Kapitāla prasību kopsumma 8%
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%)
Minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs (%)

108

110

108

110

7,889

7,980

7,678

7,922

69,471

53,006

67,791

54,114

11,41

14,56

12,45

15,04

8,00

8,00

8,00

8,00

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību
uzskaites un patiesā vērtība:

Koncerna un Bankas kredītriska
kapitāla prasības sadalījums pa riska
darījumu kategorijām:

31.12.2010.

Riska darījumu kategorija
Centrālās valdības vai centrālās bankas
Reģionālās vai vietējās valdības
Iestādes
Komercsabiedrības
Mazo riska darījumu portfelis

Koncerns
31.12.2010.
LVL ‘000

Koncerns
31.12.2009.
LVL ‘000

Banka
31.12.2010.
LVL ‘000

Banka
31.12.2009.
LVL ‘000

1,123

1,109

1,086

1,071

118

191

118

191

9,927

5,972

9,893

6,204

Finanšu aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

12,758

11,650

17,451

11,650

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

2,345

10,480

2,345

10,480

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

861

3,958

861

3,958

Kredīti un debitoru parādi

3,725

5,194

3,725

5,194

Kopā finanšu aktīvi

260

250

260

250

Citi posteņi

26,302

4,252

22,565

5,224

Kopā kredītriska kapitāla prasība

57,419

43,056

58,304

44,222

Nodrošināts ar nekustamo īpašumu
Kavētie riska darījumi
Augsta riska kategorijas riska darījumi

31. Pielikums
Finanšu instrumentu patiesā vērtība

Par katru finanšu aktīvu un finanšu
saistību kategoriju Koncerns un Banka
atklāj šīs kategorijas patieso vērtību
tādā veidā, lai to varētu salīdzināt ar to
uzskaites vērtību. Koncerna un Bankas
finanšu aktīvu un saistību iedalījumu

Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Patiesā
vērtība
LVL ‘000

44,986

325,326

325,326

203,537

203,537

23,372

23,372

9,499

9,499

168,657

168,657

104,523

104,523

155,112

155,605

-

-

528,561

527,510

553,475

520,942

1,283,148

1,282,590

916,020

883,487

1,906

1,906

1,027

1,027

226

226

176

176

1,295,623

1,301,290

912,639

916,758

1,297,755

1,303,422

913,842

917,961

Otrais līmenis: patiesās vērtības
noteikšanas modeļi, kuros izmantoti
dati, kas būtiski ietekmē patieso
vērtību un tiek novēroti tirgū;

Patiesā
vērtība
LVL ‘000

82,120

44,986

44,986

203,569

203,569

23,372

23,372

9,499

9,499

168,657

168,657

104,523

104,523

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

155,112

155,605

-

-

Kredīti un debitoru parādi

528,872

527,821

550,580

518,047

1,283,485

1,282,927

913,157

880,624

1,906

1,906

1,027

1,027

Kopā finanšu aktīvi

44,986

Kopā finanšu saistības

31.12.2009.
Uzskaites
vērtība
LVL ‘000

325,352

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

82,120

Pirmais līmenis: publiskotās cenu
kotācijas aktīvā tirgū;

82,120

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

82,120

Koncerns un Banka, nosakot finanšu
aktīvu un finanšu saistību patieso vērtī
bu, izmanto vairākus patiesās vērtības
noteikšanas avotus, kas tiek iedalīti trīs
līmeņos atbilstoši šādai hierarhijai:

325,352

Prasības pret kredītiestādēm

Patiesā
vērtība
LVL ‘000

Finanšu aktīvu un finanšu saistību
patiesās vērtības noteikšanas avotu
hierarhija

31.12.2010.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

Uzskaites
vērtība
LVL ‘000

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

Koncerna finanšu aktīvu un finanšu
saistību uzskaites un patiesā vērtība:

Finanšu aktīvi

Patiesā
vērtība
LVL ‘000

Finanšu saistības

kategorijas skatīt 11. pielikumā.
Likvīdiem finanšu aktīviem un finanšu
saistībām vai finanšu aktīviem un
finanšu saistībām, kuriem ir īss dzēša
nas termiņš (īsāks par trim mēnešiem),
Koncerns un Banka pieņem, ka patiesā
vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis
pieņēmums attiecas arī uz pieprasīju
ma noguldījumiem un krājkontiem.

Uzskaites
vērtība
LVL ‘000

31.12.2009.

Uzskaites
vērtība
LVL ‘000

Trešais līmenis: citas patiesās vērtības
noteikšanas metodes, kurās tiek

izmantoti dati, kas ietekmē patieso
vērtību, bet netiek novēroti tirgū.
Trešā līmeņa patiesās vērtības
noteikšanas avoti, t.i., citas vērtības
noteikšanas metodes, tiek piemērotas
tiem pārdošanai pieejamiem finanšu
aktīviem, kuri netiek kotēti tirgū un
kuriem nav pieejamas līdzīgu finanšu
aktīvu cenu kotācijas tirgū. Nosakot
patieso vērtību, šiem finanšu aktīviem
tiek izmantoti vērtības noteikšanas
modeļi, kas balstīti uz pieņēmumiem
un aplēsēm par investīciju objekta
iespējamiem nākotnes finanšu
rādītājiem nozarei, kurā savu
darbību attīsta investīciju objekts,
kā arī ģeogrāfiskajam reģionam,
kur darbojas investīciju objekts,
piemītošiem riskiem.

Finanšu saistības
Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

226

226

176

176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

1,287,176

1,292,843

905,096

909,215

Kopā finanšu saistības

1,289,308

1,294,975

906,299

910,418
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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aktīvu un ārpusbilances saistību novērtē
šanu, t.i., to atgūstamās vērtības noteik
šanu. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem
tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vēr
tības samazinājumam (turpmāk – uzkrāju
mi nedrošiem parādiem). Veicot aktīvu un
ārpusbilances saistību novērtēšanu, tiek
ņemts vērā gan specifiskais, gan portfeļa
līmeņa risks.

Koncerna un Bankas patiesajā vērtībā vērtētie un
pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi atbilstoši patiesās
vērtības noteikšanas avotu hierarhijai:
31.12.2010.
Finanšu aktīvi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu
ienākumu
Atvasinātie līgumi
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu
ienākumu
Kopā finanšu aktīvi

31.12.2009.

1. līmenis
LVL ‘000

2. līmenis
LVL ‘000

3. līmenis
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1. līmenis
LVL ‘000

2. līmenis
LVL ‘000

3. līmenis
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

20,901

2,471

-

23,372

6,669

2,830

-

9,499

19,367

-

-

19,367

12

-

-

12

512

162

-

674

52

-

-

52

1,022

2,309

-

3,331

6,605

2,830

-

9,435

165,722

709

2,226

168,657

98,158

4,218

2,147

104,523

165,722

709

-

166,431

98,158

4,218

-

102,376

-

-

2,226

2,226

-

-

2,147

2,147

186,623

3,180

2,226

192,029

104,827

7,048

2,147

114,022

-

226

-

226

-

176

-

176

Banka regulāri analizē izsniegtā kredītu
portfeļa kvalitāti. Kā viens no kvalitātes
kritērijiem tiek izvērtēts kredīta līgumā
paredzēto kredīta maksājumu kavējums
dienās. Uzņēmumu kredītiem kā kredītu
kvalitātes kritēriji tiek izmantoti arī aiz
ņēmēja saimnieciskās darbības rezultāti
un perspektīvas, tā esošā un prognozētā
naudas plūsma saistību segšanai, noteik
to monitoringa/riska faktoru ievērošana,
nodrošinājuma vērtība u.c.

