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intervija ar aB.Lv vadītājiem
intervija ar aB.Lv vadītājiem  
ernestu Berni un Oļegu Fiļu
«Strādājot šodien, neaizmirstam 
domāt par nākotni.» 02.–05. lpp.

aLekSejS SavkO «PrivātBaņķieriS – 
vairāk nekā PartneriS»
ieskats aB.Lv privātbaņķieru 
parastajā un ļoti neparastajā darba 
ikdienā. 06.–09. lpp.

LeOnīdS aļšanSkiS «BrīdinātS 
kLientS ir aPBruņOtS kLientS.»
aB.Lv grupas galvenais analītiķis 
Leonīds aļšanskis vērtē 2009. gada 
rezultātus un iezīmē aktuālākās 
tendences 2010. gadam. 10.–13. lpp.

«nedaudz Savādāka atPūta»
Stāsts par ekskluzīvu ceļojumu, 
kas attīra prātu un maina izpratni 
par vērtībām. 16.–21. lpp.

aLekSandrS vaSiļjevS 
«mOdē ir krīzeS šikS.»
Pasaulslavenais modes vēsturnieks 
prognozē intelektuālās modes 
triumfu. 22.–27. lpp.

 uz FantaStikaS rOBežaS
atklājumi, kuri nākotnē varētu 
izmainīt mūsu dzīvi. 28.–32.lpp.

Kas ir 
private banking?
Speciālā literatūra skaidro īsi, ka tā ir privātā kapitāla pārvaldīšana. 
Eksperti uz šo jautājumu raugās plašāk, iekļaujot skaidrojumā vēl 
vienu terminu – wealth management –, tomēr nereti pat viņiem 
sagādā grūtības izskaidrot, kas tad īsti ir primārs: private banking vai 
wealth management.
Mēs savukārt esam pārliecināti, ka private banking pamatu pamats 
ir attieksme. Attieksme, kas nepieļauj vienaldzību. Kad pret mums 
uzticēto izturamies rūpīgāk nekā pret savu. Kad privātbaņķieri 
saprot savus klientus no pusvārda. Kad visu komandu vieno 
centieni pārspēt klientu gaidas. Un arī nauda nav pats galvenais, 
kaut arī esam privātbanka un mūsu mērķis ir pelnīt. Mūsu 
ilggadējie klienti atzinīgi vērtē vēlmi sadarboties, dalīties pieredzē, 
palīdzēt, dot padomu. Un tālab tic un uzticas mums. Kā gan 
citādi varētu izskaidrot noguldījumu pieaugumu mūsu bankā 
pagājušajā gadā – par vairāk nekā divdesmit procentiem! Lai gan 
pats par sevi gads, nenoliedzami, nebija ne viegls, ne vienkāršs. 
Tāpēc bez liekas kautrības varam teikt, ka mūsu private banking – 
tā ir tāda mūsu pieredze sadarbības un saziņas veidošanā, tāda 
attieksme, kurai līdzīgu mūsu klienti, pašu vārdiem, nav izjutuši 
ne vien Austrumeiropā, bet arī Rietumeiropā. Par to lasiet rubrikā 
«Individuālā apkalpošana».

Pašlaik ir iespēju laiks vai krīze, kas jāpārdzīvo? Izvēlēties  
dolāru vai eiro? Varbūt tomēr labāk uzticēties mūžīgajai vērtībai – 
zeltam? Kā vērtēt 2009. gada bilanci? Uz mūsu jautājumiem  
atbild matemātikas zinātņu doktors, AB.LV grupas galvenais 
analītiķis Leonīds Aļšanskis.

Šajā numurā mēs nolēmām rakstīt ne tikai par banku lietām. 
Tāpēc piedāvājam jūsu uzmanībai arī ekskluzīvus ārštata autoru 
materiālus. Par to, kā ierasto atpūtu kūrortā aizstāt ar īstu izturības 
pārbaudi, izaicinot savas spējas un mežonīgo dabu. Par ekspedīciju 
uz Urāliem lasiet rubrikā «Ceļojumi/pasaule».

Vēl jūsu uzmanībai arī modes un stila eksperta Aleksandra Vasiļjeva 
viedoklis par aktuālajām tendencēm. Esmu pārliecināts, ka interesi 
raisīs arī aizraujošais futurologu skatījums uz mūsu iespējamo dzīvi 
un biznesu tuvā nākotnē. Tie, protams, pagaidām ir tikai minējumi 
un pieņēmumi. Nākotni mēs varam gaidīt un jau laikus mēģināt 
tai sagatavoties – bet daudz labāk ir nākotni radīt aktīvi, veidot 
pašiem, iemiesojot savus sapņus! Mēs esam pārliecināti, ka mūsu 
klienti ir no tiem, kas savu nākotni rada paši. Un mūsu bankas 
misija ir – būt jums līdzās, palīdzēt ar savu darbu un neuzkrītošu, 
bet vērtīgu padomu! 

Vadims Reinfelds
Valdes loceklis, COO, 

Korporatīvo un privāto klientu 

apkalpošanas pārvaldes vadītājs



Ernests Bernis
AB.LV līdzīpašnieks, 
izpilddirektors (CEO)

«ko parasti meklē cilvēki, izvēloties 
finanšu iestādi? Stabilitāti. attiecību 
prognozējamību. un to mēs saviem 
klientiem cenšamies nodrošināt.»
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Kādi bijuši jūsu bankas sasniegu-
mi pagājušajā gadā, un ar kuriem 
no tiem lepojaties īpaši?
E. Bernis: – Pats galvenais sasnie-
gums – mēs iegājām krīzē kā viena 
no lielākajām privātbankām, bet iznā-
cām no tās kā pati lielākā. Tas ir īpaši 
patīkami, ievērojot, ka pagājušais 
gads nebūt nebija viegls.
O. Fiļs: – Turklāt mēs esam kļuvuši 
par līderiem Latvijas private banking 
kopainā. Tas mums izdevies, pateico-
ties inteliģenti veidotām attiecībām: 
pirmkārt, starp bankas darbiniekiem, 
un, otrkārt, starp bankas darbinie-
kiem un klientiem. Patlaban mums 
ir izcila darbinieku komanda – laika 
gaitā pārbaudīta, krīzes norūdīta, 
pareizi motivēta. Bankas kolektīva 
un bankas vadības mērķi ir ļoti tuvi: 
mēs visi esam uz viena viļņa.

Komandu var izvēlēties, bet 
klientus ne. Tie var būt visai 
atšķirīgi. Kā jūsu darbiniekiem 
izdodas katram no tiem atrast 
savu pieeju?
E. Bernis: – Ko parasti meklē cilvēki, 
izvēloties finanšu iestādi? Stabilitāti. 
Attiecību prognozējamību. Un to 
mēs saviem klientiem cenšamies 
nodrošināt.
Un vēl – cilvēkiem ir ļoti svarīga indivi-
duāla pieeja. To saprotot, mēs arī krī-
zes smagākajās dienās turpinājām ie-
guldīt ievērojamus līdzekļus privāt-
baņķieru – menedžeru, kas atbild par 
personiskajiem kontaktiem ar klien-

klienti, iesaka mūs saviem draugiem, 
partneriem, radiniekiem. Mēs vienmēr 
paturam prātā, ka ar mūsu servisu un 
pakalpojumiem apmierināts klients 
mūs ieteiks milzīgam skaitam cilvēku. 
Un domājam par savu darbību tieši 
šādās kategorijās. 

Jūsu klienta portrets pirms  
krīzes un tagad – vai tas ir stipri 
mainījies?
E. Bernis: – Cilvēki kļuvuši jūtami iz-
vēlīgāki un uzmanīgāki. Tās ir galve-
nās pārmaiņas.
O. Fiļs: – Mums ar Ernestu ir bijusi 
unikāla iespēja tikties ar klientiem, 
kas dzīvo dažādās valstīs, kuras pa-
saules krīze skārusi atšķirīgi. Tā ļāvusi 
salīdzināt. Vērts uzsvērt: no visām val-
stīm, kurās mēs strādājam, Latviju krī-
ze piemeklējusi vissmagāk. Un mēs, 
kā ieradušies no savdabīga poligona, 
spējām dalīties prognozēs. Kaut arī 
krīzes trieciena spēks ir atšķirīgs, li-
kumsakarības tomēr vienas un tās 
pašas. Vienkāršs piemērs: Latvijā  
ilgstošas lietošanas preču pārdošanas 
līmenis katastrofāli kritās jau pirms di-
viem gadiem. Es Krievijā tikos ar 
klientiem, kuri nodarbojas ar šo biz-
nesu. Viņi teica: «Uz mums tas neat-
tiecas, pie mums pārdošanas kritums 
ir tikai 10–15 procentu.» Es atbildēju: 
«Viss vēl priekšā, šādām nepatikša-
nām labāk sagatavoties laikus.» 
Un kas notika? Pagāja gads, un 
mani vārdi piepildījās. Varētu sacīt – 
laime nelaimē: tieši piedzīvojuši K

tiem, – rindu paplašināšanā. Šodien to 
skaits AB.LV jau ir 75, un tā ir vislielākā 
privātbaņķieru komanda visā Latvijā. 
Mūsu pašu audzināta un veidota. 
Ar lepnumu varam sacīt: mūsu privāt-
baņķieri spēj atrast kopīgu valodu ar 
ikvienu klientu un patiesi mīl savu 
darbu. Darbinieku rotācija AB.LV pri-
vātbaņķieru vidū ir viszemākā šajā 
jomā Latvijā – tātad viņus pilnībā ap-
mierina tas, ko viņi dara. 
Privātbaņķieru pūļu rezultāts ir uzti-
cēšanās pilnas attiecības ar visiem 
mūsu bankas klientiem.
O. Fiļs: – Starp citu, attiecību veido-
šanā ar klientiem savu iespēju robe-
žās iesaistāmies arī mēs ar Ernestu. 
Vienmēr cenšamies būt klāt gan ofi-
ciālos, gan neoficiālos pasākumos, 
ko mūsu banka rīko saviem klientiem. 
Piemēram, mūsu klienti ik gadu tiek 
ielūgti uz «Jautro un atjautīgo kluba» 
(KVN) mūzikas festivālu «Dziedošais 
KiViNs» Jūrmalā – tur mēs tiekamies 
un aktīvi komunicējam.

Vai jums krīzes laikā nav  
nācies mainīt bankas mērķus  
un uzdevumus?
E. Bernis: – Mūsu nostāja ir tāda: 
lai kādas problēmas būtu aktuālas 
konkrētajā brīdī, mēs tām meklējam 
ne vien tūlītējus taktiskus risinājumus, 
bet katrā ziņā domājam arī par ilgt-
spējīgu stratēģiju, raugoties nākotnē. 
Krīze šai ziņā neko nav mainījusi. Uz 
mūsu banku cilvēki bieži atnāk pēc re-
komendācijām – tie, kuri jau ir mūsu 

Strādājot šodien, 
neaizmirstam domāt 
par nākotni
AB.LV līdzīpašnieki – izpilddirektors Ernests Bernis un izpilddirektora vietnieks 
Oļegs Fiļs – ir pārliecināti, ka vada vislabāko un viskvalificētāko bankas kolektīvu 
visā valstī: «Mūsu darbinieku un akcionāru mērķi ir ļoti tuvi – mēs esam uz viena 
viļņa. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šodien esam sasnieguši tik augstu statusu: 
lielākā privātbanka Latvijā.»



Oļegs Fiļs
AB.LV līdzīpašnieks, 
izpilddirektora vietnieks (dCEO)

«konkurence liek mums aktīvāk iziet 
starptautiskajā arēnā. Lūk, kur paveras 
patiesi lielas iespējas! Pienācis laiks 
aizdomāties par jaunām filiālēm 
un pārstāvniecībām citās valstīs.»



Pats galvenais sasniegums – mēs iegājām krīzē kā viena  
no lielākajām privātbankām, bet iznācām no tās kā pati 
lielākā. tas ir īpaši patīkami, ievērojot, ka pagājušais gads 
nebūt nebija viegls.

smago situāciju Latvijā, mēs visos 
krīzes etapos spējām sniegt savlai- 
cīgu konsultatīvu palīdzību saviem 
klientiem citās valstīs.

Banku lietās vienmēr liela loma 
bijusi prognozēm. Vai pēc tam, 
kad pasaules tirgu satricināja tik 
drudžaini notikumi, kurus ne-
viens iepriekš nespēja paredzēt, 
prognozes aizvien paliek galve-
nās darbības vadlīnijas?
E. Bernis: – Te jānošķir tuvākie un 
tālākie plāni, taktika un stratēģija. 
Stratēģijā precīza prognoze nav ie-
spējama. Mēs dzīvojam pasaulē, kur 
biznesu ietekmē neizmērāms dau-
dzums faktoru. Vēl pirms pusgad-
simta baņķieriem nebija jārēķinās 
pat ne ar pusi no tiem: ātrums, ar 
kādu šodien izplatās informācija, 
vien ir ko vērts! Plānojot bankas dar-
bību ilgā perspektīvā, visus šos fak-
torus ņemt vērā vienkārši nav iespē-
jams. Līdz ar to pieaug intuitīvo sajū-
tu loma. Taču tās nerodas pašas no 
sevis. Man un Oļegam intuīcija sais-
tās ar 15 gadu ilgā darbā iegūtu pie-
redzi, kas pasaka priekšā, kad ir īstais 
laiks mainīt kursu, bet kad – nē. 
Varbūt citu banku vadītāji kautrētos 
to sacīt, taču es uzskatu, ka intuīcija 
baņķierim ir ārkārtīgi svarīga.
O. Fiļs: – Bet, ja runājam par taktiku, 
te bez prognozēm neiztikt. Tāpēc mū-
su bankā strādā spēcīga analītiķu ko-
manda. Pamatojoties uz viņu secinā-
jumiem, mēs plānojam jaunus pro-
duktus, nosakām darbinieku skaitu un 
nepieciešamos materiālos resursus 
tuvākajam gadam. Šādas prognozes 
ļauj sakārtot bankas darbu. Pateico-
ties tām, mēs varam gana skaidri sa-
plānot budžetus un termiņus.
E. Bernis: – Vēl bankas darbā ļoti 
svarīga ir vienkāršība. Produktu 
mums ir daudz, uzdevums – panākt, 
lai to sarežģītais mehānisms būtu 
maksimāli saprotams klientiem.  
Vissarežģītāka jiem uzdevumiem mēs 
meklējam visvienkāršākos risināju-
mus. Jo vienkāršāk – jo labāk!
O. Fiļs: – Nu, jā, ar bankas produk-
tiem ir līdzīgi kā ar mobilo telefonu: 
skat, cik daudz funkciju tajā jau  
iebūvēts, bet, liekot roku uz sirds,  
atbildiet – vai daudzas no tām mēs 

izmantojam ikdienā?! Tādēļ mēs tie-
camies uz to, lai visiem mūsu bankas 
piedāvātajiem produktiem būtu ļoti 
konkrēts mērķis un lai tie būtu abso-
lūti saprotami ikvienam klientam.

Pārvarēta tik augsta latiņa – ban-
ka kļuvusi par vislielāko privāt-
banku Latvijā. Kā izdomāt parei-
zu motivāciju, lai neļautos vilinā-
jumam atpūsties uz lauriem?
E. Bernis: – Nemaz nevajag izdo-
māt – mēs vienmēr atceramies, ka 
mums ir gana sparīgi konkurenti un 
tālab nedrīkstam aprimt. Jākustas – 
tāda ir dzīves patiesība. Turklāt šī krī-
ze ir mainījusi visas biznesa jomas: 
neviens vairs nestrādā ar agrāko peļ-
ņu. Tādēļ ienākumu palielināšana 
mums ir visai aktuāla – tas pirmkārt. 
Un, otrkārt – lai sevi sauktu par ban-
ku 21. gadsimtā, ar pārskaitījumu, 
depozītu un karšu nodrošināšanu 
vien vairs nepietiek. Klienti vēlas 
daudz plašāku produktu un pakal-
pojumu spektru – piemēram, finan-
šu, juridiskās, nodokļu konsultācijas. 
Mūsu ārvalstu klientiem nepiecieša-
mi trasta pakalpojumi. Tāpēc ap 
banku izveidojas meitu sabiedrības, 
kas palīdz tai nodrošināt klientiem 
nepieciešamo servisu. Un tas reizē 

nozīmē arī īpaši specializētu perso-
nālu. Kā redzat, par rāmu atdusēša-
nos uz lauriem nevar būt ne runas, 
katru dienu ir jāstrādā!
O. Fiļs: – Konkurence liek mums ak-
tīvāk iziet starptautiskajā arēnā. Lūk, 
kur paveras patiesi lielas iespējas! 
Pienācis laiks aizdomāties par jau-
nām filiālēm un pārstāvniecībām 
citās valstīs.

Un, visbeidzot, personisks jau-
tājums. Jūs abi esat ļoti aizņemti 
cilvēki. Vai jums atliek laiks arī 
kādam hobijam, kam nodoties 
brīvajos brīžos?
E. Bernis: – Es visu savu brīvo laiku 
veltu ģimenei un ceļošanai. Divus 
mēnešus gadā noteikti izbrīvēju ar 
darbu nesaistītiem ceļojumiem. 
Vairākkārt esmu bijis Āfrikā, arī tādās 
eksotiskās vietās kā Butānas 
Karalistē, Tibetā.
O. Fiļs: – Mans hobijs ir burāšana un 
sports. Un vēl nesen sāku daudz lai-
ka veltīt senas Latvijas muižas restau-
rācijai. Tas ir visai apjomīgs process, 
kas prasa iedziļināties virknē mākslas 
virzienu: es studēju grāmatas par ar-
hitektūru, arheoloģiju, interjera un 
dekoratīvo mākslu. Vēl daudzpusīgā-
ku hobiju grūti iztēloties. H
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  Mūsu bankas īstenotā indivi-
duālās apkalpošanas sistē-

ma ir šāda: ikvienam jaunam klien-
tam izsniedzam vizītkarti, uz kuras 
uzrakstīti trīs vārdi. Tie ir trīs privāt-
baņķieri – vecākais un divi viņa 
palīgi, kas sniegs atbildes uz vi-
siem klienta jautājumiem. Lai uz 
ko attiektos konkrētais jautājums – 
vai tā būtu tirgus darījumu apkal-
pošana vai valūtas maiņa, akciju 
iegāde vai kreditēšana –, cilvēkam 
nevajadzēs apzvanīt dažādas ban-
kas nodaļas, pašam meklējot kon-
krētās jomas speciālistus. Uz vi-
siem jautājumiem atbildēs viņa 
privātbaņķieris – turklāt arī ārpus 
darba laika un pat brīvdienās. Lūk, 
piemērs. Kāds mūsu bankas 
klients aizbrauca atpūsties uz 
Eiropu, devās iepirkties… 
Un tikai tad atskārta, ka aizmirsis 
papildināt kartes kontu. Bet bija 
sestdiena, un visas bankas slēgtas. 
Nepatīkama situācija, vai ne? 
Taču klients zināja, ka mūsu privāt-
baņķieri vienmēr ir gatavi palīdzēt. 
Viņš vienkārši paņēma telefonu un 
piezvanīja savam privātbaņķierim. 
Tad pats devās iedzert kafiju – 
bet Latvijā cilvēki ķērās pie viņa 
problēmas risināšanas. Pēc stundas 
nauda jau bija kartes kontā, un 
klients varēja par visu mierīgi 
norēķināties.

Kādos gadījumos vēl lūdz 
privātbaņķieru pakalpojumus?
Lielākā daļa jautājumu, protams, sais-
tīti ar naudas plūsmu klientu kontos. 
Piemēram, kāda summa tiek pārskai-
tīta uz Krieviju, bet pa ceļam kaut kur 
pazūd. Šajā gadījumā ķēde var izrādī-
ties visai sarežģīta: mātes banka atro-

Steidzami vajadzīga finanšu konsultācija! Privātbaņķieris 
var to sniegt pa telefonu, bet, ja nepieciešams, arī sēsties 
lidmašīnā, lai konsultētu klientu klātienē – turklāt šo 
lidojumu apmaksās banka! viņš izskaidros klientam, 
piemēram, tādus mehānismus kā akreditīvi, garantijas, 
finansēšana, brīvo naudas līdzekļu izvietošana. Proti, 
privātbaņķieris palīdz klientam profesionāli sakārtot viņa 
biznesa finansiālo pusi. 

Private banking jeb individuālā apkalpošana ir pakalpojums, kas ir pēdējā laika 
modes kliedziens postpadomju telpā – ne velti Krievijas bankas to lepni dēvē 
par „ekskluzīvu servisu īpašiem klientiem”. AB.LV uzskata, ka ikviens klients ir 
īpašs. Private banking AB.LV pastāv tikpat ilgi, cik pati banka, un šis pakalpojums 
tiek uztverts nevis kā kaut kas ekskluzīvs, bet gan kā ikdienas darba norma. 
Par to, kādas standarta un nestandarta situācijas spēj atrisināt privātbaņķieri, 
stāsta Korporatīvo un privāto klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja vietnieks 
Aleksejs Savko.

Privātbaņķieris –  
vairāk nekā partneris 

das Maskavā, filiāle – Jekaterinburgā, 
bet naudas saņēmējs gaida kādā 
mazītiņā rajona centra nodaļā. Un at-
kal – klientam pietiek vien piezvanīt 
savam privātbaņķierim, lai vairs par 
to nelauzītu galvu: privātbaņķieris 
viņa vietā metodiski pārbaudīs visus 
posmus, līdz atradīs pazudušo. K



Privātbaņķierim teicami jāorientējas bankas 
darbā kopumā, jāspēj ātri uztvert problēmas 
būtību un izlemt, pie kā vērsties, lai visīsākajā 
laikā atrastu vislabāko risinājumu. šis darbs 
nav viegls, toties ir prestižs un interesants. 

Bet šis ir tikai ikdienišķs sīkums 
visā plašajā pakalpojumu spektrā, 
ko piedāvā privātbaņķieri. Daudz 
nozīmīgāka ir palīdzība, ko viņi 
klientam spēj sniegt biznesā. 
Pieņemsim, mūsu klients ieguvis 
jaunu partneri un vēlas ar to no-
slēgt darījumu. Steidzami vajadzīga 
finanšu konsultācija! Privātbaņķieris 
var to sniegt pa telefonu, bet, ja 
nepieciešams, arī sēsties lidmašī-
nā, lai konsultētu klientu klātie-
nē – turklāt šo lidojumu apmaksās 
banka! Viņš izskaidros klientam, 
piemēram, tādus mehānismus kā 
akreditīvi, garantijas, finansēšana, 

Cik gan labi vajag just savu 
klientu, lai spētu viņu pierunāt 
nepieskarties paša vaiga 
sviedros nopelnītajai naudai!
Jā, un tieši tādēļ mēs vienmēr uz-
stājam, lai privātbaņķieri iepazītos 
ar saviem klientiem ne tikai telefo-
niski, bet arī personiski. Tāpēc AB.LV 
ik pa laikam uzaicina savus ārvalstu 
klientus uz dažādiem interesan-
tiem pasākumiem Latvijā: uz golfa 
turnīriem, hokeja mačiem, džipu 
safari, uz dažādiem kultūras pasā-
kumiem. Ja klienti nevar atbraukt 
uz Rīgu, mūsu privātbaņķieri lido 
pie tiem uz Maskavu, Londonu, 
Maiami, Vjetnamu, Vladivostoku. 
Pēdējā laikā mūsu bankai parādījies 
daudz klientu Vidusāzijas republi-
kās: Uzbekistānā, Tadžikistānā, 
Turkmenistānā. Šo valstu ekonomika  

brīvo naudas līdzekļu izvietošana. 
Proti, privātbaņķieris palīdz klien-
tam profesionāli sakārtot viņa biz-
nesa finansiālo pusi. 
Ir arī situācijas, kad privātbaņķieris 
atrunā klientu no pārsteidzīgiem 
lēmumiem. Ar lepnumu varu atzīt, 
ka AB.LV privātbaņķieriem ir laba 
intuīcija uz apšaubāmām operā-
cijām. Nesen bija gadījums, kad 
privātbaņķieri darīja uzmanīgu 
kāds klienta darījums. Viņš pārlie-
cināja šo klientu kontā ienākušo 
summu labāk neaiztikt – lai pastāv 
pāris nedēļu. Izrādījās, ka šī piesar-
dzība nebija veltīga: drīz noskaid-
rojās, ka nauda pārskaitīta kļūdas 
dēļ un jāpārskaita atpakaļ. Ja ne-
būtu privātbaņķiera tālredzīgā pa-
doma, šī epizode varēja beigties 
ar skandālu.



Ab.lV privātbaņķieru komanda ir jūsu rīcībā 365 dienas 
gadā un 24 stundas dienā
Privātbaņķieru nodaļu vadītāji:

Sergejs Deinekins
Privātbaņķieru nodaļas 
«Rietumi» vadītājs

«veltot laiku plānošanai,
 tā kļūst vairāk.»

Olga Griškova
Privātbaņķieru nodaļas 
«Centrs II» vadītāja

«viss būs labi!»

Andrejs Jermoņins
Privātbaņķieru nodaļas 
«Dienvidi» vadītājs

«racionāli lēmumi 
maina dzīvi uz labo pusi.»

Marks Mizgajevs
Privātbaņķieru nodaļas 
«Centrs I» vadītājs

«dzīvojot šodien, 
neaizmirsti par rītdienu!»

Igors Šlivko
Privātbaņķieru nodaļas 
«Ziemeļi» vadītājs

«uz jautājumu «kā tev klājas?» 
vienmēr atbildēt «Lieliski!», 
lai kāda būtu situācija un 
noskaņojums.»

Andrejs Trofimovs
Privātbaņķieru nodaļas 
«Austrumi» vadītājs

«ikviens bizness ir attiecības, 
kas balstās uz savstarpēju 
uzticēšanos un atklātību.»

Aivars Rauska
Korporatīvo un privāto klientu 
apkalpošanas pārvaldes 
vadītāja vietnieks, 
privātbaņķieru nodaļas
 «Latvija» vadītājs

«mūsu spēks ir pārliecībā, 
drosmē riskēt un spējā pieņemt 
izsvērtus lēmumus.»

krīzes apstākļos izrādījusies noturī-
gāka – lejupslīde to skārusi mazāk 
nekā daudzas citas valstis. Līdz ar 
to mūsu privātbaņķieri apgūst jau-
nus maršrutus.
Mēs piešķiram lielu nozīmi tieša-
jiem kontaktiem, jo tad attiecības 
veidojas gluži citā līmenī. Ja privāt-
baņķieris jūt savu klientu, viņš sa-
pratīs, kad vajag to atbalstīt un kad 
klients tiks galā pats. Jo veikt mak-
sājumus spēj arī automāts! Bet se-
kot līdzi naudas plūsmai, saskatīt 
zemūdens akmeņus un nevēlamus 
riskus, dot kompetentus padomus 
finanšu lietās spēj vienīgi piesar-
dzīgs un pieredzējis privātbaņķieris.

Pēc kādiem kritērijiem jūs 
izvēlaties kandidātus 
privātbaņķiera amatam?
Mūsu privātbaņķieri ir cilvēki ar 
skaidru loģisko domāšanu un la-
bām psiholoģijas zināšanām, ar 
stipru nervu sistēmu un labu hu-
mora izjūtu. Protams, ka viņiem ir 
finanšu izglītība, taču viņiem nav 
jābūt šaura profila speciālistiem. 
Privātbaņķierim teicami jāorientē-
jas bankas darbā kopumā, jāspēj 
ātri uztvert problēmas būtību un 
izlemt, pie kā vērsties, lai visīsākajā 
laikā atrastu vislabāko risinājumu. 
Šis darbs nav viegls, toties ir pres-
tižs un interesants. Patlaban AB.LV 
strādā 75 privātbaņķieri, kas izturē-
juši visstingrāko atlasi. Jo par pri-
vātbaņķieri nevar kļūt cilvēks ar 
klerka domāšanu, kurš radis strādāt 
no pulksten tikiem līdz tikiem. Šis 
darbs prasa gan entuziasmu, gan 
radošu pieeju: vienai un tai pašai si-
tuācijai var būt dažādi risinājumi – 
jo dažādi ir gan klienti, gan arī liku-
mi valstīs, kur viņi dzīvo. 
Privātbaņķierim jābūt cilvēkam ar 
plašu redzesloku un dziļu inteli-
ģenci, viņam jāspēj nodibināt uzti-
cēšanās pilnas attiecības arī ar vis-
prasīgākajiem klientiem. Cilvēki, 
kuri atbilstu visiem minētajiem kri-
tērijiem, nebūt nav sastopami bieži. 
Gadās, ka pie mums uz pārrunām 
atnāk citu banku nodaļu vadītāji, 
bet mēs redzam, ka viņi nederētu 
pat privātbaņķiera palīga amatam. 
Toties tie 75 cilvēki, kas pie mums 
strādā, ir mūsu lepnums.

Krievijā biznesa aprindu 
pārstāvjiem nākas cīnīties  
ar tādu ļoti nepatīkamu 
problēmu kā reiderēšana.  
Vai jūsu privātbaņķieri spēj 
pasargāt arī no tās?
Ja klients nevēršas pēc palīdzības 
pie mums tad, kad viņam jau viss 
atņemts, tad – jā, spēj. Ir daudz 
dažādu veidu, kā savu biznesu jau 
savlaicīgi padarīt reideriem nein-
teresantu. Mēs zinām, kādā biz-
nesa vidē strādā mūsu klienti. Un 
vienmēr esam gatavi dot pado-
mu, kā rīkoties tai vai citā situāci-
jā. Ja nepieciešams, varam pro-
blēmas risināšanā iesaistīt arī kādu 
no klienta mītnes valsts juridiska-
jām firmām, kas teicami pārzina 
vietējos apstākļus. Turklāt tiek  
saglabāta pilnīga konfidencialitā-
te: šī juridiskā firma neuzzinās, ku-
ras personas problēmu risina, jo 
pasūtītājs būs mūsu banka. Mēs 
varam klienta aktīvus noformēt 
uz sava vārda, varam veikt trasta 
un fiduciāros darījumus. Tie visi ir 
likumīgi veidi, kas nodrošina aktī-
vu aizsardzību. Tā ir darījumu ne-
caurspīdība šā vārda pozitīvajā  
izpratnē. 
Mēs strādājam ar klientiem visā 
postpadomju telpā. Valstu tajā ne-
trūkst, un katrā no tām ir savi liku-
mi. Finanšu likumiem bijušajās 
PSRS republikās piemīt daudz da-
žādu nianšu. Bet tās mūs nemulsi-
na, gluži pretēji! Jo likumi sarežģī-
tāki, jo vairāk mēs esam vajadzīgi 
saviem tur dzīvojošajiem klien-
tiem. Jā, tas nav viegls darbs: lai 
piedāvātu labāko risinājumu, pa-
matīgi jāiedziļinās. Taču tieši tas ir 
kļuvis par mūsu lielāko trumpi.

Vai privātbaņķieru 
komunikācija ar klientiem 
aprobežojas vienīgi ar darba 
jautājumu apspriešanu?
Tā kā lietišķie kontakti bieži pāraug 
draudzīgās attiecībās, nav retums, 
ka privātbaņķieri kopā ar saviem 
klientiem svin dzimšanas dienas un 
pat kāzas, dodas makšķerēt, slēpot 
vai spēlēt golfu. AB.LV bija populārs 
reklāmas sauklis «Mēs sapratīsi-
mies!». Uz privātbaņķieriem tas at-
tiecas vislielākajā mērā. H



 Kādi uzdevumi parasti  
tiek izvirzīti finanšu tirgus 

analītiķiem?
Ir dažādi viedokļi par to, kādi «pro-
dukti» būtu jārada analītiķiem. Daži 
klienti joprojām uzskata, ka šo spe-
ciālistu misija ir norādīt, kādus aktī-
vus šodien iegādāties, lai pēc mē-
neša vai gada tos varētu ar lielu 
peļņu pārdot. Tomēr esmu pārlieci-
nāts, ka šis uzdevums patiesi brīvos 
tirgos (izņemot situācijas, kad kļūst 
zināma kāda konfidenciāla infor-
mācija vai dalībnieki noslēdz kādu 
slēptu vienošanos) nav atrisināms. 
Mēs par savu galveno uzdevumu 
uzskatām tirgu ietekmējošās infor-
mācijas apkopošanu un analīzi. 
Pamatojoties uz šo informāciju, 
prognozējam tirgus situācijas attīs-
tības iespējamos scenārijus, izvēr-
tējam to varbūtību un informējam 
par to mūsu privātbaņķierus un 
klientu naudas pārvaldītājus. 
Savukārt tie šo informāciju izskaid-
ro mūsu klientiem. Protams, galīgie 
lēmumi par konkrētām tirgus dar-
bībām paliek investoru ziņā. Mūsu 
kompetence ir precīzi raksturot ak-
tuālo tirgus situāciju un izskaidrot 
eventuālos riskus. Jo brīdināts 
klients ir apbruņots klients. Un mēs 
esam vitāli ieinteresēti, lai mūsu 
klientu lietas ritētu labi. 

Kā vērtējat pagājušā gada 
rezultātus? Vai bija kas tāds, 
kas jūs pārsteidza?
Pagājušā gada galvenais rezultāts ir 
tas, ka mūsu finanšu sistēma izturē-
ja vēsturē spēcīgāko globālo krīzi. 
Tiesa, tas nebija vienīgi brīvā tirgus 
darbības nopelns – par to mums 
daudzējādā ziņā jāpateicas pasau-
les finanšu un politisko institūciju 
palīdzībai. Pirmo reizi vēsturē brīva-
jā tirgū tika mākslīgi iepludināti tril-
joniem dolāru un eiro, lai stimulētu 
tā mehānismu darbību. Un rezultāti 
ir acīm redzami. No daudzu pareģo-
tā «pasaules gala» mums izdevies 
izvairīties. Bet personīgi mani pār-
steidza tas, cik ātri pasaules finanšu 
tirgi spēja atgūties pēc krīzes visai 
smagajiem triecieniem. Tai sākoties, 
pat vislielākajiem optimistiem bija 
grūti pieļaut, ka obligāciju cenas jau 
2009. gadā atkal sasniegs pirmskrī-
zes līmeni, bet cenas pasaules akci-
ju tirgū spēs atpelnīt lielāko daļu 
zaudējumu. Tas apliecina: neraugo-
ties uz daudzajām krīzes atkailināta-
jām mūsu finanšu sistēmas nepilnī-
bām, tās stabilitāti garantē jaudīgi 
aizsardzības mehānismi. Tomēr šai 
sistēmai nepieciešama nopietna 
modernizācija, lai pravietotais «pa-
saules gals» neiestātos arī tad, ja 
mūs piemeklētu vēl dziļāka krīze. K

Brīdināts klients 
ir apbruņots 
klients
Pagājušā gada sākumā pasaules finanšu sistēma 
piedzīvoja tādu spriedzi, ka gandrīz visas ar ekonomiku 
saistītās analītiķu prognozes bija vai nu sliktas, vai ļoti 
sliktas. Tām oponēja nedaudzi optimisti, un to vidū  arī 
AB.LV analītiķi. Apzinoties risku nopietnību, viņi tomēr 
uzskatīja, ka sistēma ir dzīvotspējīgāka, nekā domāja 
skeptiķi. Laiks apliecinājis, ka AB.LV analītiķiem bija 
taisnība. Par to, kā tiek veidotas finanšu prognozes un 
kas gaida pasaules finanšu tirgu 2010. gadā, stāsta AB.LV 
grupas galvenais analītiķis Leonīds Aļšanskis.





kopumā mūsu bankas stratēģija ir apliecinājusi sevi kā gudru 
un tālredzīgu, un bankai krīzes laikā izdevies ne vien saglabāt 
līdzšinējo klientu uzticību, bet arī piesaistīt jaunus ieguldītājus.

