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Izvirzīt augstus mērķus 
un sasniegt tos
Romans Surnačovs,
ABLV Bank operāciju direktors, COO, 
2011. gada pārskata redaktors

“Par līderiem nepiedzimst – par tiem 
kļūst.” – Šo populāro teicienu droši 
vien būs dzirdējis ikviens. Mūsu banka 
tam ir labs apliecinājums: kad mēs 
“piedzimām”, mums aiz muguras 
nestāvēja bagāti “vecāki”, mēs 
uzdauzījām sev punus, paši mācījāmies 
no kļūdām, izdarījām secinājumus, 
augām un pieņēmāmies prātā. Īsi 
sakot, mēs ilgi gājām uz to, lai šodien 
bez liekas kautrības varētu nosaukt  
sevi par līderiem.

Un, ja kāds gribēs iebilst – tā sacīt,  
kur gan jūsu dzeltenais T krekls –,   
mēs pasmaidīsim un atbildēsim, ka...

...mēs esam līderi, jo apzināmies 
savus mērķus. Mēs saprotam, ka 
nav iespējams būt pirmajiem it visā, 
bet noteikti vajag būt pirmajiem kādā 
noteiktā nišā. Mūsu banka šodien ir 
pirmā Latvijā pēc noguldījumu apjoma. 
Ļaudis uztic mums savu naudu, bet 
uzticība ir ikviena līdera galvenais aktīvs.

...mēs mākam atzīt savas kļūdas, jo 
bez tām nav iespējams izprast īstenību, 
iegūt vērtīgu poti pret stresu un vēl  
ko ļoti svarīgu – ticību sev. Tie, kuri 
tic sev, nekad nepadodas un sasniedz 
savus mērķus, lai kas notiktu. Un vēl: 
mēs zinām, ka tikai tad, ja tici pats sev, 
tev tic arī citi.

...mēs mākam stoiski pārciest sāpes, 
un, ticiet, vēl gluži nesen mums bija 
ļoti sāpīgi, kad no dzīves šķīrās mūsu 
kolēģis un partneris Aleksandrs 
Bergmanis – cilvēks, kurš mums 
sniedza nenovērtējamu līderības 
pieredzi. Mēs vienmēr atcerēsimies  
to, ko viņš mums iemācīja.

...mēs esam tradicionālo vērtību 
piekritēji un novatori vienlaikus. Varētu 
šķist – absolūti nesavienojamas lietas? 
Taču ne jau līderim! Protams, mēs 
esam tradicionālisti – un baņķieriem 
arī nevar būt cita apzīmējuma. Bet, no 
otras puses, mēs esam gatavi pārkāpt 

vecās, ierastās normas, lai paši sev 
un mūsu klientiem pavērtu jaunus 
apvāršņus. Piemēram, mūsu banka 
izvirzījusi sev jaunu mērķi – iekarot 
“veco” Eiropu. Esam pārliecināti, ka 
ABLV meitasbanka Luksemburgā 
absolūti precīzi atbilst šim mērķim.

Pats galvenais – mēs ticam sev un 
saviem klientiem, kuri paliek ar mums 
jebkādos “laika apstākļos” – gan saulē, 
gan lietū. Jo viņi zina: mūsu lietussargs 
vienmēr būs viņu rīcībā.

Būt līderim mums nenozīmē darbu 
vai pienākumu. Mums tā ir kā šaha 
spēle ar mūsu nemierīgās un mainīgās 
pasaules nākotnes izaicinājumiem.  
Un vēl – mēs savu līderību nesaraujami 
saistām ar mūsu nenovērtējamo 
komandu, ar kuru kopā gandrīz 
nemainīgā sastāvā strādājam jau  
vairāk nekā 15 gadus. Vienkārši mēs 
spējam visi kopā izvirzīt sev augstus 
mērķus un sasniegt tos.
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Nauda nav mērķis, 
bet līdzeklis mērķu 
sasniegšanai

Kas baņķierim var būt svarīgāks par 
peļņu, kāpēc banku nozare ir visre-
gulētākā no visām pasaules noza-
rēm, ko saviem klientiem piedāvās 
nākotnes finanšu institūcijas un, vis-
beidzot, kālab ABLV Bank vadības 
kabinetā glabājas zelta stienis, – par 
to un daudz ko citu stāsta šīs Latvijā 
lielākās privātās bankas īpašnieki un 
vadītāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs.