Finanšu saistības
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Atvasinātie līgumi

-

226

-

226

-

176

-

176

Kopā finanšu saistības

-

226

-

226

-

176

-

176

Finanšu instrumentu pārcelšana
starp patiesās vērtības noteikšanas
avotu hierarhijas līmeņiem pārskata
periodā nav notikusi.
2010. gadā un 2009. gadā Koncerns
un Banka atbilstoši patiesās vērtības
noteikšanas avotu trešā līmeņa
nosacījumiem ir novērtējusi viena
slēgtā ieguldījumu fonda patieso
vērtību. Veicot šī fonda auditēto
finanšu pārskatu analīzi, pārskata
periodā netika konstatēts ieguldījuma
vērtības samazinājums attiecībā
pret Koncerna un Bankas sākotnējo
ieguldījumu. Ņemot vērā slēgtā
ieguldījumu fonda auditētajos
finanšu pārskatos atspoguļotos
pozitīvos finanšu rādītājus, Koncerna
un Bankas ieguldījuma vērtība ir
pieaugusi. Tomēr Koncerna un Bankas
vadība, piesardzīgi izvērtējot ar
ieguldījumu saistītos riskus, uzskata,
ka šī ieguldījuma patiesā vērtība ir
atspoguļotā uzskaites vērtība.

32. Pielikums
Kredītrisks

Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudēju
mus, ja Koncerna vai Bankas darījumu
partneris vai parādnieks nepildīs līgumā
noteiktās saistības pret Koncernu vai
Banku.
Kredītriska pārvaldīšanas
pamatprincipi
Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta,
pamatojoties uz Kredītpolitiku. Pirms
sadarbības uzsākšanas ar potenciālo da
rījumu partneri Koncerns un Banka veic
visaptverošu klienta maksātspējas un
piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu.
Privātpersonu maksātspējas novērtē
šanas vajadzībām ir izstrādāta reitingu
piešķiršanas sistēma, kurā klienti tiek
klasificēti reitingu grupās atbilstoši ienā
kumu pietiekamībai, kā arī kredītvēstu
res kvalitātei.
Uzņēmumu maksātspēju Koncerns un
Banka izvērtē, veicot padziļinātu finanšu
analīzi katram jaunam klientam, un pēc
sadarbības uzsākšanas periodiski notiek
atkārtota aizņēmēja finanšu stāvokļa
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Koncerns un Banka uzskata, ka
lielākais kredītrisks piemīt kredītiem,
ieguldījumiem parāda vērtspapīros
ar fiksētu ienākumu un prasībām pret
kredītiestādēm.

novērtēšana. Uzņēmumiem tiek noteikti
arī monitoringa/riska faktori, kuru ne
izpildes gadījumā Koncerns un Banka
ir informēta par iespējamo kredītriska
paaugstināšanos jau pirms atkārtota
finanšu stāvokļa novērtējuma.

Pirms sadarbības uzsākšanas ar finanšu
institūcijām Banka izvērtē potenciālo sa
darbības partneri, ņemot vērā gan finanšu
rādītājus, gan citus kritērijus, un turpmāk
periodiski veic šo rādītāju analīzi.

Nodrošinājuma novērtēšanu veic Kon
cerna un Bankas akceptēts neatkarīgs
vērtētājs. Banka ir tiesīga koriģēt (sama
zināt) neatkarīgā vērtētāja noteikto vēr
tību, ja uzskata, ka vērtētājs nav ņēmis
vērā noteiktus riska faktorus. Šādā gadī
jumā par kredīta nodrošinājuma vērtību
tiek ņemts Bankas noteiktais samazinā
tais vērtējums. Par kredīta nodrošināju
mu Banka pieņem nekustamo īpašumu,
jaunas un lietotas automašīnas, komerc
transportu, preces muitas vai klienta
noliktavā, vērtspapīrus, tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas, debitoru parādus
kā lietu kopību un debitoru parādus fak
toringam u.c. Atbilstoši nodrošinājuma
tipam un likviditātei Koncerns un Banka
piemēro attiecīgo izsniedzamā kredīta
maksimāli pieļaujamo proporciju.
Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai Bankā
ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša Aktīvu
novērtēšanas komiteja, kas regulāri veic

Maksimālais kredītriska apjoms aprēķi
nāts, neņemot vērā saņemto nodrošinā
jumu un citus instrumentus, kas samazina
kredītrisku, savukārt minimālā kredītriska
apjoms aprēķināts, ņemot vērā saņemtā
nodrošinājuma patieso vērtību uz pārska
ta sastādīšanas datumu. Kredītriska kon
centrāciju un tā maksimālo un minimālo
apjomu pa tautsaimniecības nozarēm
skatīt 18. pielikumā.
Koncerna un Bankas aktīvu un ārpusbilan
ces saistību maksimālais kredītriska apjoms
uzrādīts kredītriska koncentrācijas analīzē.
Banka regulāri veic kredītportfeļa stresa
testus ar mērķi novērtēt kredītrisku un iden
tificēt iespējamās kritiskās situācijas.
Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Kredītriska koncentrācija
Koncerns un Banka nosaka ierobežo
jumus viena aizņēmēja, ģeogrāfiskā

reģiona, nozares segmenta riska apmē
ram, riska darījumiem, kas nodrošināti
ar viena veida nodrošinājumu, un citus
ierobežojumus. Riskam pakļautie darījumi
ar jebkuru aizņēmēju, tostarp banku vai
brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem
ierobežojumiem, nosakot limitus.
Koncerns un Banka kredītriska koncentrā
ciju analizē, vērtējot arī lielo riska darīju
mu attiecību pret pašu kapitālu. Atbilstoši
Kredītiestāžu likumam Koncerns un
Banka riska darījumu klasificē kā lielo ris
ka darījumu, ja tas pārsniedz 10% no pašu
kapitāla. Lielo riska darījumu kopsumma
saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām
nedrīkst pārsniegt pašu kapitālu vairāk
par astoņām reizēm.
2010. gada 31. decembrī un 2009. gada
31. decembrī Koncerns un Banka ir
ievērojuši minēto Kredītiestāžu prasību.
Desmit lielākās ekspozīcijas 2010. gada
31. decembrī bija 14,2% (7,4%) no kopējā
Koncerna un Bankas bruto kredītportfeļa.
Gadījumā, ja kādu no izsniegto kredītu
grupām ietekmē ekonomiski faktori, kas
pasliktina visu attiecīgās grupas kredītu
stāvokli, tiek pieņemts lēmums par iero
bežojumiem noteiktās nozares kreditēša
nā, kā arī apzināti iespējamie zaudējumi
kredītu portfelim.
Būtiskākā Bankas kredītportfeļa daļa, ko
ir ietekmējuši valsts ekonomiskie procesi,
ir nekustamā īpašuma attīstības projektu
portfelis. Koncerns un Banka regulāri veic
šīs kredītportfeļa daļas pārvērtēšanu.
2010. gadā joprojām saglabājas zema
aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū, kas
turpināja ietekmēt šajā nozarē finansē
tos klientus. Jaunu nekustamā īpašuma
attīstības projektu finansēšanas iespējas
patlaban netiek izskatītas. Koncerna/Ban
kas klientu kredītu pārstrukturēšanas gai
tā pārņemto nekustamo īpašumu apjoms,
kuru pārņemšanas mērķis ir to pārdošana
parādu atgūšanai, 2010. gada 31. decem
brī bija 41,940 (22,708) tūkstoši latu.
Emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai
līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti
atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā
atrodas šo saistību galvotāji.
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Koncerna un Bankas vērtspapīru
portfeļiem piemītošo kredītrisku
atspoguļo šajos portfeļos esošajiem
vērtspapīriem un to emitentiem
piešķirtais kredītreitings.