Kā vērtējat AB.LV pagājušā gada 
rezultātus?
AB.LV pārvarējusi krīzi visai labi. Sevi 
attaisnojusi mūsu bankas konservatī-
vā politika finanšu tirgos: mēs rīkojā-
mies piesardzīgi, dodot priekšroku 
mazāk ienesīgiem, bet arī mazāk ris-
kantiem ieguldījumiem. Veiksmīga iz-
rādījusies arī mūsu pieeja kredītport-
feļa veidošanai. No vienas puses, hi-
potēku kredītu daļa mums bija lielāka 
nekā citām Latvijas bankām. No otras, 
mēs devām priekšroku mājsaimniecī-
bu, nevis lielo projektu attīstītāju fi-
nansēšanai. Visu Latvijas banku vidū 
mūsu banka bija pieļāvusi arī vismazā-
kos riskus korporatīvo klientu kreditē-
šanā. Mēs sekojām vienkāršai loģikai: 
ģimene pieliks visas pūles, lai saglabā-
tu savu vienīgo dzīvokli vai māju, ka-
mēr kompānijas biznesa neveiksmju 
gadījumā bieži izlemj, ka tām ir eko-
nomiski izdevīgāk bankrotēt. Kad sā-
kās ekonomiskā krīze un tika slēgts 
viens uzņēmums pēc otra, skaitļi ap-
liecināja šīs pieejas tālredzību: juridis-
ko personu neatmaksāto kredītu 
skaits izrādījās daudz lielāks nekā fizis-
ko personu. Tādēļ krīzes radītie zaudē-
jumi AB.LV izrādījās daudz mazāki 
nekā vairākumam Latvijas lielāko ban-
ku. Kopumā mūsu bankas stratēģija ir 
apliecinājusi sevi kā gudru un tālredzī-
gu, un bankai krīzes laikā izdevies ne 
vien saglabāt līdzšinējo klientu uzticī-
bu, bet arī piesaistīt jaunus ieguldītā-
jus. AB.LV ir kļuvusi par vienu no  
nedaudzajām Latvijas bankām, kam 
2009. gadā izdevies palielināt piesais-
tīto ieguldījumu īpatsvaru. Kamēr  
lielākā daļa Latvijas banku pērn piedzī-
voja krasu ieguldījumu skaita kritumu, 
mūsu bankas piesaistīto ieguldījumu 
skaits gada laikā pieauga par 22%. Līdz 
ar to AB.LV ieguldījumu tirgus daļa 
pērn pieaugusi no 7,3% līdz 9,1%.

Kādas ir jūsu prognozes  
2010. gadam? Ko savas bankas 
klientiem iesakāt pašlaik?
Lai gan krīzes dziļākais punkts jau aiz 
muguras, mūsu finanšu un ekonomis-
kajā sistēmā aizvien saglabājas nopiet-
ni riski. Tie saistīti ar krīzes pārvarēša-
nas pasākumu izraisīto valstu ārējo pa-
rādu kolosālo pieaugumu, kā arī milzī-
gu pasaules vadošo valūtu naudas bā-
zes palielinājumu. Ja šo lieko naudas 



krīze ir arī tirgus pagaidu pārdale par labu dzīvotspējīgām un 
sekmīgām kompānijām. un, kaut gan tas varētu izklausīties ļoti 
pašpārliecināti, arī te kā piemēru varu minēt aB.Lv pagājušā 
gada ieguldījumu tirgus daļas pieaugumu Latvijas banku 
sistēmas kopainā. 

bāzi tuvākajā laikā neizdosies sterilizēt, 
var sākt darboties globāla hiperinflāci-
jas spirāle un, vēl ļaunāk, iestāties uzti-
cības krīze pasaules rezerves naudai, 
kas savukārt novestu pie absolūta fi-
nanšu haosa. Jaunradītās naudas 
priekšlaicīga sterilizācija savukārt var 
izraisīt pasaules ekonomikas ieslīgšanu 
atkārtotā recesijā. Ņemot vērā kraso 
parādu masas kāpumu, naudas nepie-
tiekamība var izprovocēt ilgstošu plaša 
mēroga parādu krīzi. Tomēr es aizvien 
uzskatu, ka iespējas pārvarēt šos  
2010. gada eventuālos riskus ir krietni 
augstākas nekā iespējamība, ka sistē-
ma iegrims jaunā krīzē. Monetārās un 
politiskās varas rīcība šīs krīzes laikā ap-
liecināja to kompetenci un spēju atrisi-
nāt visai sarežģītas problēmas. Tāpēc 
šobrīd ir labāk nevis sēdēt un gaidīt si-
tuācijas pilnīgu stabilizāciju, bet gan 
aktīvi īstenot pārdomātu investīciju 
politiku. Ja arī iestāsies hiperinflācijas 
krīze, tad – atšķirībā no iepriekšējās, 
kuras būtība bija «maz naudas», –  
šī noritēs zīmē «daudz naudas». Un šādā 
situācijā, piemēram, ieguldījumi akcijās 
un preču aktīvos šķitīs daudz pievilcīgā-
ki nekā skaidras naudas uzkrājumi.

Kādas cenas šogad var  
prognozēt ietekmīgajos zelta, 
naftas un dolāra/eiro tirgos?
Izskatās, ka zelta tirgū patlaban notiek 
vērienīgas spekulācijas ar mērķi pa-
nākt cenu kāpumu. Tādēļ ļoti pieļau-
jams, ka tuvākajos pāris gados šī me-
tāla cena var sasniegt 1500 un pat 
2000 dolāru par unci. Tomēr domāju, 
ka šī aktīva pievilcība ilgtermiņa iegul-
dījumu perspektīvā ir visai apšaubā-
ma, jo pēc strauja kāpuma to, vistica-
māk, sagaida tikpat straujš kritums – 
kādu jau pieredzējām platīna un naf-
tas cenu jomā. Naftas tirgus savu 
zvaigžņu stundu piedzīvoja 2008. ga-
dā, un tagad lielākā daļa spekulantu 
to jau pametuši. Tādēļ 2010. gads tajā, 
visticamāk, aizritēs salīdzinoši rāmi, ar 
nelielām cenu svārstībām diapazonā 
no 60 līdz 90 dolāriem par barelu. Bet, 
runājot par dolāra/eiro tirgu, piepildās 
manas jau 2008. gadā izteiktās prog-
nozes. Šis tirgus pārorientējies uz sta-
bilu un ilgstošu dolāra cenas kāpumu, 
un tuvākajos divos trīs gados tā cena 
var pietuvoties paritātes līmenim  
(1 USD=1 EUR).

Kā jūs komentētu paradoksālo 
apgalvojumu, ka krīze ir lielo 
iespēju laiks?
Protams, tā ir. To apliecina arī 2009. ga da 
rezultāti, kas uzrāda dažādu kategoriju 
obligāciju cenu pieaugumu no 100% 
līdz pat 300%. Bet dažu Krievijas meta-
lurģijas kompāniju akciju cenas pērn 
pieaugušas pat 5–10 reizes. Cits pie-
mērs: mūsu klienti, kuri 2009. gada sāku-
mā ienāca mūsu bankas meitas uzņē-
muma IPAS «AB.LV Asset Management» 
korporatīvo obligāciju fondā, 
šī gada laikā guva teju 100% peļņu. 

Šādu piemēru uzskaitījumu varētu 
vēl turpināt. 
Krīze ir arī tirgus pagaidu pārdale par 
labu dzīvotspējīgām un sekmīgām 
kompānijām. Un, kaut gan tas varētu iz-
klausīties ļoti pašpārliecināti, arī te kā 
piemēru varu minēt AB.LV pagājušā 
gada ieguldījumu tirgus daļas pieaugu-
mu Latvijas banku sistēmas kopainā. 
Turklāt esmu pārliecināts, ka visi, kas 
pārdzīvos šo krīzi, būs guvuši lielisku 
pieredzi, kā rīkoties negatīvās situācijās, 
un izies no tās daudz stiprāki. Arī tas 
apliecina, ka krīze ir lielo iespēju laiks. H



MūsDIEnīgA 
InDIVIDuāLO sEIfu 
gLABāTAVA
Ar 2009. gada aprīli AB.LV 
centrālās ēkas pagrabstāvā 
Rīgā, Elizabetes ielā 23, ir iz-
veidojusi mūsdienīgu indi- 
viduālo seifu glabātavu,  
kas atbilst visaugstākajiem 
drošības standartiem. Tai  
ir vairāki drošības līmeņi,  
ar dažādiem sensoriem  
aprīkotas blakus telpas un 
neatņemama seifa telpas  
sastāvdaļa – gandrīz pus-
metru biezas un masīvas  
metāla durvis. H

«VIsA PRInCIPAL MEMBER» sTATuss
2009. gada sākumā AB.LV saņem apstiprinājumu no «VISA 
Europe» valdes par «VISA Principal Member» (VISA pilntiesīgā 
biedra) statusa piešķiršanu. Bankai tas ir ļoti nozīmīgs sasnie-
gums, jo pilntiesīgā biedra statuss ļauj patstāvīgi lemt par jaunu 
karšu produktu izstrādi un ieviešanu. Izmantojot jaunā statusa 
priekšrocības, ar 2009. gada septembri AB.LV ir pirmā banka 
Baltijā, kas saviem klientiem piedāvā «VISA Platinum» un  
«VISA Infinite» kartes. H

2009. gada 28. aprīlī durvis ver 
«AB Konsultācijas» pārstāvniecī-
ba Taškentā. Pārstāvniecību gal-
venais uzdevums ir informācijas 
sniegšana par AB.LV grupu un 
tās pakalpojumiem, kā arī 
starpvalstu ekonomiskās sadar-
bības veicināšana dažādās uz-
ņēmējdarbības nozarēs. Šobrīd 
AB.LV grupas uzņēmumi jau ir 

pārstāvēti tādās Vidusāzijas un 
Aizkaukāza reģiona valstīs kā 
Kazahstāna, Uzbekistāna un 
Azerbaidžāna. Šo valstu ģeo-
grāfiskais izvietojums, dabas re-
sursi, saimnieciskais potenciāls 
un ekonomiskās sadarbības pa-
plašināšanas iespējas ir izpelnī-
jušies pieaugošu Latvijas uzņē-
mēju interesi. H

AB.LV – LABāKā 
BAnKA LATVIjā 
2009. gada rudenī starptau-
tiskais finanšu žurnāls «Global 
Finance Magazine» apskatā 
«World’s Best Banks 2009» par 
labāko banku Latvijā atzīst 
AB.LV. Vērtējot bankas,  
ekspertu komanda ievēroja 
gan objektīvos, gan sub-
jektīvos kritērijus. Objektīvi 
tika izvērtēta jaunu biznesa 
procesu attīstība un jaunu 
produktu ieviešana, aktīvu 
pieaugums, ģeogrāfiskā 
sasniedzamība un citi rādītāji. 
Subjektīvajā vērtējumā tika 
apkopoti atzītu kredītreitingu 
analītiķu, banku konsultantu 
un korporatīvo finanšu  

speciālistu viedokļi. Kā norā-
da «Global Finance», uzva-
rētāji ne vienmēr ir lielākās 
bankas, bet gan bankas, ku-
rām piemīt īpašības, ko meklē 
korporatīvie klienti, izvēloties 
savu banku. H

AB.LV PILnīBā DZēš sInDICēTOs AIZDEVuMus 
2009. gadā AB.LV pilnībā dzēsa divus atlikušos sindicētos 
aizdevumus 155 miljonu eiro apmērā. Līdz ar to visas saistības, 
kas bankai ir bijušas sindicēto aizdevumu ietvaros, ir dzēstas, 
un jauni sindicētie aizņēmumi netiek plānoti. H

«AB KOnsuLTāCIjAs» PāRsTāVnIECīBA 
uZBEKIsTānAs gALVAsPILsēTā 

IEVēROjAMI PIEAuDZIs 
nOguLDījuMu APjOMs
Lai arī kopējais Latvijas ko-
mercbanku sektors 2009. gadā 
uzrādīja noguldījumu aizplū-
šanu, AB.LV bija viens no lielā-
kajiem noguldījumu pieaugu-
miem starp Latvijas kredīties-
tādēm. Kopumā 2009. gadā 
piesaistīto noguldījumu ap-
joms pieauga līdz 869 miljo-
niem latu, kas ir par 155 miljo-
niem latu jeb 22% vairāk nekā 
2008. gada beigās. 2009. gadu 
AB.LV noslēdza kā lielākā pri-
vātā banka Latvijā pēc nogul-
dījumu apjoma. H



AB.LV Sabiedriskā labuma fonds aktīvi piedalās arī ziedoša- 
nas kultūras attīstīšanā. Programma «Atbalsts nevalstisko orga-
nizāciju ziedojumu piesaistes projektiem» palīdz Latvijas labda-
rības organizācijām piesaistīt vietējo finansējumu, galvenokārt 
ziedojumus, savu mērķu īstenošanai. Pusi šīs programmas finan-
sējuma sedz Baltijas–Amerikas Partnerattiecību programma, 
otru pusi – AB.LV. H

2009. gada laikā AB.LV Sabied-
riskā labuma fonds atbalstījis 
52 projektus. Uz šo brīdi AB.LV 
Sabiedriskā labuma fondā ir uz-
krāti līdzekļi gandrīz viena mil-
jona latu apmērā, tos izmanto 
labdarības pasākumiem: saska-
ņā ar fonda programmām at-
balstītas gan pazīstamu, gan arī 
jauno mākslinieku izstādes,  

«PALīDZēsIM BēRnIEM DZIRDēT»
AB.LV un AB.LV Sabiedriskā labuma fonda rīkotajā labdarī-
bas akcijā «Palīdzēsim bērniem dzirdēt» bankas klienti tika 
aicināti ziedot dzirdes aparātu iegādei. Pateicībā par zie-
dojumiem AB.LV dubultoja ziedojuma summu, par katru 
ziedoto latu pievienojot vēl vienu latu, lai kopā radītu div-
kāršu prieku bērnu sirsniņās. Bankas un tās klientu ziedotie 
līdzekļi ir sasnieguši savu mērķi, un tagad Laura, Mārcis un 
Eduards dzird! H

Līdzīgi kā citus gadus, arī  
2009. gadā AB.LV sniedza pla-
šu atbalstu Latvijas vēstniecī-
bām Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 91. gadadienai  
veltīto pasākumu organizēša-
nai. Ar AB.LV atbalstu Latvijas 
91. jubilejas pasākumi notika 
Krievijā, Baltkrievijā un Uzbe-
kistānā. Minskā, Baltkrievijas 
Nacionā lajā operā, svētkiem 
veltītā koncertā uzstājās 
Latvijas spožākais soprāns 
Sonora Vaice. Baltkrievijas 
Nacionālā opera pēc rekons-
trukcijas tika atklāta šogad,  
un Sonora Vaice bija pirmā ār-
zemju māksliniece, kas uzstā-
jās uz jaunatklātās operas ska-
tuves. Savukārt Uzbekistānas 

galvaspilsētā Taškentā LR vēst-
niecība ar AB.LV atbalstu sarīko-
ja pazīstamā Latvijas kontrte-
nora Sergeja Jēgera koncertu. 
Klausītājiem bija iespēja baudīt 
dziesmas no Sergeja Jēgera un 
saksofonista Arta Gāgas kom-
paktdiska «Duende», kurā ie-
kļauti gan ļoti pazīstami, gan 
mazāk zināmi klasiskās mūzikas 
opusi kontrtenora un saksofo-
na duetā.
Krievijā – Latvijas vēstniecība 
Mas kavā un ģenerālkonsulāts 
Sankt pēterburgā par godu  
LR proklamēšanas 91. gadadie-
nai rīkoja oficiālas pieņemša-
nas, kurās piedalījās Krievijas 
un Latvijas valsts amatperso-
nas un uzņēmēji. H

ALEKsAnDRA VAsIļjEVA IZsTāDE 
«VIKTORIjAs LAIKA MODE»
2009. gada augustā ar AB.LV atbalstu Rīgā notika pazīstamā 
modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas iz-
stāde «Viktorijas laika mode». Aleksandrs Vasiļjevs uz Rīgu bija 
atvedis daļu savas kolekcijas – karalienes Viktorijas laikmeta 
vīriešu un sieviešu tērpus un aksesuārus. Kopumā mākslinieka 
kolekcijā ir aptuveni desmit tūkstoši 18.–20. gadsimta garde-
robes priekšmetu. H

AB.LV sABIEDRIsKā LABuMA fOnDs

DROšīBAs sTunDAs BēRnIEM
2009. gada rudenī ar AB.LV atbalstu Centrs pret vardar- 
bību «Dardedze» īstenoja Džimbas drošības stundas Rīgas  
bērnudārzos un vecāku klubiņos. Vairāk nekā 100 nodarbī- 
bās bērniem vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem 
Džimba stāstīja un ierādīja nepieciešamās iemaņas un pras-
mes personiskajā drošībā un saskarsmē ar svešiem  
cilvēkiem. H

Kopš 2009. gada sākuma AB.LV 
Sabiedriskā labuma fonds īsteno 
projektu «Filantropijas attīstība 
2009–2011». Tā mērķis: sekmēt 

filantropijas attīstību Latvijā, kā 
arī popularizēt vienu no filantro-
pijas paveidiem – korporatīvo 
filantropiju. H

ATBALsTs LATVIjAs REPuBLIKAs gADADIEnAI 
VELTīTAjIEM PAsāKuMIEM

ATBALsTs nEVALsTIsKAjāM ORgAnIZāCIjāM

PROjEKTs fILAnTROPIjAs ATTīsTīBAI

ziedota nauda bērnu un jau-
niešu attīstības un hroniski  
slimo bērnu rehabilitācijas 
programmām, atbalstīti pro-
jekti pilsoniskās sabiedrības 
attīstībai. Ar jauniem darbiem 
papildināta AB.LV laikmetīgās 
mākslas kolekcija, kas tiek vei-
dota sadarbībā ar LR Kultūras 
ministriju. H

evelīnas deičmanes un 
theo mericer instalācija 

no laikmetīgās 
mākslas izstādes

«Survival kit».



Nedaudz savād āka atpūta
Kas pirmais ienāk prātā, izdzirdot vārdu «atpūta»?
Baseins un atspirdzinoši kokteiļi pieczvaigžņu viesnīcas 
pagalmā? Ekskursijas gida pavadībā uz obligātajiem 
tūrisma objektiem ar obligāto suvenīru iegādi? 
Pastaiga pa kalnu taku, kura atbilst visiem drošības 
standartiem un no kuras kategoriski aizliegts nokāpt? 
safari izbrauciens tuksnesī, kur jau gaida uzceltas 
naktsmītnes un pavāra gatavotas vakariņas?
jauki. Taču garlaicīgi. jo var arī savādāk. K



Nedaudz savād āka atpūta

Pirmatnējās dabas 
bezgalība: cik vien 
tālu sniedzas skatiens, 
stiepjas meži un kalnu 
grēdas – līdz pat  
800 kilometrus tālajai 
ziemeļu Ledus okeāna 
piekrastei.



 C ik vien tālu sniedzas skatiens, 
uz visām debespusēm plešas 

mežonīgi kalni, kuros aizķeras māko-
ņu gubas. Ceļš, šķiet, nekad nebeig-
sies un nekur neved. Braucēji uz tā 
parādās ne biežāk kā reizi stundā. Ik 
pa brīdim uz asfalta mierīgi – jā, ga-
nās – mežonīgu govju pulki, kas bu-
distu mierā ignorē izmisīgo taurēša-
nu. Taču jau pēc pusstundas šo me-
ditatīvo braucienu nomainīs sprie-
dzes pilna nogāzes forsēšana pa 
ceļu, kuru par izbraucamu varētu 
dēvēt tikai tankisti. Abu apvidus ma-
šīnu ekipāžām līdz ausīm dubļos 
nāksies vilkt, stumt, kantēt, cirst un 
rakt, lai nokļūtu līdz nākamajai no-
metnes vietai kaut kur Urālu mežos...  
Jo šī ir ekspedīcija «1000 jūdzes 
Urālu kalnos».

H1000 jūdzes  
pašu spēkiem
Precīzi rēķinot, ekspedīcija, par kuru 
būs šis stāsts, Urālu kalnos veica 

stipri vairāk, kopsummā nobraucot 
7000 kilometru. Ceļojuma maršruts: 
Rīga–Maskava–Perma–
Jekaterinburga–Čistopa kalns. 
Taču galvenais nav vis nobraukto 
kilometru skaits, bet gan ideja: 
brauciens apvidus automašīnās uz 
kādu mežonīgu, mistisku vai savā-
dāk pievilcīgu, taču grūti aizsnie-
dzamu mūsu planētas nostūri. 
Tajā nepiedalās gidi, nav organizē-
tu ekskursiju un gatava ēdiena, un 
par savu komfortu jārūpējas pa-
šiem. Labākajos brīžos to var dēvēt 
par askētisku, grūtākajos – par spar-
tisku dzīvesveidu. Parasti komanda, 
kas ekipēta ar divām standarta apvi-
dus automašīnām, sastāv no diviem 
pieredzējušiem, puspasauli apbrau-
kušiem ceļotājiem un bezceļu 
braukšanas ekspertiem un viņu čet-
riem līdzbraucējiem. Turklāt, lai kļū-
tu par līdzbraucēju, nebūt nav ne-
pieciešama ekstrēmu ceļojumu pie-
redze. Urālu ekspedīcijā piedalījās 

četri radoši cilvēki: mūziķi un aktie-
ri, kuru līdzšinējā dzīve galveno-
kārt pagājusi lielpilsētā. Viens no 
viņiem vēlāk atzīsies, ka šī bijusi 
pirmā reize dzīvē, kad viņš braucis 
ar laivu pa upi.
Viss nepieciešamais ekipējums, sā-
kot no pārtikas un beidzot ar medi-
kamentiem, ir iekrauts mašīnās. 
Ceļotāju personiskās mantas tikai 
tik, cik atliek vietas. Nakšņošana tel-
tīs, ēdiena gatavošana uz benzīna 
plītiņas, slapjās drēbes tiek žāvētas 
pie ugunskura. Un tā divas nedēļas 
no vietas.  
Maršruts, protams, tiek sagatavots 
jau iepriekš. Pateicoties sadarbībai 
ar māsas organizāciju Krievijā, ek-
spedīcijas organizatoriem ir pieeja-
ma plaša datu bāze ar kontaktper-
sonām teju vai visā pasaulē. 

HEksotika un šarlatāni
Pirmais ekspedīcijas mērķis ir tā 
dēvētais Permas trīsstūris: vieta, 

ekspedīcijas ikdiena: 
rāpšanās kalnu nogāzēs 
pa ceļiem, kurus 
par izbraucamiem 
nosauktu tikai tankisti. 
Pārvietošanās ātrums – 
četri kilometri stundā 
(augšā). Savukārt tas, 
vai izdosies forsēt urālu 
upes, ir atkarīgs no 
laikapstākļiem – pēc 
lietus tās pārplūst, un 
spēcīgā straume var kā 
rotaļājoties aiznest sev 
līdzi pat džipu (apakšā).



kura 70. un 80. gados kļuva slave-
na ar paranormālām parādībām 
un it kā notikušiem kontaktiem ar 
citplanētiešiem. Tieši šī vieta devu-
si nosaukumu 80. gadu beigu sla-
venajai paranormālo parādību avī-
zei «M-trīsstūris». Ceļotāji dodas 
tieši uz trīsstūra centru – Moļebkas 
ciemu, kur viņiem paredzēts satikt 
paranormālo parādību ekspertus. 
Taču nerealitātes sajūta pārņem 
jau stipri ātrāk. «Tāda sajūta, ka 
laiks ir norāvis roķeni,» tā to trāpīgi 
raksturo viens no ceļotājiem. 
Patiešām – dažās sādžās, kurām jā-
brauc cauri, par mūsdienām atgā-
dina vien nepieklājīgi spilgts tak-
sofons pelēku koka māju un žogu 
vidū. Moļebkas ciemā ekspedīcija 
pirmās sastop govis, kuras, nevie-
na nepieskatītas, disciplinētā barā 
atgriežas no ganībām, un katra 
dodas uz savu kūti, ar galvu pave-
rot vārtus. Taču eksotikas sajūta 
acīm redzami ir abpusēja – ciemata 

Hurālu svētnīcas
Ceļojuma nākamajā pieturpunktā 
piedzīvotais visiem ceļotājiem paliks 
atmiņā kā viens no svarīgākajiem 
ekspedīcijas notikumiem. Maršruts 
ved uz Simas upes alām – unikālu 
akmens laikmeta kultūras paraugu 
ar 14 tūkstošus gadu seniem sienu 
zīmējumiem. Pasaulē apzinātas de-
viņas šādas alas, taču tikai šeit, 
Urālos, tajās var brīvi pastaigāties un 
aplūkot oriģinālus, ne tūristiem do-
mātas kopijas, kā tas ir citviet. Alās 
mājojuši gan akmens laikmeta cilvē-
ki, gan vecticībnieki, gan mūki vien-
tuļnieki. Tagad te ierodas ekstrasensi 
un svētceļnieki, kā arī cilvēki, kurus 
nomoka kaites. To visu stāsta vietējā 
ciema skolotāja, kura viena pati rū-
pējas par alu saglabāšanu un turpi-
na pētīt apkaimi, meklējot jaunas. 
Ekspedīcijas dalībnieki atkārto ak-
mens laikmeta jaunekļu iesvētīšanas 
rituālu: pārvarot klaustrofobiju, jā-
lien uz vēdera cauri vairākus metrus 
garai spraugai, lai pēc tam otrā pusē 
«piedzimtu no jauna» kā vīri. Dīvainā 
kārtā šoreiz stāsti par enerģijām un 
akmeņu dziedinošo spēku neliekas 
safabricēti. Daudzviet alās redzamas 
svētbildes un sveces pateicībā par 
izveseļošanos. Arī ceļotāji paguļ uz 
akmens bluķa, kas pārlūzis uz pu-
sēm – tā enerģija palīdzot dziedēt 
kaites. Kā piecas dienas vēlāk atzī-
sies ekspedīcijas vadītājs, viņa mu-
guras sāpes patiešām esot pazudu-
šas. Arī pārējie šīs divas dienas alās 
pavada, lielisku sajūtu pārņemti, un 
apgalvo, ka enerģijas krājumi plūs-
tot pāri malām. Starp citu, līdztekus 
iedvesmai tieši vēlme uzkrāt enerģi-
ju ir tas, ko ceļotāji no šī brauciena 
sagaida visvairāk.

Hļauno garu kalns
Pamazām ekspedīcija tuvojas gala-
mērķim – Čistopa kalnam Ziemeļ-
urālos. Atlikuši 600 kilometri ceļa – 
vismaz tāda ceļa, pa kuru var iz-
braukt apvidus automašīna. Taču 
Čistopa kalns atrodas vēl nedaudz 
tālāk, un neviens nezina, vai izdo-
sies forsēt Tošimkas upi. Tur pirms 
pāris mēnešiem savu džipu pazau-
dējuši kolēģi no Krievijas ekspedī-
cijas – straume to vienkārši apgāza 
un aiznesa. K

pārdevēja, ieraudzījusi dzeltenās 
jakās tērptus svešiniekus, kuri runā 
nesaprotamā valodā, aizslēdz vei-
kalu un aizbēg.
Tikšanās ar paranormālo parādību 
ekspertiem jeb stalkeriem, kā viņi 
paši sevi dēvē, ceļotājiem sagādā 
vilšanos. Viņi gan demonstrē nelie-
lu aparātiņu, kura displejā zib skait-
ļi, un satraukti apgalvo, ka tādas 
magnētiskā fona svārstības te vēl 
nav pieredzētas; tad liek taustīt 
bērzus, kuri katrs esot ar citu tem-
peratūru... Lai cik pārliecinoši ska-
nētu stalkeru argumenti, viss to-
mēr atgādina labi iestudētu, bet 
jau nez kuro reizi uzvestu izrādi. Lai 
sasniegtu šo stalkeru apmetnes 
vietu astoņus kilometrus augšup 
pa nogāzi, ekspedīcijai ir nācies di-
vas stundas stīvēt mašīnu burtiski 
metru pa metram. Taču, ja raugās 
no optimista viedokļa, to var uz-
tvert par lielisku iesildīšanos nāka-
majiem pārbaudījumiem.

urālu daba ir 
neaprakstāmi skaista, 
taču šādus skatus 
no kalna virsotnes 
iespējams baudīt tikai 
pēc ilgtoša un bieži vien 
arī dzīvībai bīstama 
kāpiena.



Dalībnieki apgalvo, ka jūtas lielis-
ki. Gluži nesvarīgs kļuvis tas, cik tī-
ras ir drēbes vai cik mežonīgs pa-
skats – ir noruna ekspedīcijas laikā 
neskūties. Pa ceļam ir paredzēta 
atpūtas diena tūristu bāzē, taču 
pirms tam mašīnā nosēdēto kaulu 
izlocīšanai – brauciens pa upi ar 
katamarānu, 20 kilometru pārgā-
jiens un nolaišanās pa trosi no 
desmit stāvu mājas augstuma 
klints. Savas sajūtas pēc paveiktā 
viens no ceļotājiem raksturo ap-
mēram šādi: «Fiziski esmu nokdau-
nā, taču garīgi jūtos vienkārši lielis-
ki.» Tam piekrīt visi – ir sasniegts 
brīdis, kad smadzenes beidzot at-
tīrījušās no visa liekā, datumiem 
nav nozīmes, un civilizācijas uz-
spiestās problēmas izgaisušas.
Ceļš pamazām pārvēršas par sti-
gu, tad divām dziļām risēm un 
tad izbeidzas ciematā ar 26 iedzī-
votājiem – Severnij. Te dalībnieki 
uzzina, ka vajadzēs forsēt nevis 
vienu, bet divas upes, un veiksme 
ir atkarīga tikai no ūdens līmeņa, 
kas ir ļoti nepastāvīgs, ka lāču te 
«esot pietiekami» un ka vispār no 
kalna visi cenšas izvairīties. To 
pašu apgalvo arī mansi, kuru cie-
matiņā ekspedīcija ierodas pēc 
samērā laimīgas abu upju šķērso-
šanas. Mansu ciemats ir pēdējā 

pāri teju pusmetra klintsbluķiem 
vēl sarežģītāku padara milzīgs lie-
tus mākonis, kas piepeši pārklāj 
kalnu, līdz kaulam izmērcējot ek-
spedīcijas dalībniekus, kuriem kā-
piens jāveic kājām un jāpalīdz 
abiem vadītājiem atrast izbrauca-
mākos klintsbluķu posmus. 
Redzamība ir aptuveni 20 metri – 
nošķiršanās no grupas un apmal-
dīšanās šādos apstākļos, turklāt 
ļaunu garu apsēstā kalnā, varētu 
beigties traģiski. «Fizisko, psiholo-
ģisko un emocionālo spēju robe-
žu pārbaude,» to vēlāk raksturos 
viens no ceļotājiem.

cilvēku apmetne. Tālāk uz zieme-
ļiem aiz Čistopa kalna plešas meži 
un klintis – 800 kilometru neap-
dzīvotas zemes līdz pat Ledus 
okeāna krastiem. Mansi apgalvo, 
ka kalnā dzīvo ļaunie gari, kuriem 
šamaņi agrāk upurējuši cilvēkus. 
Līdz 70. gadiem kalnā bijusi sle-
pena armijas bāze. Kopš 50. ga-
diem Čistopa apkaimē mīklainos 
apstākļos pazudušas trīs tūristu 
grupas un avarējušas trīs lidmašī-
nas. Augšup ved tā dēvētais armi-
jas apgādes ceļš, taču par ceļu to 
varētu saukt tikai cilvēks ar noslie-
ci uz halucinācijām. Kārpīšanos 

Čistopa virsotnes 
forsēšana: tā dēvētais 
armijas apgādes ceļš 
diez ko neatšķiras 
no pārējās nogāzes. 
ekspedīcijas dalībnieki 
norāda vadītājiem 
izbraucamās vietas. 
Biezās miglas dēļ 
nošķiršanās no grupas 
var beigties traģiski 
(augšā). iespējams, 
arī šajās klintīs slēpjas 
alas ar tūkstošiem 
gadu seniem sienu 
zīmējumiem (apakšā).



 C eļojumi ir neatņemama darba sastāvdaļa daudziem mūsu 
bankas darbiniekiem, jo liela daļa mūsu klientu dzīvo ārpus 

Latvijas. Ceļojumu ģeogrāfija ir visplašākā: Eiropa, bijušās Padomju 
Savienības republikas, Dienvidaustrumāzijas valstis. Paplašinoties un 
veidojoties jauniem kontaktiem, tiek atvērtas aizvien jaunas AB.LV 
grupas pārstāvniecības. Pirmie bija biroji Maskavā, Sanktpēterburgā, 
Kijevā un Minskā – tie darbojas jau kopš 2001. gada. Pēc dažiem 
gadiem pievienojās pārstāvniecības Odesā, Baku un Almati. 
Taškentā jau pusotru gadu darbojas kompānijas «AB Konsultācijas» 
pārstāvju birojs, bet Dušanbē 2009. gada beigās tika reģistrēta 
bankas pārstāvniecība.
Pieņemot lēmumu par jauna biroja atvēršanu, mēs novērtējam 
attiecīgās valsts ekonomisko potenciālu, ekonomikas liberalizācijas 
un banku sistēmas attīstības pakāpi. AB.LV kā augsti tehnoloģiska 
privāta banka ārvalstu uzņēmējiem piedāvā tādus finanšu 
risinājumus, kādi tiem uz vietas ne vienmēr pieejami. Turklāt 
mēs nekad nekonkurējam ar vietējām bankām, bet īstenojam 
kopīgus un abām pusēm izdevīgus projektus. Sekmīga biznesa 
priekšnoteikums ir uzticēšanās pilnas attiecības ar klientiem. 
Lai tādas nodibinātu, svarīgi pēc iespējas labāk izprast vietējās 
tautas tradīcijas un mentalitāti. Informācijas vākšana un analīze, 
sakaru dibināšana aizņem apmēram gadu vai pusotru, un šajā 
laikā attiecīgo valsti jāapmeklē daudz reižu. Mūs interesē viss: kā 
vietējie cilvēki domā un pieņem lēmumus, kā strādā un atpūšas. 
Bez šīm zināšanām grūti nodibināt vajadzīgos kontaktus un atrast 
domubiedrus. Protams, liela priekšrocība, ka katrā no šīm valstīm 
AB.LV jau ir savi klienti un partneri. Draugi palīdz ātrāk adaptēties 
jaunajā vidē, un komunikācija ar viņiem veido labu pamatu tālākai 
attīstībai. Dažkārt arī kopā atpūšamies: slēpojam, makšķerējam, 
baudām vietējo dabu un kolorītu. Mūsu pārstāvniecības ir kā mūsu 
acis, ausis un sveicienam pastiepta roka. Austrumos tam ir sevišķi 
liela nozīme. Tur valda īpašs, nesteidzīgs dzīves ritms un ļaudis 
augstu vērtē personisku saskarsmi. Esmu pārliecināts, ka mēs no 
tā daudz varam mācīties. Pats galvenais – izrādīt dziļu cieņu un 
patiesu interesi par citu tautu kultūru un tradīcijām. Tad veiksme 
būs garantēta! H

Kalna virsotnē nemitīgajam lie-
tum pievienojas arī brāzmains 
vējš. Sildīšanās tiek veikta Krievijai 
visdabiskākajā veidā – ar degvīnu. 
Ar to tiek nomazgātas un ierīvētas 
arī nosalušās kājas un rokas. Tad, 
kā atalgojot ceļotājus par grūto 
augšupceļu, Čistopa kalns nomet 
mākoņu segu un sagādā vienu no 
fantastiskākajiem šīs ekspedīcijas 
mirkļiem – skats, kas paveras uz 
visām četrām debespusēm, liek 
aizrauties elpai. Kaut arī Urāli sa-
gādājuši ne mazumu pārsteidzo-
šu ainavu, šī pēdējā ir īpaša. 
Bezgalīgais pirmatnējās dabas 
plašums kopā ar apziņu, ka tikai 
nedaudziem cilvēkiem bijis lemts 
pabūt šai vietā, ir vislabākais no-
slēguma akords.
Katram no viņiem, protams, bija 
savi motīvi, un katrs no šīs ekspe-
dīcijas sagaidīja kaut ko citu. 
Iedvesmu, smadzeņu iztīrīšanu, 
savu spēju pārbaudīšanu, adrena-
līna papilddevu. Tomēr beigās visi 
dalībnieki kā viens atzina, ka pie 
pirmās izdevības būtu gatavi 
braukt atkal, vienalga, kurp. 
«Gribas saglabāt šo kopības garu,» 
tā teica viens no viņiem un tūlīt 
papildināja: «Un nemazgāties, ne-
skūties, izmest no galvas visu 
mazsvarīgo.». H

meditatīva divvientulība 
ar dabu – viens no 
dalībnieku galvenajiem 
mērķiem šajā braucienā 
bija tieši «smadzeņu 
iztīrīšana».