Jūs pievērsāties bankas lietām 
pirms septiņpadsmit gadiem – kad 
finanšu sfēru mocīja drudzis un sa-
tricinājumi, kad bankas piedzīvoja 
vienu skaļu bankrotu pēc cita. Uz 
kādu gan peļņu varējāt cerēt tādā, 
maigi sakot, nestabilā situācijā?
Ernests Bernis: Mēs bijām jauni, ar 
milzu vēlmi strādāt. Gribējām pašaplie
cināties un parādīt visiem, ko spējam. 
Domājām, ko piedāvāt klientiem, kā 
padarīt mūsu darbu pēc iespējas ērtāku 
viņiem. Mēs nodarbojāmies ar vienkār
šām bankas operācijām – konvertāciju, 
pārskaitījumiem, kontu atvēršanu, bet, 
pats galvenais, mēs radījām servisu. 
Peļņa bija visu mūsu pūliņu loģisks 
rezultāts, kas ļāva padarīt mūsu darbu 
vēl labāku, vēl produktīvāku. Ja mēs 
1995. gadā būtu sev izvirzījuši vienīgi 
uzdevumu nopelnīt kādu noteiktu sum
mu, mēs nebūtu radījuši tādu banku, 
kāda mums ir šodien.

Oļegs Fiļs: Tieši tā! Mēs koncentrējā
mies uz vienkāršām, ar risku nesaistī
tām un plaši pieprasītām operācijām. 
Par katru pakalpojumu klienti mums 

maksāja komisijas naudu, bet tā kā pa
kalpojumu bija ļoti daudz, arī peļņa bija 
gana liela.

E. B.: Piebildīšu, ka arī šodien mēs 
nekaļam plānus pēc principa “šogad 
nopelnīsim tādu un tādu summu”. Mēs 
vispirms domājam par to, ko vēl node
rīgu piedāvāt klientiem. Un šī likme uz 
klientu, uz to, lai mūsu serviss viņam 
būtu maksimāli komfortabls, sevi attais
nojusi. Pateicoties šai prioritātei, mēs 
pēdējā krīzē iegājām kā viena no lielā
kajām Latvijas bankām, bet no tās izgā
jām kā Latvijas lielākā privātā banka.

Vai šīs krīzes laikā jūsu klienta port-
rets ir mainījies?
O. F.: Protams. Tagad klienti pie mums 
nāk zinošāki, reālistiskāk noskaņoti. 
Viņi septiņreiz izvērtēs savas iespējas 
un spēkus, iekams pieņems lēmumu. 
Un tas stimulē produktīvākam kopīgam 
darbam.

E. B.: Piekrītu, ļaudis tagad rīkojas 
piesardzīgāk, atbildīgāk. Krīze viņiem 
daudz ko iemācījusi. Tāpat kā mums.

Vai varat atklāt, kurš bankai patla-
ban risināmo svarīgo uzdevumu sa-
rakstā būtu pats svarīgākais?
E. B.: Apkalpošanas kvalitātes uzlabo
šana. Tā bija, ir un būs mūsu galvenais 
uzdevums.
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“Apkalpošanas kvalitātes uzlabošana. 
Tā bija, ir un būs mūsu galvenais uzdevums.”

O. F.: Varētu šķist, tik vienkāršs jē
dziens – taču cik plaša ir tā jēga! 
Apkalpošanas kvalitātē ietilpst, piemē
ram, baņķieru māka uztaustīt, ko klien
tiem vajag šodien un kādi pakalpojumi 
viņiem būs vajadzīgi rīt. Tā, piemēram, 
pašlaik atkal ir ļoti pieprasīti vienkārši 
pakalpojumi.