Bankas maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem
reģioniem 2010. gada 31. decembrī:
Latvijā
LVL ‘000

EMS valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējās OECD
reģiona valstīs
LVL ‘000

Citās valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

79,182

2,284

86

568

-

82,120

283

104,720

45,959

148,028

26,336

325,326

1,210

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

Kredīti un debitoru parādi

455,133

765

8,651

19,064

44,948

528,561

Kopā finanšu aktīvi

535,823

122,449

64,814

389,811

170,251

1,283,148

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām

Koncerna maksimālā kredītriska
koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem
reģioniem 2010. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Latvijā
LVL ‘000

EMS valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

79,182

2,284

86

568

-

82,120

283

104,720

45,959

148,054

26,336

325,352

1,210

5,755

8,133

5,229

3,045

23,372

Pārējās OECD
reģiona valstīs
LVL ‘000

Citās valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

Nefinanšu aktīvi

94,823

3

-

590

1

95,417

630,646

122,452

64,814

390,401

170,252

1,378,565

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

655,448

122,640

65,570

391,355

177,611

1,412,624

Latvijā
LVL ‘000

EMS valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējās OECD
reģiona
valstīs
LVL ‘000

Citās valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

41,945

2,321

41

679

-

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

578

58,991

39,523

95,847

8,598

203,537

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

731

-

-

8,732

36

9,499

Kopā aktīvi
Iespējamās saistības

15

1,194

1,985

108,668

56,795

168,657

Ārpusbilances saistības pret klientiem

-

7,731

-

108,254

39,127

155,112

Kredīti un debitoru parādi

455,406

765

8,651

19,102

44,948

528,872

Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā

Kopā finanšu aktīvi

536,096

122,449

64,814

389,875

170,251

1,283,485

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā

83,448

3

-

590

1

84,042

619,544

122,452

64,814

390,465

170,252

1,367,527

19,402

188

346

54

1,135

21,125

5,400

-

410

900

6,224

12,934

644,346

122,640

65,570

391,419

177,611

1,401,586

Bankas maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem
reģioniem 2009. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām

Koncerna maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem
reģioniem 2009. gada 31. decembrī:

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Latvijā
LVL ‘000

EMS valstīs
LVL ‘000

Pārējās
ES valstīs
LVL ‘000

Pārējās OECD
reģiona valstīs
LVL ‘000

Citās valstīs
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

41,945

2,321

41

679

-

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

589

58,992

39,523

95,847

8,618

203,569

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

731

-

-

8,732

36

9,499

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4,605

2,101

2,275

48,740

46,802

104,523

Kredīti un debitoru parādi

522,525

-

1,386

16,418

10,251

550,580

Kopā finanšu aktīvi

570,395

63,414

43,225

170,416

65,707

913,157

63,562

2

41

905

60

64,570

633,957

63,416

43,266

171,321

65,767

977,727

15,569

207

436

93

579

16,884

4,295

-

-

772

5,143

10,210

653,821

63,623

43,702

172,186

71,489

1,004,821

Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā

4,605

2,101

2,275

48,740

46,802

104,523

Kredīti un debitoru parādi

525,420

-

1,386

16,418

10,251

553,475

Kopā finanšu aktīvi

573,279

63,413

43,225

170,416

65,687

916,020

Nefinanšu aktīvi
Kopā aktīvi
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem
Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā

2

41

905

60

76,109

63,415

43,266

171,321

65,747

992,129

15,569

207

436

93

579

16,884

4,295

-

-

772

5,143

10,210

668,244

63,622

43,702

172,186

71,469

1,019,223

Emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai
līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti
atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā
atrodas šo saistību galvotāji.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

122

75,101
648,380

Koncerna un Bankas vērtspapīru portfe
ļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo ša
jos portfeļos esošajiem vērtspapīriem un
to emitentiem piešķirtais kredītreitings.
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vai ar to saistītajām personām, kas
pasliktina Bankas reputāciju;
• darījumu partneru limitu
samazināšanas vai atcelšanas
gadījumu pieaugums.

Koncerna un Bankas vērtspapīru
portfeļu analīze pa kredītreitingu
grupām:
Koncerns/Banka
31.12.2010.

Kredītreitinga grupas
AAA līdz AA-

Patiesajā
vērtībā
vērtētie
LVL `000

Investīciju uz
Līdz
Likviditātes
nenoteiktu termiņa beigām
portfelis laiku portfelis
turamie
LVL `000
LVL `000
LVL `000
2,840

111,604

Koncerns/Banka
31.12.2009.

Kredīti un
debitoru
parādi
LVL `000

Patiesajā vērtībā
vērtētie
LVL `000

-

-

Likviditātes
portfelis
LVL `000

Investīciju uz
nenoteiktu
laiku
portfelis
LVL `000

Kredīti un
debitoru
parādi
LVL `000

48,710

2,146

-

19,362

106,985

A+ līdz A-

-

-

-

164

-

-

-

-

-

BBB+ līdz BBB-

-

-

20,590

27,484

606

-

-

16,860

761

BB+ līdz BB-

-

-

18,447

6,795

3,652

-

1,985

12,283

4,803
6,360

B+ līdz B-

5

-

16,325

9,003

4,451

-

-

16,399

Zem B-

-

-

784

62

2,133

12

-

2,081

5,916

Bez reitinga

-

-

460

-

219

-

-

1,912

1,293

674

-

2,226

-

-

52

-

2,147

-

20,041

106,985

61,672

155,112

11,061

64

50,695

53,828

19,133

Akcijas un ieguldījumi
fondos
Neto vērtspapīru portfelis

33. Pielikums
Finanšu riski
a) Likviditātes risks
Likviditāte ir Koncerna un Bankas
spēja nodrošināt vai apmierināt
sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti
radušos (kritisko) nepieciešamību pēc
naudas plūsmas aktīvu pieauguma
finansēšanai un savlaicīgai finanšu
saistību izpildīšanai. Ar to saprot spēju
pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem
zaudējumiem vai arī aizņemties naudu
par saprātīgu cenu.
Par likviditātes riska pārvaldīšanu ir
atbildīgs Risku direktors (CRO). Riska
vadības pārvalde veic likviditātes
riska novērtēšanu un kontroli.
Par likviditātes pārvaldīšanu ir
atbildīgs Finanšu direktors (CFO), un
Finanšu tirgus pārvalde nodrošina
nepieciešamo likviditātes līmeni
un noteikto limitu ievērošanu
atbilstoši pieņemtajām politikām un
instrukcijām.
Pamatprincipi un procedūras, lai
savlaicīgi noteiktu, analizētu un
kontrolētu likviditātes risku, ir noteikti
likviditātes pārvaldīšanas politikā.
124

Ārkārtas likviditātes risks
Ārkārtas likviditātes risks attiecas uz
likviditātes pārvaldīšanas organizēšanu
un plānošanu stresa situācijās. Bankā ir
izveidota īpaša krīzes darba grupa, kas
ir atbildīga par likviditātes pārvaldīšanu
krīzes gadījumā. Šīs darba grupas
sastāvā ietilpst CEO, CRO, CFO, kā
arī Finanšu tirgus pārvaldes un Riska
vadības pārvaldes darbinieki. Kon
cerns un Banka ir noteikuši principus
likviditātes krīzes stadiju identificēšanai
un veicamās darbības to pārvarēšanai.
Bankas ārkārtas situāciju darbības plāna
galvenais mērķis ir nodrošināt vadības
spēju krīzes situācijā darboties prasmīgi
un iedarbīgi. Ārkārtas situācijas
darbības plāns attiecas uz īslaicīgiem un
arī ilgtermiņa likviditātes traucējumiem,
ko izraisījis kāds vispārēja rakstura
notikums tirgū vai arī atsevišķs ar
Banku saistīts notikums. Minētais plāns
nodrošina visu lomu un pienākumu
skaidru sadali, kā arī savlaicīgu vadības
informācijas sagatavošanu.