Kazimirs Rezvijs
AB.LV Reģionālās attīstības nodaļas vadītājs





HĢenētiski noteiktais  
zelta vilinājums 
Jūs ne reizi vien esat teicis, ka 
augstās modes laiks ir praktiski 
pagājis – jo ir pagājis monarhis-
kās sistēmas laiks. Vai tiešām 
modi var iespaidot viena vienīga 
politiskā sistēma?
Monarhija vienmēr ir pildījusi augs-
tās modes balsta funkciju. Pirmkārt, 
tieši tā daudzu gadsimtu laikā radī-
ja cilvēku slāni, kas spēja sekot mo-
dei – aristokrātiju. Otrkārt, monar-
hija bija saistīta ar plašiem svēt-
kiem: kronēšanu, karaliskajām kā-
zām un kristībām, ballēm par godu 
karaliskajai ģimenei. Tas bija lielisks 
iemesls uzšūt satriecošus tērpus. 
Tāpēc haute couture jeb augstā 
mode, kas radās 1857. gadā līdz ar 
Čārlza Frederika Vorta nama atklā-
šanu Parīzē, ir neapstrīdams mo-
narhijas turpinājums.
20. gadsimtā, kad monarhiskā sistē-
ma zaudēja savas pozīcijas visā 
Eiropā, nozīmi zaudēja arī augstā 
mode. Lai šūtu lepnu kleitu, ir vaja-
dzīgs nopietns iemesls, taču mūs-
dienās šādu iemeslu gandrīz vairs 
nav: kā valsts organizācijas veids 
dominē republika, turklāt parasti tā 
ir demokrātiska. Tāpēc tikumi kļūst 
seklāki, un tas ir jūtams it visur. 
Rezultātā augsto modi malā ir pa-
stūmusi pret-a-porter de luxe jeb 
valkāšanai gatavs luksuss. K

Aleksandrs Vasiļjevs: 
«Modē ir krīzes šiks»

Modes vēsturniekam Aleksandram Vasiļjevam jebkurš tērps ir 
notikums ar savu pagātni, tagadni un nākotni. Viņš ir teātra 
mākslinieks, dizainers un vēsturnieks, tāpēc lasa lekcijas par 
apģērba evolūciju, turklāt dara to četrās valodās dažādās 
koledžās un universitātēs, un pārsteidz auditoriju ar savu 
bagātīgo valodu un paradoksālajiem secinājumiem. Kaut arī 
pats Vasiļjeva kungs apgalvo, ka paredzēt modes pasaules 
virzību nav iespējams, viņa prognozes piepildās pārsteidzoši 
precīzi. Par modes pagātni, šodienu un nākotni  A. Vasiļjevs 
stāsta ekskluzīvā intervijā AB.LV.

kleitas no a. vasiļjeva 
kolekcijas.
„monarhija bija saistīta 
ar plašiem svētkiem: 
kronēšanu, karaliskajām 
kāzām un kristībām, 
ballēm par godu 
karaliskajai ģimenei. 
tas bija lielisks iemesls 
uzšūt satriecošus 
tērpus.”

a. vasiļjevs kopā 
ar vienu no savām 
daudzajām modelēm.
„iztēlojieties krievu 
tautas tērpu – tajā 
nepārprotami jūtama 
turku ietekme.”



Taču arī pēc šiem tērpiem liela 
pieprasījuma Eiropā nav. 
Piemēram, Francijā, kur es dzīvo-
ju, neviens nestaigā apkārt ar 
«Hermes» vai «Louis Vuitton» 
somu, jo tas ir ļoti dārgi, neprak-
tiski un tracina cilvēkus uz ielas. 
Parīziešiem mode ir dziļi vienal-
dzīga, viņiem to aizstāj gaume. 
Piemēram, utenī blakus savai 
mājai esmu redzējis Katrīnu 
Denēvu, Jodži Jamamoto, māsas 
Fendi – viņi rakās vecās mantās 
un meklēja interesantas lietas. 
Šie cilvēki uzskata, ka iet uz vei-
kalu un pirkt kaut ko jaunu ir  
idiotisms – tas nav eleganti, 
mantai jābūt vecīgai, apnēsātai, 
ar vēsturi. 
Parīzē mode un modes veikali 
orientējas tikai uz iebraucējiem. 
Tāpat ir arī manā mīļotajā pilsē- 
tā – Romā. Pirmā uz jauno patē-
rētāju – pēkšņi turībā nokļuvušo 
Krieviju – pārorientējās tieši itāļu 
mode. Tādi modes nami kā 
«Versace», «Cavalli», «Dolce & 
Gabbana» radīja īpatnēju stilu, 
kuru pašā Itālijā tā arī sauc – par 
puttanesca. Tur ir papilnam  

Iecienītākais Rubļovkas dāmu ap-
ģērbs: tops ar zeltīgu izšuvumu, 
svārki un brilles ar mākslīgajiem 
dārgakmeņiem – tas ir naftas laik-
meta tautas tērps, kura saknes 
meklējamas krievu vēsturē. 
60. gados, kad es vēl biju mazs 
zēns un dzīvoju Maskavā, vienmēr 
brīnījos par daudzajām sievietēm 
metro – viņām galvā bija lakatiņš 
ar ieaustu spīdīgu metālisku die-
gu, lakatiņa gali sasieti virs pieres. 
Kāpēc spīdīgs diegs? Jo viņām tas 
bija kokošņiks! Un tam ir jāspīd. 
Viņām šķita: ja uz galvas viss lais-
tās, tātad – skaisti. 
Un kur vēl zelta zobi! Šādas mo-
des nekad nav bijis ne Londonā, 
ne Parīzē, ne Romā, ne Ņujorkā, 
tāda ir tikai Krievijā. Un vēl – 
Vidusāzijas republikās. Jūtat, kur 
tai lietai kājas aug?
Nav nekāds brīnums, ka visi luk-
susklases preču ražotāji cer uz ba-
gātajiem krieviem. Ir aprēķināts, 
ka 27% luksusa apģērba un akse-
suāru nonāk Krievijā, 27% – Arābu 
Emirātos, 20% – Ķīnā, 15% – ASV, 
10% – Japānā un tikai 5% paliek 
Eiropā. Zinot, kāds daudzums 

spīdumu, mākslīgo dārgakmeņu, 
ķēdīšu, zelta krāsas. Itāļu parau-
gam drīz vien sekoja arī franči.

Kāpēc krievus  
tā saista viss spīdīgais?
Mēs, krievi, to esam dabūjuši 
mantojumā no aziātiem. 
Iztēlojieties krievu tautas tērpu – 
tajā nepārprotami jūtama turku 
ietekme. Ar zeltu izšūtie bajāru 
svārki – tā ir hanu halātu kopija, 
sieviešu kokošņiki un pērļu pieka-
riņi uz pieres – šādi elementi ir arī 
tatāru un mongoļu tautas tērpā, 
tāpat ar zeltu izšūtais bezrocis – 
to nosaka ģenētiskā atmiņa. 
Varbūt esat ievērojuši, ka daudzas 
krievietes nēsā ar mākslīgajiem 
dārgakmeņiem un zeltīgām vinje-
tēm rotātas saulesbrilles ar uzraks-
tu «Chanel» vai «Dolce & Gabbana» 
un tur tās uzstumtas uz galvas, 
nevis, kā paredzēts, uz acīm. Es 
esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir 
tas pats kokošņiks, kuru viņas ģe-
nētiski atceras, bet praktiski nekad 
nav nēsājušas. Tā ir vēlēšanās pie-
segt galvu ar spožu nimbu, tā ir 
kokošņika reinkarnācija. 

a. vasiļjeva Parīzes 
dzīvoklis.
„Parīziešiem mode 
ir dziļi vienaldzīga, 
viņiem to aizstāj gaume. 
Piemēram, utenī blakus 
savai mājai esmu 
redzējis katrīnu denēvu, 
jodži jamamoto, māsas 
Fendi – viņi rakās vecās 
mantās un meklēja 
interesantas lietas.”



krievu tūristu brauc iepirkties uz 
Arābu Emirātiem, ir skaidrs, ka 
Krievijā nokļūst pat 35% pasaules 
luksusa. Tikai Maskavā ir trīs 
«Cartier» veikali. Tikai Maskavā ir 
divi «Hermes» veikali. Parīzē ir viens! 
Tiesa, ir vēl viena nācija, kur ne-
trūkst modes upuru, un tie ir japā-
ņi. Lai arī viņiem ir laba gaume un 
viņi sargā savu nacionālo identitā-
ti, vienalga japāņi nav spējuši no-
turēties pretī globalizācijas ten-
dencēm. Japāniete jūtas nepiln-
vērtīga, ja viņai nav «Hermes» šallī-
tes, «Chanel» kostīmiņa un «Dior» 
somiņas. Tāpēc japāņi, kas atbrauc 
uz Parīzi, man atgādina gruzīnus, 
kuri, ieradušies Maskavā, izpirka 
visu GUMu.
Tas ir diezgan amizanti, ja ņem 
vērā, ka milzīgā nauda nereti tiek 
izdota par mantām, kas par dažām 
kapeikām sašūtas nevis Itālijā vai 
Francijā, bet gan tepat Baltkrievijā 
vai Lietuvā. Un es nebūt nerunāju 
par viltojumiem: baltkrievu šuvējas 
pilnīgi oficiāli pilda tādu slavenu 
modes namu pasūtījumus kā 
«Giorgio Armani», «Sonia Rykiel» 
un «Hugo Boss». K

a. vasiļjevs ar savu 
Harkovas mūzu – 
dizaineri elenu Brošē

a. vasiļjeva izstādes 
„viktorijas laikmeta 
mode” atklāšana. 
izstāde tapusi sadarbībā 
ar aB.Lv



Hglamūru nomaina  
vienkāršība
Kas modi ietekmē spēcīgāk –  
ekonomika vai politika?
Modi ietekmē viss: klimats, viesuļvētras, 
dolāra krahs, eiro kāpums un pat teror-
akti. Atcerieties Mao Dzeduna laikus, 
kad politika bija visus padarīt vienlīdzī-
gus. Ķīnieši tad staigāja vienādās zilās 
drēbēs, ka ne atšķirt. Un Staļina laiks? 
Vīriešiem frencis un ūsas, varbūt arī 
pīpe. Tieši tā politikas virziens un vado-
šie politiķi arī ietekmē modi. Tāpat atce-
rieties kostīmus ar polsteriem a’la 
Mārgareta Tečere! Un kā tagad modi ie-
spaido pirmā NVS politiķe Jūlija 

Merilinu Monro, vēl pēc kāda laika – 
Meju Vestu.
Daži attaisnojumam saka – mode vien-
mēr ir retrospektīva. Tā nav! Ko tad – jūs 
teiksiet – kopēja marķīze Pompadūra un 
Marija Antuanete? Kura idejas izmantoja 
izcilā Grēta Garbo? Diemžēl mēs dzīvo-
jam gan rietumu, gan austrumu Eiropas 
norieta laikmetā, un to ļoti labi var re-
dzēt modē. Mūsu pastāvēšana ir iegāju-
si beigu fāzē. Blondīnes iziet no modes, 
un ziedu laiku piedzīvo brunetes, šķības 
acis, melnīgsnēja āda un īsas kājas. 
Tagad modē ir iet, nevis izvēršot pēdu, 
kā modeles staigāja agrāk, bet gan ar 
purngalu uz iekšu, kā parasti iet aziātes.

Timošenko, kuras bilde bija uz «Elle» 
vāka? Viņa modernu padarījusi bizi un 
nēsā mežģīnes un augšdaļā piegulošus 
svārkus ar apakšsvārkiem – un tagad 
modeles visā pasaulē uz mēles iziet ar 
sen aizmirstu frizūru.

Kāpēc mūsdienu mode iedvesmu 
vienmēr smeļas pagātnē: moderns 
ir te 80., te 50. gadu stils?
Jo mēs dzīvojam banālā, lētā laikā, kur 
nav ne izglītības, ne stila. Piemēram, 
dziedātāju Madonnu dēvē par stila iko-
nu. Bet viņa taču neko jaunu pasaules 
modei nav devusi, viņa to vien dara, kā 
kopē: vienubrīd – Marlēnu Dītrihu, citu – 



Kurš noteiks, uz kurieni mode 
virzīsies tuvākajā nākotnē – 
modes dizaineri vai ražotāji?
Neviens. Pasūtīt modi nav iespē-
jams – jo tā ir vēstures spogulis. 
Piemēram, modes industrijas 
darboņi pagājušajai vasarai jau 
bija sagatavojuši košas, piesāti-
nātas krāsas. Bet krīze sajauca vi-
sas kārtis – cilvēki pirka pelēko 
un melno. Krīze tiešām modi ir 
ietekmējusi diezgan spēcīgi. Vairs 
nav topā mākslīgie spīguļi, un 
glamūru ir nomainījusi vienkāršī-
ba, tā saucamais krīzes šiks: tumši 
toņi, mierīgas kombinācijas, lie-
tas, kas tik ātri nesmērējas un ko 
var iztīrīt, nenesot uz ķīmisko tīrī-
tavu. Krīze ir aizvākusi visu lieko: 
dārga šampanieša burbuļus, 
mākslīgos nagus, zeltu un briljan-
tus. Šobrīd topā ir dārga ikdie-
nišķība, intelektuālā mode, kas 
liek padomāt, un tā saucamā jau-
nā vienkāršība. Vienkāršāk izsako-
ties – kažoks, uzvilkts ar spalvu uz 
iekšu. Patiesībā jau intelekts nāk 
virsū no visām frontēm, un man 
tas patīk. H

tērpi no izstādes 
„viktorijas laikmeta 
mode”. izstāde tapusi 
sadarbībā ar aB.Lv

 B ankas darbiniekiem ir īpaša attieksme pret modi. Mūs neinteresē 
tās svaigākās vēsmas: mēs nevaram atļauties tērēt laiku, nemitīgi 

salīdzinot savu apģērbu ar fotogrāfijām modes žurnālos. Tomēr 
bankas ierēdnim jāizskatās tā, lai raisītu uzticību klientā: respektabli 
un ar gaumi tērptam. Jo mūsu klienti ir cilvēki ar augstām prasībām 
pret sevi un citiem. Ja kāda detaļa bankas darbinieka apģērbā šķitīs 
neiederīga, tas var izraisīt slēptu nepatiku un sabojāt dialogu vai pat 
vēl ļaunāk – iespaidu par banku kopumā. Cilvēks zemapziņas līmenī 
sajutīs, ka ar šo darbinieku kaut kas nav īsti kārtībā, un projicēs šo 
attieksmi uz visu banku.
Tieši tāpēc mēs vērsāmies pie modes speciālista Aleksandra Vasiļjeva, 
lūdzot sarīkot mums semināru par tematu «Mūsdienīga cilvēka etiķete» 
ar akcentu uz lietišķo stilu. Seminārā tika runāts, kā šo stilu ieturēt 
dažādos apstākļos – jo mūsu darbiniekiem jāpiedalās gan oficiālās, gan 
neoficiālās tikšanās, un viņi visur tiek uztverti kā bankas vizītkarte.
Protams, bankā arī pirms šī semināra bija spēkā normatīvais 
dokuments, kurā raksturots darbinieka vēlamais stils un ārējais 
izskats. Iepazinies ar to, Vasiļjeva kungs piezīmēja, ka nekad agrāk 
nav sastapies ar tik pilnīgi izstrādātu t.s. dreskodu. Mūsu kolektīva 
sievišķā puse to uzskatīja par pārlieku striktu un centās ar dažādām 
smalkām viltībām apiet. Bet Vasiļjeva kungs paziņoja, ka pret tādiem 
parametriem kā svārku garums un blūzīšu caurspīdīgums jāattiecas 
vēl stingrāk – un noteikumu rāmi sašaurināja vēl vairāk. Ar šādas 
autoritātes viedokli dāmām vajadzēja vien samierināties.
Būdams lielisks stāstītājs, Aleksandrs Vasiļjevs mums sniedza vērtīgus 
ieteikumus, kā, neizdabājot mainīgajām modes kaprīzēm, tomēr 
iet kopsolī ar tās galvenajām tendencēm. Viņš arī norādīja galvenos 
likumus, kas jāievēro vīrietim ar augstu statusu: pulkstenim un 
apaviem jābūt kvalitatīviem un dārgiem. Savukārt sievietei lietišķajā 
stilā jāvadās pēc likuma «labāk mazāk nekā daudz» – tas attiecas 
gan uz aksesuāriem, gan krāsu izvēli, gan dekoratīvās kosmētikas 
lietojumu. Arī rotām jābūt neuzkrītošām – ideālā variantā tā varētu 
būt neliela pērļu virtene.
Sena paruna saka: cilvēku sagaidot vērtē pēc apģērba, bet pavadot  
pēc prāta. Parasti to lieto, akcentējot otro daļu. Taču es vēlos 
atgādināt: mums nebūs otras iespējas atstāt pirmo iespaidu. Un tas ir 
ļoti svarīgi ikvienās attiecībās. H

Agnese Laganovska
AB.LV Mārketinga nodaļas vadītāja



 Mākslīgais intelekts, zāles pret 
novecošanu, bezvadu elek-

trība – tie ir tikai daži no zinātnes 
atklājumiem, kas nākotnē varētu iz-
mainīt mūsu dzīvi un, iespējams, arī 
priekšstatu par pasaules uzbūvi. 
Daļa no tiem vēl ir agrīnā izpētes 
stadijā, citiem nākas cīnīties ar  

Uz fantastikas robežas 
nebūs pārspīlēts, ja apgalvosim, ka pasaule ir jaunas 
zinātnes revolūcijas priekšnojautās. Pagājušajā 
gadā dažādu nozaru zinātnieki publiskoja ziņas par 
atklājumiem, kuri pirms gadiem 20 būtu šķituši kā citāti no 
fantastikas romāna.  



mistiskām neveiksmēm, taču viens 
ir skaidrs: zinātnē ir sācies jauns at-
klājumu vilnis, kura augļus mēs sā-
kam baudīt jau tagad. 

HAtpakaļ nākotnē
Pieci gadi – tāds ir laika periods, 
kuru sev noteikuši mākslīgā intelek-
ta speciālisti Masačūsetsas 
Tehnoloģiju institūtā (MTI). Pagājušā 
gada novembrī pieņemtais lēmums 
uzskatāms par radikālu – tas nozī-
mē, ka vajadzēs kritiski pārvērtēt 
visu, kas pēdējo 30 gadu laikā  

atmiņu. Turklāt arī katrā no šīm jo-
mām ir izvirzīti konkrēti uzdevumi: 
ar prātu tiek saprasta mašīnas spēja 
modelēt domas un rast problēmu 
risinājumus; ar atmiņu – spēja anali-
zēt, tikt galā ar cilvēka zināšanu ne-
konsekvenci un juceklīgumu un, 
visbeidzot, likvidēt prāta un ķerme-
ņa izolētību, radot mašīnu, kas var 
pati mācīties no savas pieredzes.
Projekta dalībnieki skaidro, ka viņu 
mērķis nav vis mākslīga cilvēka uz-
būvēšana, bet gan tādas inteliģen-
tas sistēmas radīšana, kura būtu 
pietiekami gudra, lai lasītu bērnu 
grāmatu, saprastu tajā notiekošo 
un spētu to izskaidrot. Turklāt tāl-
ejošais mērķis ir izmantot šo jaun-
radīto intelektu kā ikdienas palīgu 
ar Alcheimera slimību sirgstošiem 
cilvēkiem.

HElektrība bez vadiem
Daži atklājumi ļauj prognozēt, ka jau 
ļoti tuvā nākotnē mēs varēsim ar 
smaidu atcerēties tos laikus, kad 
dzīvoklī bija nepieciešamas elektrī-
bas rozetes un spuldzītes – tehnolo-
ģiju lēciens gatavo revolūciju arī K 

sasniegts mākslīgā intelekta radīša-
nas jomā. Faktiski tas nozīmē atzīša-
nos, ka darbs ir nonācis strupceļā. 
Taču MTI negrasās padoties – šī pār-
vērtēšana nozīmē piecus miljonus 
dolāru liela granta piešķiršanu tā 
dēvētajam «Prāta mašīnas projek-
tam», kura dalībniekiem – pasaules 
20 ietekmīgākajiem mākslīgā inte-
lekta speciālistiem – turpmāko piecu 
gadu laikā jāizstrādā jauna koncep-
cija. Galvenā problēma, kuru vaja-
dzēs risināt projektam – kā apvienot 
vienā veselā prātu, ķermeni un  

Fantāzija vai realitāte: 
21. gadsimta pirmā 
desmitgade pieredzējusi 
strauju tehnoloģiju 
attīstības lēcienu, 
un izgudrojumi, kuri 
līdz šim eksistēja 
tikai laboratorijās, 
jau pavisam drīz līdz 
nepazīšanai mainīs 
mūsu sadzīvi.

jau pavisam nopietni 
tiek runāts par tādu 
mākslīgo intelektu, 
kurš varētu palīdzēt 
ar alcheimera slimību 
sirgstošiem cilvēkiem.



sadzīvē. Tēlaini izsakoties, bezvadu 
elektrība ir rokas stiepiena attālumā! 
Kaut arī lielākie lauri šai jomā neno-
liedzami pienākas ģēnijam Nikolam 
Teslam, kurš jau 20. gadsimta sāku-
mā teorētiski pierādīja iespēju trans-
portēt elektrību bez vadu palīdzības 
un pat uzsāka milzīga raidtorņa 
būvi Ņujorkā, cilvēcei bija nepiecie-
šams gandrīz gadsimts, lai saprastu 
serbu ģēnija ideju. Nu tā ir materi- 
alizējusies – pagājušajā gadā publiski 
tika demonstrēts, kā bezvadu strāva 
(angliski nodēvēta par witricity) uz-
lādē mobilo tālruni un darbina tele-
vizoru. Patlaban tiek intensīvi strā-
dāts pie tā, lai strāvu bez būtiskiem 
zudumiem varētu pārraidīt arī lielā-
kā attālumā. Tas nozīmē, ka nākot-
nes miteklī būs viens elektrības rai-
dītājs, kurš darbinās visas elektriskās 
ierīces. Turklāt izgudrotāji ar savu 
personisko piemēru kategoriski no-
raida bažas par šīs «gaisa elektrības» 
bīstamību cilvēka organismam, paši 
pastaigājoties starp raidītāju un uz-
tvērēju. Kabeļu un elektroinstalācijas 

ražotāji par šo ziņu droši vien nav 
pārāk iepriecināti. 
Gluži tāpat kā bateriju ražotāji, ku-
rus noteikti jau sasniegusi vēsts par 
to, ka ir radītas maza izmēra kodol-
baterijas, kuru ilgtspēja miljons rei-
žu pārsniedz patlaban lietojamo ķī-
misko sadzīves bateriju ilgtspēju. 
Prototips, kas tika prezentēts sa-
biedrībai, bija apmēram piecu san-
tīmu monētas lielumā, turklāt iz-
gudrotāji kategoriski noraida bažas 
par iespējamo radioaktīvo staroju-
mu, ko šie barošanas elementi iz-
platītu apkārtējā vidē. 

H4g sakaru tīkls
Patlaban mūsu mobilie telefoni 
darbojas trešās paaudzes jeb 3G 
mobilo sakaru tīklā, kurā maksimā-
lais datu pārraides ātrums var būt 
līdz 14 megabitiem sekundē. Pērn 
kļuva skaidras mobilo sakaru per-
spektīvas, jo gada beigās Zviedrijā 
sāka darboties viens no pasaulē pir-
majiem ceturtās paaudzes jeb 4G 
tīkliem. Pagaidām tas nosedz tikai 



Stokholmas centru, taču nākotnē  
ir domāts tā pārklājumu paplašināt. 
Salīdzinājumā ar 3G tīklu jaunās pa-
audzes mobilo sakaru iespējas ir 
nesalīdzināmi lielākas, jo datu pār-
raides ātrums pieaug līdz 100 me-
gabitiem sekundē. Līdz šim kaut 
kas tāds bija pa spēkam tikai fiksē-
tajam interneta tīklam.
Kam vajadzīgs tik ātrs mobilo saka-
ru tīkls? Pirmām kārtām portatīvo 
datoru lietotājiem, kas tagad ar mo-
bilo sakaru palīdzību varēs saņemt 
un pārraidīt lielāku datu apjomu. 
Piemēram, tas ļaus skatīties televīzi-
jas pārraides augstā kvalitātē. 
Teorētiski to pašu varētu darīt arī 
mobilo telefonu īpašnieki, taču te 
pagaidām ir viens bet – tirgu vēl 
nav sasniedzis neviens 4G standar-
tiem atbilstošs tālruņa aparāts. Taču 
nav šaubu, ka jau tuvākajā laikā šis 
trūkums tiks labots – cik zināms, pie 
šādu telefonu izstrādes jau darbojas 
«Nokia» un «Samsung», un gan jau arī 
tuvākajos mēnešos gaidāmā jaunā 
«iPhone» versija būs draugos ar 4G.

televīzijas ieviešanā vistālāk tikusi 
Lielbritānija – paredzēts, ka 
Londonā notiekošās 2012. gada 
olimpiskās spēles tiks translētas  
arī 3D formātā. 

HE-papīrs
Elektroniskā papīra ideja nav jau-
na – pirmoreiz tā parādījās jau 
pirms gadiem desmit. Tomēr tikai 
pēdējā laikā tā ir ieguvusi reālas 
aprises un esam piedzīvojuši pir-
mos mēģinājumus elektronisko 

H3D televīzija
Trīsdimensiju kino jau sen vairs 
nav nekāds jaunums – to zina ik-
viens, kas pēdējo pāris gadu laikā 
apmeklējis kino. Savukārt 3D teh-
noloģiju ieviešana televīzijā gan 
izrādījies krietni sarežģītāks pro-
cess, taču pērn arī tajā varējām re-
dzēt gaismu tuneļa galā. Vairākas 
lielās elektronikas kompānijas, pie-
mēram, «Philips», «LG» un «Sony», 
pērn atrādīja publikai savu 3D te-
levizoru prototipus. Izskata ziņā tie 

nikola tesla jau  
20. gadsimta sākumā 
teorētiski pierādīja 
iespēju transportēt 
elektrību bez 
vadu palīdzības, 
tomēr cilvēcei 
bija nepieciešams 
gandrīz gadsimts, lai 
materializētu serbu 
ģēnija ideju. 

neatšķiras no parastā televizora, 
taču, ja «Blu-ray» atskaņotājā ievie-
to disku ar 3D filmu un uzliek īpa-
šas brilles (līdzīgas tām, kādas iz-
manto 3D kinoseansos), uz ekrāna 
var redzēt trīsdimensiju attēlu. 
Principā šī tehnoloģija jau ir gata-
va ieviešanai masu produktos, un 
pirmie 3D televizori veikalos varē-
tu parādīties tuvākā gada laikā. 
Iespējams, ka tālākā nākotnē trīs-
dimensiju TV tehnoloģija pat varē-
tu atbrīvoties no pagaidām nepie-
ciešamajām brillēm – speciālisti 
apgalvo, ka teorētiski tas ir izda-
rāms, vienīgi maksās ļoti dārgi.
3D televizora izstrāde gan ir tikai 
puse darba. Nākamā problēma ir 
saistīta ar televīzijas kompānijām. 
Viena lieta ir 3D filmas «Blu-ray» 
diskos, taču pavisam cita – TV rai-
dījumu, piemēram, futbola maču, 
translācijas. Arī tas teorētiski ir iz-
darāms, kaut gan jaunu tehnoloģi-
ju ieviešana būs dārgs prieks un to 
varēs atļauties tikai lielās kompāni-
jas. Tādēļ loģiski, ka Eiropā 3D  

papīru integrēt tradicionālajā pre-
sē. Piemēram, žurnāls «Esquire» ie-
robežotā tirāžā izlaida žurnālu, 
kura vāks bija darināts no e-papīra 
un rādīja kustīgas bildes – apmē-
ram tāpat, kā filmās par burvi 
Hariju Poteru redzētie preses izde-
vumi. Tiesa, reālā žurnāla gadīju-
mā gan kustīgie attēli pēc pāris 
mēnešiem apstājās, jo izbeidzās 
baterija, kas bija iestrādāta e-papī-
ra loksnē. K



Kas tad īsti ir e-papīrs? Vienkāršoti 
runājot, tas ir tik plāns displejs, ka 
to var sarullēt un iebāzt azotē. 
Vienlaikus tam piemīt arī datora 
īpašības, jo tekstus un bildes, kas 
redzamas uz e-papīra, var mainīt. 
Šodien uz savas elektroniskā papī-
ra loksnes izlasām jaunāko 
«Financial Times» numuru, ko esam 
ielādējuši no bezvadu interneta 
tīkla, bet rīt to izmantojam tādā 
pašā ceļā sarūpēta «Kara un miera» 
lasīšanai. Par papīra avīzēm un grā-
matām varam aizmirst, tās visas 
mums aizstāj internets un e-papī-
ra loksne.
Izklausās skaisti, un nav arī nemaz 
tik tālu no realitātes, jo pirmās  
e-papīra versijas jau ir parādījušās 
tirdzniecībā. Piemēram, «Sony» ražo 
elektroniskas grāmatas – īstas grā-
matas izmēra displeju, diezgan lī-
dzīgu digitālajam fotorāmim, kurā 
var ielādēt vairākus simtus grāma-
tu. Ekrānā tad parādās lappuses, ko 
var pāršķirt, piespiežot podziņu. 
Maksā šis nieks nepilnus 300 dolā-
rus, taču līdz īstam e-papīram tam 
vēl garš ceļš ejams, jo elektronisko 
grāmatu nav iespējams locīt un sa-
rullēt. Vairākas kompānijas gan ir iz-
strādājušas arī lokāma e-papīra ver-
sijas, taču pagaidām šī tehnoloģija 
ir pārāk dārga, lai kļūtu par masu 
produktu. Taču par to, ka tuvāko 
gadu laikā šī barjera tiks pārvarēta, 
nav pamata šaubīties. H

 A ttīstības modeļi nereti tiek būvēti, pret-
statot tehnoloģijas un cilvēcisku, perso-

nisku attieksmi, loģiku un intuīciju, racionālo 
un emocionālo… Līdz zināmam laikam tie 
patiešām ir pretstati. Bet tikai līdz zināmam 
laikam. Tēzei un antitēzei seko sintēze, kas 
jaunā formā apvieno visu labāko, kas bija ie-
tverts kādreizējos pretstatos. 
AB.LV klienti bieži raksturo kā banku, kas vi-
ņus saprot no pusvārda. Saprot viņu bizne-
sa nianses un palīdz biznesam uzplaukt,  
intuitīvi uztver klientu vēlmes. Tas ir augsts 
novērtējums, un mēs šajā virzienā turpinā-
sim attīstīties arī turpmāk. Mūsu mērķis ir 
būt par privātbanku ar personisku attieksmi 
pret klientiem, viņu biznesu, piedāvāt nevis 
vienkārši bankas produktus, bet risināju-
mus. Jāpiebilst, ka līdzīgus mērķus ir dekla-
rējušas daudzas bankas, bet praksē tos sa-
sniedz tikai retā. 
Tajā pašā laikā mēs gribam, lai piedāvātie 
risinājumi būtu balstīti vismodernākajās 
tehnoloģijās. Lai kopā ar privātbaņķiera 
personisko attieksmi un izpratni klienti sa-
ņemtu arī ērtus un drošus instrumentus 
sava biznesa vadīšanai un piedāvātos risi-
nājumus varētu īstenot praktiski. Tāpēc tiek 
attīstīti jauni produkti – trasta darījumi, ie-
guldījumu programmas, ekskluzīvas mak-
sājumu kartes ar bagātīgu papildu pakal-
pojumu klāstu… Ērtākai operāciju veikša-
nai tiek arvien uzlabota un papildināta in-
ternetbanka, radīti dažādi ērti veidi saziņai 
ar savu privātbaņķieri.
2010. gada pirmajās dienās tika sperts nozī-
mīgs solis bankas IT risinājumu modernizē-
šanā – uzstādīta jauna centrālā bankas ope-
rāciju uzskaites programma T24, kas kalpos 
par pamatu jauno produktu izstrādei. 
Īstenībā tas ir trīs gadus ilga projekta rezul-
tāts, kura laikā tika pilnībā modernizētas vi-
sas bankas informācijas sistēmas un uzbūvē-
ta jauna IT arhitektūra. 
Šogad piedāvāsim klientiem savu finanšu 
instrumentu tirdzniecības platformu, kas 
ļaus ērti veikt operācijas visos pasaules fi-
nanšu tirgos. Tā būs piemērota gan profe-
sionāliem investoriem, gan tiem, kas vien-
kārši nolēmuši pamēģināt. Vērtspapīru darī-
jumiem klienti varēs sekot līdzi arī internet-
bankā, varēs saņemt izrakstus un dot rīkoju-
mus bankai. Tiks apvienota karšu un norēķi-
nu kontu internetbanku funkcionalitāte, un 
klienti vienuviet varēs redzēt pilnu ainu par 
savām finansēm.

Vēl viens svarīgs virziens, kam banka šogad 
veltīs uzmanību, ir pētījumi. Mūsu klienti 
cits no cita atšķiras gan pēc nozares un dar-
bības veida, gan darbības reģiona, gan 
valsts, kurā viņi dzīvo – ar atšķirīgiem liku-
miem, tradīcijām, biznesa kultūru. Vēl vai-
rāk – individuāls ir gandrīz katrs gadījums. 
Bet ikvienam var un vajag atrast vispiemē-
rotāko risinājumu. Risinājumu, kas ir veik-
smīgāks nekā tas, ko klients izmanto vai plā-
no izmantot šobrīd! Protams, tas prasa rūpī-
gu, saskaņotu darbu visos līmeņos: bankas 
pārstāvniecības dažādos reģionos un valstīs, 
«AB Konsultācijas», analītiķi un privātbaņķie-
ri. Sarežģītākos gadījumos pat vienam kon-
krētam klientam tiks veidots speciāls pro-
jekts, par ko no paša sākuma līdz pabeigša-
nai būs atbildīgs viņa privātbaņķieris. 
Gadījumi var būt visdažādākie – piemēram, 
turīgs klients, kurš vēlas sākt darbību jomā 
ar lielu personisko atbildību un grib pasar-
gāt savu kapitālu un ģimenes locekļu inte-
reses. Tāpēc tīros banku jomas risinājumus 
arvien vairāk papildina arī dažādas konsultā-
cijas – no nodokļu likumu skaidrojumiem 
līdz mantojuma lietu sakārtošanai.
AB.LV kā tirgus līdera statuss uzliek augstus 
standartus, no kuriem nevar būt atkāpju –   
bien ou rien. Lielākais bankas kapitāls ir klien-
tu uzticēšanās – tā ir jāattaisno un jāvairo. H

Romans Surnačovs
AB.LV Produktu attīstības 
pārvaldes vadītājs
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Dāmas un kungi,
godātie Aizkraukles Bankas akcionāri, klienti un sadarbības partneri!

Vērtējot 2009. gada rezultātus, Koncerna un Bankas vadība ir gandarīta par paveikto darbu. 2007. gada nogalē Bankas izvēlētais 
biznesa modelis, kas orientēts uz turīgu klientu un viņiem piederošu uzņēmumu individuālu apkalpošanu, ir veiksmīgs un 
nodrošina pastāvīgu un prognozējamu ienākumu līmeni. Ar lepnumu varam atzīmēt, ka 2009. gadu Banka ir noslēgusi kā lielākā 
privātā banka Latvijā pēc noguldījumu apjoma. 

2009. gada laikā ir nostabilizējies Koncerna un Bankas finanšu sniegums, pieauguši noguldījumi, samazināts kredītportfeļa 
apjoms, kā arī ievērojami uzlaboti kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji. Līdz ar to var secināt, ka Koncerns un Banka ir 
sasnieguši pārskata gadam uzstādītos finanšu mērķus.