Ikdienas likviditātes riska pārvaldīšanā
tiek izmantoti šādi rādītāji, kuriem tiek
noteikti limiti un ierobežojumi:
• noguldījumu seguma rādītājs;
• likviditātes neto pozīcijas kopā
visās valūtās un atsevišķu valūtu
griezumā;
• tekošās likviditātes rādītājs;
• lielo noguldījumu uz pieprasījumu
attiecība pret likvīdiem aktīviem uz
pieprasījumu;
• viena klienta (savstarpēji saistītu
klientu grupas) termiņnoguldījumu
summa.
Lai savlaicīgi identificētu iespējamo
likviditātes pasliktināšanos, ir izstrādāta
agrīno brīdināšanas rādītāju sistēma:
• termiņnoguldījumu un krājkontu
pasūtīto summu ar atlikušo termiņu
“līdz 30 dienām” vienas dienas
būtisks samazinājums;
• termiņnoguldījumu vidēji svērtā
ilguma un kopējo atlikumu
vienlaicīgā samazināšanās;
• pirmstermiņa noguldījumu
izņemšanas gadījumu būtisks
pieaugums;
• likvīdo aktīvu īpatsvara kopējos
Bankas aktīvos samazinājums;
• negatīva publiskā informācija
plašsaziņas līdzekļos par Banku

Atbilstoši Koncerna un Bankas iekšējai
klasifikācijai tiek izdalītas vairākas

likviditātes krīzes stadijas: likviditātes
krīzes iespējamības stadija, īstermiņa
un ilgtermiņa likviditātes krīzes
stadijas; katrai no tām ir noteiktas
kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes,
kuru iestāšanas gadījumā ir noteikti
arī likviditāti uzlabojoši Koncerna un
Bankas pasākumi.
Banka regulāri veic likviditātes
stresa testus, lai noteiktu potenciālo
likviditātes problēmu avotus, to, kurā
brīdī tiks pārkāpti noteiktie normatīvi
vai iestāsies Likviditātes krīzes
pārvarēšanas instrukcijā minētās krīžu
pazīmes, kā arī noskaidrotu, vai nav
nepieciešams veikt izmaiņas Bankas
likviditātes pārvaldīšanu regulējošajos
dokumentos.
Koncerna un Bankas vadība turpināja
pievērst pastiprinātu uzmanību
likviditātes riska uzraudzībai.
Pateicoties atbilstošai likviditātes riska
pārvaldīšanas politikai un iekšējās
kontroles un komunikācijas sistēmai,
Banka spēja nodrošināt un uzturēt
likviditātes rādītāju augstā līmenī –
2010. gada beigās likviditātes rādītājs
bija 68,10% (56,15%). Atbilstoši FKTK
prasībām Bankai jāuztur likvīdie aktīvi
saistību izpildei pietiekamā apjomā,
bet ne mazāk kā 30% apmērā no
Bankas tekošo saistību kopsummas.

Koncerna un Bankas iekšējo
likviditātes rādītāju analīze:
Koncerns/Banka
2010

Koncerns/Banka
2009

Augstākais
%

Zemākais
%

Vidējais
%

Augstākais
%

Zemākais
%

Vidējais
%

uz pieprasījumu

46,6

32,2

38,4

40,2

26,2

32,5

līdz 30 dienām (atbilstoši FKTK prasībām)

71,0

59,1

64,4

57,5

33,8

43,2

līdz 90 dienām

70,2

58,3

64,3

53,1

39,8

45,0

Iekšējo likviditātes rādītāju līmenis
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Finanšu pārskati

Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ
struktūras analīze, pamatojoties uz 2010. gada 31. decembrī
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:
Aktīvi

Termiņš nokavēts
LVL ‘000

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

82,120
325,352

Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

-

267,002

37,912

20,290

325,204

148

-

-

148

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

23,372

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

168,657

32,131

56,415

5,656

64,702

158,904

148,280

221,688

-

369,968

528,872

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

155,112

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

-

7,935

148

6,071

14,154

-

-

69,888

69,888

84,042

32,131

397,734

332,484

113,384

875,733

162,330

259,576

69,888

491,794

1,367,527

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

1,906

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

101

125

226

-

-

-

-

226
1,287,176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

774,552

146,023

300,491

1,221,066

24,464

41,646

-

66,110

Pārējās saistības

-

7,268

-

-

7,268

-

-

-

-

7,268

Kopā saistības

-

783,726

146,124

300,616

1,230,466

24,464

41,646

-

66,110

1,296,576

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

70,951

70,951

70,951

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

783,726

146,124

300,616

1,230,466

24,464

41,646

70,951

137,061

1,367,527

Ārpusbilances posteņi kopā

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

34,059

Likviditātes neto pozīcija

x

(413,526)

186,281

(190,773)

(418,018)

135,169

217,722

(1,063)

351,828

x

Likviditātes kopējā pozīcija

x

(413,526)

(227,245)

(418,018)

x

(282,849)

(65,127)

(66,190)

x

x

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz 2009. gada 31. decembrī
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:
Termiņš nokavēts
LVL ‘000

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

-

44,986

-

-

44,986

-

-

-

-

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

-

51,344

140,861

6,374

198,579

4,990

-

-

4,990

203,569

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

1,094

8,393

9,487

12

-

-

12

9,499

Pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi

-

148

437

64,617

65,202

39,321

-

-

39,321

104,523

73,975

27,967

5,928

61,906

169,776

49,736

331,068

-

380,804

550,580

-

26,679

470

7,482

34,631

-

-

29,939

29,939

64,570

73,975

151,124

148,790

148,772

522,661

94,059

331,068

29,939

455,066

977,727

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000
1,027

Aktīvi

Kredīti un debitoru parādi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

1,027

-

-

1,027

-

-

-

-

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

42

134

176

-

-

-

-

176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

421,564

138,051

293,821

853,436

23,003

28,657

-

51,660

905,096

Pārējās saistības

-

2,442

-

-

2,442

-

-

-

-

2,442

Kopā saistības

-

425,033

138,093

293,955

857,081

23,003

28,657

-

51,660

908,741

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

68,986

68,986

68,986

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

425,033

138,093

293,955

857,081

23,003

28,657

68,986

120,646

977,727

Ārpusbilances posteņi kopā

-

25,897

601

596

27,094

-

-

-

-

27,094

Likviditātes neto pozīcija

x

(299,806)

10,096

(145,779)

(435,489)

71,056

302,411

(39,047)

334,420

x

Likviditātes kopējā pozīcija

x

(299,806)

(289,710)

(435,489)

x

(364,433)

(62,022)

(101,069)

x

x
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Finanšu pārskati

Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ
struktūras analīze, pamatojoties uz 2010. gada 31. decembrī
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām

Termiņš nokavēts
LVL ‘000

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

-

66,119

16,001

-

82,120

-

-

-

-

82,120
325,326

Prasības pret kredītiestādēm

-

266,976

37,912

20,290

325,178

148

-

-

148

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

4,990

18,382

23,372

-

-

-

-

23,372

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

-

206

164,192

2,019

166,417

2,240

-

-

2,240

168,657

32,131

56,415

5,656

64,391

158,593

148,280

221,688

-

369,968

528,561

-

57

103,585

1,920

105,562

11,662

37,888

-

49,550

155,112

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

-

4,754

148

5,619

10,521

-

-

84,896

84,896

95,417

32,131

394,527

332,484

112,621

871,763

162,330

259,576

84,896

506,802

1,378,565

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000
1,906

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

1,906

-

-

1,906

-

-

-

-

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

101

125

226

-

-

-

-

226

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

785,951

146,023

300,491

1,232,465

21,512

41,646

-

63,158

1,295,623

Pārējās saistības

-

5,433

-

-

5,433

-

-

-

-

5,433

Kopā saistības

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

-

63,158

1,303,188

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

75,377

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

793,290

146,124

300,616

1,240,030

21,512

41,646

75,377

138,535

1,378,565

Ārpusbilances posteņi kopā

-

27,534

79

3,541

31,154

2,697

208

-

2,905

34,059

Likviditātes neto pozīcija

x

(426,297)

186,281

(191,536)

(431,552)

138,121

217,722

9,519

365,362

x

Likviditātes kopējā pozīcija

x

(426,297)

(240,016)

(431,552)

x

(293,431)

(75,709)

(66,190)

x

x

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ
struktūras analīze, pamatojoties uz 2009. gada 31. decembrī
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:
Termiņš nokavēts
LVL ‘000

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

-

44,986

-

-

44,986

-

-

-

-

44,986

Prasības pret kredītiestādēm

-

51,312

140,861

6,374

198,547

4,990

-

-

4,990

203,537

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

1,094

8,393

9,487

12

-

-

12

9,499

Aktīvi

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

-

148

437

64,617

65,202

39,321

-

-

39,321

104,523

73,975

27,967

5,908

61,906

169,756

52,651

331,068

-

383,719

553,475

-

6,017

470

7,015

13,502

-

-

62,607

62,607

76,109

73,975

130,430

148,770

148,305

501,480

96,974

331,068

62,607

490,649

992,129

Uz pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–12 mēn.
LVL ‘000

kopā līdz gadam
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā 5 gadi
LVL ‘000

Bez termiņa
LVL ‘000

kopā virs gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1,027

-

-

1,027

-

-

-

-

1,027

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

42

134

176

-

-

-

-

176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

421,565

148,564

290,850

860,979

23,003

28,657

-

51,660

912,639

Pārējās saistības

-

4,204

-

-

4,204

-

-

-

-

4,204

Kopā saistības

-

426,796

148,606

290,984

866,386

23,003

28,657

-

51,660

918,046

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

74,083

74,083

74,083

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

426,796

148,606

290,984

866,386

23,003

28,657

74,083

125,743

992,129

Ārpusbilances posteņi kopā

-

25,897

601

596

27,094

-

-

-

-

27,094

Likviditātes neto pozīcija

x

(322,263)

(437)

(143,275)

(465,975)

73,971

302,411

(11,476)

364,906

x

Likviditātes kopējā pozīcija

x

(322,263)

(322,700)

(465,975)

x

(392,004)

(89,593)

(101,069)

x

x
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Koncerna finanšu saistību,
ārpusbilances saistību un 2009. gada
31. decembrī vēl neaprēķināto, bet
nākotnē maksājamo procentu apjoms
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas
termiņu grupām, pamatojoties uz
bilances datumā atlikušo periodu līdz
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Koncerns un Banka ir veikuši norēķinu kontu vēsturiskās stabilitātes
analīzi, kuras rezultāti liecina, ka
pusei no norēķinu kontu atlikumiem
patiesais atmaksas termiņš ir ilgāks
par vienu gadu.

Koncerns un Banka ir sagatavojuši šos
konsolidētos finanšu pārskatus, bal
stoties uz pieņēmumu, ka to darbība
tiks turpināta arī nākotnē, neskatoties
uz negatīvo likviditātes neto pozīciju
aktīvu un saistību termiņstruktūras
grupā “uz pieprasījumu”. Koncerna
un Bankas vadība katru dienu rūpīgi
uzrauga un pārvalda Koncerna un
Bankas likviditātes pozīciju saskaņā
ar Koncerna un Bankas likviditātes
riska pārvaldīšanas pamatnostādnēm.
Negatīvā likviditātes neto pozīcija
aktīvu un saistību termiņstruktūras
sadaļā “uz pieprasījumu” 2010. gada
31. decembrī un 2009. gada
31. decembrī galvenokārt ir izskaid
rojama ar ievērojamām summām,
kas ir izmaksājamas klientiem pēc
pieprasījuma. Koncerna un Bankas
līdzšinējā pieredze liecina, ka klienti
nemēdz izņemt savus noguldījumus,
tiklīdz ir pienācis noguldījuma beigu
termiņš, un šie līdzekļi paliek Koncernā
un Bankā uz ilgāku laiku. Sadalījums
pa termiņstruktūras grupām, kas veikts
saskaņā ar normatīvajiem dokumen
tiem, neatspoguļo Koncerna/Bankas
norēķinu kontu vēsturisko stabilitāti.
Norēķinu kontu atlikumi ir iekļauti
termiņu grupā “uz pieprasījumu”.

Koncerns un Banka ir apsvēruši ar
likviditātes jautājumiem saistītās
negatīvās ietekmes risku un veikuši
pasākumus, lai mazinātu šo negatīvo
ietekmi uz Koncerna un Bankas darbību.
Koncerna un Bankas spēja nepieļaut
negatīvas izmaiņas likviditātes pozīcijā
ir atkarīga no vadības efektīvas rīcības
šādu pasākumu turpmākā īstenošanā.

Uz
pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz
1 mēn.
LVL ‘000

1–12
mēn.
LVL ‘000

Kopā līdz
gadam
LVL ‘000

1–5
gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā
5 gadi
LVL ‘000

Kopā virs
gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1,027

-

-

1,027

-

-

-

1,027

-

42

134

176

-

-

-

176

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

409,397

148,983

299,700

858,080

29,689

31,943

61,632

919,712

Kopā finanšu saistības

410,424

149,025

299,834

859,283

29,689

31,943

61,632

920,915

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu
saistības ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos

11,129

623

6,818

18,570

8,509

15

8,524

27,094

421,553

149,648

306,652

877,853

38,198

31,958

70,156

948,009

Uz
pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz
1 mēn.
LVL ‘000

1–12
mēn.
LVL ‘000

Kopā līdz
gadam
LVL ‘000

1–5
gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā
5 gadi
LVL ‘000

Kopā virs
gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1,906

-

-

1,906

-

-

-

1,906

-

101

125

226

-

-

-

226

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

785,951

146,984

308,431

1,241,366

33,823

43,766

77,589

1,318,955

Kopā finanšu saistības

787,857

147,085

308,556

1,243,498

33,823

43,766

77,589

1,321,087

Ārpusbilances posteņi

6,684

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

34,059

794,541

147,689

321,070

1,263,300

43,613

48,233

91,846

1,355,146

Ārpusbilances posteņi
Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības

Tiem aktīviem, kuriem ir izveidoti
uzkrājumi nedrošiem parādiem,
atlikumi ir uzrādīti neto vērtībā.
Aplēšot sagaidāmo finanšu saistību
apjomu, kuru izpilde paredzēta
nākotnē, Koncerns un Banka dalījumā
pa attiecīgajām dzēšanas termiņu
grupām atspoguļo arī nākotnē
paredzētos, bet uz bilances datumu vēl
neaprēķinātos maksājamos procentus
2010. gada 31. decembrī un
2009. gada 31. decembrī esošajām
finanšu saistībām un ārpusbilances
saistībām.

Bankas finanšu saistību,
ārpusbilances saistību un 2010. gada
31. decembrī vēl neaprēķināto, bet
nākotnē maksājamo procentu apjoms
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas
termiņu grupām, pamatojoties uz
bilances datumā atlikušo periodu līdz
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu
saistības ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos

Koncerna finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2010. gada 31. decembrī
vēl neaprēķināto, bet nākotnē maksājamo procentu apjoms dalījumā pa
attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:
Uz
pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz
1 mēn.
LVL ‘000

1–12
mēn.
LVL ‘000

Kopā līdz
gadam
LVL ‘000

1–5
gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā
5 gadi
LVL ‘000

Kopā virs
gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1,906

-

-

1,906

-

-

-

1,906

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu
saistības ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos

-

101

125

226

-

-

-

226

Amortizētajā iegādes
vērtībā vērtētās finanšu saistības

774,552

146,992

308,514

1,230,058

33,924

43,766

77,690

1,307,748

Kopā finanšu saistības

776,458

147,093

308,639

1,232,190

33,924

43,766

77,690

1,309,880

Ārpusbilances posteņi

6,684

604

12,514

19,802

9,790

4,467

14,257

34,059

783,142

147,697

321,153

1,251,992

43,714

48,233

91,947

1,343,939

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm

Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības

Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības
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Koncerna valūtas pozīcija
2010. gada 31. decembrī:

Bankas finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2009. gada 31. decembrī
vēl neaprēķināto, bet nākotnē maksājamo procentu apjoms dalījumā pa
attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

Aktīvi

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm

Uz
pieprasījumu
LVL ‘000

Līdz
1 mēn.
LVL ‘000

1–12
mēn.
LVL ‘000

Kopā līdz
gadam
LVL ‘000

1–5
gadi
LVL ‘000

Vairāk nekā
5 gadi
LVL ‘000

Kopā virs
gada
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

1,027

-

-

1,027

-

-

-

1,027

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu
saistības ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos

-

42

134

176

-

-

-

176

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

419,911

148,983

296,729

865,623

29,689

31,943

61,632

927,255

Kopā finanšu saistības

420,938

149,025

296,863

866,826

29,689

31,943

61,632

928,458

Ārpusbilances posteņi

11,129

623

6,818

18,570

8,509

15

8,524

27,094

432,067

149,648

303,681

885,396

38,198

31,958

70,156

955,552

Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības

Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

jot nākotnes valūtas maiņas līgumus.
2010. gada beigās Bankas atklātā USD
pozīcija bija 0,1% (5,2%) no Bankas
pašu kapitāla, līdz ar to USD valūtas
kursa izmaiņu ietekme ir nebūtiska un
Banka neveic detalizētāku jūtīguma
analīzi, bet kontrolē šo risku ar limitu
palīdzību, kas noteikti Limitu politikā.
2010. gada beigās visi iepriekš minē
tie limiti tika ievēroti.