2009. gada sākums solīja nopietnu pārbaudījumu turpināšanos gan pasaules, gan Latvijas finanšu sektoram. 2009. gada 
pirmajā ceturksnī savu maksimālo ietekmi sasniedza 2008. gadā aizsākušies negatīvie procesi, tādi kā vērtspapīru tirgus kritums, 
likviditātes deficīts, finanšu institūciju savstarpējā neuzticēšanās. Iepriekš minētie procesi, kas nelabvēlīgi ietekmēja pasaules 
ekonomiku, veicināja uzņēmumu un mājsaimniecību finanšu stāvokļa pasliktināšanos. 

Tomēr jau 2009. gada pavasarī pasaules vadošo valstu makroekonomiskie rādītāji liecināja par pozitīvas attīstības tendencēm 
ekonomikā, ko veicināja pieņemtās ekonomikas stabilizācijas programmas. Uzlabojās arī psiholoģiskais klimats – būtiski 
palielinājās patērētāju uzticība. Šie faktori veicināja optimisma pieaugumu finanšu tirgus dalībnieku vidū, kam sekoja pirmais 
ievērojamais cenu pieaugums vērtspapīru tirgos kopš krīzes sākuma 2008. gadā.

Latvijas ekonomikai aizvadītais gads bija īpašu izaicinājumu gads. 2009. gadā Latvijas tautsaimniecībā bija vērojams
straujš iekšzemes kopprodukta kritums. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2009. gada ceturtajā ceturksnī iekšzemes 
kopprodukta apjoms salīdzināmajās cenās ir samazinājies par 17,7% attiecībā pret 2008. gada atbilstošo periodu. Pārskata gada 
laikā Latvijā ir palielinājies bezdarba līmenis, gada beigās sasniedzot 16% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Iepriekš minētie dati parāda, ka Latvijas ekonomikā joprojām pastāv zināmas nenoteiktības pazīmes, jo daļai investoru ir šaubas 
par valsts spēju pildīt tās uzņemtās saistības un ievērot fiskālo disciplīnu, kā arī veikt nepieciešamās strukturālās reformas, 
īstenojot apstiprinātos ekonomikas atveseļošanas plānus.

Latvijas valdība panāca vienošanos ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas Savienību par finansiāla atbalsta sniegšanu 
Latvijas ekonomikas un finanšu sektora stabilizēšanai. Svarīgākie šīs vienošanās nosacījumi bija valsts budžeta izdevumu 
samazināšana un izmaiņas nodokļu sistēmā, lai palielinātu valsts budžeta ieņēmumus un samazinātu valsts budžeta deficītu. 
Latvijas valdības paveiktais ir vērtējams pozitīvi – vairāki starptautiskie finanšu konsultanti 2009. gada beigās atzina, ka 
pamazām pieaug ārvalstu investoru interese par Latviju.
Latvija ir izpildījusi ārējo aizdevēju nosacījumus aizņēmumu saņemšanai, kuri bija nepieciešami valsts budžeta sabalansēšanai. 
Starpbanku tirgos ir stabilizējušās lata procentu likmes, kas atspoguļo uzticības palielināšanos Latvijai.

Papildu apliecinājums Latvijas makroekonomiskās situācijas stabilizācijai ir patērētāju noskaņojuma izmaiņas, kas pārskata 
gada beigās veicināja nekustamo īpašumu cenu stabilizāciju un pat to kāpumu, kā arī nekustamo īpašumu darījumu skaita pieau-
gumu valstī. Pārskata gada laikā bija vērojama arī Bankas nerezidentu klientu intereses palielināšanās par investīciju iespējām Latvijā.

Par ekonomikas stabilizāciju liecina arī fakts, ka 2009. gada ceturtajā ceturksnī Latvijas iekšzemes kopprodukts ir pieaudzis par 
2,4% salīdzinot ar 2009. gada trešo ceturksni.

2010. gada februārī starptautiskā reitingu aģentūra "Standard & Poor’s" uzlaboja vērtējumu par Latvijas Republikas attīstības 
perspektīvu, mainot to no negatīva uz stabilu.

Šajos sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos Koncerna un Bankas vadība 2009. gadā ir veiksmīgi realizējusi iepriekš plānotos 
pasākumus, optimizējot procesus visās darbības jomās. Tādējādi tika panākta būtiska Koncerna un Bankas finanšu stabilitātes 
rādītāju uzlabošanās:

	 •	 ir	pieaugusi	esošo	klientu	uzticība,	piesaistīti	četri	tūkstoši	jaunu	klientu	un	būtiski	palielināts	noguldījumu	apjoms		
  (Bankā par 22% un Koncernā par 21%);
	 •	 ievērojami	samazināts	kredītportfeļa	apjoms	(Koncernā	un	Bankā	par	11%),	kā	arī	ar	to	saistītie	riski;
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	 •	 2009.	gadā	dzēstas	visas	saistības	sindicēto	aizņēmumu	ietvaros	155	miljonu	eiro	apmērā;
	 •	 būtiski	–	par	15%	Bankā	un	par	11%	Koncernā	–	ir	samazināts	administratīvo	izdevumu	apjoms,	īstenojot	stingrāku		
  izmaksu kontroli un pārvaldību;
	 •	 nodrošināts	augsts	likviditātes	līmenis	2009.	gada	31.	decembrī	Bankā	–	57,53%	(2008.	gada	beigās	41,32%,	FKTK		 	
	 	 noteiktais	minimālais	līmenis	30%)	un	kapitāla	pietiekamības	līmenis	–15,04%	(2008.	gada	beigās	16,09%,	FKTK		 	
  noteiktais minimālais līmenis 8%);
	 •	 atbilstoši	veiktajam	stresa	testam	pieejamā	Bankas	kapitāla	bāze	ļauj	absorbēt	līdz	pat	35	miljonu	latu	papildu		 	
  uzkrājumus kredītportfeļa pasliktināšanās gadījumā, kas būtiski atšķirtos no Koncerna un Bankas šobrīd   
	 	 prognozētās	situācijas	nākotnē,	ņemot	vērā	nodrošinājumu	vērtības	un	kavējumu	tendenču	stabilizācijas	procesu;
	 •	 ārkārtas	negatīvo	prognožu	izvērtējuma	rezultāts	liecina,	ka	Banka	var	uzturēt	likviditātes	rādītāju	virs	noteiktā		 	
  minimālā līmeņa pat gadījumā, ja noguldījumu apjoms samazinātos vairāk nekā par ceturto daļu.

Pateicoties straujam aktivitātes un cenu pieaugumam vērtspapīru tirgū, Koncerna un Bankas vērtspapīru portfeļu vērtība un 
likviditāte ir pieaugusi, atgriežoties 2008. gada pirmskrīzes līmenī.

Koncerna un Bankas vadība uzskata, ka Latvijas ekonomiskās situācijas nenoteiktība nākotnē būtiski neietekmēs uzņēmuma 
darbību un finanšu rādītājus. Pēdējo gadu laikā izveidotais ievērojamais uzkrājumu apjoms nedrošiem parādiem un atzītie 
finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi rada pārliecību, ka ekonomikas krīzes ietekmes rezultāts ir pilnībā 
atspoguļots Koncerna un Bankas finanšu pārskatos.

Koncerna un Bankas vadība uzskata, ka ekonomiskā situācija Latvijā un nenoteiktība par tās turpmāko attīstību Koncernu un 
Banku ietekmēs mazāk nekā tos uzņēmumus, kas darbojas tikai Latvijas iekšējā tirgū, jo nozīmīgs Bankas ienākumu avots ir 
finanšu pakalpojumu eksports un Koncerna un Bankas noguldījumu lielāko daļu veido piesaistītie nerezidentu noguldījumi. 

Būtisks nerezidentu noguldījumu apmēra pieaugums 2009. gadā pierāda klientu uzticību "Aizkraukles bankai" un Latvijas 
finanšu sistēmai kopumā.

Koncerna un Bankas vadība, vērtējot notikumus Latvijā un pasaulē, ir pārliecināta, ka pārskatāmā nākotnē "Aizkraukles banka" 
veiksmīgi turpinās savu darbību, pildīs saistības pilnā apmērā atbilstoši piesardzīgi sastādītajiem finanšu plāniem.

"Aizkraukles	bankas"	darbības	stratēģiju	atzinīgi	novērtējis	starptautiskais	finanšu	žurnāls	"Global	Finance	Magazine",	savā	
apskatā "World’s Best Banks 2009" atzīstot "Aizkraukles banku" par labāko banku Latvijā.

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 
2009.	gada	31.	decembrī	un	2008.	gada	31.	decembrī,	kā	arī	par	2009.	gada	un	2008.	gada	darbības	rezultātiem,	kapitāla	un	
rezervju izmaiņām un naudas plūsmu.

2009. gada beigās Koncernā bija iekļauti šādi Bankas meitas uzņēmumi – ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība "AB.LV 
Capital	Markets",	ieguldījumu	pārvaldes	akciju	sabiedrība	"AB.LV	Asset	Management",	KS	"AB.LV	Transform	Partnership",	
SIA "AB.LV Transform 1", AS "AB Konsultācijas", SIA "New Hanza City" un SIA "Elizabetes 21a".

Finanšu rezultāti
Bankas	aktīvu	apjoms	2009.	gada	31.	decembrī	bija	992	miljoni	latu.	Pārskata	periodā	no	19%	līdz	29%	ir	palielinājusies	Bankas	
neto komisiju ienākumu proporcija kopējā pamatdarbības ienākumu struktūrā, pirms uzkrājumu nedrošiem parādiem 
veidošanas izdevumiem. Banka mērķtiecīgi turpina darbu pie tādu pakalpojumu attīstīšanas, kas neprasa papildus kapitāla 
piesaistīšanu un ļauj nodrošināt stabilu pamatdarbības ienākumu plūsmu. 

2009. gadā būtiski palielinājies Bankas piesaistīto noguldījumu apjoms. Gada laikā noguldījumu apjoms pieaudzis par
155	miljoniem	latu	jeb	22%,	tādējādi	sasniedzot	kopējo	noguldījumu	apjomu	869	miljonu	latu	apmērā.	Tas	ievērojami	
pārsniedza	Bankas	2009.	gada	finanšu	plānā	paredzēto	noguldījumu	apjoma	pieaugumu	5%	apmērā.	

Atbilstoši iepriekš izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem Banka turpināja samazināt kredītportfeļa apjomu. Gada laikā
tas	tika	samazināts	par	67	miljoniem	latu	un	2009.	gada	31.	decembrī	bruto	kredītportfeļa	apjoms	bija	581	miljons	latu.	
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Koncerns	un	Banka	2009.	gada	laikā	ir	atzinuši	uzkrājumus	nedrošiem	kredītu	parādiem	36	miljonu	latu	apmērā	un	pārskata	
gada beigās kopējais uzkrājumu apjoms bija 46 miljoni latu jeb 8% no kopējā kredītportfeļa apjoma. Galvenais akcents
2009. gadā tika vērsts uz Bankas korporatīvo klientu problemātisko kredītu restrukturizāciju.
Klientu noguldījumu apjoma pieaugums un mērķtiecīgi samazinātais kredītportfeļa atlikums 2009. gadā ļāva Bankai pilnībā 
atmaksāt	sindicētos	aizņēmumus	155	miljonu	eiro	apmērā,	saglabājot	augstu	likviditātes	līmeni.

2009. gads Bankai bija veiksmīgs investīciju biznesā, tās parāda vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums sasniedza 22,7%, tā 
vidējais atlikums 2009. gadā bija 90 miljoni latu. Bankas vērtspapīru portfeli pārsvarā veido OECD valstu centrālo valdību, 
kredītiestāžu un privātuzņēmumu parāda vērtspapīri.

Bankas	peļņa	2009.	gadā	pirms	uzkrājumu	izveidošanas	nedrošiem	parādiem	bija	39	miljoni	latu.	Tomēr,	turpinot	īstenot	
konservatīvu un piesardzīgu pieeju kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanai, Banka pirmo reizi desmit gadu laikā ziņo par 
zaudējumiem 19 miljonu latu apmērā, kuri pārsvarā radušies, izveidojot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Šāds piesardzības 
līmenis ir piemērots pašreizējai situācijai Latvijas ekonomikā, ko raksturo iekšzemes kopprodukta kritums un bezdarba 
pieaugums, un tādējādi samazinās iedzīvotāju maksātspēja un kredītu atgūstamā vērtība.

Bankas	kapitāls	un	rezerves	2009.	gada	31.	decembrī	bija	74	miljoni	latu.

2009. gadā Banka nodibināja jaunu uzņēmumu – komandītsabiedrību "AB.LV Transform Partnership". Šis uzņēmums darbojas 
kā holdingkompānija un ir kapitāla daļu turētājs uzņēmumos, kas dibināti ar mērķi pārvaldīt, apsaimniekot un pārdot Bankas 
pārņemtos nekustamos īpašumus, kas iepriekš bija Bankas izsniegto aizdevumu nodrošinājums. Ieguldījuma apjoms jaunajā 
uzņēmumā	ir	45	miljoni	eiro.	

Pakalpojumu pilnveidošana
2009. gadā darbu uzsāka Koncerna pārstāvniecība Uzbekistānā – Taškentā. Iepriekš jau bija izveidotas pārstāvniecības
Krievijā	–	Maskavā	un	Sanktpēterburgā,	Ukrainā	–	Kijevā,	kurai	ir	filiāle	Odesā,	Baltkrievijā	–	Minskā,	Kazahstānā	–	Almati
un Azerbaidžānā – Baku. Gada beigās tika pieņemts lēmums atvērt jaunu pārstāvniecību Tadžikistānā – Dušanbe.
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. 

Pārskata periodā "Aizkraukles banka" kļuva par pirmo un vienīgo banku Baltijas valstīs, kas izsniedz "VISA Infinite" kredītkartes. 
Banka saviem klientiem piedāvā arī "VISA Platinum", "American Express" premium klases kartes – "Platinum" un "Centurion", kā arī 
"MasterCard"	maksājumu	sistēmas	kredītkartes.

2009.	gadā	"Aizkraukles	bankas"	centrālajā	ēkā	Rīgā,	Elizabetes	ielā	23,	tika	atklāta	mūsdienīga	individuālo	seifu	glabātava,	kas	
atbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

Ņemot vērā stabilizācijas un augšupejas tendences pasaules un Latvijas finanšu tirgos, kā arī atsaucoties Latvijas valdības 
aicinājumam bankām sildīt ekonomiku, Banka 2009. gada vidū apstiprināja uzņēmējdarbības kreditēšanas programmu 
turpmākajiem deviņiem mēnešiem. Kopējais finansējuma apjoms, kas tiks novirzīts uzņēmējdarbības kreditēšanai, ir 40 miljoni 
eiro, ko plānots izsniegt līdz 2010. gada pirmā pusgada beigām.

Koncerna un Bankas plāni un ieceres 2010. gadam 
Pārskata periodā Koncerna un Bankas uzmanība galvenokārt bija vērsta uz efektīvu likviditātes un kredītriska pārvaldīšanu 
un mazināšanu. Savukārt 2010. gada galvenais uzdevums būs nodrošināt Koncerna un Bankas darbības paplašināšanu un 
ienesīguma paaugstināšanu, turpinot attīstīt un uzlabot darbības risku pārvaldīšanas metodes.

2010. gadā Koncerna un Bankas vadības uzmanības lokā būs Bankas hipotekārās kreditēšanas programmu ietvaros izsniegto 
kredītu restrukturizācija un klientu kredītu atmaksas iespēju uzlabošana.

2010.	gadā	tiek	plānots	klientu	noguldījumu	apjoma	palielinājums	15%	apmērā.	Bankas	likviditātes	un	brīvo	naudas	līdzekļu	
pieaugums nodrošinās Bankas plānus jaunu kredītu izsniegšanā korporatīvajiem klientiem un investīcijām vērtspapīros, 
piesardzīgi un rūpīgi izvērtējot potenciālos riskus.
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2010. gadā Koncerns un Banka plāno nodibināt jaunu investīciju uzņēmumu, kura mērķis būs veikt ieguldījumus 
perspektīvos uzņēmumos, nodrošinot augstu ienesīgumu un ieguldītā kapitāla atdevi nākotnē.

Sabiedrībai
2009. gadā "Aizkraukles banka" turpināja atbalstīt dažādus sociāli nozīmīgus projektus. 

Ar Bankas atbalstu Rīgā tika organizēta slavenā mākslinieka un modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas 
izstāde, kas guva grandiozu skatītāju atsaucību un kļuva par visapmeklētāko izstādi, kas jebkad notikusi Lietišķās un 
dekoratīvās mākslas muzejā.

Jau tradicionāli "Aizkraukles banka" iesaistījās Latvijas Republikas ārvalstu vēstniecību rīkoto Latvijas Republikas 
proklamēšanas svētku atbalstīšanā Krievijā, Baltkrievijā un Uzbekistānā.

2009.	gada	novembrī	savu	trīs	gadu	jubileju	atzīmēja	korporatīvais	fonds	"AB.LV	Sabiedriskā	labuma	fonds".	Fonda	atbalsta	
jomas ir laikmetīgā māksla, pilsētvides attīstība, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība.

Aizvadītajos	trīs	gados	fonds	ir	atbalstījis	108	projektus,	to	īstenošanai	piešķirot	vairāk	nekā	650	tūkstošus	latu.	Fonds	ir	
atbalstījis gan pazīstamu, gan arī jauno mākslinieku laikmetīgās mākslas izstādes, atbalstīti vairāki desmiti bērniem un 
ģimenēm	draudzīgu	projektu.	Fonds	ir	palīdzējis	Latvijas	bezpeļņas	organizācijām	palielināt	neaizskaramos	kapitālus,	
piesaistīt ziedojumus, saņemt un nodot uzkrāto pieredzi ārvalstu konferencēs un semināros.

Izmantojot izdevību, vēlamies pateikties Bankas klientiem par uzticību un lojalitāti Bankai, kā arī izsakām pateicību Bankas 
darbiniekiem par ieguldīto darbu!

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Krīgers

 

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī
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Bankas padome:

Padomes priekšsēdētājs:  
 Aleksandrs Bergmanis 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
 Jānis Krīgers

Padomes loceklis:
 Vladimirs Kutovojs

Bankas valde:  Apstiprināšanas datums

Valdes priekšsēdētājs:
 Ernests Bernis izpilddirektors (CEO) 27.12.2007.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
 Oļegs Fiļs izpilddirektora vietnieks (dCEO) 27.12.2007.

Valdes locekļi:   
   
 Aleksandrs Pāže atbilstības direktors (CCO) 27.12.2007.
 Rolands Citajevs IT direktors (CIO) 27.12.2007.
 Vadims Reinfelds operāciju direktors (COO) 27.12.2007.
 Edgars Pavlovičs risku direktors (CRO) 27.12.2007.
 Māris Kannenieks finanšu	direktors	(CFO)	 03.04.2008.
 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Krīgers

 

 

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī

Bankas padomes un valdes sastāvs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Bankas padome un valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī par 
Bankas	un	tās	meitas	uzņēmumu	(turpmāk	tekstā	–	Koncerns)	konsolidēto	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 likumdošanas prasībām.

Finanšu	pārskati,	kas	atspoguļoti	no	40.	lappuses	līdz	99.	lappusei,	ir	sagatavoti,	pamatojoties	uz	attaisnojuma	
dokumentiem,	un	sniedz	patiesu	priekšstatu	par	Bankas	un	Koncerna	finanšu	stāvokli	2009.	gada	31.	decembrī	un	
2008.	gada	31.	decembrī,	kā	arī	par	to	2009.	gada	un	2008.	gada	darbības	rezultātiem,	kapitāla	un	rezervju	izmaiņām	un	
naudas plūsmu.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, konsekventi pielietojot Eiropas Savienībā apstiprinātos Starptautiskos 
finanšu pārskatu standartus un tiem atbilstošus uzskaites principus un pamatojoties uz komercdarbības turpināšanas 
principu. Šo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi 
un pamatoti.

Bankas vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par 
krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Bankas vadība ir atbildīga arī par Latvijas 
Republikas	Kredītiestāžu	likuma,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	norādījumu	un	citu	uz	kredītiestādēm	attiecināmu	
Latvijas Republikas likumdošanas prasību ievērošanu.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Krīgers

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī

Paziņojums par Bankas padomes un valdes atbildību

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Koncerns Koncerns Banka Banka

Pielikums 2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Procentu ienākumi 4 40,118 64,550 40,909 64,550

Procentu izdevumi 4 (22,321) (30,413) (22,466) (30,342)

Neto procentu ienākumi 17,797 34,137 18,443 34,208

Komisijas naudas ienākumi 5 15,284 14,667 14,113 13,555

Komisijas naudas izdevumi 5 (2,867) (2,491) (2,696) (2,380)
Neto komisijas naudas ienākumi 12,417 12,176 11,417 11,175
Neto (zaudējumi)/peļņa no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem
un saistībām ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 6 (1,539) 9,276 (1,539) 9,276
Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem 6 891 (1,038) 891 (1,038)
Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 6 9,212 2,660 9,284 2,669
Pārējie ienākumi 2,129 836 628 696
Dividenžu ienākumi 62 34 261 475
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 7 (36,859) (17,729) (36,859) (17,729)

Pamatdarbības ienākumi 4,110 40,352 2,526 39,732
Administratīvie izdevumi 9 (20,641) (23,077) (18,597) (21,784)
Nolietojums (1,815) (1,707) (1,725) (1,664)

Ieguldījumu īpašumu 20 (20) (20) (20) (20)
Pamatlīdzekļu 21 (1,161) (1,257) (1,107) (1,221)
Nemateriālo aktīvu 21 (634) (430) (598) (423)

Pārējie izdevumi (1,971) (1,103) (1,595) (1,406)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas (zaudējumi) (204) (71) (204) (71)
Finanšu	instrumentu	vērtības	samazināšanās	izdevumi 15,17 (3,035) (2,329) (3,035) (2,329)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi 8 (2,154) - (122) -

Pamatdarbības izdevumi kopā (29,820) (28,287) (25,278) (27,254)
Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa aprēķināšanas (25,710) 12,065 (22,752) 12,478
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 3,541 (1,848) 3,532 (1,813)

PĀRSKATA PERIODA (ZAUDĒJUMI)/PEĻŅA (22,169) 10,217 (19,220) 10,665
Pārējais kumulatīvais ienākums:
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas 14,396 (11,441) 14,396 (11,441)
Iekļauts peļņā un zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 
rezultātā

891 (1,084) 891 (1,084)

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī (2,267) 1,879 (2,267) 1,879
Pārējais kumulatīvais ienākums, kopā 13,020 (10,646) 13,020 (10,646)

Kopējais kumulatīvais ienākums (9,149) (429) (6,200) 19
Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa un pārējais kumulatīvais ienākums, kopā 
attiecināms uz:
Bankas akcionāriem (8,338) (395)
Mazākuma	daļu (811) (34)
KS "AB.LV Transform Pratnership" (799) -
SIA "Elizabetes 21a" (12) (31)
AS "AB Konsultācijas" - (3)

Pārskata perioda (zaudējumi)/peļņa uz vienu akciju (0,22) 0,10 (0,19) 0,11

Apvienotais ienākumu pārskats
par 2009. un 2008. gadu

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Krīgers

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Koncerns Koncerns Banka Banka

Pielikums 31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

AKTĪVI LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 13 44,986 57,860 44,986 57,860
Prasības pret kredītiestādēm 14 203,569 174,664 203,537 174,636
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 9,499 4,599 9,499 4,599

 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 15 12 768 12 768
 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 17 52 - 52 -
 Atvasinātie līgumi 16 9,435 3,831 9,435 3,831

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 104,523 35,081 104,523 35,081
 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 15 102,376 31,108 102,376 31,108
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 17 2,147 3,973 2,147 3,973

Kredīti un debitoru parādi 550,580 669,872 553,475 669,870
Kredīti 18 531,444 626,869 534,339 626,867
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 15 19,136 43,003 19,136 43,003

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 505 336 451 274
Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 19  -  - 36,066 3,830
Ieguldījumu īpašumi 20 20,371 19,762 16,622 19,762
Pamatlīdzekļi 21 6,077 6,374 5,747 6,220
Nemateriālie aktīvi 21 3,491 3,449 3,337 3,291
Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības 10 2,024 2,427 1,936 2,363
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 5,458 4,185 5,079 3,850
Pārējie aktīvi 22 26,644 3,462 6,871 1,751
KOPĀ AKTĪVI 977,727 982,071 992,129 983,387

SAISTĪBAS
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 23 1,027 15,690 1,027 15,690
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 16 176 19,238 176 19,238
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 905,096 865,768 912,639 864,504

Termiņsaistības pret kredītiestādēm 23 4,929 112,517 1,958 109,561
 Noguldījumi 24 858,503 712,315 869,017 714,007
Pakārtotās saistības 25 41,664 40,936 41,664 40,936

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1,816 2,128 1,749 2,079
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības 10 15 1 - -
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 22 5 - -
Pārējās saistības 590 1,073 2,456 1,594
KOPĀ SAISTĪBAS 908,742 903,903 918,047 903,105

KAPITĀLS UN REZERVES
Apmaksātais pamatkapitāls 26 15,000 15,000 15,000 15,000
Akciju emisijas uzcenojums 255 255 255 255
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 1,500 1,500 1,500 1,500
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve 88 (12,932) 88 (12,932)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 74,161 63,910 76,459 65,794
Pārskata perioda nesadalītā peļņa (21,358) 10,251 (19,220) 10,665

Attiecināms uz bankas akcionāriem 69,646 77,984 74,082 80,282
Mazākuma	daļa (661) 184 - -

KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES 68,985 78,168 74,082 80,282
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES 977,727 982,071 992,129 983,387

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI 
Aktīvi pārvaldīšanā 28 71,845 18,796 55,796 5,138
Iespējamās saistības 28 16,884 19,322 16,884 19,322
Ārpusbilances saistības pret klientiem 28 10,210 20,429 10,210 20,429

 Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Krīgers

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī

Finanšu stāvokļa pārskats
2009. gada 31. decembrī un 2008. gada 31. decembrī

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Apmaksātais 
pamatkapitāls

Akciju 
emisijas 

uzcenojums
Rezerves 

kapitāls

Pārdošanai 
pieejamo 

finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas 

rezerve
Nesadalītā 

peļņa

Attiecināms 
uz Bankas 

akcionāriem
Mazākuma 

līdzdalība

Kopā 
kapitāls

un rezerve
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

01.01.2008. 15,000 255 1,500 (2,286) 68,910 83,379 215 83,594
2008. gada kumulatīvais ienākums, kopā - - - (10,646) 10,251 (395) (34) (429)
Mazākuma	līdzdalības	palielinājums - - - - - - 3 3
Izmaksātās dividendes par 2007. gadu - - - - (5,000) (5,000) - (5,000)

31.12.2008. 15,000 255 1,500 (12,932) 74,161 77,984 184 78,168
2009. gada kumulatīvais ienākums, kopā - - - 13,020 (21,358) (8,338) (811) (9,149)
Mazākuma	līdzdalības	samazinājums - - - - - - (34) (34)
31.12.2009. 15,000 255 1,500 88 52,803 69,646 (661) 68,985

Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats
par 2009. un 2008. gadu



Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

43

Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats
par 2009. un 2008. gadu

Apmaksātais 
pamatkapitāls

Akciju emisijas 
uzcenojums

Rezerves 
kapitāls

Attiecināms 
uz Bankas 

akcionāriem

Attiecināms 
uz Bankas 

akcionāriem
Kopā kapitāls

un rezerve
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

01.01.2008. 15,000 255 1,500 (2,286) 70,794 85,263
2008. gada kumulatīvais ienākums, kopā - - - (10,646) 10,665 19
Izmaksātās dividendes par 2007. gadu - - - (5,000) (5,000)

31.12.2008. 15,000 255 1,500 (12,932) 76,459 80,282
2009. gada kumulatīvais ienākums, kopā - - - 13,020 (19,220) (6,200)
31.12.2009. 15,000 255 1,500   88 57,239 74,082
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Koncerns Koncerns Banka Banka
2009 2008 2009 2008

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
(Zaudējumi)/peļņa pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas (25,710) 12,065 (22,752) 12,478
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums 1,815 1,707 1,725 1,664
Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 39,013 17,729 36,981 17,729
Ārvalstu valūtas pozīciju nerealizētā (peļņa)/zaudējumi (798) 12,848 (798) 12,839
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos
un saistībās 14,320 44,349 15,156 44,710
Kredītu samazinājums 63,067 42,168 60,170 42,167
Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos vērtības (pieaugums) (4,902) (2,408) (4,902) (2,408)
Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) (169) (141) (177) (178)
Pārējo aktīvu (pieaugums) (23,764) (1,101) (3,646) (1,222)
Prasību pret kredītiestādēm samazinājums/(pieaugums) 4,175 (7,283) 4,176 (7,283)
Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums/(samazinājums) 146,188 (111,462) 155,010 (111,344)
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums 3,776 5,288 3,761 5,338
Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu saistību ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
vērtības (samazinājums)/pieaugums (19,062) 9,809 (19,062) 9,809
Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu (samazinājums) (312) (2,251) (329) (2,234)
Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums (452) (841) 862 (227)
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu
ienākuma nodokļa 182,865 (23,873) 211,019 (22,872)
(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis) (1,478) (5,334) (1,444) (5,156)
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā 181,387 (29,207) 209,575 (28,028)

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde) (150,887) (5,223) (150,887) (5,223)
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana 116,410 9,984 116,410 9,984
Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde) (2,594) (4,275) (1,772) (4,106)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 425 221 3,614 213
Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde) - - (32,236) (1,398)
Koncerna uzņēmuma kapitāla daļu (iegāde) (34) (28) - -
Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā (36,680) 679 (64,871) (530)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 
Pakārtoto saistību piesaistīšana 728 19,815 728 19,815
Dividenžu (izmaksas) (4,999) - (4,999)
Sindicētā aizņēmuma saņemšana 108,935 - 108,935
Sindicētā aizņēmuma (atmaksa) (111,364) (154,682) (111,364) (154,682)
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā (110,636) (30,931) (110,636) (30,931)
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) 34,071 (59,459) 34,068 (59,489)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 176,057 248,364 176,029 248,357
Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 798 (12,848) 798 (12,839)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās * 210,926 176,057 210,895 176,029

* Naudas un tās ekvivalentu sastāvdaļas skatīt 30. pielikumā.

Koncerns Koncerns Banka Banka
2009 2008 2009 2008

Naudas plūsma no saņemtajiem un izmaksātajiem procentiem LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
Saņemtie procenti 31	164 	54,522 31,955 54,522
Izmaksātie procenti (20,271) (25,094) (20,416) (25,034)

Naudas plūsmu pārskats
par 2009. un 2008. gadu
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1.  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 likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus 
Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus. 

Bankas galvenie darbības virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi, norēķinu produkti un finanšu resursu pārvaldīšana.

Finanšu	pārskatu	pielikumos	piemēroti	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	organizācijas	
(OECD). 

Šajos konsolidētajos un Bankas finanšu pārskatos ir uzrādīta finanšu informācija par Banku un tās meitas uzņēmumiem (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 mātes uzņēmums. 

Koncernam	un	Bankai	ir	centrālais	birojs	un	divi	kredītu	centri	Rīgā,	kā	arī	četras	Aizkraukles	Bankas	pārstāvniecības:	
Baltkrievijā	–	Minskā,	Ukrainā	–	Kijevā,	Kazahstānā	–	Almati	un	Tadžikistānā	–	Dušanbe,	kā	arī	sešas	AS	"AB	Konsultācijas"	
pārstāvniecības:	Krievijā	–	Maskavā	un	Sanktpēterburgā,	Azerbaidžānā	–	Baku,	Baltkrievijā	–	Minskā,	Uzbekistānā	–	Taškentā
un Ukrainā – Kijevā, kurai ir filiāle Odesā.
Koncerna konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2009. gadu tika apstiprināti Bankas valdē 2010. gada
23.	februārī.

2009. gada finanšu pārskata pielikumi

Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas 

valsts Reģistrācijas numurs Uzņēmējdarbības nozare

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)
IPAS	AB.LV	Asset	Management LV 40003814724 Finanšu	pakalpojumi 100
IBAS	AB.LV	Capital	Market LV 40003814705 Finanšu	pakalpojumi 100
SIA Elizabetes 21a LV 50003831571 Operācijas ar nekustamo īpašumu 88
AS AB Konsultācijas LV 40003540368 Konsultatīvie pakalpojumi 100
SIA New Hanza City LV 40103222826 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 1 LV 40103193211 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
KS AB.LV Transform Partnership LV 40103260921 Finanšu	pakalpojumi 99,9997
SIA AB.LV Transform Investments LV 40103191969 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 2 LV 40103193033 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA HAAS INVEST LV 40003708394 Operācijas ar nekustamo īpašumu 51,22
SIA	AB.LV	Transform	3 LV 40103193067 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 4 LV 40103210494 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 6 LV 40103237323 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 7 LV 40103237304 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 8 LV 40103240484 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 9 LV 40103241210 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 10 LV 50103247681 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100
SIA AB.LV Transform 11 LV 40103258310 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

Koncerna sastāvs:



Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

46

2.  Piemērotās svarīgākās grāmatvedības metodes
     un uzskaites principi
Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2009. gada un 2008. gada laikā konsekventi pielietotie uzskaites principi.

a)  Atbilstības ziņojums
Šie Koncerna un Bankas finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz likumdošanā noteiktajā kārtībā sastādītajiem
uzskaites reģistriem. Šie uzskaites reģistri ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās 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, 2009. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot 
Standartu grozījumi, kas stājās spēkā pārskata periodā minētās izmaiņas.

Jauno vai grozīto standartu un interpretāciju piemērošana pārskata periodā
ES	pieņemti	un	kopš	2009.	gada	1.	janvāra	spēkā	stājušies	šādi	SFPS	grozījumi	un	SFPIK	interpretācijas:	

SFPS	Nr.	7	"Finanšu	instrumenti:	informācija	sniegšana".	Standarta	grozījumi	izdoti	2009.	gada	martā	un	piemērojami	
pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk. Saskaņā ar šiem grozījumiem jāatklāj papildu informācija
par patiesās vērtības noteikšanu un likviditātes risku. Par visiem finanšu instrumentiem, kas tiek atzīti patiesajā vērtībā, 
jāsniedz informācija par patiesās vērtības novērtējumiem, klasificējot tos pēc novērtēšanā izmantotajiem datiem, izmantojot 
patiesās vērtības trīs līmeņu hierarhiju, kā arī pēc to kategorijām. Turklāt tagad saistībā ar patiesās vērtības novērtējumiem 
patiesās	vērtības	hierarhijas	3.	līmenī	jāatspoguļo	saskaņošana	starp	sākuma	un	beigu	atlikumu,	kā	arī	informācija	par	
nozīmīgu pārnešanu no viena patiesās vērtības hierarhijas līmeņa uz citu. Koncerns pieņēmis šos grozījumus, sākot ar
2009.	gada	1.	janvāri	(skatīt	32.	pielikumu).	Informāciju	par	likviditātes	risku,	kas	atspoguļota	34.	pielikumā,	šie	grozījumi	
būtiski neietekmē.

Pārskata	periodā	grozītās	vai	spēkā	stājušās	SFPS,	SGS	un	SFPIK,	kuras	Koncerns	un	Banka	ir	piemērojusi	un	kurām	nav	
būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem.
  
Grozījumi	SGS	Nr.	1	"Finanšu	pārskatu	sniegšana"	(pārstrādāts).	Saskaņā	ar	1.	SGS	grozījumiem	jāatspoguļo	kapitāla	
pārvaldības mērķi, politika un līdzekļi. Būtiskākās 1R. SGS izmaiņas, kas atspoguļotas šajos finanšu pārskatos, ir nosaukumu 
maiņa	sekojošiem	finanšu	pārskatiem:	"Bilance"	mainīts	uz	"Finanšu	stāvokļa	pārskats",	kā	arī	"Peļņas	vai	zaudējumu	aprēķins"	
uz "Apvienotais ienākumu pārskats". Koncerns un Banka, atbilstoši 1R. SGS prasībām "Peļņas vai zaudējumu pārskatu" un cita 
kumulatīvā ienākuma apjomu atspoguļo vienā apkopotajā "Apvienotajā ienākumu pārskatā". Informācija par kumulatīvā 
ienākuma apjomu tiek iekļauta arī "Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā".