USD
LVL ‘000

EUR
LVL ‘000

RUB
LVL ‘000

Pārējās
valūtas
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

77,757

544

3,710

-

109

82,120

28

220,502

73,012

12,039

19,771

325,352

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

-

163,093

169

4,899

496

168,657

4,688

73,796

445,893

1,456

3,039

528,872

-

147,856

3,514

2,853

889

155,112

77,383

348

5,410

176

725

84,042

163,227

623,206

532,098

21,426

27,570

1,367,527

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

37,021

777,871

422,937

20,888

28,459

1,287,176

3,750

1,627

1,628

258

5

7,268

40,997

780,630

425,337

21,146

28,466

1,296,576

Saistības

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

b) valūtas risks
Koncerns un Banka ir pakļauti riskam,
ka ārvalstu valūtas kursu svārstības
varētu ietekmēt to finanšu pozīcijas
un naudas plūsmu. No darījumiem
izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts
katrai valūtai atsevišķi un ietver
ārvalstu valūtā nominētos aktīvus
un saistības, kā arī no atvasinātajiem
finanšu instrumentiem izrietošās nau
das plūsmas. Bankai lielākās atklātās
pozīcijas ir EUR (eiro) un USD (ASV
dolāri) valūtās. Tā kā lata kurss pret
eiro ir fiksēts, Bankas EUR valūtas
atklātās pozīcijas valūtas risks ir mini
māls. Arī Bankas atklātā pozīcija USD
ir neliela, jo tiek ierobežota, izmanto

LVL
LVL ‘000

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības kopā
Kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Neto garā/(īsā) bilances pozīcija
Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība
Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija

70,951

-

-

-

-

70,951

111,948

780,630

425,337

21,146

28,466

1,367,527

51,279

(157,424)

106,761

280

(896)

x

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

39,531

251

(38,876)

1,452

483

x

Bankas Limitu politika nosaka vispārī
gos limitu piemērošanas un kontroles
principus; ierobežojumi katrai valūtai
un kopējai atvērtajai pozīcijai tiek no
teikti atvērto valūtas pozīciju limitos
un tiek kontrolēti katru dienu.
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Koncerna valūtas pozīcija
2009. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

Bankas valūtas pozīcija
2010. gada 31. decembrī:
LVL
LVL '000

USD
LVL '000

EUR
LVL '000

RUB
LVL '000

Pārējās
valūtas
LVL '000

Kopā
LVL '000

Aktīvi

40,775

670

3,489

-

52

44,986

1

125,525

53,907

7,569

16,567

203,569

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

2,788

6,709

-

2

-

9,499

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,984

96,341

4,057

2,141

-

104,523

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi

Prasības pret kredītiestādēm

Kredīti un debitoru parādi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

5,536

56,023

488,005

1,006

10

550,580

51,852

897

11,622

4

195

64,570

102,936

286,165

561,080

10,722

16,824

977,727

-

831

196

-

-

1,027

176

-

-

-

-

176

19,151

535,419

323,832

10,254

16,440

905,096

340

713

1,361

26

3

2,443

Saistības kopā

19,667

536,963

325,389

10,280

16,443

908,742

Kapitāls un rezerves

68,985

-

-

-

-

68,985

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves

88,652

536,963

325,389

10,280

16,443

977,727

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

14,284

(250,798)

235,691

442

381

x

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

(4,900)

253,969

(239,575)

(248)

161

x

9,384

3,171

(3,884)

194

542

x

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija

USD
LVL ‘000

EUR
LVL ‘000

RUB
LVL ‘000

Pārējās
valūtas
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

77,757

544

3,710

-

109

82,120

28

220,501

73,000

12,028

19,769

325,326

3,371

17,067

390

3

2,541

23,372

-

163,093

169

4,899

496

168,657

4,686

73,748

445,638

1,450

3,039

528,561

-

147,856

3,514

2,853

889

155,112

38,223

268

56,025

176

725

95,417

124,065

623,077

582,446

21,409

27,568

1,378,565

-

1,132

772

-

2

1,906

226

-

-

-

-

226

40,131

777,872

428,273

20,888

28,459

1,295,623

3,188

1,594

399

248

4

5,433

Saistības kopā

43,545

780,598

429,444

21,136

28,465

1,303,188

Kapitāls un rezerves

75,377

-

-

-

-

75,377

118,922

780,598

429,444

21,136

28,465

1,378,565

5,143

(157,521)

153,002

273

(897)

x

(11,748)

157,675

(145,637)

1,172

1,379

x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija

(6,605)

154

7,365

1,445

482

x

Procentos no pašu kapitāla (%)

(6,3%)

0,1%

7,0%

1,4%

0,5%

x

Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Kase un prasības pret centrālajām bankām

LVL
LVL ‘000

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības

Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Neto garā/(īsā) bilances pozīcija
Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

Pielikumi ir šo
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c) tirgus risks
Tirgus riska lielumu tirdzniecības
portfelim un tā segšanai nepieciešamā
kapitāla apmēru banka vērtē saskaņā
ar “Minimālo kapitāla prasību aprē
ķināšanas noteikumos” aprakstīto
standartizēto pieeju, pozīcijas vispārē
jo risku parāda vērtspapīriem rēķinot
pēc termiņa metodes.

Bankas valūtas pozīcija
2009. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

LVL
LVL ‘000

USD
LVL ‘000

EUR
LVL ‘000

RUB
LVL ‘000

Pārējās
valūtas
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

40,775

670

3,489

-

52

44,986

1

125,525

53,896

7,552

16,563

203,537

2,788

6,709

-

2

-

9,499

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,984

96,341

4,057

2,141

-

104,523

Kredīti un debitoru parādi

5,536

56,023

490,900

1,006

10

553,475

Pārējie aktīvi

48,113

3,185

24,612

4

195

76,109

Aktīvi kopā

99,197

288,453

576,954

10,705

16,820

992,129

-

831

196

-

-

1,027

176

-

-

-

-

176

19,151

535,419

331,375

10,254

16,440

912,639

2,101

713

1,361

26

3

4,204

Saistības kopā

21,428

536,963

332,932

10,280

16,443

918,046

Kapitāls un rezerves

74,083

-

-

-

-

74,083

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

95,511

536,963

332,932

10,280

16,443

992,129

Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tir
gus likmju izmaiņu ietekme uz Bankas
finanšu stāvokli.
Riska vadības pārvalde veic procentu
likmju riska kontroli un novērtēšanu
gan tirdzniecības, gan netirdzniecības
portfelim. Finanšu tirgus pārvalde ir
atbildīga par procentu likmju riska
uzturēšanu noteikto limitu ietvaros.

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

3,686

(248,510)

244,022

425

377

x

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

(4,900)

253,969

(239,575)

(248)

161

x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija

(1,214)

5,459

4,447

177

538

x

Procentos no pašu kapitāla (%)

(1,2%)

5,4%

4,4%

0,2%

0,5%

x

Procentu likmju riska novērtēšana
tiek veikta tā, lai pēc iespējas plašāk
aptvertu visas procentu likmju riska
sastāvdaļas – pārcenošanas risku,
ieņēmumu līknes risku, bāzes risku un
opciju risku.
Procentu likmju riska novērtēšana tiek
veikta gan no ienākumu perspektīvas,
gan no ekonomiskās vērtības perspek
tīvas. Ar terminu “ekonomiskā vērtī
ba” apzīmē pašu kapitāla ekonomisko
vērtību, kas ir starpība starp prasību
ekonomisko vērtību un saistību eko
nomisko vērtību. Ārkārtas situāciju
novērtēšanai tiek izmantoti procentu
likmju stresa testi.

Latvijas Republikas “Kredītiestāžu
likums” paredz, ka katra atsevišķā
Bankas ārvalstu valūtas atklātā
pozīcija nedrīkst pārsniegt 10%
no pašu kapitāla un kopējā Bankas
ārvalstu valūtu atklātā pozīcija
nedrīkst pārsniegt 20% no pašu
kapitāla.
2010. gada 31. decembrī Banka bija
ievērojusi minētās “Kredītiestāžu
likuma” prasības.

Lai ierobežotu procentu likmju risku,
ir noteikti limiti pieļaujamam ekono
miskās vērtības samazinājumam, kā
arī “Investīciju uz nenoteiktu laiku”
portfeļa modificētajam ilgumam

(modified duration). Procentu likmju
riska ierobežošanai tiek izmantoti
risku ierobežojoši atvasinātie finanšu
instrumenti.
Aktīvu, saistību un ārpusbilances
saistību sadalījums noteiktos termiņu
intervālos tiek veikts atbilstoši šādiem
nosacījumiem:
• īsākajam termiņam no atlikušā
atmaksas/izpildes/dzēšanas
termiņa – finanšu instrumentiem ar
fiksētu procentu likmi;
• termiņam līdz nākamajam pro
centu likmju izmaiņas datumam
jeb procentu likmju pārcenošanas
termiņam – finanšu instrumentiem
ar mainīgo procentu likmi.
Atvasinātie līgumi tiek uzrādīti ar
diviem ierakstiem – pirmais ieraksts
ir nosacītā bāzes aktīva vērtība, 		
otrs ir kompensējošais ieraksts ar
pretēju vērtību.
Procentu likmju riska ietekme
uz kapitāla ekonomisko vērtību tiek
rēķināta pēc ilguma metodes –
procentu likmēm paralēli palielinoties
par vienu procentu (jeb 100 bāzes
punktiem). Ietekme uz peļņu tiek
analizēta, izmantojot GAP analīzi, t.i.,
analizējot pret procentu likmēm jutīgo
aktīvu un saistību termiņstruktūru un
summējot katrā termiņa intervālā līdz
vienam gadam aprēķināto ietekmi
(peļņu vai zaudējumus).
Banka periodiski veic procentu likmju
stresa testus, kuru mērķis ir novērtēt
nelabvēlīgu izmaiņu procentu likmēs
ietekmi uz Bankas ieņēmumiem un
ekonomisko vērtību saspringtas tirgus
situācijas gadījumā.

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.
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Nākamā tabula atspoguļo Koncerna
un Bankas jūtīgumu pret izmaiņām
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi
gan uz peļņu, gan pašu kapitālu
2010. un 2009. gadā:
Koncerns/Banka
31.12.2010.
+100 bps
LVL ‘000
Kopā pa visām valūtām

USD

EUR

LVL

Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu
Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu
Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu
Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu

Koncerns/Banka
31.12.2009.

-100 bps
LVL ‘000

+100 bps
LVL ‘000

-100 bps
LVL ‘000

(1,313)

1,313

(1,337)

1,337

3,788

(3,788)

(1,392)

1,392

(1,313)

1,313

(1,261)

1,261

695

(695)

(2,393)

2,393

-

-

(76)

76

2,522

(2,522)

765

(765)

-

-

-

-

572

(572)

236

(236)

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–3 mēn.
LVL ‘000

Koncerna aktīvu un pasīvu
termiņstruktūras analīze,
pamatojoties uz procentu likmju
izmaiņām 2010. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

3–6 mēn.
LVL ‘000

6–12 mēn.
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk
nekā 5 gadi
LVL ‘000

Procentu likmju
riskam nepakļautie
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

230,074

8,240

555

11,487

41

-

74,955

325,352

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

250,112

116,715

126,376

13,050

16,160

854

5,605

528,872

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

84,042

84,042

561,179

130,196

160,910

71,805

123,015

143,195

177,227

1,367,527

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

780,223

1,287,176

-

-

-

-

-

-

7,268

7,268

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

787,717

1,296,576

-

-

-

-

-

-

70,951

70,951

Saistības un kapitāls un rezerves kopā

151,076

151,880

88,317

56,553

20,510

38,617

858,668

1,367,527

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

412,303

(21,809)

72,593

15,252

102,505

104,578

(681,441)

x

Saistības kopā
Kapitāls un rezerves

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības
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Koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras
analīze, pamatojoties uz procentu likmju
izmaiņām 2009. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–3 mēn.
LVL ‘000

3–6 mēn.
LVL ‘000

6–12 mēn.
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk
nekā 5 gadi
LVL ‘000

Procentu likmju
riskam nepakļautie
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

41,105

-

-

-

-

-

3,881

44,986

192,308

1,100

4,160

1,107

4,743

-

151

203,569

-

-

-

-

12

-

9,487

9,499

3,811

7,355

1,945

7,503

21,193

7,905

54,811

104,523

128,464

85,348

130,756

178,419

15,531

2,356

9,706

550,580

-

-

-

-

-

-

64,570

64,570

365,688

93,803

136,861

187,029

41,479

10,261

142,606

977,727

1,027

-

-

-

-

-

-

1,027

-

-

-

-

-

-

176

176

549,767

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

18,776

905,096

-

-

-

-

-

-

2,442

2,442

550,794

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

21,394

908,741

-

-

-

-

-

-

68,986

68,986

Saistības un kapitāls un rezerves kopā

550,794

165,708

49,505

66,775

25,908

28,657

90,380

977,727

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

-

6,589

-

-

-

-

-

6,589

(185,106)

(65,316)

87,356

120,254

15,571

(18,396)

52,226

x

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–3 mēn.
LVL ‘000

3–6 mēn.
LVL ‘000

6–12 mēn.
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk
nekā 5 gadi
LVL ‘000

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības kopā
Kapitāls un rezerves

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras
analīze, pamatojoties uz procentu likmju
izmaiņām 2010. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

Procentu likmju
riskam nepakļautie
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

78,568

-

-

-

-

-

3,552

82,120

229,801

8,240

555

11,487

41

-

75,202

325,326

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

674

-

-

-

19,175

5

3,518

23,372

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

293

2,706

33,376

46,998

77,037

4,532

3,715

168,657

249,839

116,715

126,376

13,012

16,160

854

5,605

528,561

1,458

2,535

603

270

10,602

137,804

1,840

155,112

-

-

-

-

-

-

95,417

95,417

560,633

130,196

160,910

71,767

123,015

143,195

188,849

1,378,565

-

-

-

-

-

-

1,906

1,906

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā
Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības kopā
Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

226

226

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

791,622

1,295,623

-

-

-

-

-

-

5,433

5,433

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

797,281

1,303,188

-

-

-

-

-

-

75,377

75,377

Saistības un kapitāls un rezerves kopā

151,076

151,880

88,317

56,553

17,558

38,617

872,658

1,378,565

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

2,200

(125)

-

-

-

-

-

2,075

411,757

(21,809)

72,593

15,214

105,457

104,578

(683,809)

x

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības
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• noteikt galvenās tendences un
sastādīt nākotnes operacionālā riska
zaudējumu prognozes.

Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties
uz procentu likmju izmaiņām 2009. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret
centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Pārējie aktīvi
Aktīvi kopā

Līdz 1 mēn.
LVL ‘000

1–3 mēn.
LVL ‘000

3–6 mēn.
LVL ‘000

6–12 mēn.
LVL ‘000

1–5 gadi
LVL ‘000

Vairāk
nekā 5 gadi
LVL ‘000

Procentu likmju
riskam nepakļautie
LVL ‘000

Kopā
LVL ‘000

41,105

-

-

-

-

-

3,881

44,986

192,276

1,100

4,160

1,107

4,743

-

151

203,537

-

-

-

-

12

-

9,487

9,499

3,811

7,355

1,945

7,503

21,193

7,905

54,811

104,523

128,464

88,243

130,756

178,419

15,531

2,356

9,706

553,475

-

-

-

-

-

-

76,109

76,109

365,656

96,698

136,861

187,029

41,479

10,261

154,145

992,129

1,027

-

-

-

-

-

-

1,027

-

-

-

-

-

-

176

176

560,281

165,708

49,505

66,775

22,937

28,657

18,776

912,639

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības kopā
Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

4,204

4,204

561,308

165,708

49,505

66,775

22,937

28,657

23,156

918,046

-

-

-

-

-

-

74,083

74,083

Saistības un kapitāls un rezerves kopā

561,308

165,708

49,505

66,775

22,937

28,657

97,239

992,129

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

-

6,589

-

-

-

-

-

6,589

(195,652)

(62,421)