Grozījumi	SGS	Nr.	23	"Aizņēmumu	izmaksas".	Grozījumi	izslēdz	visu	aizņēmumu	izmaksu	norakstīšanu	peļņā	vai	zaudējumos	
un nosaka, ka visas aizņēmumu izmaksas ir jākapitalizē, ja tās ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstoša aktīva iegādi, 
rekonstrukciju vai ražošanu. Šie grozījumi neietekmē Koncerna finanšu stāvokli vai darbības rezultātus.

SFPIK	9.	interpretācija	"Atvasināto	instrumentu	otrreizējā	atzīšana"	un	SGS	Nr.	39	"Finanšu	instrumenti:	atzīšana	un	
novērtēšana". Izmaiņas saistītas ar nepieciešamību izvērtēt iekļautā atvasinātā finanšu instrumenta atzīšanu atsevišķi no 
pamata līguma gadījumā, ja uzņēmums veic finanšu instrumenta pārklasifikāciju no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Šāds novērtējums veicams, pamatojoties uz apstākļiem, kas ir bijuši spēkā 
dienā, kad uzņēmums pirmoreiz kļuvis par līgumslēdzēju pusi, vai dienā, kad veikti jebkādi līguma grozījumi, kas būtiski 
ietekmē	ar	līgumu	saistītās	naudas	plūsmas.	SGS	Nr.	39	tagad	nosaka—ja	ieguldīto	atvasināto	finanšu	
instrumentu nevar ticami novērtēt, visu hibrīda (kombinēto) instrumentu joprojām jāklasificē kā finanšu instrumentu 
patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos. Šo grozījumu pieņemšana Koncerna finanšu stāvokli un darbības 
rezultātus neietekmēja.

SFPIK	13.	interpretācija	"Programmas,	kuras	vērstas	uz	klientu	piesaistīšanu".	Saskaņā	ar	šo	interpretāciju	klientu	lojalitātes	
bonuspunkti tiek uzskaitīti kā atsevišķa tā pārdošanas darījuma komponente, kura ietvaros tie piešķirti, līdz ar to daļa no 
saņemtās atlīdzības patiesās vērtības tiek attiecināta uz bonuspunktiem un attiecīgo ieņēmumu atzīšana tiek atlikta uz
periodu, kad šie bonuspunkti tiek izmantoti. Šīs interpretācijas pieņemšana Koncerna finanšu stāvokli un darbības
rezultātus neietekmēja. 
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SFPIK	16.	interpretācija	"Neto	ieguldījumu	risku	ierobežošana	ārvalstu	darījumos".	Šī	interpretācija	piemērojama	pēc	
tās	spēkā	stāšanās.	SFPIK	16.	interpretācija	sniedz	norādījumus	riska	ierobežošanas	uzskaitei,	kurš	izriet	no	ieguldījuma	
darbībās ārvalstīs. Līdz ar to tā sniedz norādījumus to ārvalstu valūtas risku identificēšanai, kam piemērojama ārvalstu 
valūtas riska ierobežošanas uzskaite, kas izriet no ieguldījuma darbībās ārvalstīs, kā arī par to, kas koncernā var būt to riska 
ierobežošanas instrumentu turētājs, kuri ir neto ieguldījumu ārvalstu darbībās riska ierobežotāji, lai tiem varētu piemērot 
riska ierobežošanas uzskaiti, un par to, kā uzņēmumam jānosaka ārvalstu valūtas guvumu vai zaudējumu apmērs gan 
saistībā ar ieguldījumiem, gan riska ierobežošanas instrumentiem, kas pēc ieguldījumu atsavināšanas jāpārvērtē. Šīs 
interpretācijas pieņemšana Koncerna finanšu stāvokli un darbības rezultātus neietekmēja.
 
SFPS	Nr.	8	"Darbības	segmenti".	SFPS	nosaka	informācijas	uzrādīšanas	pamatprincipus	par	darbības	segmentiem	dalījumā	
pa struktūrvienībām, kuras vadība uzrauga, pieņemot lēmumus attiecībā uz pamatdarbības jautājumiem. Atbilstoši šī 
SFPS	prasībām,	informāciju	par	darbības	segmentiem	obligāti	ir	jāatklāj	uzņēmumiem,	kuru	pašu	kapitāla	instrumenti	vai	
parāda vērtspapīri ir publiskajā apgrozībā. Koncerna un Bankas akcijas un obligācijas nav publiskajā apgrozībā, līdz ar to 
šajos konsolidētajos finanšu pārskatos nav atklāta informācija par Koncerna un Bankas darbības segmentiem.

Standarti un interpretācija, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā
Finanšu	pārskatu	sastādīšanas	brīdī	sekojoši	standarti	un	interpretācijas	ir	izdoti,	bet	stāsies	spēkā	pārskata	periodos	pēc	
2010. gada 1. janvāra un kurus Koncerns nav piemērojis ar agrāku datumu: 

Grozījumi	SFPS	Nr.	2	"Maksājumi	ar	akcijām"	(spēkā	pēc	pieņemšanas	ES,	bet	ne	ātrāk	kā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	
kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi sniedz skaidrojumus par jomu un uzskaiti gadījumos, kad par koncerna 
veiktajiem maksājumiem ar akcijām norēķini tiek veikti naudā. Šie grozījumi neietekmēs Koncerna finanšu stāvokli vai 
darbības rezultātus, jo Koncerns nav veicis šādus maksājumus ar akcijām.

Grozījumi	SFPS	Nr.	3	"Uzņēmējdarbības	apvienošana"	un	SGS	Nr.	27	"Konsolidētie	un	atsevišķie	finanšu	pārskati"
(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	kas	sākas	2009.	gada	1.	jūlijā	vai	vēlāk).	SFPS	Nr.	3	jaunajā	redakcijā	ieviestas	
vairākas izmaiņas uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaitē, kas ietekmēs atzītās nemateriālās vērtības apmēru, tā
perioda pārskatā atspoguļotos rezultātus, kurā notikusi uzņēmuma iegāde, kā arī nākamo periodu pārskatos uzrādītos 
rezultātus. SGS Nr. 27 jaunā redakcija nosaka, ka izmaiņas līdzdalībā meitas uzņēmumu 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. Bez tam šī standarta jaunā redakcija maina arī meitas uzņēmuma zaudējumu 
uzskaiti, kā arī kontroles pār meitas uzņēmumu zaudēšanas uzskaiti. Saistībā ar iepriekš minētajām izmaiņām tika 
veikti grozījumi arī šādos standartos: SGS Nr. 7 "Naudas plūsmas pārskati", SGS Nr. 12 "Ienākuma nodokļi", SGS Nr. 21 
"Ārvalstu	valūtas	kursu	izmaiņu	ietekme",	SGS	Nr.	28	"Ieguldījumi	asociētajos	uzņēmumos"	un	SGS	Nr.	31	"Līdzdalība	
kopuzņēmumos". Šie grozījumi neietekmēs Koncerna finanšu stāvokli vai darbības rezultātus, jo Koncerns nav veicis 
uzņēmējdarbības apvienošanu.

SFPS	Nr.	9	"Finanšu	instrumenti"	(spēkā	pēc	pieņemšanas	ES,	bet	ne	ātrāk	kā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	kas	sākas	
2013.	gada	1.	janvārī	vai	vēlāk).
SFPS	Nr.	9	ar	laiku	aizstās	SGS	Nr.	39.	SGSP	ir	izdevusi	pirmo	šī	standarta	daļu,	nosakot	jaunu	finanšu	aktīvu	klasifikāciju
un novērtēšanas principus. Koncerns vēl nav izvērtējis šīs standarta ieviešanas ietekmi.

Grozījumi SGS Nr. 24 "Informācijas atklāšana par saistītajām personām" (spēkā pēc pieņemšanas ES, bet ne ātrāk kā 
attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumos vienkāršota jēdziena "saistītā 
persona" definīcija, precizējot tā nozīmi un novēršot neskaidrības. Grozījumos paredzēts arī daļēji no informācijas 
sniegšanas atbrīvot ar valsts sektoru saistītus uzņēmumus un organizācijas. Šie grozījumi neietekmēs Koncerna finanšu 
stāvokli vai darbības rezultātus, tomēr tie var ietekmēt informācijas atklāšanu par saistītajām personām.

Grozījumi	SGS	Nr.	32	"Finanšu	instrumenti:	informācijas	sniegšana"	–	"Tiesību	klasifikācija"	(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	
periodiem, kas sākas 2010. gada 1. februārī vai vēlāk).
Grozījumi maina jēdzienu "finanšu saistības", izslēdzot atsevišķas tiesības, iespēju līgumus un garantijas. Šie grozījumi 
neietekmēs Koncerna finanšu stāvokli vai darbības rezultātus, jo Koncernam nav šādu instrumentu.

Grozījumi	SGS	Nr.	39	"Finanšu	instrumenti:	atzīšana	un	novērtēšana"	–	"Attiecināmie	pret	risku	nodrošinātie	posteņi"	
(spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi attiecas uz vienpusēja riska 
noteikšanu pret risku nodrošinātajā postenī, kā arī uz inflācijas kā ierobežota riska vai tā daļas noteikšanu atsevišķās 
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situācijās.	Minētie	grozījumi	paskaidro,	ka	uzņēmums	drīkst	noteikt	zināmu	finanšu	instrumenta	patiesās	vērtības	izmaiņu	
daļu	vai	ar	to	saistītās	naudas	plūsmas	izmaiņu	daļu	kā	pret	risku	nodrošinātu	posteni.	Minētie	grozījumi	neietekmēs	
Koncerna finanšu stāvokli vai rezultātus, jo Koncerns nav veicis šādu risku ierobežošanu.

2009. gadā veiktie ikgadējie uzlabojumi SFPS
2008. gada maijā un 2009. gada aprīlī SGS Padome izdeva standartu grozījumu apkopojumus – galvenokārt, lai novērstu 
neatbilstības un precizētu tekstus. Katram standartam ir savi pārejas noteikumi. Otro apkopojumu, kas izdots 2009. gada 
aprīlī, vēl jāapstiprina ES. Tālāk tekstā minēto grozījumu (kas visi vēl nav pieņemti) piemērošanas ietekmē var mainīties 
Koncerna	grāmatvedības	politika,	taču	Koncerna	finanšu	stāvokli	vai	darbības	rezultātus	tas	neietekmēs:

	 •	 SFPS	Nr.	5	"Pārdošanai	turēti	ilgtermiņa	ieguldījumi	un	pārtrauktas	darbības".	Precizē,	ka	saistībā
  ar ilgtermiņa ieguldījumiem un atsavināšanas grupām, kas klasificētas kā turētas pārdošanai, jāsniedz
	 	 tikai	tā	informācija,	kas	prasīta	SFPS	Nr.	5.	Citos	SFPS	noteiktās	prasības	informācijas	atklāšanai
  piemērojamas tikai tādā gadījumā, ja tas īpaši noteikts attiecībā uz šādiem ilgtermiņa ieguldījumiem
  vai pārtrauktām darbībām.
	 •	 SFPS	Nr.	8	"Darbības	segmenti".	Precizē,	ka	par	segmentu	ir	jānorāda	tikai	tie	aktīvi	un	saistības,	kas	ir	iekļautas			
  segmenta aktīvu un segmenta saistību rādītājos, kurus izmanto galvenais darbībaslēmumu pieņēmējs.
	 •	 SGS	Nr.	7	"Naudas	plūsmas	pārskati":	skaidri	nosaka,	ka	tikai	aktīva	atzīšanas	rezultātā	radušās	izmaksas	var	tikt			
  klasificētas kā naudas plūsma no ieguldīšanas darbības;
	 •	 SGS	Nr.	36	"Aktīvu	vērtības	samazināšanās".	Grozījums	paskaidro,	ka	lielākā	vienība,	uz	kuru	pirms	apvienošanas		
  finanšu pārskata sagatavošanas nolūkā drīkst attiecināt uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūto nemateriālo  
	 	 vērtību,	ir	darbības	segments,	kā	definēts	SFPS	Nr.	8.

Tālāk	minēto	standartu	grozījumi,	kas	izriet	no	SFPS	uzlabojumiem,	nekādi	neietekmēs	ne	Koncerna	un	Bankas	
grāmatvedības politiku, ne tā finanšu stāvokli vai darbības rezultātus:

	 •		 SFPS	Nr.	2	"Maksājumi	ar	akcijām";
	 •	 SGS	Nr.	1	"Finanšu	pārskatu	sniegšana";
	 •	 SGS	Nr.	17	"Noma";
	 •	 SGS	Nr.	38	"Nemateriālie	ieguldījumi";
	 •	 SGS	Nr.	39	"Finanšu	instrumenti:	atzīšana	un	novērtēšana";
	 •	 SFPIK	9.	interpretācija	"Iegulto	atvasināto	finanšu	instrumentu	pārvērtēšana";
	 •	 SFPIK	16.	interpretācija	"Neto	ieguldījumu	risku	ierobežošana	ārvalstu	darījumos".

SFPIK	12.	interpretācija	"Pakalpojumu	koncesijas	līgumi"	(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	kas	sākas	2009.	gada	25.	
martā vai vēlāk). Šī interpretācija attiecas uz pakalpojumu koncesionāriem un paskaidro, kā uzskaitē atspoguļojamas no 
pakalpojumu koncesijas izrietošās tiesības un pienākumi. Neviens Koncerna uzņēmums nav koncesionārs, tādējādi šī 
interpretācija Koncerna finanšu pārskatus neietekmē.

SFPIK	14.	interpretācija	"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). Grozījumā mainīta avansā veikto nākotnes iemaksu 
uzskaites kārtība, ja pastāv minimālā finansējuma prasības. Šis grozījums konsolidētos finanšu pārskatus neietekmēs, jo 
Koncernam nav fiksēto pabalstu aktīvu.

SFPIK	17.	interpretācija	"Nenaudas	aktīvu	sadale	īpašniekiem	(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	kas	sākas	2009.	gada
31.	oktobrī	vai	vēlāk).	Šajā	interpretācijā	sniegtas	pamatnostādnes	pareizai	grāmatvedības	uzskaitei,	ja	uzņēmums	kā	
dividendes	saviem	īpašniekiem	sadala	citus	aktīvus,	izņemot	naudu.	SFPIK	17.	interpretācija	neietekmēs	konsolidētos	finanšu	
pārskatus, jo Koncerns saviem īpašniekiem nepiešķir nenaudas aktīvus.

SFPIK	18.	interpretācija	"Klientu	aktīvu	pārvedumi"	(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	kas	sākas	2009.	gada	1.	jūlijā	
vai vēlāk). Šī interpretācija sniedz norādījumus, kā uzskaitīt līgumus, saskaņā ar kuriem uzņēmums saņem no klienta 
pamatlīdzekļus, kuri uzņēmumam pēc tam jāizmanto vai nu lai pievienotu klientu tīklam, vai lai nodrošinātu klientam 
pastāvīgu	preču	vai	pakalpojumu	(piemēram,	elektrības,	gāzes	vai	ūdens)	piegādi.	SFPIK	18.	interpretācija	neietekmēs	
konsolidētos finanšu pārskatus, jo Koncernam nav šādu līgumu.
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SFPIK	19.	interpretācija	"Finanšu	saistību	dzēšana	ar	pašu	kapitāla	instrumentiem"	(spēkā	attiecībā	uz	pārskata	periodiem,	
kas sākas 2010. gada 1. aprīlī vai vēlāk). Šī interpretācija sniedz norādījumus, kā uzskaitīt finanšu saistību dzēšanu ar pašu 
kapitāla	instrumentiem.	SFPIK	19.	interpretācija	neietekmēs	konsolidētos	finanšu	pārskatus,	jo	Koncernam	nav	šādu	darījumu.

Svarīgākās grāmatvedības aplēses un pieņēmumi
Sagatavojot	finanšu	pārskatu	saskaņā	ar	ES	apstiprinātajiem	SFPS,	vadībai	jāveic	zināmas	aplēses	un	pieņēmumi,	kas	
ietekmē atsevišķus finanšu stāvokļa pārskatā un apvienotajā ienākumu pārskatā atspoguļoto posteņu atlikumus, kā arī 
iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās 
aplēses. Šādas aplēses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai pieejamo ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem 
un darbībām. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. Būtiskākās aplēses 
un pieņēmumi attiecas uz pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu nolietojuma likmēm, uzkrājumu 
apjoma noteikšanu, ķīlas vērtības noteikšanu, finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšanu, kā arī 
ieguldījumu īpašumu vērtības noteikšanu.

b)  Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti tūkstošos latu (LVL ’000), ja vien nav norādīts citādi. 

Konsolidētie un Bankas atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz sākotnējās vērtības pamatprincipu, 
izņemot	aktīvus	un	saistības,	kas	uzrādīti	to	patiesajā	vērtībā	(skat.	32.	pielikumu).	

Finanšu	pārskatos	par	naudas	vienību	lietota	Latvijas	Republikas	nacionālā	naudas	vienība	lats,	ja	vien	nav	norādīts	citādi,	
kas ir Bankas funkcionālā un uzrādīšanas valūta.

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

Pārskata perioda beigu datums USD EUR RUB
2009.	gada	31.	decembrī 0,489 0,7028 0,0164
2008.	gada	31.	decembrī 0,495 0,7028 0,0171

Finanšu	pārskatu	pielikumos	iekavās	sniegtā	informācija	atbilst	salīdzinošiem	2008.	gada	rādītājiem,
ja vien nav norādīts citādi.

Kā	minēts	Koncerna	un	Bankas	padomes	un	valdes	ziņojumā	(no	34.	līdz	100.	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	noslēdzās	2009.	gada	31.	decembrī,	sagatavoti,	
pieņemot, ka Koncerns un Banka savu darbību turpinās arī nākotnē, konsekventi piemērojot Eiropas Savienībā pieņemtos 
Starptautiskos	finanšu	pārskatu	standartus	un	FKTK	Banku,	ieguldījumu	brokeru	sabiedrību	un	ieguldījumu	pārvaldes	
sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumus.

c)  Konsolidācija
Konsolidētie	finanšu	pārskati	ietver	visus	meitas	uzņēmumus,	kas	atrodas	mātes	uzņēmuma	kontrolē.	Meitas	uzņēmumi	
tiek ietverti konsolidācijā sākot ar brīdi, kad kontrole nonāk mātes uzņēmuma rīcībā, un tiek izslēgti no konsolidācijas brīdī, 
kad šī kontrole tiek izbeigta. 
Kontrole pastāv, ja mātes uzņēmums kontrolē vairāk nekā pusi meitas uzņēmuma balsstiesību vai ja mātes uzņēmums 
spēj noteikt meitas uzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības politikas un ja mātes uzņēmums kontrolē meitas 
uzņēmumu valdes lielākās daļas iecelšanu vai atstādināšanu. 

Bankas un tās meitas uzņēmuma finanšu pārskati tiek konsolidēti Koncerna finanšu pārskatos pēc pilnas konsolidācijas 
metodes, apvienojot līdzīga veida aktīvus un saistības perioda beigās, kā arī ienākumus un izdevumus. Konsolidācijas 
nolūkos Koncerna uzņēmumu savstarpējie atlikumi un darījumi, ieskaitot procentu ienākumus un izdevumus,                    
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kā arī nerealizētā peļņa un zaudējumi no darījumiem, Koncerna 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	apvienotajā	ienākumu
pārskatā, savukārt kapitāla daļa – konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā atsevišķi no mātes uzņēmuma kapitāla daļām.

Bankas meitas uzņēmumi ievēro Bankas politikas un risku ierobežošanas metodes.

Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā līdzdalība meitas uzņēmumu pamatkapitālā tiek uzskaitīta atbilstoši izmaksu metodei. 

Konsolidētajā finanšu pārskatā meitas uzņēmuma iegādes cena tiek attiecināta uz šī radniecīgā uzņēmuma aktīvu un 
saistību, kā arī iespējamo saistību patiesajām vērtībām iegādes brīdī. Iegādes 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	instruments,	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 uzņēmumam ir vai var būt pienākums saņemt mainīgu skaitu 
paša uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu, vai atvasināts un par to norēķināsies vai var norēķināties citādi, kā apmainot fiksētu 
naudas vai cita finanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam uzņēmuma pašu 
kapitāla instrumenti nav instrumenti, kas paši ir līgumi uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu saņemšanai vai piegādei nākotnē. 

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 norēķināties citādi, kā apmainot fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva summu pret 
fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam uzņēmuma pašu kapitāla instrumenti nav instrumenti, kas 
paši ir līgumi uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu saņemšanai vai piegādei nākotnē.

Finanšu	aktīvi	vai	saistības	tiek	atzīti	bilancē	tikai	un	vienīgi	brīdī,	kad	Koncerns	vai	Banka	kļūst	kā	līgumslēdzēja	puse	saskaņā	ar	
instrumenta līguma nosacījumiem. 
Finanšu	aktīvu	atzīšana	tiek	pārtraukta	tikai	tad,	ja	ir	beigušās	līgumā	noteiktās	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.

Finanšu	aktīvu,	izņemot	kredītu	nebankām,	pirkšanas	un	pārdošanas	darījumu	atzīšana	un	atzīšanas	pārtraukšana	bilancē	tiek	
atspoguļota norēķinu dienā. Kredītus nebankām bilancē atspoguļo 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 vispārpieņemtiem 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, patiesā vērtība tiek 
noteikta, izmantojot vairākus vērtēšanas modeļus – gan diskontētās 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	atspoguļots	32.	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 apvienotajā 



Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

51

ienākumu pārskatā saskaņā ar efektīvās procentu likmes metodi. 
Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī, 
izņemot komisijas ieņēmumus/izdevumus, kas tieši attiecināmi uz finanšu aktīviem/saistībām, kas tiek uzrādītas 
amortizētajā vērtībā – šiem aktīviem/saistībām komisijas ieņēmumi/izdevumi tiek iekļauti efektīvās procentu likmes 
aprēķinā.
Komisijas naudas ienākumi, ko ietur vienu reizi gadā par visu pārskata periodu, apvienotajā ienākumu pārskatā 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 rezultātā iegūtā
peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti apvienotajā ienākumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas
pozīcijas pārvērtēšanas.

h)  Kredīti un debitoru parādi 
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu 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		 	 	
  pārvērtēšanu 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 nedrošiem 
parādiem (vērtības samazinājums) kā parādīts 7. pielikumā. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti apvienotajā 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. Kredīti un debitoru parādi ir kredīti 
klientiem un parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Parāda vērtspapīru ar fiksēto ienākumu iekļaušanu šajā portfelī 
nosaka atsevišķa Bankas politika.
Šo finanšu pārskatu vajadzībām no finanšu nomas līgumiem izrietošās prasības ir klasificētas kā kredīti. 
Kredīti un debitoru parādi portfelī iegādātie vērtspapīri tiek turēti paredzamajā nākotnē vai līdz dzēšanai, ar mērķi gūt 
ienākumus no kupona un pamatsummas maksājumiem.

i)  Pārdošanai pieejamais portfelis
Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus Koncerns un Banka iegādājas, lai turētu nenoteiktu laiku un gūtu procentu ienākumus 
un/vai peļņu no vērtspapīru cenas pieauguma. Pārdošanai pieejamajā portfelī tiek iekļauti parāda vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu, akcijas un ieguldījumi fondos.

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās vērtības, ieskaitot tiešās darījuma izmaksas un arī 
turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā. Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezultāts tiek atspoguļots kapitālā un rezervēs 
kā	pārdošanai	pieejamo	vērtspapīru	patiesās	vērtības	pārvērtēšanas	rezerve.	Finanšu	aktīvus,	kuriem	nav	pieejama	kotēta	
cena un kuru patieso vērtību nav iespējams ticami noteikt, izmantojot citus modeļus, Koncerns un Banka novērtē pēc 
pašizmaksas.

Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem, kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), pakāpeniski amortizē diskonta (prēmijas) 
summu, izmantojot efektīvo procentu likmi. Amortizētās summas tiek iekļautas apvienotajā ienākumu pārskatā kā 
procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem.

Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no pārdošanai pieejamo vērtspapīru atsavināšanas, un līdz atsavināšanas brīdim
uzkrātā patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve tiek iekļauti apvienotajā ienākumu pārskata postenī "Neto realizētā
peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem".
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Pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri tiek iedalīti divos portfeļos: 

	 •	 likviditātes	portfelis,	kura	mērķis	ir	izveidot	Bankas	likviditātes	rezervi	ar	minimālu	procentu	risku	un	kredītrisku;
	 •	 investīciju	uz	nenoteiktu	laiku	portfelis,	kura	mērķis	ir	gūt	maksimālu	peļņu	no	investīcijām	finanšu	aktīvos	ilglaicīgā	periodā.

j)  Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā
    vai zaudējumos  
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos ir aktīvi, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā. 
Tirdzniecības nolūkā iegādātie finanšu aktīvi tiek iekļauti tirdzniecības portfelī. Tirdzniecības portfeļa vērtspapīrus ar fiksētu 
ienākumu Koncerns un Banka tur pārdošanas nolūkā un/vai iegādājas ar mērķi tuvākajā laikā gūt peļņu no gaidāmās starpības 
starp to pirkšanas un pārdošanas cenu. Šajā portfelī iekļaujamos finanšu aktīvus un saistības nosaka atsevišķa Bankas politika.

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā 
vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru 
pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai vērtībai, un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru atsavināšanas, tiek iekļauti 
apvienotajā ienākumu pārskata postenī "Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos".

k)  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 vērtības. Ienākumi no finanšu nomas tiek atzīti visa nomas līguma garumā, 
nodrošinot vienlīdzīgu un regulāru atdevi no neatmaksātās summas.
Maksājumi,	kas	izriet	no	aktīvu	nomas,	tiek	iekļauti	peļņā	vai	zaudējumos	visa	nomas	līguma	laikā,	izmantojot	lineāro	metodi.

l)  Atvasinātie finanšu instrumenti
Koncerns un Banka ikdienas uzņēmējdarbībā izmanto atvasinātos finanšu instrumentus – valūtas mijmaiņas līgumus, biržas 
vērtspapīru un ārvalstu valūtas nākotnes līgumus, kā arī ārpusbiržas valūtas maiņas nākotnes līgumus.
Iegādātie atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti pēc iegādes cenas un atzīšanas dienā un turpmāk pārvērtēti to patiesajā 
vērtībā un atspoguļoti atsevišķā finanšu stāvokļa pārskata postenī "Atvasinātie līgumi" attiecīgi gan aktīvos, gan saistībās. 
Patiesā vērtība tiek noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai diskontētās naudas plūsmas modeļiem. Atvasināto finanšu 
instrumentu pārvērtēšanas rezultātā radusies pelņa vai zaudējumi tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskata postenī
"Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos".

m)  Ārpusbilances finanšu darījumi
Ikdienas komercdarbībā Koncerns un Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu un kredītlīniju 
piešķiršanu, garantiju un galvojumu izsniegšanu, kā arī akreditīvu noformēšanu. Šiem darījumiem nav raksturīga ekonomisko 
labumu aizplūde no Bankas, tādēļ tie netiek uzskaitīti kā Bankas saistības. Šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti finanšu pārskatos 
ārpusbilances saistības attiecīgo līgumu noslēgšanas brīdī. Uzkrājumu veidošanas principi ārpusbilances finanšu darījumiem ir 
atbilstoši n) skaidrojumā aprakstītajiem uzkrājumu veidošanas principiem nedrošiem parādiem.

n)  Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, 
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Koncerna, 
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. 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 novērtējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. 

Uzkrājumi finanšu aktīviem un ārpusbilances saistībām
Par nedrošiem parādiem tiek uzskatīti finanšu aktīvi un ārpusbilances saistības, par kuru procentu un pamatsummas atmaksas 
iespējamību vai par citu līguma nosacījumu izpildi, kuru rezultātā var notikt ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana, 
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Koncerna un Bankas vadībai noteikto monitoringa 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	ievērošanu	un	FKTK	noteikto	riska	darījumu	lieluma
ierobežojuma ievērošanu.

Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti tikai pastāvošiem kredītu zaudējumiem, kā arī zaudējumiem no vērtības samazināšanās, 
kas ir "radušies, bet nav zināmi". Portfeļa uzkrājumu apjomi tiek noteikti, ņemot vērā vēsturisko informāciju par grupā 
esošo kredītu zaudējumu 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, kas paredzētas kredītu atmaksai. Izstrādātā metodika dod iespēju katru kredītu
grupu saistīt ar pagātnes zaudējumu pieredzes informāciju kredītu aktīvu grupām ar līdzīgiem raksturlielumiem
un atbilstošiem tirgus noteiktiem datiem, kas atspoguļo pašreizējos apstākļus.
 
Atzīstot parādu par nedrošu, tam tiek izveidoti uzkrājumi novērtētās neatgūstamās 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, nelabvēlīgus 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	zaudējumi	var	atšķirties	no	to	pašreizējām	aplēsēm.	Kredīta	nodrošinājumam	pieņemtās	ķīlas	
vērtība tiek noteikta, balstoties uz tās iespējamo realizācijas vērtību. Šī vērtība tiek ņemta vērā, nosakot paredzamo 
naudas plūsmu un attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrājumu lielumu.

Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārskatīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas nepieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu, 
attiecīgās izmaiņas uzkrājumu apjomā tiek atspoguļotas pārskata perioda apvienotajā ienākumu pārskatā. Koncerna
un Bankas vadība, pamatojoties uz tai pieejamo informāciju un zināmajiem faktiem, ir piesardzīgi izvērtējusi
iespējamos kredītu zaudējumus un uzskata, ka šajos finanšu pārskatos atspoguļotie uzkrājumi nedrošiem parādiem
ir pietiekami.

Ja izsniegtos kredītus nav iespējams atgūt, tos noraksta ārpusbilances kontos, vienlaicīgi samazinot uzkrājumu nedrošiem 
parādiem. Kredīti netiek norakstīti, kamēr nav veikti visi nepieciešamie juridiskie pasākumi un noteikts zaudējumu galīgais apjoms.

Pārskata periodā tika pilnveidota uzkrājumu nedrošiem parādiem metodoloģija. Tika atjaunotas uzkrājumu likmes 
privātpersonu hipotekāro kredītu portfelim, kā arī pilnveidota portfeļa uzkrājumu veidošanas metodoloģija biznesa 
kredītiem. Uzkrājumu likmes privātpersonu mājokļu kredītiem, kuriem vērojama kvalitātes pasliktināšanās, tika
noteiktas, ņemot vērā nodrošinājuma vērtības krišanos. Biznesa kredītiem tika noteiktas viendabīgās kredītu
grupas, kas ļauj identificēt problemātiskos kredītus. Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti atbilstoši šīm viendabīgajām
kredītu grupām.

Koncerns/Banka regulāri izvērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka finanšu aktīvu vai aktīvu grupas vērtība būtu 
samazinājusies. Kā objektīvi pierādījumi pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu nozīmīgam un ilgstošam vērtības 
samazinājumam, pēc Koncerna un Bankas vadības aplēsēm, ir patiesās vērtības kritums vairāk par 20% no iegādes 
vērtības vai ja tas ilgst vismaz vienu finanšu gadu. Pastāvot šādiem pierādījumiem, kopējos zaudējumus, kurus veido 
atšķirība starp iegādes izmaksām un pašreizējo patieso vērtību, atskaitot iepriekš apvienotajā ienākumu pārskatā atzītos 
zaudējumus no vērtības samazināšanās, pārklasificē no pašu kapitāla uz apvienoto ienākumu pārskatu. 
Zaudējumus no vērtības samazināšanās, kas atzīti apvienotajā 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 apvienotajā ienākumu 
pārskatā, šos zaudējumus atceļ, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

o)  Nemateriālie aktīvi 
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais programmnodrošinājums, kas nav datortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un 
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas 
laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nemateriālajiem aktīviem Koncerns un Banka ir piemērojuši nolietojuma gada likmi 20%.
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p)  Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Nolietojums tiek aprēķināts 
visā pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Pamatlīdzekļiem un nomātā īpašuma 
uzlabojumiem to celtniecības vai sagatavošanas laikā nolietojums netiek aprēķināts. Zemes vērtība nav pakļauta 
nolietojuma aprēķinam.

Koncerns un Banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:

Pamatlīdzekļu veids Gada likme
Ēkas un īpašuma uzlabojumi 5,5%
Transporta līdzekļi 20%
Datortehnika un programmnodrošinājums 16—33%
Biroja aprīkojums 10					—33%

Pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumi tiek iekļauti apvienotajā ienākumu pārskatā to rašanās brīdī. Nomātā īpašuma 
uzlabojumi tiek kapitalizēti un turpmāk amortizēti visā atlikušajā nomas līguma laikā, izmantojot lineāro metodi.

q)  Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme un ēkas, nepabeigto ieguldījuma īpašuma attīstības projekta izmaksas, kuras Koncerns 
un Banka neizmanto savām vajadzībām un kuras tiek turētas ar galveno mērķi gūt nomas un īres ienākumus, 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 īpašumu 
gada	nolietojuma	likme	ir	5%.

r)  Darbinieku materiālie labumi
Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas un pabalstus, 
tiek iekļauti apvienotajā ienākumu pārskatā administratīvajos izvedumos 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.

s)  Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	nodokļu	likumdošanas	prasībām	uzņēmumu	ienākuma	nodoklis	tiek	aprēķināts	15%	(15%)	
apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā gūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.

Atliktie nodokļi, kas radušies no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās un šajos finanšu pārskatos, 
ir aprēķināti, izmantojot saistību metodi. Atliktie nodokļi 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 nodokļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās īslaicīgās atšķirības 
laika ziņā rodas no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem, 
uzkrājumiem darbinieku atvaļinājuma apmaksai, kā arī aktīva posteņu, t.sk. vērtspapīru un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas, kā arī uz nākamajiem astoņiem gadiem pārnestajiem nodokļu un vērtspapīru pārdošanas zaudējumiem. Nosakot 
atzīstamā atliktā nodokļa aktīva apmēru, vadībai jāpamatojas uz būtiskiem spriedumiem, ņemot vērā attiecīgo iespējamo laika 
periodu un nākotnē gūstamā ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru, kā arī nākotnes nodokļu plānošanas stratēģiju.

t)  Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvērtēts, 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 samazināšanās. Ja 
tiek konstatētas minētās pazīmes, tiek noteikta nefinanšu aktīva atgūstamā vērtība. Aktīva uzskaites vērtība tiek samazināta 
līdz tā atgūstamajai summai tikai tad, ja aktīva atgūstamā summa ir mazāka par tā uzskaites vērtību. Šis samazinājums ir 
zaudējumi no vērtības samazināšanās.
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Nefinanšu aktīviem, izņemot nemateriālo vērtību (goodwill), 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. 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, tad 
nefinanšu aktīva uzskaites vērtība tiek palielināta līdz atgūstamajai vērtībai. Šis palielinājums ir zaudējumu no vērtības 
samazināšanās apvērse.

u)  Nauda un tās ekvivalenti
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīts skaidras naudas atlikums Bankas kasē, prasības uz pieprasījumu un prasības 
ar līgumā noteikto sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem pret centrālajām bankām un citām kredītiestādēm. Naudas 
atlikumu samazina par saistībām pret minētajām institūcijām uz pieprasījumu. Par naudu un tās ekvivalentiem tiek 
uzskatīti augsti likvīdi īstermiņa aktīvi, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to vērtība 
būtiski	mainīsies	(skatīt	30.	pielikumu).

v)  Pārklasifikācija 
2008.	gadā	atbilstoši	ieviestajiem	39.	SGS	un	7.	SFPS	grozījumiem	Koncerns	un	Banka	daļu	no	Tirdzniecības	portfeļa	
vērtspapīriem un daļu no Pārdošanai pieejamā portfeļa vērtspapīriem pārklasificēja uz portfeli Kredīti un debitoru 
parādi. Lēmumus par pārklasifikāciju, atbilstoši saviem pieņēmumiem un aplēsēm, Koncerna un Bankas vadība pieņēma, 
izvērtējot katru finanšu instrumentu atsevišķi. Uzskaitē pārklasificētie parāda vērtspapīri tika atspoguļota atbilstoši 
patiesajai vērtībai uz pārklasifikācijas brīdi un turpmāk atbilstoši apstiprinātajai Kredīti un debitoru parādi portfeļa politikai 
bilancē tiek atzīti amortizētajā iegādes vērtībā.

Atbilstoši apstiprinātajai Kredīti un debitoru parādi portfeļa politikai šajā portfelī esošie vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 
bilancē tiek atzīti amortizētajā iegādes vērtībā, kas pēc Bankas vadības pieņēmumiem būtiski neatšķiras no patiesās 
vērtības.
Veiktās finanšu instrumentu pārklasifikācijas ietekme uz Koncerna un Bankas apvienoto ienākumu pārskatu un pašu 
kapitālu: 

Ņemot vērā pozitīvās finanšu tirgus attīstības tendences 2009. gadā, Koncerna un Bankas vadība izvērtēja katra Kredīti 
un debitoru parādi portfeļa vērtspapīra atbilstību minētā portfeļa politikai. Pamatojoties uz veikto analīzi, Koncerna un 
Bankas vadība pieņēma lēmumu daļu no Kredīti un debitoru parādi portfeļa vērtspapīriem 18,600 tūkstošu latu apmērā 
pārklasificēt uz pārdošanai pieejamo vērtspapīru portfeli.

01.07.2008. 01.07.2008. 31.12.2008. 31.12.2009.
pirms

pārklasifikācijas
pēc

pārklasifikācijas
pēc

pārklasifikācijas
pēc

pārklasifikācijas
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

(Zaudējumi)/peļņa no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu 
aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
pārvērtēšanas 63 34 (748) 5
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas 
rezerve (4,139) (1,524) (12,867) 937
Uz Kredīti un debitoru parādi portfeli pārklasificēto 
finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve - (2,615) (2,347) (835)
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3.  Riska vadība
Riski ir Koncerna un Bankas darbības neatņemama sastāvdaļa, kuru pārvaldīšana ir viena no Koncerna un Bankas 
stratēģiskajām vērtībām, kas balstās uz pārliecību, ka Koncerna un Bankas panākumi ir atkarīgi no risku pārvaldīšanas 
efektivitātes. Risku pārvaldīšana ļauj uzturēt Koncerna un Bankas pakļautību riskiem līmenī, kas atbilstošs to vēlmei un spējai 
uzņemties riskus. 
Koncerns un Banka, veicot savu komercdarbību, ir pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir kredītrisks, 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.

Risku pārvaldīšanas process sevī ietver:

	 •	 būtisku	risku	noteikšanu,	novērtēšanu	un	mērīšanu;
	 •	 ierobežojumu	un	limitu	noteikšanu,	kas	nosaka	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	(darījumu)	veikšanā;
	 •	 kvantitatīvo	risku	kopējā	apjoma	novērtēšanu	Koncerna	un	Bankas	mērogā;
	 •	 politiku	un	instrukciju	regulāru	pārskatīšanu	un	pilnveidošanu	atbilstoši	tirgus	pārmaiņām.

Risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādātas risku vadības politikas, kuras apstiprina Bankas Padome, to ieviešanu un efektivitāti 
uzrauga Valde un Risku direktors (CRO), bet īsteno attiecīgās struktūrvienības, tai skaitā Riska vadības pārvalde un Kredītu 
administrēšanas pārvalde, kuru funkcijas ir stingri nodalītas no biznesa funkcijām.
Ar mērķi izveidot disciplinētu, konservatīvu un konstruktīvu riska pārvaldīšanas un kontroles vidi, tiek organizēti apmācību 
semināri darbiniekiem. 

Riska vadības politiku mērķis ir nodrošināt 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 ierobežojumiem. 

Riska vadības sistēma nepārtraukti tiek pilnveidota, ievērojot Koncerna un Bankas darbības un finanšu tirgus attīstību.
Šī procesa regulāru kontroli veic Iekšējā audita nodaļa.

4.  Procentu ienākumi un izdevumi
Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008
Procentu ienākumi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
no kredītiem 32,110 51,430 32,901 51,430

kuriem netika izveidoti uzkrājumi 27,863 49,214 27,863 49,214

kuriem tika izveidoti uzkrājumi 4,247 2,216 5,038 2,216

no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 6,912 7,186 6,912 7,186

patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 91 188 91 188

pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem 4,338 3,602 4,338 3,602

kredīti un debitoru parādi 2,483 3,396 2,483 3,396

netika izveidoti uzkrājumi 2,220 3,396 2,220 3,396

tika izveidoti uzkrājumi 263 - 263 -

no prasībām pret Latvijas Banku 557 2,061 557 2,061

no prasībām pret kredītiestādēm 441 3,738 441 3,738

pārējie procentu ienākumi 98 135 98 135

Procentu ienākumi kopā 40,118 64,550 40,909 64,550

Procentu izdevumi 
par nebanku noguldījumiem 15,360 17,923 15,591 17,923

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 2,152 8,753 2,066 8,682

par pakārtotajām saistībām 1,508 2,004 1,508 2,004

pārējie procentu izdevumi 3,301 1,733 3,301 1,733

Procentu izdevumi kopā 22,321 30,413 22,466 30,342
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Koncerns Koncerns Banka Banka
2009 2008 2009 2008

Komisijas naudas ienākumi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
par maksājumiem klientu uzdevumā 9,191 9,203 9,191 9,203

par servisa pakalpojumiem klientiem 2,245 1,387 2,023 1,387

par maksājumu kartēm 1,553 1,525 1,553 1,525

par brokeru operācijām 821 575 103 195

par trasta operācijām 547 749 316 60

par dokumentārajām operācijām 299 323 299 323

pārējie komisijas naudas ienākumi 628 905 628 862

Komisijas naudas ienākumi kopā 15,284 14,667 14,113 13,555

Komisijas naudas izdevumi 
par korespondentbanku pakalpojumiem 1,671 1,708 1,671 1,708

par maksājumu kartēm 859 613 859 613

pārējie komisijas naudas izdevumi 337 170 166 59

Komisijas naudas izdevumi kopā 2,867 2,491 2,696 2,380

5.  Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas 6,679 (12,445) 6,679 (12,445)

Atvasināto līgumu pārvērtēšanas rezultāts 6,674 (11,697) 6,674 (11,697)

Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts 5 (748) 5 (748)

(Zaudējumi)/peļņa no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības (8,218) 21,721 (8,218) 21,721

Atvasināto līgumu tirdzniecības rezultāts (9,397) 21,699 (9,397) 21,699

Parāda vērtspapīru tirdzniecības rezultāts 1,179 22 1,179 22

Neto (zaudējumi)/peļņa no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un 
saistībām ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (1,539) 9,276 (1,539) 9,276
Peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 891 (1,038) 891 (1,038)

Neto realizēta peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai
pieejamajiem finanšu aktīviem 891 (1,038) 891 (1,038)
Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 8,414 15,508 8,486 15,508

Peļņa/(zaudējumi) no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 798 (12,848) 798 (12,839)

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 9,212 2,660 9,284 2,669

6.  Neto peļņa/zaudējumi no darījumiem ar finanšu aktīviem

Rezultāts no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem galvenokārt sastāv no starpības starp valūtas pirkšanas un pārdošanas kursiem.
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Hipotekārie  
kredīti

Biznesa 
kredīti

Patēriņa  
kredīti

Pārējie 
kredīti

Patiesajā 
vērtībā 
vērtēto 

vērtspapīru 
portfeļa 
uzkrātie 

ienākumi

Pārdošanai 
pieejamo 

vērtspapīru 
portfeļa 
uzkrātie 

ienākumi

Kredīti un 
debitoru 

parādi 
portfeļa 

vērtspapīri
Pārējie 

aktīvi Kopā 
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Individuālie uzkrājumi 
pārskata perioda sākumā 825 5,107 77 50 - 17 - 72 6,148

Portfeļa uzkrājumi pārskata 
perioda sākumā 13,630 461 464 414 - - - - 14,969

Kopā uzkrājumi pārskata 
perioda sākumā 14,455 5,568 541 464 - 17 - 72 21,117
Izveidotie individuālie 
uzkrājumi 656 13,768 488 1,405 2 172 3,970 266 20,727

Izveidotie portfeļa uzkrājumi 18,756 - - 1,362 - - - - 20,118

Aktīvu norakstīšanas
izdevumi - - - - - - - 45 45

Kopā uzkrājumi, kas 
iekļauti peļņā vai 
zaudējumos 19,412 13,768 488 2,767 2 172 3,970 311 40,890
Individuālo uzkrājumu 
samazināšanas ienākumi (528) (2,203) (38) (38)	 - - - - (2,807) 

Portfeļa uzkrājumu 
samazināšanas ienākumi (426) (461) (234) (102) - - - - (1,223)	

Iepriekš norakstīto aktīvu 
atgūšana - - - - - - - (1) (1)

Kopā uzkrājumu 
samazināšanas ienākumi (954) (2,664) (272) (140) - - - (1) (4,031)
Izdevumi uzkrājumiem 
nedrošiem parādiem, neto 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

Individuālo uzkrājumu 
(samazinājums) aktīvu 
norakstīšanas rezultātā (33) (5,674) (497) (823) - - - - (7,027) 

Kopā uzkrājumu izmaiņas 
pārskata periodā 18,425 5,460 (281) 1,804 2 174 4,013 354 29,951
Individuālie uzkrājumi 
pārskata perioda beigās 920 11,028 30 594 2 191 4,013 338 17,116

Portfeļa uzkrājumi pārskata 
perioda beigās 31,960 - 230 1,674 - - - - 33,864

Kopā uzkrājumi nedrošiem 
parādiem pārskata perioda 
beigās 32,880 11,028 260 2,268 2 191 4,013 338 50,980

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

Pārskata	perioda	beigās	tika	kavēti	kredītu	maksājumi	un	vērtspapīru	kupona	izmaksas	340	(17)	tūkstošu	latu	apmērā.	
Citi Koncerna un Bankas finanšu aktīvi un saistības netika kavēti.
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Koncerna un Bankas uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 2008. gadā: 

Hipotekārie  
kredīti

Biznesa 
kredīti

Patēriņa  
kredīti

Pārējie 
kredīti

Pārējie 
aktīvi

Pārdošanā 
pieejamo 

parāda 
vērtspapīru 

uzkrātie 
ienākumi Kopā 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Individuālie uzkrājumi pārskata gada sākumā 85 1,215 80 - - - 1,380

Portfeļa uzkrājumi pārskata gada sākumā 931 1,261 - - - - 2,192

Kopā uzkrājumi pārskata gada sākumā 1,016 2,476 80 - - - 3,572
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautie individuālie 
uzkrājumi 773 4,129 24 55 72 17 5,070

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautie portfeļa uzkrājumi 12,699 2 481 414 - - 13,596

Aktīvu norakstīšanas izdevumi - - 16 - - - 16

Kopā uzkrājumi, kas iekļauti peļņā vai zaudējumos 13,472 4,131 521 469 72 17 18,682
Individuālo uzkrājumu samazināšanas ienākumi (2) (109) (15) (5)	 - - (131)	

Portfeļa uzkrājumu samazināšanas ienākumi - (802) (17) - - - (819) 

Iepriekš norakstīto aktīvu atgūšana - - (3) - - - (3)	

Kopā uzkrājumu samazināšanas ienākumi (2) (911) (35) (5) - - (953)
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 13,470 3,220 486 464 72 17 17,729
Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi) - - 13 - - - 13

Uzkrājumu (samazinājums) valūtas kursa svārstību rezultātā (9) (6) - - - - (15)	

Individuālo uzkrājumu (samazinājums) aktīvu norakstīšanas 
rezultātā (22) (122) (12) - - - (156)	

Kopā uzkrājumu izmaiņas pārskata gadā 13,439 3,092 487 464 72 17 17,571
Individuālie uzkrājumi pārskata gada beigās 825 5,107 77 50 72 17 6,148

Portfeļa uzkrājumi pārskata gada beigās 13,630 461 464 414 - - 14,969

Kopā uzkrājumi nedrošiem parādiem pārskata gada 
beigās 14,455 5,568 541 464 72 17 21,117

8.  Uzkrājumi pārējiem aktīviem
Koncerna un Bankas vadība ir noteikusi pārdošanai pārņemto nekustamo īpašumu patieso vērtību, kas ir arī lietošanas vērtība, 
pamatojoties uz paredzamo diskontēto nākotnes naudas plūsmu no īpašumu realizācijas.
Balstoties uz veikto analīzi 2009. gadā Koncerns un Banka ir atzinuši vērtības samazinājumu nefinanšu aktīviem. Savukārt 2008. gadā 
Koncerns un Banka netika atzinuši nefinanšu aktīvu vērtības samazinājumu.

Koncerna nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās rezultāts 2009. gadā:

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi Ieguldījumi meitas uzņēmumos Kopā 
LVL '000 LVL '000 LVL '000

Pārskata periodā atzītais vērtības samazinājums 122 - 122

Vērtības samazinājums pārskata perioda beigās 122 - 122

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi Ieguldījumi meitas uzņēmumos Kopā 
LVL '000 LVL '000 LVL '000

Pārskata periodā atzītais vērtības samazinājums 2,057 97 2,154

Vērtības samazinājums pārskata perioda beigās 2,057 97 2,154

Bankas nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās rezultāts 2009. gadā:
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9.  Administratīvie izdevumi
Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Personāla atalgojums 11,014 12,718 10,196 12,097

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,793 2,784 2,601 2,663

IT sistēmu apkalpošanas izdevumi 1,496 1,138 1,323 1,123

Telpu nomas un uzturēšanas izdevumi 1,328 1,315 1,256 1,279

Padomei un valdei izmaksātais atalgojums 818 979 617 771

Sakaru izdevumi 490 594 533 564

Reklāmas un mārketinga izdevumi 533 656 490 652

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 106 122 106 122

Izdevumi darbinieku kvalifikācijas celšanai 25 193 23 186

Ziedojumi 138 337 - 337

Citi administratīvie izdevumi 1,900 2,241 1,452 1,990

Administratīvie izdevumi kopā 20,641 23,077 18,597 21,784

2009.	gadā	vidējais	Koncernā	un	Bankā	strādājošo	darbinieku	skaits	bija	542	(587)	un	507	(558).

Koncerna un Bankas darbinieku skaits 2009. gada un 2008. gada beigās:

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

skaits skaits skaits skaits

Vadība 15 15 10 10

Pārvalžu un nodaļu vadītāji 90 101 82 91

Pārējie darbinieki 428 470 404 451

Kopā 533 586 496 552

10.  Nodokļi
Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (25,710) 12,065 (22,752) 12,478

Koncerna peļņas korekcija uzņēmumu ienākuma nodoklim 187 651 - -

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis (3,828) 1,907 (3,413) 1,872
Pastāvīgās atšķirības 323 171 (83) 171

Īslaicīgās atšķirības (2,772) 1,722 (2,765) 1,726

Nodokļa atlaides - (287) - (287)

Uz nākamajiem periodiem pārnestie nodokļa zaudējumi 6,295 - 6,261 -

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu 18 3,513 - 3,482
Iepriekšējā gada uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija (66) (99) (66) (99)

Ārvalstīs samaksāts 30 156 30 156

Atliktais nodoklis (3,523) (1,722) (3,496) (1,726)

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi (3,541) 1,848 (3,532) 1,813
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Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Laika atšķirībām 
pakļautā 

summa

Laika atšķirībām 
pakļautā 

summa

Laika atšķirībām 
pakļautā 

summa

Laika atšķirībām 
pakļautā 

summa

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā
un nodokļu vajadzībām starpība 3,260 3,332 3,084 3,285

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (103) (15,214) (103) (15,214)

Portfeļa uzkrājumi un citas uzkrātās saistības (1,879) (1,965) (1,783) (1,951)

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana, neto 6,685 (11,785) 6,685 (11,785)

Atliktā nodokļa aktīvs no Koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem (2,235) (2,235) - -

Nodokļu zaudējumi (41,969) - (41,744) -

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze (36,241) (27,867) (33,861) (25,665)
Nodokļa likme 15% 15% 15% 15%

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/ (5,458) (4,185) (5,079) (3,850)
 saistības gada beigās 22 5 - -

Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata (4,185) (579) (3,850) (245)

 gada sākumā 5 - - -

(Samazinājums), kas iekļauts peļņā vai zaudējumos (3,523) (1,722) (3,496) (1,726)

Palielinājums/(samazinājums), kas attiecināts uz pārvērtēšanas
rezervi pašu kapitālā 2,267 (1,879) 2,267 (1,879)

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/ (5,458) (4,185) (5,079) (3,850)
saistības gada beigās 22 5 - -

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.

Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

Nodokļa veids LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 1,472 5,334 1,444 5,156

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6,198 3,587 6,065 3,454

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 3,686 3,385 3,494 3,243

Nekustamā īpašuma nodoklis 111 93 97 87

Pievienotās vērtības nodoklis - 123 - 20

Koncerna un Bankas samaksātie nodokļi:

2009. gadā Koncerna un Bankas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās iekļauta no citiem nodokļiem novirzītā pārmaksa
1,700 latu apmērā.
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11.  Finanšu un nefinanšu instrumentu klasifikācija
Koncerna	finanšu	aktīvu	un	saistību	kategorijas	2009.	gada	31.	decembrī:

Patiesajā vērtībā vērtētie 
ar atspoguļojumu peļņā 

vai zaudējumos Pārdošanai pieejamie 
Amortizētajā iegādes 

vērtībā vērtētie Kopā
Aktīvi LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām - - 44,986 44,986

Prasības pret kredītiestādēm - - 203,569 203,569

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

Atvasinātie līgumi 9,435 - - 9,435

Kredīti un debitoru parādi - - 531,444 531,444

Finanšu aktīvi kopā 9,499 104,523 799,135 913,157

Nefinanšu aktīvi - - - 64,570

Kopā aktīvi 9,499 104,523 799,135 977,727

Saistības 
Saistības pret kredītiestādēm - - 5,956 5,956

Atvasinātie līgumi 176 -  - 176

Noguldījumi - - 858,503 858,503

Pakārtotās saistības - - 41,664 41,664

Finanšu saistības kopā 176 - 906,123 906,299
Nefinanšu saistības - - - 2,443

Kapitāls un rezerves - - - 68,985

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 176 - 906,123 977,727

Patiesajā vērtībā vērtētie 
ar atspoguļojumu peļņā 

vai zaudējumos Pārdošanai pieejamie 
Amortizētajā iegādes 

vērtībā vērtētie Kopā
Aktīvi LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām - - 57,860 57,860

Prasības pret kredītiestādēm - - 174,664 174,664

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 768 31,108 43,003 74,879

Akcijas un citi parāda vērtspapīri
ar nefiksēto ienākumu - 3,973 - 3,973

Atvasinātie līgumi 3,831 - - 3,831

Kredīti un debitoru parādi - - 626,869 626,869

Finanšu aktīvi kopā 4,599 35,081 902,396 942,076
Nefinanšu aktīvi - - - 39,995

Kopā aktīvi 4,599 35,081 902,396 982,071

Saistības 
Saistības pret kredītiestādēm - - 128,207 128,207

Atvasinātie līgumi 19,238 -  - 19,238

Noguldījumi - - 712,315 712,315

Pakārtotās saistības - - 40,936 40,936

Finanšu saistības kopā 19,238 - 881,458 900,696
Nefinanšu saistības - - - 3,207

Kapitāls un rezerves - - - 78,168

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 19,238 - 881,458 982,071

Koncerna	finanšu	aktīvu	un	saistību	kategorijas	2008.	gada	31.	decembrī:
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Patiesajā vērtībā vērtētie 
ar atspoguļojumu peļņā 

vai zaudējumos Pārdošanai pieejamie
Amortizētajā iegādes 

vērtībā vērtētie Kopā
Aktīvi LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000

Kase un prasības uz pieprasījumu 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

Atvasinātie līgumi 9,435 - - 9,435

Kredīti un debitoru parādi - - 534,339 534,339

Finanšu aktīvi 9,499 104,523 801,998 916,020
Nefinanšu aktīvi - - - 76,109

Kopā aktīvi 9,499 104,523 801,998 992,129

Saistības 
Saistības pret kredītiestādēm - - 2,985 2,985

Atvasinātie līgumi 176 -  - 176

Noguldījumi - - 869,017 869,017

Pakārtotās saistības - - 41,664 41,664

Finanšu saistības kopā 176 - 913,666 913,842
Nefinanšu saistības - - - 4,205

Kapitāls un rezerves - - - 74,082

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 176 - 913,666 992,129

Bankas	finanšu	aktīvu	un	saistību	kategorijas	2009.	gada	31.	decembrī:	

Patiesajā vērtībā vērtētie 
ar atspoguļojumu peļņā 

vai zaudējumos Pārdošanai pieejamie
Amortizētajā iegādes 

vērtībā vērtētie Kopā
Aktīvi LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000

Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām - - 57,860 57,860

Prasības pret kredītiestādēm - - 174,636 174,636

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 768 31,108 43,003 74,879

Akcijas un citi parāda vērtspapīri
ar nefiksēto ienākumu - 3,973 - 3,973

Atvasinātie līgumi 3,831 - - 3,831

Kredīti un debitoru parādi - - 626,867 626,867

Finanšu aktīvi 4,599 35,081 902,366 942,046
Nefinanšu aktīvi - - - 41,341

Kopā aktīvi 4,599 35,081 902,366 983,387

Saistības 
Saistības pret kredītiestādēm - - 125,251 125,251

Atvasinātie līgumi 19,238 -  - 19,238

Noguldījumi - - 714,007 714,007

Pakārtotās saistības - - 40,936 40,936

Finanšu saistības kopā 19,238 - 880,194 899,432
Nefinanšu saistības - - - 3,673

Kapitāls un rezerves - - - 80,282 

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 19,238 - 880,194 983,387

Bankas	finanšu	aktīvu	un	saistību	kategorijas	2008.	gada	31.	decembrī:	
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31.12.2009. 31.12.2008.

Ar augstāko 
reitingu

Ar 
pazeminātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 

parādiem
Neto finanšu 

aktīvi
Ar augstāko 

reitingu

Ar 
pazeminātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 

parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi

Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
Kase un prasības pret 
centrālajām bankām 44,986 - 44,986 - 44,986 57,860 - 57,860 - 57,860
Prasības pret kredītiestādēm 203,569 - 203,569 - 203,569 174,664 - 174,664 - 174,664
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņā 
vai zaudējumos 9,487 14 9,501 (2) 9,499 4,599 - 4,599 - 4,599
Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi 104,098 616 104,714 (191) 104,523 35,098 - 35,098 (17) 35,081
Kredīti un debitoru parādi 519,796 81,221 601,017 (50,437) 550,580 639,420 51,480 690,900 (21,028) 669,872

t.sk. parāda vērtspapīri 17,881 5,268 23,149 (4,013) 19,136 43,003 - 43,003 - 43,003

kredīti klientiem 501,915 75,953 577,868 (46,424) 531,444 596,417 51,480 647,897 (21,028) 626,869
Hipotekārie 376,264 50,060 426,324 (32,880) 393,444 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731
Biznesa 116,039 23,072 139,111 (11,019) 128,092 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578
Patēriņa 1,060 229 1,289 (259) 1,030 2,143 745 2,888 (541) 2,347
Pārējie 8,552 2,592 11,144 (2,266) 8,878 2,180 497 2,677 (464) 2,213

Kopā finanšu aktīvi 881,936 81,851 963,787 (50,630) 913,157 911,641 51,480 963,121 (21,045) 942,076

12.  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.

Koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:

Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:

31.12.2009. 31.12.2008.
Ar 

augstāko 
reitingu

Ar
pazeminātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 

parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi
Ar augstāko 

reitingu

Ar
pazeminātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 

parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi

Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
Kase un prasības pret 
centrālajām bankām 44,986 - 44,986 - 44,986 57,860 - 57,860 - 57,860
Prasības pret kredītiestādēm 203,537 - 203,537 - 203,537 174,636 - 174,636 - 174,636
Patiesajā vērtībā vērtētie
finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos 9,487 14 9,501 (2) 9,499 4,599 - 4,599 - 4,599
Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi 104,098 616 104,714 (191) 104,523 35,098 - 35,098 (17) 35,081
Kredīti un debitoru parādi 522,691 81,221 603,912 (50,437) 553,475 639,418 51,480 690,898 (21,028) 669,870

 t.sk. parāda vērtspapīri 17,881 5,268 23,149 (4,013) 19,136 43,003 - 43,003 - 43,003
kredīti klientiem 504,810 75,953 580,763 (46,424) 534,339 596,415 51,480 647,895 (21,028) 626,867
Hipotekārie 376,264 50,060 426,324 (32,880) 393,444 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731
Biznesa 118,954 23,072 142,026 (11,019) 131,007 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578
Patēriņa 1,060 229 1,289 (259) 1,030 2,143 745 2,888 (541) 2,347
Pārējie 8,532 2,592 11,124 (2,266) 8,858 2,178 497 2,675 (464) 2,211

Kopā finanšu aktīvi 884,799 81,851 966,650 (50,630) 916,020 911,611 51,480 963,091 (21,045) 942,046
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13.  Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām
Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000

Kase 3,880 4,927

Prasības pret Latvijas Banku 41,106 52,933

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām kopā 44,986 57,860

Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes lēmumu kredītiestādēm ir jānodrošina obligāto rezervju prasību izpilde.
2009.	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%).	2009.	gada31.	decembrī	Koncerns	un	Banka	bija	
izpildījusi šīs prasības.

14.  Prasības pret kredītiestādēm
2009.	gada	31.	decembrī	Banka	bija	nodibinājusi	korespondentattiecības	ar	25	(25)	OECD	reģiona	valstīs	reģistrētām	kredītiestādēm	
(t.sk.	ar	EMS	un	ES	valstīs	reģistrētām	kredītiestādēm),	5	(6)	Latvijā	reģistrētām	kredītiestādēm	un	22	(24)	citās	valstīs	reģistrētām	
kredītiestādēm.

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

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
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
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti 538 7,444 3,175 - - 11,157

Termiņnoguldījumi - 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

Koncerna prasības pret kredītiestādēm 2008. gadā dalījumā pa reģioniem un pēc prasību veida: 

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi 1,454 27,426 4,202 39,875 6,096 79,053

Diennakts noguldījumi 3,218 - - 7,425 - 10,643

Kopā prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 4,672 27,426 4,202 47,300 6,096 89,696
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti 1,428 7,439 13,660 - - 22,527

Termiņnoguldījumi - 27,868 17,248 17,325 - 62,441

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 1,428 35,307 30,908 17,325 - 84,968
Prasības pret kredītiestādēm kopā 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664
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Bankas prasības pret kredītiestādēm 2009. gadā dalījumā pa reģioniem un pēc prasību veida: 

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
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
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti 538 7,444 3,175 - - 11,157

Termiņnoguldījumi - 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

Bankas prasības pret kredītiestādēm 2008. gadā dalījumā pa reģioniem un pēc prasību veida:

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi 1,441 27,426 4,202 39,875 6,081 79,025

Diennakts noguldījumi 3,218 - - 7,425 - 10,643

Kopā prasības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm 4,659 27,426 4,202 47,300 6,081 89,668
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti 1,428 7,439 13,660 - - 22,527

Termiņnoguldījumi - 27,868 17,248 17,325 - 62,441

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 1,428 35,307 30,908 17,325 - 84,968
Prasības pret kredītiestādēm kopā 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Prasību pret kredītiestādēm koncentrācijas risks:

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

skaits skaits skaits skaits

Atlikumi virs LVL 15,000,000
OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 3 3 3 3

Atlikumi no 5,000,000 līdz LVL 15,000,000
OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 3 6 3 6

citu valstu kredītiestādēs 1 - 1 -

Atlikumi līdz LVL 5,000,000
OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 25 34 25 34

citu valstu kredītiestādes 21 24 21 24

Latvijā reģistrētās kredītiestādes 4 7 4 6

Kopā
OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 31 43 31 43

citu valstu kredītiestādes 22 24 22 24

Latvijā reģistrētās kredītiestādes 4 7 4 6

Koncerna un Bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija sekojošās OECD reģiona kredītiestādēs:
"JP	Morgan	Chase	Bank	NA"	90	(40)	miljoni	latu,	"Commerzbank	AG"	32	(14)	miljoni	latu	un	"Bank	of	Montreal"	22	miljoni	latu.	
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15.  Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Koncerna un Bankas īpašumā esošo parāda vērtspapīru sadalījums pēc ieguldījuma veida:

2009.	gada	beigās	Koncerna	un	Bankas	vadība	atzina	vērtības	samazinājumu	pārdošanai	pieejamajiem	vērtspapīriem	3,035	(0)	tūkstošu	
latu apmērā.

2009.	gadā	tika	atzīts	vērtības	samazinājums	kredīti	un	debitoru	parādi	portfeļa	vērtspapīriem	4,013	(0)	tūkstošu	latu	apmērā.	Šis	vērtības	
samazinājums	tika	atzīts	525	tūkstošu	latu	apmērā	trijiem	kredīti	un	debitoru	parādi	portfeļa	OECD	valstu	kredītiestāžu	vērtspapīriem,	
240	tūkstošu	latu	vienam	citu	valstu	finanšu	institūciju	kredīti	un	debitoru	parādi	portfeļa	vērtspapīram	un	392	tūkstošu	latu	apmērā	
diviem privātuzņēmumu kredīti un debitoru parādi portfeļa vērtspapīriem.

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Patiesajā vērtībā 
vērtētie

Pārdošanai 
pieejamie

Kredīti un debitoru 
parādi

Patiesajā vērtībā 
vērtētie

Pārdošanai 
pieejamie

Kredīti un debitoru 
parādi

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Latvijas emitenti 
 Latvijas centrālās valdības 
parāda vērtspapīri - 1,984 3,376 - 12,113 3,348

 Latvijas kredītiestāžu parāda 
vērtspapīri - 2,621 175 - 15 176

OECD reģiona valstu emitenti 
Centrālo valdību un centrālo 
banku parāda vērtspapīri - 49,214 - - - -

Pašvaldību parāda vērtspapīri - - 765 - - 1,132

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 12 22,371 8,262 546 10,664 16,956

Finanšu	institūciju	parāda	
vērtspapīri - 449 - - - -

Privātuzņēmumu parāda 
vērtspapīri - 12,783 452 50 2,252 8,386

Citu valstu emitenti 
Centrālo valdību un centrālo 
banku parāda vērtspapīri - 5,242 1,427 - 1,670 1,477

Pašvaldību parāda vērtspapīri - 692 - - 225 -

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri - 3,430 1,091 129 2,155 3,406

Finanšu	institūciju	parāda	
vērtspapīri - - 243 - 254 973

Valsts uzņēmumu parāda 
vērtspapīri - - - - 15 -

Privātuzņēmumu parāda 
vērtspapīri - 3,590 3,345 43 1,745 7,149

Neto pārdošanai pieejamie 
parāda vērtspapīri kopā 12 102,376 19,136 768 31,108 43,003
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Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Likviditātes
portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu laiku 

portfelis
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu laiku 

portfelis

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Latvijas emitenti 
 Latvijas centrālās valdības parāda vērtspapīri 1,984 - 12,113 -

 Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri - 2,621 - 15

OECD reģiona valstu emitenti 
Centrālo valdību un centrālo banku parāda vērtspapīri 48,710 504 - -

Pašvaldību parāda vērtspapīri - - - -

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri - 22,371 2,216 8,448

Finanšu	institūciju	parāda	vērtspapīri	 - 449 - -

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri - 12,783 - 2,252

Citu valstu emitenti 
Centrālo valdību un centrālo banku parāda vērtspapīri - 5,242 - 1,670

Pašvaldību parāda vērtspapīri - 692 - 225

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri - 3,430 - 2,155

Finanšu	institūciju	parāda	vērtspapīri	 - - - 254

Valsts uzņēmumu parāda vērtspapīri - - - 15

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri - 3,590 - 1,745

Neto pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri kopā 50,694 51,682 14,329 16,779

Pārdošanai pieejamo parāda vērtspapīru portfeļa sadalījums: 

2009.	gada	31.	decembrī	Bankai	ir	biržās	nekotēti	pārdošanai	pieejamie	portfeļa	vērtspapīri:	

	 •	 1,360	(1,375)	tūkstošu	latu	citu	valstu	uzņēmumu;
	 •	 101	(103)	tūkstošu	latu	OECD	valstu	kredītiestāžu;
	 •	 2,593	(0)	tūkstošu	latu	Latvijas	kredītiestāžu	parāda	vērtspapīri;
	 •	 449	(0)	citu	valstu	finanšu	institūciju	emitētie	parāda	vērtspapīri	ar	fiksētu	ienākumu.

2009.	gada	vidējā	likme	parāda	vērtspapīriem	ar	fiksētu	ienākumu	bija	7,68%	(6,36%).
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Koncerns/Banka Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Nosacītā pamatvērtība  Patiesā vērtība 

Prasības Saistības Prasības Saistības 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi 
Ārpusbiržas nākotnes
valūtas maiņas līgumi 4,398 6,934 703 39 1,235 105

Valūtas mijmaiņas darījumi 107,863 130,996 2,058 137 2,596 7,437

Biržā tirgotie nākotnes
valūtas maiņas līgumi 135,133 126,103 6,605 - - 11,345

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi kopā 247,394 264,033 9,366 176 3,831 18,887

Procentu likmju atvasinātie līgumi
Biržā tirgotie nākotnes līgumi 2,891 25,565 69 - - 351

Procentu likmju 
atvasinātie līgumi kopā 2,891 25,565 69 - - 351

Iespēju līgumi
Biržā tirgotie iespēju līgumi 185 187 - - - -

Iespēju līgumi kopā 185 187 - - - -
Atvasinātie līgumi kopā 9,435 176 3,831 19,238

17.  Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
2009.	un	2008.	gada	31.	decembrī	visi	Koncerna	un	Bankas	ieguldījumi	akcijās	un	ieguldījumi	fondos	ir	klasificēti	kā	pārdošanai	pieejamie	
finanšu aktīvi.

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Biržā kotētās Biržā nekotētās Kopā Biržā kotētās Biržā nekotētās Kopā
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Ieguldījumi fondos - 2,086 2,086 - 2,475 2,475

Ārvalstu monetāro finanšu
institūciju akcijas - 61 61 147 31 178

Latvijas uzņēmumu akcijas 28 - 28 31 - 31

Ārvalstu uzņēmumu akcijas 24 - 24 1,281 8 1,289

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 
ienākumu kopā 52 2,147 2,199 1,459 2,514 3,973

2009.	gada	beigās	Koncerna	un	Bankas	vadība	atzina	vērtības	samazinājumu	akcijām	0	(2,055)	tūkstošu	latu	apmērā.

16.  Atvasinātie līgumi
Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību 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. 
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18.  Kredīti klientiem
Koncerna un Bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja veida:

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Aizņēmēja veids LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Citas privātpersonas 451,294 474,390 451,294 474,390

Privātuzņēmumi 112,627 164,893 115,522 164,891

Finanšu	institūcijas 8,263 2,047 8,263 2,047

Bankas darbinieki 5,684 6,567 5,684 6,567

Kredīti kopā 577,868 647,897 580,763 647,895
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (46,424) (21,028) (46,424) (21,028)

Neto kredīti 531,444 626,869 534,339 626,867

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Tautsaimniecības nozare* LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Privātpersonu hipotekārie kredīti 437,512 156,533 449,186 65,825 437,512 156,533 449,186 65,825

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 35,260 2,810 45,035 2,648 35,260 2,810 45,035 2,648

Tirdzniecība 26,400 1,206 49,910 7,614 26,400 1,206 49,910 7,614

Citi privātpersonu kredīti 19,466 3,438 31,772 18,943 19,466 3,438 31,772 18,943

Būvniecība 19,203 4,828 36,971 4,179 19,203 4,828 36,971 4,179

Finanšu	starpniecība	 8,486 212 2,280 214 8,486 212 2,280 214

Transports un loģistika 7,908 70 10,514 519 7,908 70 10,514 519

Citas pakalpojumu nozares 6,206 298 4,899 362 6,206 298 4,899 362

Rūpniecība 2,993 16 16,434 1,815 2,993 16 16,434 1,815

Lauksaimniecība un mežsaimniecība 71 3 541 541 71 3 541 541

Pārējās nozares 14,363 2,007 355 355 17,258 2,007 353 353

Bruto izsniegtie kredīti kopā 577,868 171,421 647,897 103,015 580,763 171,421 647,895 103,013
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (46,424) (46,242) (21,028) (21,028) (46,424) (46,424) (21,028) (21,028)

Kopā kredīti, neto 531,444 125,179 626,869 81,987 534,339 124,997 626,867 81,985

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

Koncerna un Bankas izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm, to maksimālā un minimālā kredītriska apjoma analīze:
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31.12.2009. 31.12.2008.

Kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

Kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi
Hipotekārie 333,528 1,023 418,714 4,288

Biznesa 100,350 8,736 159,501 1,512

Patēriņa 862 9 2,143 -

Pārējie 8,408 11 2,180 -

Kopā kredīti, kam nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 443,148 9,779 582,538 5,800
Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 92,796 55,082 30,472 26,185

Biznesa 38,761 19,237 33,645 14,524

Patēriņa 427 224 745 540

Pārējie 2,736 2,685 497 456

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 134,720 77,228 65,359 41,705
Kopā kredīti, bruto 577,868 87,007 647,897 47,505
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (46,424) (21,028)

Kopā kredīti, neto 531,444 626,869

Koncerna kredītu kvalitātes analīze:

31.12.2009. 31.12.2008.

Kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

Kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi
Hipotekārie 333,528 1,023 418,714 4,288

Biznesa 103,265 8,736 159,501 1,512

Patēriņa 862 9 2,143 -

Pārējie 8,388 11 2,178 -

Kopā kredīti, kam nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 446,043 9,779 582,536 5,800
Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi
Hipotekārie 92,796 55,082 30,472 26,185

Biznesa 38,761 19,237 33,645 14,524

Patēriņa 427 224 745 540

Pārējie 2,736 2,685 497 456

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 134,720 77,228 65,359 41,705
Kopā kredīti, bruto 580,763 87,007 647,895 47,505
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (46,424) (21,028)

Kopā kredīti, neto 534,339 626,867

Bankas kredītu kvalitātes analīze:
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Koncerna	un	Bankas	līgumos	paredzēto	aizņēmēju	kredīta	maksājumu	kavējumu	apjoms	2009.	gada	31.	decembrī:

Hipotekārie kredīti Biznesa kredīti Patēriņa kredīti Pārējie kredīti Kopā
Kavēto dienu skaits LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

līdz	30	dienām 188 98 - - 286

no	31	līdz	59	dienām 82 116 - 31 229

no 60 līdz 89 dienām 167 - 1 - 168

vairāk nekā 90 dienas 55,668 27,759 232 2,665 86,324

Kopā kavētie kredītu maksājumi 56,105 27,973 233 2,696 87,007

Koncerna	un	Bankas	līgumos	paredzēto	aizņēmēju	kredīta	maksājumu	kavējumu	apjoms	2008.	gada	31.	decembrī:

Hipotekārie kredīti Biznesa kredīti Patēriņa kredīti Pārējie kredīti Kopā
Kavēto dienu skaits LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

līdz	30	dienām 458 1,966 30 - 2,454

no	31	līdz	59	dienām 412 1,517 32 - 1,961

no 60 līdz 89 dienām 1,933 957 62 - 2,952

vairāk nekā 90 dienas 27,670 11,596 416 456 40,138

Kopā kavētie kredītu maksājumi 30,473 16,036 540 456 47,505

Kredītu	bruto	apjoms,	kuriem	tika	mainīts	pamatsummas	vai	procentu	atmaksas	termiņš	2009.	gada	31.	decembrī	ir
170,455	(145,768)	tūkstoši	latu.	Iepriekš	minētās	izmaiņas	tika	veiktas,	pamatojoties	uz	Koncerna	vai	Bankas	un	klienta	savstarpējo	
vienošanos par izmaiņām kredītlīgumos, jo citādi kredīta atmaksas termiņš, iespējams, tiktu kavēts.

19.  Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā
2009.	gada	31.	decembrī	Bankai	ir	ieguldījumi	šādu	radniecīgo	uzņēmumu	pamatkapitālā:

Pārskata	periodā	Banka	palielināja	savu	daļu	SIA	"Elizabetes	21a"	pamatkapitālā	no	85%	līdz	88%,	papildus	ieguldot	350	tūkstošus	latu.	
2009. gada aprīlī Banka palielināja sava meitas uzņēmuma AS "AB Konsultācijas" pamatkapitālu par 60 tūkstošiem latu. 2009. gadā 
Banka nodibināja meitas uzņēmumu SIA "New Hanza City" ar pamatkapitālu 1,100 tūkstoši latu.
SIA "New Hanza City" darbības mērķis ir attīstības projektu īstenošana teritorijā, kas atrodas Rīgā starp Pulkvieža Brieža ielu, Hanzas ielu, 
Skanstes ielu un Sporta ielu.
Pārskata periodā Banka ir nodibinājusi arī komandītsabiedrību "AB.LV Transform Partnership", lai optimizētu ieguldījumus uzņēmumos, 
kas tika dibināti ar mērķi pārvaldīt, apsaimniekot un pārdot Bankas pārņemtos nekustamos īpašumus, kas iepriekš kalpoja kā 
nodrošinājums Bankas izsniegtajiem aizdevumiem. 2009. gadā Banka pārdeva visas SIA "AB.LV Transform Investments" kapitāla daļas 
jaunizveidotajai KS "AB.LV Transform Partnership".

Uzņēmums
Reģistr. 

valsts Uzņēmējdarbības nozare Pamatkapitāls 
Pašu 

kapitāls Pamatkapitāls Pašu kapitāls

31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 (%) LVL '000 LVL '000 (%)

KS AB.LV Transform Partnership LV
Holdingkompāniju 
darbība 31,626 28,883 99,9997 - - -

SIA Elizabetes 21a LV
Operācijas ar nekustamo 
īpašumu 1,750 1,238 88 1,400 995 85

SIA New Hanza City LV
Operācijas ar nekustamo 
īpašumu 1,100 1,148 100 - - -

IPAS	AB.LV	Asset	Management LV Finanšu	pakalpojumi 700 588 100 700 886 100

IBAS	AB.LV	Capital	Market LV Finanšu	pakalpojumi 700 677 100 700 445 100

AS AB Konsultācijas LV
Konsultatīvie
pakalpojumi 300 303 100 240 281 100

SIA AB.LV Transform 1 LV
Operācijas ar nekustamo 
īpašumu 100 32 100 - - -

SIA AB.LV Transform Investments LV
Operācijas ar nekustamo 
īpašumu - - - 1,000 1,008 100

Kopā: 36,276 32,869 4,040 3,615

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)
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Ieguldījumu	pārvaldes	akciju	sabiedrības	"AB.LV	Asset	Management"	klientu	aktīvi,	kurus	tā	pārvalda	saskaņā	ar	klientu	pilnvarojumu,	
2009.	gada	31.	decembrī	bija	16,049	(13,658)	tūksoši	latu.	Ieguldījumu	brokeru	akciju	sabiedrības	"AB.LV	Capital	Market"	klientu	finanšu	
instrumentu	vērtība	2009.	gada	31.	decembrī	bija	92,314	(69,349)	tūkstoši	latu.

20.  Ieguldījumu īpašumi
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Ieguldījumu īpašumi 17,812 17,260 16,492 17,260

Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem 2,559 2,502 130 2,502

Kopā ieguldījumu īpašumi 20,371 19,762 16,622 19,762

Izmaiņas Koncerna un Bankas ieguldījumu īpašumos 2009. gadā:

Koncerns Banka

Zeme Ēkas

Kopā, atskaitot 
avansa 

maksājumus Zeme Ēkas

Kopā, 
atskaitot avansa 

maksājumus 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2009. 16,926 404 17,330 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)

Sākotnējā vērtība 31.12.2009. 17,654 198 17,852 16,334 198 16,532
Uzkrātais nolietojums 01.01.2009. - 70 70 - 70 70
Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 20 20 - 20 20

Nolietojuma norakstīšana - (50) (50) - (50) (50)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2009. - 40 40 - 40 40
Atlikusī vērtība 01.01.2009. 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
 

Izmaiņas Koncerna un Bankas ieguldījumu īpašumos 2008. gadā:

Koncerns Banka

Zeme Ēkas

Kopā, atskaitot 
avansa 

maksājumus Zeme Ēkas

Kopā,
atskaitot avansa 

maksājumus 
LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327
Pārskata periodā iegādātie 3,003 - 3,003 3,003 - 3,003

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 16,926 404 17,330 16,926 404 17,330
Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. - 50 50 - 50 50
Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 20 20 - 20 20

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. - 70 70 - 70 70
Atlikusī vērtība 01.01.2008. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277
Atlikusī vērtība 31.12.2008. 16,926 334 17,260 16,926 334 17,260

2009.	gada	31.	decembrī	Koncerna	un	Bankas	ieguldījumu	nekustamajos	īpašumos	tirgus	vērtība	ir	19	(26)	miljoni	latu.

Pēc Koncerna un Bankas vadības ieskatiem nekustamā īpašuma ticamākā tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties uz neatkarīga 
nekustamā īpašuma vērtētāja iesniegtajiem 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	2009.	gadā	bija	150	(281)	tūkstoši	latu,	apsaimniekošanas
izdevumi – 194 (192) tūkstoši latu, t.sk. izdevumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos uzturēšanai – 16 (10) 
tūkstoši latu.
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21.  Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Nemateriālie aktīvi 1,193 1,558 1,039 1,400

Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
aktīviem 2,298 1,891 2,298 1,891

Kopā nemateriālie aktīvi 3,491 3,449 3,337 3,291
Zeme 321 129 129 129

Ēkas un īpašuma uzlabojumi 3,618 3,702 3,618 3,702

Nomātā īpašuma uzlabojumi 227 246 227 246

Transporta līdzekļi 484 557 396 447

Biroja aprīkojums 1,424 1,672 1,374 1,628

EDA iekārtas 937 984 922 967

Pārējie pamatlīdzekļi 487 688 452 661

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 3 68 3 68

Kopā pamatlīdzekļi 6,077 6,374 5,747 6,220
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi to 
atlikušajā vērtībā kopā 9,568 9,823 9,084 9,511

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2009. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2009. 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. 2,233 - 1,303 439 437 4,853 9,265
Atlikusī vērtība 01.01.2009. 1,558 129 3,702 246 557 1,672 7,864
Atlikusī vērtība 31.12.2009. 1,193 321 3,618 227 484 1,424 7,267

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807
Pārskata gadā iegādātie 1,013 - 85 27 421 522 2,068

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie (72) - (153) (167) (167) (605) (1,164)

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 3,187 129 4,806 653 879 6,057 15,711
Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. 1,271 - 980 363 343 4,146 7,103
Pārskata gadā aprēķinātais nolietojums 430 - 220 114 139 784 1,687

Nolietojuma norakstīšana (72) - (96) (70) (160) (545) (943)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. 1,629 - 1,104 407 322 4,385 7,847
Atlikusī vērtība 01.01.2008. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704
Atlikusī vērtība 31.12.2008. 1,558 129 3,702 246 557 1,672 7,864

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2008. gadā:

2009.	gada	31.	decembrī	Koncerna	un	Bankas	īpašumā	bija	nemateriālie	aktīvi	un	pamatlīdzekļi	ar	atlikušo	vērtību	0,	kuru	iegādes	vērtība	
bija	4,236	(0)	un	4,227	(3,202)	tūkstoši	latu.
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2009. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,    
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2009. 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)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2009. 2,186 - 1,303 439 353 4,810 9,091
Atlikusī vērtība 01.01.2009. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552
Atlikusī vērtība 31.12.2009. 1,039 129 3,618 227 396 1,374 6,783

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2008. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,    
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614
Pārskata gadā iegādātie 868 - 85 27 373 493 1,846

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie (72) - (153) (167) (162) (603) (1,157)

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 3,018 129 4,806 653 709 5,988 15,303
Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. 1,267 - 980 363 311 4,130 7,051
Pārskata gadā aprēķinātais nolietojums 423 - 220 114 109 778 1,644

Nolietojuma norakstīšana (72) - (96) (70) (158) (548) (944)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. 1,618 - 1,104 407 262 4,360 7,751
Atlikusī vērtība 01.01.2008. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563
Atlikusī vērtība 31.12.2008. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552

Ārpusbilances saistības par noslēgtajiem līgumiem par nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu iegādi atspoguļotas 28. pielikumā.

22.  Pārējie aktīvi
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Pārdošanai pieejamie aktīvi 23,179 2,516 835 882

Maksājumu	karšu	klīringa	norēķini 1,300 56 1,300 56

Nodokļu prasības 894 379 471 355

Nepabeigtie SPOT darījumi 389 44 389 44

Aktīvi noskaidrošanā 364 55 364 55

Citas prasības pret trešām personām 165 54 3,253 54

Citi aktīvi 353 358 259 305

Pārējie aktīvi kopā, neto 26,644 3,462 6,871 1,751
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23.  Saistības pret kredītiestādēm
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Citas termiņsaistības 4,929 112,517 1,958 109,561

Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm: 1,027 15,690 1,027 15,690

uz pieprasījumu dzēšamās saistības 1,027 1,087 1,027 1,087

diennakts noguldījumi 14,603 - 14,603

Saistības pret kredītiestādēm kopā 5,956 128,207 2,985 125,251

2008.	gadā	citās	termiņsaistībās	tika	iekļauti	sindicētie	aizņēmumi	155	miljonu	eiro	apmērā.	Pārskata	periodā	visi	sindicētie	aizņēmumi	
tika dzēsti.

24.  Noguldījumi
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Noguldītāja veids LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Privātuzņēmumi 760,573 615,873 771,087 617,565

Privātpersonas 89,283 73,831 89,283 73,831

Finanšu	institūcijas	 4,723 10,139 4,723 10,139

Valsts uzņēmumi 2,233 10,981 2,233 10,981

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas 
institūcijas 1,390 560 1,390 560

Pašvaldības 301 931 301 931

Noguldījumi kopā 858,503 712,315 869,017 714,007

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Noguldītāju reģioni LVL '000 LVL 000 LVL '000 LVL '000

Citas valstis 525,069 401,311 525,069 401,311

Pārējās ES valstis 113,486 83,631 113,486 83,631

Pārējās OECD reģiona valstis 100,851 101,292 100,851 101,292

EMS	valstis 69,857 57,423 69,857 57,423

Latvija 49,240 68,658 59,754 70,350

Noguldījumi kopā 858,503 712,315 869,017 714,007

25.  Pakārtotās saistības
Pārskata	perioda	beigās	Koncerna	un	Bankas	pakārtotās	saistības	41,664	(40,936)	tūkstošu	latu	apmērā	sastāv	no	subordinētajām	
obligācijām	12,995	(11,894)	tūkstošu	latu	apmērā	un	subordinētjiem	aizdevumiem	28,669	(29,042)	tūkstošu	latu	apmērā.

2008. gadā Banka bija ierosinājusi divas subordinēto obligāciju emisijas – ASV dolāros un eiro. ASV dolāru laidiena sākotnējais apjoms bija 
20	miljoni	ASV	dolāru,	savukārt	eiro	laidiena	apjoms	–	10	miljoni	eiro.	2009.	gada	31.	decembrī	emitēto	subordinēto	obligāciju	uzskaites	
vērtība bija 14,1 (12,6) miljoni ASV dolāru un 8,7 (7,7) miljoni eiro. Šo subordinēto obligāciju emisija bija slēgtā emisija, un šīs obligācijas nav 
reģistrētas	Rīgas	Fondu	biržā.	Obligācijas	iegādājušās	gan	fiziskās,	gan	juridiskās	personas.	To	dzēšanas	termiņš	ir	2018.	gada	1.	oktobris.	
Sākot	ar	2013.	gada	1.	oktobri	Bankai	ir	tiesības	dzēst	subordinētās	obligācijas	pirms	termiņa,	ja	tiek	izpildīti	emisijas	noteikumos	minētie	
nosacījumi.	Ja	Banka	neizmanto	minētās	tiesības	dzēst	obligācijas	pirms	termiņa,	tad	sākot	ar	2013.	gada	1.	oktobri	tiek	aprēķināts	un	reizi	
gadā	izmaksāts	kupons	ar	likmi	13%	gadā.	

Banka	ir	saņēmusi	arī	subordinētos	aizdevumus	53,6	(53,6)	miljonu	ASV	dolāru	un	3,3	(3,3)	miljonu	eiro	apmērā.	Subordinētie	aizdevumi	ir	
iekļauti Bankas pašu kapitāla aprēķina otrajā līmenī. Aizdevējiem saskaņā ar noslēgtajiem subordinēto aizdevumu līgumu nosacījumiem 
nav tiesību prasīt šo aizdevumu pirmstermiņa atmaksu un nav tiesību pārvērst subordinētos aizdevumus Bankas pamatkapitālā.
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Subordinēto	aizdevumu	analīze	2009.	gada	31.	decembrī:

Aizdevuma 
apmērs

Uzkrātie 
procenti

% no 
pakārtoto 

saistību
kopsummas Procentu likme Valūta

Līguma 
noslēgšanas 

datums
Līguma atmaksas 

datums

Aizdevēji LVL '000 LVL '000 (%)

Harpic Group LTD 7,335 30 25,68 5,03 USD 14.08.2008 19.08.2018

Multicross	LLC 4,890 28 17,12 7,13 USD 19.03.2007 02.04.2017

Euro Swiss LLC 4,890 28 17,12 7,13 USD 19.03.2007 02.04.2017

Reynolds Holding Ltd 2,445 5 8,56 7,40 USD 09.11.2006 20.11.2011

Kopā lielākie aizdevēji 19,560 91 68,48

Pārējie aizdevēji
rezidenti 649 1 2,27 7,40—8,39 USD

nerezidenti 5,985 11 20,96 7,40—8,39 USD

rezidenti 35 0,12 7,14 EUR

nerezidenti 2,333 4 8,17 6,31—7,14 EUR

Pārējie aizdevēji, kopā 9,002 16 31,52
Kopā 28,562 107 100,00

Pārējo aizdevēju daļa (katram aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz 10% no pakārtoto saistību kopsummas. Šo aizdevēju vidējais svērtais 
līgumu	atmaksas	termiņš	ir	5,58	gadi.

26.  Apmaksātais pamatkapitāls
2009.	gada	31.	decembrī	Bankas	reģistrētais	un	apmaksātais	pamatkapitāls	bija	15	miljoni	(15	miljoni)	latu.	Bankas	pamatkapitālu	veido	
tikai	parastās	akcijas	ar	balsstiesībām.	Vienas	akcijas	nominālvērtība	ir	150	(150)	latu.

2009.	gada	31.	decembrī	Bankai	bija	95	(106)	akcionāri,	to	skaitā	12	(17)	juridiskās	un	83	(89)	privātpersonas,	ar	kopējo	akciju	skaitu	
100,000.

Bankas	valdes	locekļiem	tiešā	veidā	pieder	93,81%	(93,81%)	no	Bankas	pamatkapitāla	un	padomes	locekļiem	–	3,35%	(3,35%)	no	Bankas	
pamatkapitāla.

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

31.12.2009. 31.12.2008.

% no visa % no visa 

Apmaksātais apmaksātā Apmaksātais apmaksātā 

pamatkapitāls pamatkapitāla pamatkapitāls pamatkapitāla 

LVL '000 (%) LVL '000 (%)
Oļegs Fiļs 7,056 47,04 7,056 47,04
Saistīto akcionāru grupa 
Ernests Bernis 6,902 46,01 6,902 46,01

Nika Berne 154 1,03 154 1,03

Kopā saistīto akcionāru grupa 7,056 47,04 7,056 47,04
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27.  Aprēķinātās un izmaksātās dividendes
Koncerns/Banka Koncerns/Banka

2009 2008

latos latos

Aprēķinātās dividendes - 5,000

Izmaksātās dividendes - 4,999

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

2009 2008

latos latos

Aprēķinātās dividendes uz vienu akciju - 50

Izmaksātās dividendes uz vienu akciju - 50

28.  Ārpusbilances posteņi
Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Iespējamās saistības LVL '000 LVL '000

Galvojumi un garantijas 16,221 17,436

Akreditīvi 663 1,886

Iespējamās saistības kopā 16,884 19,322
Saistības pret klientiem 
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti 1,488 11,347

Neizmantotās kredītlīnijas 3,659 4,555

Maksājumu	karšu	neizmantotie	limiti	 4,935 4,178

Noslēgtie līgumi par nemateriālo aktīvu iegādi 103 92

Noslēgtie līgumi par pārējo pamatlīdzekļu iegādi 25 257

Saistības pret klientiem kopā 10,210 20,429
Iespējamās saistības un saistības pret klientiem kopā 27,094 39,751

Koncerna	aktīvi	pārvaldīšanā	2009.	gada	31.	decembrī	bija	71,845	(18,796)	tūkstoši	latu,	savukārt	Bankas	aktīvi	pārvaldīšanā	55,796	(5,138)	
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.

29.  Darījumi ar saistītām personām
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.

Koncerns Koncerns

31.12.2009. 31.12.2008.

Summa Nosacījumi Summa Nosacījumi 

Saistītām personām izsniegtie kredīti LVL '000 LVL '000

Vadībai 163 2%—5% 254 5%—10%

Saistītām juridiskām personām 1,693 6%—24% 3,647 6%—18%

Citām saistītām privātpersonām 656 2%—15% 686 5%—24%

Kredīti saistītām personām kopā 2,512 4,587
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti un citas ārpusbilances saistības 203 639 5%—24%

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem - (5)

Kredīti, piešķirtie, bet vēl neizmaksātie 
kredīti un citas ārpusbilances saistības kopā, neto 2,715 5,221
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Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Summa Nosacījumi Summa Nosacījumi 

Saistītām personām izsniegtie kredīti LVL '000 LVL '000

Vadībai 148 2%—15% 141 5%—10%

Saistītām juridiskām personām 4,630 6%—24% 3,647 6%—18%

Citām saistītām privātpersonām 567 2%—15% 686 5%—24%

Kredīti saistītām personām kopā 5,345 4,474
Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti un citas ārpusbilances saistības 343 639 5%—24%

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (182) (5)

Kredīti, piešķirtie, bet vēl neizmaksātie
kredīti un citas ārpusbilances saistības kopā, neto 5,506 5,108

Koncerns Koncerns Banka Banka

2009 2008 2009 2008

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Procentu ienākumi 653 259 649 259

Procentu izdevumi 326 166 324 259

30.  Nauda un tās ekvivalenti
Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības pret Latvijas Banku 44,986 57,860 44,986 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 166,968 133,887 166,936 133,859

Saistības pret kredītiestādēm (1,027) (15,690) (1,027) (15,690)

Nauda un tās ekvivalenti kopā 210,927 176,057 210,895 176,029

31.  Kapitāla vadība un kapitāla pietiekamība
Koncerna	un	Bankas	kapitāla	pārvaldīšanas	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.
2009. 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 ir izstrādāta operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanas metodika un veiktas 
būtiskas izmaiņas kredītriska kapitāla prasības apmēra noteikšanas metodikā. 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,	2009.	gada	31.	decembrī	bija	15,04%	(16,09%),	savukārt	
Koncerna	kapitāla	pietiekamības	rādītājs	bija	14,56%	(15,78%).

2009.	gada	31.	decembrī	saistīto	personu	noguldījumi	Koncernā	bija	3,752	(3,496),	savukārt	Bankā	bija	15,179	(5,387)	tūkstoši	latu.

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

Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai 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.
2009.	gada	31.	decembrī	Banka	ir	izpildījusi	iepriekš	minētās	prasības	par	saistīto	un	nesaistīto	personu	kreditēšanu.

Procentu ienākumi un izdevumi darījumos ar saistītām personām:
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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	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 Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

apmaksātais pamatkapitāls 15,000 15,000 15,000 15,000

akciju emisijas uzcenojums 255 255 255 255

rezerves kapitāls 1,500 1,500 1,500 1,500

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 74,161 63,910 76,460 65,794

nemateriālie aktīvi (3,491) (3,449) (3,337) (3,291)

mazākuma līdzdalība (661) 184 - -

pārskata perioda (zaudējumi)/
auditētā peļņa (kas nav paredzēta dividenžu izmaksai) (21,358) 10,251 (19,220) 10,665

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve - (12,932) - (12,932)

pirmā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu 
summu	atbilstoši	FKTK	prasībām	un	uzkrājumu	summu	saskaņā
ar	SFPS	(50%) (715) (3,510) (715) (3,510)

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā 64,691 71,209 69,943 73,481
Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi 
pārdošanai	pieejamo	finanšu	aktīvu	pārvērtēšanas	rezerve	(45%) 39 - 39 -

otrā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu 
atbilstoši	FKTK	prasībām	un	uzkrājumu	summu	saskaņā	ar	SFPS (50%) (715) (3,510) (715) (3,510)

subordinētais kapitāls (saskaņā ar atlikušo atmaksas termiņu
ar korekcijas pakāpi no 40% līdz 100%) 32,458 35,094 32,458 35,094

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā 31,782 31,584 31,782 31,584

Pašu kapitāls kopā 96,473 102,793 101,725 105,065
Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 43,056 43,235 44,222 43,373

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 1,970 2,318 1,970 2,318

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība 871 720 871 720

Pozīcijas riska kapitāla prasība 989 1,410 989 1,410

Darījuma partnera riska kapitāla prasība 110 188 110 188

Operacionālā riska kapitāla prasība 7,980 6,554 7,922 6,559

Kapitāla prasību kopsumma 8% 53,006 52,107 54,114 52,250
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 14,56 15,78 15,04 16,09
Minimālais	kapitāla	pietiekamības	rādītājs	(%)	 8,00 8,00 8,00 8,00

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

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008.

Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Centrālās valdības vai centrālās bankas 1,109 646 1,071 630

Reģionālās vai vietējās valdības 191 108 191 108

Iestādes 5,972 5,235 6,204 5,235

Komercsabiedrības 11,650 18,296 11,650 18,296

Mazo	riska	darījumu	portfelis 10,480 5,232 10,480 5,232

Nodrošināts ar nekustamo īpašumu 3,958 8,583 3,958 8,583

Kavētie riska darījumi 5,194 2,349 5,194 2,349

Augsta riska kategorijas riska darījumi 250 297 250 297

Citi posteņi 4,252 2,489 5,224 2,643

Kopā finanšu aktīvi 43,056 43,235 44,222 43,373
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32.  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 kategorijas skatīt 11. pielikumā. 
Likvīdiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām vai finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuriem ir īss dzēšanas termiņš (īsāks par 
trim mēnešiem) Koncerns un Banka pieņem, ka patiesā vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis pieņēmums attiecas arī uz pieprasījuma 
noguldījumiem un krājkontiem.

Koncerna finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība: 

31.12.2009. 31.12.2008.

Uzskaites vērtība Patiesā vērtība Uzskaites vērtība Patiesā vērtība

Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 44,986 44,986 57,860 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 203,569 203,569 174,664 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos 9,499 9,499 4,599 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 104,523 104,523 35,081 35,081

Kredīti un debitoru parādi 550,580 518,047 669,872 659,756

Kopā finanšu aktīvi 913,157 880,624 942,076 931,960

Finanšu saistības
Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,027 1,027 15,690 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos 176 176 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 905,096 909,215 865,768 866,989

Kopā finanšu saistības 906,299 910,418 900,696 901,917

Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība:

31.12.2009. 31.12.2008.

Uzskaites vērtība Patiesā vērtība Uzskaites vērtība Patiesā vērtība

Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 44,986 44,986 57,860 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 203,537 203,537 174,636 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos 9,499 9,499 4,599 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 104,523 104,523 35,081 35,081

Kredīti un debitoru parādi 553,475 520,942 669,870 659,754

Kopā finanšu aktīvi 916,020 883,487 942,046 931,930

Finanšu saistības
Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,027 1,027 15,690 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos 176 176 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 912,639 916,758 864,504 865,725

Kopā finanšu saistības 913,842 917,961 899,432 900,653

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

Pirmais līmenis:  publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū;
Otrais līmenis: patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, kas būtiski ietekmē patieso vērtību un tiek   
 novēroti tirgū;
Trešais līmenis: citas patiesās vērtības noteikšanas metodes, kurās tiek izmantoti dati, kas ietekmē patieso vērtību,
 bet netiek novēroti tirgū.
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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, piemītošiem riskiem, kā arī 
ģeogrāfiskajam reģionam, kur darbojas investīciju objekts. 

Koncerna un Bankas patiesajā vērtībā vērtētie un pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi atbilstoši patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijai: 

31.12.2009. 31.12.2008.

1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis Kopā
Finanšu aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 9,499 - - 9,499 4,599 - - 4,599

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 12 - - 12 768 - - 768

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu 
ienākumu 52 - - 52 - - - -

Atvasinātie līgumi 9,435 - - 9,435 3,831 - - 3,831

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 98,158 4,218 2,147 104,523 8,690 23,916 2,475 35,081

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 98,158 4,218 - 102,376 7,192 23,916 - 31,108

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu 
ienākumu - - 2,147 2,147 1,498 - 2,475 3,973

Kopā finanšu aktīvi 107,657 4,218 2,147 114,022 13,289 23,916 2,475 39,680

Finanšu saistības
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 176 - - 176 19,238 19,238

Atvasinātie līgumi 176 - - 176 19,238 - - 19,238

Kopā finanšu saistības 176 - - 176 19,238 - - 19,238

2009. gadā pasaules finanšu tirgos tika novērota strauja vērtspapīru tirgus aktivizēšanās un ievērojams vērstpapīru cenu kāpums. Balstoties 
uz šīm pozitīvajām izmaiņām un ņemot vērā iepriekš minēto patiesās vērtības avotu noteikšanas hierarhijas principus, pārskata periodā 
Koncerns	un	Banka	pārcēla	daļu	no	pārdošanai	pieejamiem	vērtspapīriem	no	otrā	līmeņa	uz	pirmo	līmeni	21,309	tūkstošu	latu	apmērā.

Papildus pārskata periodā ir notikusi arī vairāku pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārcelšana no pirmā līmeņa uz otro līmeni
–	550	tūkstošu	latu	apmērā,	kas	tika	pārcelti,	jo	pārskata	periodā	tie	vairs	netika	aktīvi	tirgoti	un	to	patiesā	vērtība	tika	noteikta,
izmantojot citus patiesās vērtības noteikšanas modeļus, kuros tika izmantoti citi tirgū pieejamie dati. 
Jebkādas citas finanšu instrumentu pārcelšanas starp patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijas līmeņiem pārskata periodā nav 
notikušas.

2009. gadā un 2008. 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.

33.  Kredītrisks
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, 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 darījumu partneri Koncerns 
un Banka veic visaptverošu klienta maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu. Privātpersonu maksātspējas novērtēšanas 
vajadzībām ir izstrādāta reitingu piešķiršanas sistēma, kurā klienti tiek klasificēti reitingu grupās atbilstoši ienākumu pietiekamībai, kā arī 
kredītvēstures kvalitātei. 
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Uzņēmumu maksātspēju Koncerns un Banka izvērtē, veicot padziļinātu finanšu analīzi katram jaunam klientam, un pēc 
sadarbības uzsākšanas periodiski notiek atkārtota aizņēmēja finanšu stāvokļa novērtēšana. Uzņēmumiem tiek noteikti riska/
monitoringa faktori, kuru neizpildes gadījumā Koncerns un Banka ir informēta par iespējamo kredītriska paaugstināšanos jau 
pirms atkārtota finanšu stāvokļa novērtējuma. 

Nodrošinājuma novērtēšanu veic Koncerna un Bankas akceptēts neatkarīgs vērtētājs. Banka ir tiesīga koriģēt (samazināt) 
neatkarīgā vērtētāja noteikto vērtību, ja uzskata, ka vērtētājs nav ņēmis vērā noteiktus riska faktorus. Šādā gadījumā par 
kredīta nodrošinājuma vērtību tiek ņemts Bankas noteiktais samazinātais vērtējums. Par kredīta nodrošinājumu Banka 
pieņem nekustamo īpašumu, jaunas un lietotas automašīnas, komerctransportu, preces muitas vai klienta noliktavā, 
vērtspapīrus, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, debitoru parādus kā lietu kopību un debitoru parādus faktoringam 
u.c. Atbilstoši nodrošinājuma tipam un likviditātei Koncerns un Banka piemēro attiecīgo izsniedzamā kredīta maksimāli 
pieļaujamo proporciju atbilstoši nodrošinājuma kategorijai.

Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai Aktīvu novērtēšanas komiteja regulāri veic aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, 
t.i, to atgūstamās vērtības noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vērtības 
samazinājumam (turpmāk – uzkrājumi nedrošiem parādiem). Veicot aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, tiek ņemts 
vērā gan specifiskais, gan portfeļa līmeņa risks. 

Ja Koncernam un Bankai radušās aizdomas par uzņēmumam izsniegtā kredīta riska paaugstināšanos (kavēta kredīta 
maksājuma un/vai citas informācijas par klienta maksātspēju iegūšanas rezultāts), tiek atkārtoti novērtēts uzņēmuma finanšu 
stāvoklis un kredīta neatmaksas risks. Banka analizē izsniegtā kredītu portfeļa kvalitāti. Kā viens no kvalitātes kritērijiem tiek 
izvērtēts kredīta līgumā paredzēto kredīta maksājumu kavējums dienās.

Koncerns un Banka uzskata, ka lielākais kredītrisks piemīt kredītiem, ieguldījumiem parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu 
un prasībām pret kredītiestādēm.
Maksimālais	kredītriska	apjoms	aprēķināts,	neņemot	vērā	saņemto	nodrošinājumu	un	citus	instrumentus,	kas	samazina	
kredītrisku. Koncerna un Bankas aktīvu un ārpusbilances saistību maksimālais kredītriska apjoms uzrādīts kredītriska 
koncentrācijas analīzē.

Kredītriska koncentrācija
Koncerns un Banka nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja, kā arī ģeogrāfiskā reģiona vai nozares segmenta riska 
apmēram. Riskam pakļautie darījumi ar jebkuru aizņēmēju, tajā skaitā banku vai brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem 
ierobežojumiem, nosakot limitus.
Koncerns un Banka kredītriska koncentrāciju analizē, vērtējot arī lielo riska darījumu attiecību pret pašu kapitālu. Atbilstoši 
Kredītiestāžu likumam Koncerns un Banka riska darījumu klasificē kā lielo riska 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. 

2009.	gada	31.	decembrī	un	2008.	gada	31.	decembrī	Koncerns	un	Banka	ir	ievērojuši	minēto	Kredītiestāžu	prasību.	Desmit	
lielākās	ekspozīcijas	2009.	gada	31.	decembrī	bija	7,4%	(8,6%)	no	kopējā	Koncerna	un	Bankas	bruto	kredītportfeļa.	
Kredītriska koncentrāciju un tā maksimālo apjomu pa tautsaimniecības nozarēm skatīt 18. pielikumā.

Gadījumā, ja kādu no izsniegtajām kredītu grupām ietekmē ekonomiski faktori, kas pasliktina visu attiecīgās grupas kredītu 
stāvokli, tiek pieņemts lēmums par ierobežojumiem noteiktās nozares kreditēšanā, kā arī apzināti iespējamie zaudējumi 
esošajam kredītu portfelim. Būtiskākā Bankas kredītportfeļa daļa, ko ir ietekmējuši valsts ekonomiskie procesi, ir nekustamā 
īpašuma attīstības projektu portfelis. Koncerns un Banka ir veikuši šīs kredītportfeļa daļas pārvērtēšanu.