87,356

120,254

18,542

(18,396)

56,906

x

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

34. Pielikums
Nefinanšu riski

Koncerna un Bankas darbībā tiek identi
ficēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacio
nālais risks, reputācijas risks u.c.), kas
var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu
risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku
kļūdas vai krāpšana, informācijas sistē
mu darbības traucējumi, nepietiekama
iekšējā kontrole un procedūras u.tml.
Banka cenšas saglabāt iespējamo
zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties
nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni.
Iekšējā kontrole Bankas struktūrvienī
bās un Riska vadības pārvaldes kon
trole ir viens no iespējamo zaudējumu
novēršanas līdzekļiem.
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu
zaudējumu risks, ko izraisa prasībām
neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie pro
cesi, cilvēki vai sistēmas, vai arī ārējie
faktori. Operacionālais risks ietver
juridisko risku, bet izslēdz stratēģisko
un reputācijas risku.
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Operacionālais risks piemīt visiem
Koncerna un Bankas produktiem, dar
bībām, procesiem un sistēmām.
Operacionālā riska pārvaldīšanas po
litiku apstiprina Bankas Padome. Ban
kas Valde ir atbildīga par operacionālā
riska analīzes rezultātu izskatīšanu un
uz šo rezultātu pamata nosaka limitus
un citus kvalitatīvos un kvantitatīvos
rādītājus, tādējādi nosakot Koncernam
un Bankai pieņemamo operacionālā
riska līmeni. Risku direktors (CRO) veic
operacionālā riska pārvaldīšanas pro
cesa uzraudzību un pieņem noteicošus
lēmumus ar to saistītajos jautājumos
apstiprinātās politikas robežās. Riska
vadības pārvalde ir atbildīga par ope
racionālā riska pārvaldīšanas centrali
zāciju un koordināciju.
Tā kā darbības veidi un procesi, kuriem
vērtē operacionālo risku, ir atšķirīgi un
specifiski, par katra operacionālā riska
notikuma pārvaldīšanu ir atbildīgs
attiecīgās struktūrvienības vadītājs
saskaņā ar atbilstošiem iekšējiem
normatīvajiem dokumentiem.

Pamatprincipi, kas nodrošina operacio
nālā riska pārvaldīšanas efektivitāti:
• piemērotas operacionālā riska pār
valdīšanas sistēmas izveide;
• atbilstošas metodes lietošana
operacionālā riska identificēšanai un
novērtēšanai;
• operacionālā riska regulāra pārraudzība;
• atbilstoša operacionālā riska kontro
le un/vai mazināšana;
• darbības nepārtrauktības nodroši
nāšana.
Koncerna un Bankas operacionālā riska
pārvaldīšanai kopš 2008. gada septem
bra ir izveidota operacionālā riska noti
kumu datu bāze, kuras galvenie mērķi ir:
• savākt datus par operacionālā riska
notikumiem un zaudējumiem Kon
cernā un Bankā;
• veikt operacionālā riska notikumu un
zaudējumu analīzi;
• novērtēt operacionālā riska notiku
mu iestāšanās biežumu un operacio
nālā riska zaudējumu nozīmīgumu;
• balstoties uz notikumu novērtējumu,
novērst potenciālos zaudējumus;

Informācija datu bāzē tiek reģistrēta un
klasificēta, ņemot vērā labākās prakses
principus, kurus nosaka starptautiskā
Operacionālā riska datu apmaiņas aso
ciācija (Operational Riskdata eXchange
Association – ORX). Papildus notiku
miem, kuru sekas bija reāli zaudējumi, tiek
apkopota informācija arī par notikumiem,
kuriem reālie zaudējumi nav reģistrēti.
Tas palīdz Bankai apzināties potenciālos
zaudējumus un veikt nepieciešamos
pasākumus to novēršanai.
Pārskata gada laikā šajā datu bāzē tika
reģistrēti 1,499 (1,300) operacionālā riska
notikumi, no kuriem tikai 82 (85) ope
racionālā riska notikumi bija ar reāliem
zaudējumiem 32,8 (23,4) tūkstošu latu
apmērā. Nozīmīgs atklāto un reģistrēto
notikumu skaits un tajā pašā laikā visai
neliela zaudējumu summa liecina par
Koncerna un Bankas darbinieku aktīvu
iesaistīšanos operacionālā riska pārvaldī
šanā un kontroles vides efektivitāti.

35. Pielikums 		
Tiesvedības

Parastās komercdarbības gaitā Banka
ir iesaistījusies atsevišķos tiesvedī
bas procesos, kas saistīti ar parādu
piedziņu, nodrošinājuma saglabāšanu
kreditēšanas ietvaros, atsevišķiem
darījumiem. Vadība ir pārliecināta, ka
uz 2010. gada 31. decembri ierosinātās
tiesvedības neizraisīs būtiskus zaudēju
mus Bankai un/vai Koncernam.

36. Pielikums		
Notikumi pēc bilances datuma

Pielikumi ir šo
konsolidēto
finanšu pārskatu
neatņemama
sastāvdaļa.

Laika posmā no pārskata gada pēdē
jās dienas līdz šī konsolidētā finanšu
pārskata parakstīšanas datumam nav
bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā
šajā konsolidētajā finanšu pārskatā būtu
jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro
šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
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Neatkarīgu revidentu ziņojums

AS "Aizkraukles banka"
akcionāriem

vošanu, kas nesatur ne krāpšanas, ne
kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.

Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši AS “Aizkraukles
banka” un tās meitasuzņēmumu
(turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidē
tā finanšu pārskata un AS “Aizkraukles
banka” (turpmāk tekstā – Banka) finan
šu pārskata revīziju, kas atspoguļots
pievienotajā 2010. gada konsolidētajā
pārskatā no 63. līdz 143. lappusei.
Revidētais finanšu pārskats ietver
Koncerna un Bankas 2010. gada
31. decembra bilanci, 2010. gada
peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu
kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas
plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu
grāmatvedības uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu
informāciju pielikumā.

Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu,
ko, pamatojoties uz mūsu veikto
revīziju, izsakām par šo finanšu pār
skatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar
Starptautiskajiem revīzijas standar
tiem. Šie standarti nosaka, ka mums
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un
jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu
pārliecību par to, ka finanšu pārskatos
nav būtisku neatbilstību.

Vadības atbildība par finanšu
pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pār
skata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Eiropas Savienībā pie
ņemtajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem, kā arī par tādām
iekšējām kontrolēm, kādas vadība 		
uzskata par nepieciešamām, lai
nodrošinātu finanšu pārskata sagata

Revīzija ietver procedūras, kas tiek
veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus
par finanšu pārskatā uzrādīto summu
un atklātās informācijas pamatotību.
Procedūras tiek izvēlētas, pamatojo
ties uz revidentu profesionālu vērtē
jumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu
izraisītu būtisku neatbilstību riska no
vērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo
riska novērtējumu, revidenti ņem vērā
iekšējo kontroli, kas izveidota, lai no
drošinātu finanšu pārskata sagatavo
šanu un tajā sniegtās informācijas pa
tiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt
apstākļiem piemērotas revīzijas proce
dūras, nevis lai izteiktu atzinumu par
kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī
lietoto grāmatvedības uzskaites princi

pu un nozīmīgu uzņēmuma vadības iz
darīto pieņēmumu pamatotības, kā arī
finanšu pārskatā sniegtās informācijas
vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas
pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši
mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais kon
solidētais finanšu pārskats sniedz
skaidru un patiesu priekšstatu par
Koncerna un Bankas finansiālo stā
vokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī
par tās finanšu rezultātiem un nau
das plūsmām 2010. gadā saskaņā
ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem
Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem.

Ziņojums par citu juridisko
un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar
vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas
atspoguļots pievienotajā 2010. gada
konsolidētajā pārskatā no 55. līdz
59. lappusei, un neesam atklājuši
būtiskas neatbilstības starp šajā
vadības ziņojumā un 2010. gada
konsolidētajā finanšu pārskatā
atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Ernst & Young Baltic”
Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 124
Rīgā, 2011. gada 23. februārī
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Elizabetes iela 23,
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Tālr.: +371 6777 5222
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