2009. gadā joprojām saglabājas zema aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū, kas ietekmē dotajā nozarē finansētos klientus. 
Tā kā nekustamā īpašuma attīstības kredītu programmās izsniegto kredītu nodrošinājums ir mazlikvīds, Banka veica īpašumu 
pārvērtēšanas, kā arī klienta alternatīvo ienākumu avotu izvērtēšanas pasākumus. Ja kāds no šiem faktoriem ir nepietiekams 
kredīta nodrošinājumam vai kredīta apkalpošanai, tiek izveidoti atbilstoši uzkrājumi. Uz doto brīdi jaunu nekustamā īpašuma 
attīstības projektu finansēšanas iespējas netiek izskatītas. 
Koncerna/Bankas klientu kredītu pārstrukturēšanas gaitā pārņemto nekustamo īpašumu apjoms, kuru pārņemšanas mērķis ir 
to	pārdošana	parādu	atgūšanai,	2009.	gada	31.	decembrī	bija	22,708	(2,516)	tūkstošo	latu.
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Latvijā EMS valstīs Pārējās ES valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 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

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 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 43,225 169,737 66,366 916,020
Nefinanšu aktīvi 75,101 2 41 905 60 76,109

Kopā aktīvi 648,380 63,415 43,266 170,642 66,426 992,129
Iespējamās saistības 14,906 207 436 93 579 16,221

Ārpusbilances saistības pret klientiem 4,295 - - 772 5,143 10,210

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 667,581 63,622 43,702 171,507 72,148 1,018,560

Koncerna	maksimālā	kredītriska	koncentrācijas	analīze	pa	ģeogrāfiskajiem	reģioniem	2008.	gada	31.	decembrī:

Latvijā EMS valstīs Pārējās ES valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 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

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 43,225 169,737 66,386 913,157
Nefinanšu aktīvi 63,562 2 41 905 60 64,570

Kopā aktīvi 633,957 63,416 43,266 170,642 66,446 977,727
Iespējamās saistības 14,906 207 436 93 579 16,221

Ārpusbilances saistības pret klientiem 4,295 - - 772 5,143 10,210

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 653,158 63,623 43,702 171,507 72,168 1,004,158

Latvijā EMS valstīs Pārējās ES valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 54,226 3,357 39 238 - 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 6,100 62,733 35,110 64,625 6,096 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 1,437 - - 2,386 776 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Kredīti un debitoru parādi 582,723 1,526 11,049 4,575 69,999 669,872

Kopā finanšu aktīvi 656,647 68,012 46,897 74,058 96,462 942,076
Nefinanšu aktīvi 39,874 8 - 47 66 39,995

Kopā aktīvi 696,521 68,020 46,897 74,105 96,528 982,071
Iespējamās saistības 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 727,350 68,282 48,172 74,801 103,217 1,021,822

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

Koncerna	maksimālā	kredītriska	koncentrācijas	analīze	pa	ģeogrāfiskajiem	reģioniem	2009.	gada	31.	decembrī:
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Latvijā EMS valstīs Pārējās ES valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 54,226 3,357 39 238 - 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 1,437 - - 2,386 776 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,161 396 699 2,234 19,591 35,081

Kredīti un debitoru parādi 582,721 1,526 11,049 4,575 69,999 669,870

Kopā finanšu aktīvi 656,632 68,012 46,897 74,058 96,447 942,046
Nefinanšu aktīvi 41,220 8 - 47 66 41,341

Kopā aktīvi 697,852 68,020 46,897 74,105 96,513 983,387
Iespējamās saistības 16,909 200 824 191 1,198 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 13,920 62 451 505 5,491 20,429

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 728,681 68,282 48,172 74,801 103,202 1,023,138

Bankas	maksimālā	kredītriska	koncentrācijas	analīze	pa	ģeogrāfiskajiem	reģioniem	2008.	gada	31.	decembrī:

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

Patiesajā 
vērtībā 

vērtētie
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku 
portfelis

Kredīti un 
debitoru 

parādi

Patiesajā 
vērtībā 

vērtētie
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku 
portfelis

Kredīti un 
debitoru 

parādi

Kredītreitinga grupas LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000 LVL`000

AAA līdz AA-  - 48,710 2,146 -  - 2,216 921 -

A+ līdz A-  -  -  - -  -  -  - 1,458

BBB+ līdz BBB-  - 16,860 761  - 12,113 1,753 10,292

BB+ līdz BB-  - 1,985 12,283 4,803 86 - 3,605 11,808

B+ līdz B-  - - 16,399 6,360 460 - 7,396 18,407

zem B- 12 - 2,081 5,916 - - 559 863

Bez reitinga  - - 1,912 1,293 222 - 2,545 175

Akcijas un ieguldījumi fondos 52 - 2,147 - - - 3,973 -

Neto vērtspapīru portfelis 64 50,695 53,828 19,133 768 14,329 20,752 43,003

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

Koncerna un Bankas vērtspapīru portfeļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo šajos portfeļos esošajiem vērtspapīriem un to emitentiem 
piešķirtais kredītreitings.

Koncerna un Bankas vērtspapīru portfeļu analīze pa kredītreitingu grupām: 

34.  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.
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Ikdienas likviditātes riska pārvaldīšanā tiek izmantoti sekojoši rādītāji, kuriem tiek noteikti limiti un ierobežojumi: 

	 •	 likviditātes	neto	pozīcijas	kopā	visās	valūtās	un	atsevišķu	valūtu	griezumā;	
	 •	 likviditātes	rādītāji	dažādām	termiņu	grupām;
	 •	 lielo	noguldījumu	uz	pieprasījumu	attiecība	pret	likvīdiem	aktīviem	uz	pieprasījumu;
	 •	 viena	klienta	(savstarpēji	saistītu	klientu	grupas)	termiņnoguldījumu	summa.

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.	Koncerns	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.

Atbilstoši Koncerna un Bankas iekšējai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas likviditātes krīzes stadijas: likviditātes krīzes 
iespējamības stadija, īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas.
Galvenās pazīmes, kas raksturo likviditātes krīzes iestāšanos vai tās iespējamību, ir šādas:

	 •	 likviditātes	rādītāja	"līdz	30	dienām"	apjoms	zem	45%;
	 •	 darījumu	partneri	samazina	limitus	darījumiem	ar	Banku;
	 •	 refinansēšanas	iespējas	starpbanku	tirgos	ir	apgrūtinātas;
	 •	 masu	informācijas	līdzekļos	parādās	negatīva	informācija,	kura	var	izraisīt	noguldījumu	aizplūdi	no	Koncerna	un	Bankas;
	 •	 masu	informācijas	līdzekļos	parādās	negatīva	informācija,	kura	var	norādīt	uz	to,	ka	nozīmīga	Koncerna	un	Bankas		
  aktīvu daļa var būt apdraudēta (naudas līdzekļi var tikt iesaldēti maksātnespējīgās bankās, vērtspapīru emitenti nepildīs  
  emisijas prospektos noteiktās saistības utml.

Ja tiek konstatēta kāda no likviditātes krīzes stadijām, Koncerns un Banka realizē šādus pasākumus:

	 •	 katru	dienu	tiek	aktualizēta	pieejamā	informācija	par	grūtībās	nonākušajām	finanšu	iestādēm,	lai	nepieļautu	Koncerna		
  un Bankas, kā arī klientu naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz to kontiem, 
	 •	 Koncerns	un	Banka	neizmanto	iepriek	šminētās	kredītiestādes	kā	maksājumu	starpniekbankas;
	 •	 tiek	pārskatīti	darījumu	partneriem	piešķirtie	limiti,	lai	koncentrētu	Koncerna	un	Bankas	operācijas	un	naudas	aktīvus		
  tajās kredītiestādēs, kuras pēc Bankas novērtējuma tiek uzskatītas par drošākajām;
	 •	 tiek	rūpīgi	pārskatīta	un	izanalizēta	aktīvu	un	pasīvu	termiņstruktūra,	lai	rastu	iespējas	pārstrukturēt	aktīvus,	tā	 	
  paaugstinot to likviditāti. 
	 •	 apzinoties,	ka	lielākās	negatīvās	sekas	var	būt	saistītas	ar	klientu	noguldījumu	aizplūšanu,	tiek	uzsākts	intensīvs	darbs		
  pie esošo klientu uzticības un lojalitātes saglabāšanas un palielināšanas, kā arī jaunu klientu piesaistīšanas.

Lai nepārtraukti izvērtētu veicamo pasākumu efektivitāti un spētu ātri reaģēt uz situācijas izmaiņām, Koncerna un   
Bankas iekšējie likviditātes riska pārvaldīšanā izmantojamie rādītāji tiek kontrolēti katru dienu.

Ņemot vērā pasaules finanšu krīzi, kas saasinājās 2008. gada nogalē un 2009. gadā turpināja radīt saspringtu situāciju, 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	–	2009.	gada	beigās	likviditātes	rādītājs	bija	57,53%	(41,32%).	Atbilstoši	FKTK	prasībām	Bankai	jāuztur	likvīdie	aktīvi	
saistību	izpildei	pietiekamā	apjomā,	bet	ne	mazāk	kā	30%	apmērā	no	Bankas	tekošo	saistību	kopsummas.	
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Koncerna un Bankas iekšējo likviditātes rādītāju analīze:

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

2009 2008

Iekšējo likviditātes rādītāju līmenis Augstākais Zemākais Vidējais Augstākais Zemākais Vidējais

% % % % % %

uz pieprasījumu 40,2 26,2 32,5 44,9 25,2 33,2

līdz	30	dienām	(atbilstoši	FKTK	prasībām) 57,5 33,8 43,2 57,7 32,1 44,6

līdz 90 dienām 53,1 39,8 45,0 59,1 39,9 48,5

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

Termiņš 
nokavēts 

Uz
pieprasījuma

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk 
nekā 

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 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

Kredīti un debitoru parādi 73,975 27,967 5,928 61,906 169,776 49,736 331,068 - 380,804 550,580

Pārējie aktīvi - 26,679 470 7,482 34,631 - - 29,939 29,939 64,570

Aktīvi kopā 73,975 151,124 148,790 148,772 522,661 94,059 331,068 29,939 455,066 977,727

Uz 
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk 
nekā 5 

gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 
Saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - 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 - 421,564 138,051 293,821 853,436 23,003 28,657 - 51,660 905,096

Pārējās saistības - 2,443 - - 2,443 - - - - 2,443

Kopā saistības - 425,034 138,093 293,955 857,082 23,003 28,657 - 51,660 908,742
Kapitāls un rezerves - - - - - - - 68,985 68,985 68,985

Kopā saistības un kapitāls,
un rezerves - 425,034 138,093 293,955 857,082 23,003 28,657 68,985 120,645 977,727
Ārpusbilances posteņi kopā - 11,130 623 6,818 18,571 8,523 - - 8,523 27,094

Likviditātes neto pozīcija x (285,040) 10,074 (152,001) (352,992) 62,533 302,411 (39,046) 325,898 x

Likviditātes kopējā pozīcija x (285,040) (274,966) (426,967) x (364,434) (62,023) (101,069) x x
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Termiņš 
nokavēts 

Uz 
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam

1—5 
gadi

Vairāk
nekā 5

gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada
Ieķīlatie 

aktīvi Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības 
uz pieprasījumu 
pret centrālajām 
bankām - 57,860 57,860 - - - - - 57,860

Prasības pret 
kredītiestādēm - 142,496 545 25,339 168,380 6,284 - - 6,284 - 174,664

Patiesajā 
vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu 
peļņā vai 
zaudējumos - - 2,520 2,079 4,599 - - - - - 4,599

Pārdošanai 
pieejamie finanšu 
aktīvi - - 16,624 3,837 20,461 2,506 - - 2,506 12,114 35,081

Kredīti un debitoru 
parādi 31,426 31,654 21,568 103,365 188,013 252,029 226,632 - 478,661 3,198 669,872

Pārējie aktīvi - 44 - 6,612 6,656 - - 33,339 33,339 - 39,995

Aktīvi kopā 31,426 232,054 41,257 141,232 445,969 260,819 226,632 33,339 520,790 15,312 982,071

Uz 
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam

1—5 
gadi

Vairāk
nekā

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada
Pret aktīvu 

ķīlu Kopā 
Saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz 
pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - 1,087 3 - 1,090 - - - - 14,600 15,690

Patiesajā vērtībā 
vērtētās finanšu 
saistības ar 
atspoguļojumu 
peļņā vai 
zaudējumos - - 1,731 17,507 19,238 - - - - - 19,238

Amortizētajā 
iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu 
saistības - 392,580 114,154 303,024 809,758 27,067 28,943 56,010 - 865,768

Pārējās saistības - 3,207 - - 3,207 - - - - - 3,207

Kopā saistības - 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 - 56,010 14,600 903,903
Kapitāls un rezerves - - - - - - - 78,168 78,168 - 78,168

Kopā saistības
un kapitāls,
un rezerves 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 78,168 134,178 14,600 982,071
Ārpusbilances 
posteņi kopā - 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 - 14,255 - 39,751

Likviditātes neto 
pozīcija x (181,756) (74,657) (187,833) (412,820) 219,512 197,674 (44,829) 372,357 x x

Likviditātes 
kopējā pozīcija x (181,756) (256,413) (444,246) x (224,734) (27,060) (71,889) x x

Koncerna	aktīvu,	pasīvu	un	ārpusbilances	saistību	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	2008.	gada	31.	decembrī	atlikušo	periodu	līdz	
paredzētajam dzēšanas termiņam:
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Bankas	aktīvu,	pasīvu	un	ārpusbilances	saistību	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	2009.	gada	31.	decembrī	atlikušo	periodu	līdz	
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Termiņš 
nokavēts 

Uz 
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk 
nekā 5 

gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 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

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi - 148 437 64,617 65,202 39,321 - - 39,321 104,523

Kredīti un debitoru parādi 73,975 27,967 5,908 61,906 169,756 52,651 331,068 - 383,719 553,475

Pārējie aktīvi - 6,017 470 7,015 13,502 - - 62,607 62,607 76,109

Aktīvi kopā 73,975 130,430 148,770 148,305 501,480 96,974 331,068 62,607 490,649 992,129

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk 
nekā 5 

gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 
Saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - 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 - 421,565 148,564 290,850 860,979 23,003 28,657 - 51,660 912,639

Pārējās saistības - 4,205 - - 4,205 - - - - 4,205

Kopā saistības - 426,797 148,606 290,984 866,387 23,003 28,657 - 51,660 918,047
Kapitāls un rezerves - - - - - - - 74,082 74,082 74,082

Kopā saistības un kapitāls,
un rezerves - 426,797 148,606 290,984 866,387 23,003 28,657 74,082 125,742 992,129
Ārpusbilances posteņi kopā - 11,130 623 6,818 18,571 8,523 - 8,523 27,094

Likviditātes neto pozīcija x (307,497) (459) (149,497) (383,478) 65,448 302,411 (11,475) 356,384 x

Likviditātes kopējā pozīcija x (307,497) (307,956) (457,453) x (392,005) (89,594) (101,069) x x
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Termiņš 
nokavēts 

Uz 
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk
nekā

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 

Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz 
pieprasījumu pret centrālajām 
bankām - 57,860 - - 57,860 - - - - 57,860

Prasības pret kredītiestādēm - 142,468 545 25,339 168,352 6,284 - - 6,284 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos - - 2,520 2,079 4,599 - - - - 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi - - 16,624 3,837 20,461 2,506 - - 2,506 35,081

Kredīti un debitoru parādi 31,426 31,652 21,568 103,365 188,011 252,029 226,632 - 478,661 669,870

Pārējie aktīvi - 44 - 6,213 6,257 - - 35,084 35,084 41,341

Aktīvi kopā 31,426 232,024 41,257 140,833 445,540 260,819 226,632 35,084 522,535 983,387

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 
mēn.

1—12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1—5 gadi

Vairāk
nekā

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā 

Saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - 1,087 3 - 1,090 - - - - 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos - - 1,731 17,507 19,238 - - - - 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības - 392,708 115,718 300,068 808,494 27,067 28,943 - 56,010 864,504

Pārējās saistības - 3,673 - - 3,673 - - - - 3,673

Kopā saistības - 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 - 56,010 903,105
Kapitāls un rezerves - - - - - - - 80,282 80,282 80,282

Kopā saistības un kapitāls,
un rezerves - 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 80,282 136,292 983,387
Ārpusbilances posteņi kopā - 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 - 14,255 39,751

Likviditātes neto pozīcija x (182,380) (76,221) (185,276) (412,451) 219,512 197,674 (45,198) 371,988 x

Likviditātes kopējā pozīcija x (182,380) (258,601) (443,877) x (224,365) (26,691) (71,889) x x

Bankas	aktīvu,	pasīvu	un	ārpusbilances	saistību	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	2008.	gada	31.	decembrī	atlikušo	periodu	līdz	
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Koncerns un Banka ir sagatavojuši šos konsolidētos finanšu pārskatus, balstoties 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" 2009. 
gada	31.	decembrī	un	2008.	gada	31.	decembrī	galvenokārt	ir	izskaidrojama	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 dokumentiem, neatspoguļo Koncerna/Bankas norēķinu kontu vēsturisko stabilitāti. Norēķinu kontu atlikumi ir iekļauti 
termiņu grupā "uz pieprasījumu". 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 apsvēruši ar likviditātes jautājumiem saistītās negatīvās ietekmes risku un veicis 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.

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 2009. gada
31.	decembrī	un	2008.	gada	31.	decembrī	esošajām	finanšu	saistībām	un	ārpusbilances	saistībām.
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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:

Uz Līdz  1—12 Kopā līdz 1—5
Vairāk

nekā Kopā virs 
pieprasījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 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 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
Iespējamās saistības 919 623 6,818 8,360 8,509 15 8,524 16,884

Ārpusbilances saistības pret klientiem 10,210 - - 10,210 - - - 10,210

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances 
saistības 421,553 149,648 306,652 877,853 38,198 31,958 70,156 948,009

Koncerna	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2008.	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 Līdz  1—12 Kopā līdz 1—5
Vairāk

nekā Kopā virs 
pieprasījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,090 - - 1,090 - - - 1,090

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - 1,731 17,507 19,238 - - - 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 392,252 118,340 309,397 819,989 5,983 33,835 39,818 859,807

Kopā finanšu saistības 393,342 120,071 326,904 840,317 5,983 33,835 39,818 880,135
Iespējamās saistības 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 15,432 - 4,997 20,429 - - - 20,429

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances 
saistības 410,278 120,097 335,438 865,813 20,223 33,850 54,073 919,886

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:

Uz Līdz  1—12 Kopā līdz 1—5
Vairāk 

nekā Kopā virs 
pieprasījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 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
Iespējamās saistības 919 623 6,818 8,360 8,509 15 8,524 16,884

Ārpusbilances saistības pret klientiem 10,210 - - 10,210 - - - 10,210

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances 
saistības 432,067 149,648 303,681 885,396 38,198 31,958 70,156 955,552
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Bankas	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2008.	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 Līdz  1—12 Kopā līdz 1—5
Vairāk 

nekā Kopā virs 
pieprasījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,090 - - 1,090 - - - 1,090

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - 1,731 17,507 19,238 - - - 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 392,124 116,777 306,441 815,342 35,983 33,835 69,818 885,160

Kopā finanšu saistības 393,214 118,508 323,948 835,670 35,983 33,835 69,818 905,488
Iespējamās saistības 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 15,432 - 4,997 20,429 - - - 20,429

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances 
saistības 410,150 118,534 332,482 861,166 50,223 33,850 84,073 945,239

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 denominētos aktīvus un saistības, kā 
arī no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošās naudas plūsmas. Koncernam un Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir EUR (eiro) un USD 
(ASV dolāri) valūtās. Ņemot vērā to, ka lata kurss pret eiro ir fiksēts, Koncerna un Bankas EUR valūtas atklātās pozīcijas valūtas risks ir minimāls. 
Arī Koncerna un Bankas atklātā pozīcija USD ir neliela (2009. gada beigās –	Koncerna	3,3%	(5,0%)	un	Bankas	5,2%	(4,9%)	no	pašu	kapitāla),	līdz	
ar to USD valūtas kursa izmaiņu ietekme ir nebūtiska un Koncerns un Banka neveic detalizētāku jūtīguma analīzi, bet kontrolē šo risku ar 
limitu palīdzību, kas noteikti Limitu politikā. 2009. gada beigās visi iepriekš minētie limiti tika ievēroti.
Bankas Limitu politika nosaka vispārīgos limitu piemērošanas un kontroles principus, ierobežojumi katrai valūtai un kopējai atvērtai 
pozīcijai tiek noteikti atvērto valūtas pozīciju limitos un tiek kontrolēti katru dienu.
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Pārējās

LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 40,775 670 3,489 - 52 44,986

Prasības pret kredītiestādēm 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

Kredīti un debitoru parādi 5,536 56,023 488,005 1,006 10 550,580

Pārējie aktīvi 51,852 897 11,622 4 195 64,570

Aktīvi kopā 102,936 286,165 561,080 10,722 16,824 977,727

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm - 831 196 - - 1,027

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 176 - - - - 176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 19,151 535,419 323,832 10,254 16,440 905,096

Pārējās saistības 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

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija 9,384 3,171 (3,884) 194 542 x
Procentos no pašu kapitāla (%) 9,7% 3,3% (4,0%) 0,2% 0,6% x

Koncerna	valūtas	pozīcija	2009.	gada	31.	decembrī:

Pārējās

LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām 53,114 228 4,470 - 48 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 461 123,067 33,341 3,393 14,402 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 3,831 768 - - - 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Kredīti un debitoru parādi 8,924 85,376 574,567 979 26 669,872

Pārējie aktīvi 34,637 2,289 1,654 1,176 239 39,995

Aktīvi kopā 113,111 231,085 615,401 7,671 14,803 982,071

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 14,606 788 295 - 1 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 7,542 11,696 - - - 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 25,946 429,604 376,796 7,559 25,863 865,768

Pārējās saistības 2,184 625 368 22 8 3,207

Saistības kopā 50,278 442,713 377,459 7,581 25,872 903,903
Kapitāls un rezerves 78,168 - - - - 78,168

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves 128,446 442,713 377,459 7,581 25,872 982,071
Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (15,335) (211,628) 237,942 90 (11,069) x
Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā 
pamatvērtība 8,684 216,804 (241,729) - 11,744 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (6,651) 5,176 (3,787) 90 675 x
Procentos no pašu kapitāla (%) (6,5%) 5,0% (3,7%) 0,1% 0,7% x

Koncerna	valūtas	pozīcija	2008.	gada	31.	decembrī:
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Pārējās

LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 40,775 670 3,489 - 52 44,986

Prasības pret kredītiestādēm 1 125,525 53,896 7,552 16,563 203,537

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

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

Saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm - 831 196 - - 1,027

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 176 - - - - 176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 19,151 535,419 331,375 10,254 16,440 912,639

Pārējās saistības 2,102 713 1,361 26 3 4,205

Saistības kopā 21,429 536,963 332,932 10,280 16,443 918,047

Kapitāls un rezerves 74,082 - - - - 74,082

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves 95,511 536,963 332,932 10,280 16,443 992,129
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

Bankas	valūtas	pozīcija	2009.	gada	31.	decembrī:

Bankas	valūtas	pozīcija	2008.	gada	31.	decembrī:

Pārējās

LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām 53,114 228 4,470 - 48 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 461 123,067 33,328 3,393 14,387 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 3,831 768 - - - 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Kredīti un debitoru parādi 8,922 85,376 574,567 979 26 669,870

Pārējie aktīvi 36,000 2,289 1,637 1,176 239 41,341

Aktīvi kopā 114,472 231,085 615,371 7,671 14,788 983,387

Saistības
Saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm 14,606 788 295 - 1 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 7,542 11,696 - - - 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu 
saistības 27,616 429,604 373,862 7,559 25,863 864,504

Pārējās saistības 2,650 625 368 22 8 3,673

Saistības kopā 52,414 442,713 374,525 7,581 25,872 903,105
Kapitāls un rezerves 80,282 - - - - 80,282

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves 132,696 442,713 374,525 7,581 25,872 983,387
Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (18,224) (211,628) 240,846 90 (11,084) x
Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā 
pamatvērtība 8,684 216,804 (241,729) - 11,744 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (9,540) 5,176 (883) 90 660 x
Procentos no pašu kapitāla (%) (9,1%) 4,9% (0,8%) 0,1% 0,6% x
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Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums paredz, ka atsevišķas ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no pašu kapitāla
un kopējā ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla.
2009.	gadā	31.	decembrī	Koncerns	un	Banka	bija	ievērojuši	minētās	Kredītiestāžu	likuma	prasības.

c)  Tirgus risks
Tirgus	riska	lielumu	tirdzniecības	portfelim	un	tā	segšanai	nepieciešamā	kapitāla	apmēru	banka	vērtē	saskaņā	ar	"Minimālo	kapitāla	prasību	
aprēķināšanas noteikumos" aprakstīto standartizēto pieeju, pozīcijas vispārējo risku parāda vērtspapīriem rēķinot pēc termiņa metodes.
Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus 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.
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 perspektīvas. Ar terminu 
"ekonomiskā vērtība" apzīmē pašu kapitāla ekonomisko vērtību, kas ir starpība starp prasību ekonomisko vērtību un saistību ekonomisko 
vērtību. Ārkārtas situāciju novērtēšanai tiek izmantoti procentu likmju stresa testi.
Lai ierobežotu procentu likmju risku, ir noteikti limiti pieļaujamam ekonomiskās 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	procentu	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), bet ietekme uz peļņu tiek analizēta izmantojot GAP analīzi, t.i., analizējot pret procentu 
likmēm jūtīgo aktīvu un saistību termiņstruktūru un summējot katrā termiņa intervālā līdz vienam gadam aprēķināto ietekmi (peļņu vai 
zaudējumus). 

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna un Bankas jūtīgumu pret izmaiņām procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu 
kapitālu 2009. un 2008. gadā:

Koncerns/Banka Koncerns/Banka

31.12.2009. 31.12.2008.

 +100 bps  -100 bps  +100 bps  -100 bps

Kopā pa visām valūtām

LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (1,337) 1,337 (202) 202

Izmaiņu ietekme uz peļņu (1,392) 1,392 (485) 485

USD Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (1,261) 1,261 (167) 167

Izmaiņu ietekme uz peļņu (2,393) 2,393 336 (336)

EUR Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (76) 76 (35) 35

Izmaiņu ietekme uz peļņu 765 (765) (960) 960

LVL Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu - - - -

Izmaiņu ietekme uz peļņu 236 (236) 140 (140)
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Koncerna	aktīvu	un	pasīvu	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	procentu	likmju	izmaiņām	2009.	gada	31.	decembrī:

Procentu

Līdz 1—3 3—6 6—12 1—5
Vairāk 

nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 41,105 - - - - - 3,881 44,986

Prasības pret kredītiestādēm 192,308 1,100 4,160 1,107 4,743 - 151 203,569

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos  - - - - 12 - 9,487 9,499

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 3,811 7,355 1,945 7,503 21,193 7,905 54,811 104,523

Kredīti un debitoru parādi 128,464 85,348 130,756 178,419 15,531 2,356 9,706 550,580

Pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 64,570 64,570

Aktīvi kopā 365,688 93,803 136,861 187,029 41,479 10,261 142,606 977,727

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,027 - - - - - - 1,027

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 176 176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 549,767 165,708 49,505 66,775 25,908 28,657 18,776 905,096

Pārējās saistības - - - - - - 2,443 2,443

Saistības kopā 550,794 165,708 49,505 66,775 25,908 28,657 21,395 908,742
Kapitāls un rezerves - - - - - - 68,985 68,985

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

Procentu likmju pārcenošanas 
termiņa atšķirības (185,106) (65,316) 87,356 120,254 15,571 (18,396) 52,226 x

Koncerna	aktīvu	un	pasīvu	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	procentu	likmju	izmaiņām	2008.	gada	31.	decembrī:

Procentu

Līdz 1—3 3—6 6—12 1—5
Vairāk 

nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 52,933 - - - - - 4,927 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 136,239 3,595 6,967 - 6,282 - 21,581 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos  - - - 124 454 149 3,872 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Kredīti un debitoru parādi 84,138 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,872

Pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 39,995 39,995

Aktīvi kopā 273,409 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 90,225 982,071

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 15,687 - - - - - 3 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 497,319 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 865,768

Pārējās saistības - - - - - - 3,207 3,207

Saistības kopā 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 40,640 903,903
Kapitāls un rezerves - - - - - - 78,168 78,168

Saistības un kapitāls, un rezerves kopā 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 118,808 982,071
Biržā tirgotie nākotnes līgumi, 

pārdotie - 25,120 - - (17,487) (8,429) - (796)

Procentu likmju pārcenošanas 
termiņa atšķirības (239,597) (56,673) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (28,583) x
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Bankas	aktīvu	un	pasīvu	termiņstruktūras	analīze,	pamatojoties	uz	procentu	likmju	izmaiņām	2008.	gada	31.	decembrī:

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

Procentu

Līdz 1—3 3—6 6—12 1—5
Vairāk 

nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 41,105 - - - - - 3,881 44,986

Prasības pret kredītiestādēm 192,276 1,100 4,160 1,107 4,743 - 151 203,537

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos  - - - - 12 - 9,487 9,499

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 3,811 7,355 1,945 7,503 21,193 7,905 54,811 104,523

Kredīti un debitoru parādi 128,464 88,243 130,756 178,419 15,531 2,356 9,706 553,475

Pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 76,109 76,109

Aktīvi kopā 365,656 96,698 136,861 187,029 41,479 10,261 154,145 992,129

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,027 - - - - - - 1,027

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 176 176

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 560,281 165,708 49,505 66,775 22,937 28,657 18,776 912,639

Pārējās saistības - - - - - - 4,205 4,205

Saistības kopā 561,308 165,708 49,505 66,775 22,937 28,657 23,157 918,047
Kapitāls un rezerves - - - - - - 74,082 74,082

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

Procentu likmju pārcenošanas 
termiņa atšķirības (195,652) (62,421) 87,356 120,254 18,542 (18,396) 56,906 x

Procentu

Līdz 1—3 3—6 6—12 1—5
Vairāk 

nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000 LVL '000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 52,933 - - - - - 4,927 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 136,211 3,595 6,967 - 6,282 - 21,581 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos  - - - 124 454 149 3,872 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Kredīti un debitoru parādi 84,136 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,870

Pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 41,341 41,341

Aktīvi kopā 273,379 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 91,571 983,387

Saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 15,687 - - - - - 3 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 494,491 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 864,504

Pārējās saistības - - - - - - 3,673 3,673

Saistības kopā 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 41,106 903,105
Kapitāls un rezerves - - - - - - 80,282 80,282

Saistības un kapitāls, un rezerves kopā 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 121,388 983,387
Biržā tirgotie nākotnes līgumi,
pārdotie - 25,120 - - (17,487) (8,429) - (796)

Procentu likmju pārcenošanas
termiņa atšķirības (236,799) (58,237) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (29,817) x
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35.  Nefinanšu riski
Koncerna un Bankas darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t.sk. operacionālais risks, reputācijas risks u.c.), kas var radīt 
negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu 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 struktūrvienībās un kontrole no Riska 
vadības pārvaldes puses ir viens no iespējamo zaudējumu novēršanas līdzekļiem. 

Operacionālais risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu zaudējumu risks, ko izraisa prasībām neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie procesi, cilvēki 
vai sistēmas, vai arī ārējie faktori. Operacionālais risks ietver juridisko risku, bet izslēdz stratēģisko un reputācijas risku.

Operacionālais risks piemīt visiem Koncerna un Bankas produktiem, darbībām, procesiem un sistēmām.

Operacionālā riska pārvaldīšanas politiku apstiprina Bankas Padome. Bankas 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 procesa uzraudzību un pieņem noteicošus lēmumus ar to saistītajos jautājumos apstiprinātās politikas 
robežās. Riska vadības pārvalde ir atbildīga par operacionālā riska pārvaldīšanas centralizāciju un koordināciju.

Ņemot vērā to, ka 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.

2009. gadā Banka turpināja uzlabot operacionālā riska pārvaldīšanas vidi atbilstoši politikā definētajiem galvenajiem 
pārvaldīšanas efektivitātes principiem:

	 • piemērotas operacionālā riska pārvaldīšanas sistēmas izveide;
	 • atbilstošas metodes lietošana operacionālā riska identificēšanai un novērtēšanai;
	 • operacionālā riska regulārā pārraudzība;
	 • atbilstoša operacionālā riska kontrole un/vai mazināšana;
	 • darbības nepārtrauktības nodrošināšana. 

Operacionāla riska pārvaldīšanas ietvaros 2008. gada septembrī tika izveidota operacionālā riska notikumu datu bāze, kuras 
galvenie mērķi ir:

	 • savākt datus par operacionālā riska notikumiem un zaudējumiem Koncernā un Bankā;
	 • veikt operacionālā riska notikumu un zaudējumu analīzi; 
	 • novērtēt operacionālā riska notikumu iestāšanās biežumu un operacionālā riska zaudējumu nozīmīgumu;
	 • balstoties uz notikumu novērtējumu, novērst potenciālos zaudējumus;
	 • noteikt galvenās tendences un sastādīt nākotnes operacionālā riska zaudējumu prognozes.

Informācija datu bāzē tiek reģistrēta un klasificēta, ņemot vērā labākās prakses principus, kurus nosaka starptautiskā 
Operacionālā riska datu apmaiņas asociācija (Operational Riskdata eXchange Association – ORX). Papildus notikumiem, kuri 
realizējās ar reāliem zaudējumiem, tiek apkopota informācija arī par notikumiem, kuriem reālie zaudējumi nav reģistrēti, kas 
palīdz Bankai apzināties potenciālos zaudējumus un veikt nepieciešamus pasākumus to novēršanai.
Pārskata	gada	laikā	šajā	datu	bāzē	tika	reģistrēti	ap	1,300	(400)	notikumu,	no	kuriem	tikai	85	(22)	notikumi	bija	ar	reāliem	
zaudējumiem	23,4	(21)	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 pārvaldīšanā
un kontroles vides efektivitāti.
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36.  Tiesvedības
Parastās komercdarbības gaitā Banka ir iesaistījusies atsevišķos tiesvedības procesos, kas ir saistīti ar parādu piedziņu, 
nodrošinājuma saglabāšanu kreditēšanas ietvaros, atsevišķiem darījumiem. Vadība ir pārliecināta, ka uz 2009. gada
31.	decembri	ierosinātās	tiesvedības	neizraisīs	būtiskus	zaudējumus	Bankai	un/vai	Koncernam.	

37.  Notikumi pēc bilances datuma
AS "Aizkraukles banka" valde 2010. gada 11. februārī ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai AS "Aizkraukles 
banka"	akcionāru	pilnsapulcē	lēmumprojektu	par	AS	"Aizkraukles	banka"	pamatkapitāla	palielināšanu	par	1,500,000	latu,	
emitējot	10,000	jaunu	akciju	ar	nominālvērtību	150	lati.	Plānotais	akciju	emisijas	uzcenojums	ir	5,000,000	latu,	kas	nozīmē,	
ka	Bankas	pašu	kapitāls	palielināsies	par	6,500,000	latu.

Laika posmā no pārskata gada pēdējās 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

Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs	esam	veikuši	AS	"Aizkraukles	banka"	un	tās	meitas	uzņēmumu	(turpmāk	tekstā	–	Koncerns)	2009.	gada	konsolidētā	finanšu	pārskata
un AS "Aizkraukles banka" (turpmāk tekstā – Banka) 2009. gada finanšu pārskata, kas atspoguļots pievienotā 2009. gada konsolidētā 
pārskatā	no	40.	līdz	99.	lappusei,	revīziju.	Revidētais	finanšu	pārskats	ietver	Koncerna	un	Bankas	2009.	gada	31.	decembra	finanšu	
stāvokļa pārskatu, 2009. gada apvienotā ienākuma pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu 
grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā. Šī atbildība ietver tādas iekšējās kontroles 
izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 
sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, atbilstošu grāmatvedības uzskaites principu izvēli un piemērošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu 
grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Mēs	esam	atbildīgi	par	atzinumu,	ko,	pamatojoties	uz	mūsu	veikto	revīziju,	izsakām	par	šo	finanšu	pārskatu.	Mēs	veicām	revīziju	saskaņā	
ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 
pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādīto summu un atklātās informācijas 
pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku 
neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai 
nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas 
revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu 
un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt	iepriekš	minētais	konsolidētais	finanšu	pārskats	sniedz	skaidru	un	patiesu	priekšstatu	par	Koncerna	un	Bankas	finansiālo	stāvokli	
2009.	gada	31.	decembrī,	kā	arī	par	tā	finanšu	rezultātiem	un	naudas	plūsmām	2009.	gadā	saskaņā	ar	Starptautiskajiem	finanšu	pārskatu	
standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs	esam	iepazinušies	arī	ar	vadības	ziņojumu	par	2009.	gadu,	kas	atspoguļots	pievienotā	2009.	gada	konsolidētā	pārskatā	no	
34.	līdz	39.	lappusei,	un	neesam	atklājuši	būtiskas	neatbilstības	starp	šajā	vadības	ziņojumā	un	2009.	gada	konsolidētajā	finanšu	pārskatā	
atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA "Ernst & Young Baltic"
Licence Nr. 17

Rīgā,	2010.	gada	23.	februārī

Iveta Vimba
LR zvērināta revidente

Sertifikāts	Nr.	153

Diāna Krišjāne
Valdes priekšsēdētāja
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