E. B.: Un tas ir mūsu trumpis – labs 
serviss, cienījama korporatīvā kultūra. 
Klientos tas rada pārliecību, ka bankā 
strādā cilvēki, uz kuriem var paļauties, 
kuriem var uzticēties. Kā mēdz sacīt, 
vīrs un vārds! Korporatīvā kultūra ir viss, 
kas saistīts ar lietu kvalitatīvu izpildi līdz 
pat sīkumiem. Ja sekretārs apkalpoša
nas zālē redz, ka klients gaida jau 15 mi
nūtes, viņš pieies klāt, piedāvās tēju, 
kafiju un apjautāsies, kā var palīdzēt. Ja 
privātbaņķieris redz, ka klients uztraucas 
par kādu konkrētu naudas pārskaitījumu, 
viņš ne vien precīzi izpildīs šo pārskai
tījumu, bet arī piezvanīs, lai klientu no
mierinātu un pateiktu, ka viss ir kārtībā. 
Vai zināt, cik man pašam bijis gadījumu, 
kad nakts vidū atskanējis zvans? Ne reizi 
vien gadījies, ka klientam ārzemēs no
zagts naudas maks un vienīgais, ko viņš 
atceras, ir – mans telefona numurs. Pēc 
šādām sarunām es pats zvanu privāt
baņķierim, lai uzdotu viņam atrisināt šo 
problēmu. Kaut arī bankā ir īpašs tālruņa 
numurs šādiem gadījumiem...

O. F.: Vēl kāds piemērs. Saprotams, ka 
banka ir liela institūcija: bezgala daudz 
papīru, jāraksta kaudzēm atskaišu uz
raudzības iestādēm. Un piepeši parā
dās klients, kuram ir problēma un steig
šus vajadzīga palīdzība. Tad darbinieks, 
kurš strādā ar šo klientu, atliek malā vi
sas lietas, lai vispirms palīdzētu viņam. 
Jo glābt klientu sarežģītā situācijā – tas 
mums ir galvenais! Tā rīkosies ikviens 
mūsu bankas darbinieks. Arī mēs ar 
Ernestu.

Vai tad uz peļņu nemaz    
neorientējaties?
E. B.: Peļņa ir ļoti svarīga, taču tā nav 
pašmērķis. Tā sacīt, nauda nav mērķis, 
bet līdzeklis mērķu sasniegšanai. Peļņa 
mums ļauj saglabāt savu neatkarību. 
Peļņa ļauj virzīties uz priekšu kopsolī 
ar laiku, paaugstināt personāla kvalifi
kāciju, tā mums dod iespēju ieguldīt 
darbā nedaudz vairāk, nekā tiek prasīts, 
radoši risināt pat visparastākos bankas 
dzīves aspektus. Un, protams, peļņa – 
tā ir iespēja izstrādāt jaunus produktus, 
atvērt jaunus birojus, īstenot jaunus 
projektus. Pateicoties peļņai, esam 
varējuši uzsākt mūsu “Luksemburgas 
projektu” – ABLV meitasbankas izveidi. 
Patlaban kārtojam dokumentus, lai ie
gūtu bankas licenci.

Bet jums taču arī tāpat klājas labi. 
Kamdēļ gan vēl uzņemties tādas rū-
pes kā banku Luksemburgā?
E. B.: Luksemburgas banku izlēmām 
radīt, jo paredzam, ka tā būs ļoti nepie
ciešama mūsu klientiem pēc gadiem 
trim–pieciem. Daži no viņiem mums 
agrāk jokojot teikuši: ja vien jūs strā
dātu Rietumeiropā, mēs sava biznesa 
Eiropas darījumus arī kārtotu ar jums. 
Bet mēs to uztvērām nopietni – un ķērā
mies pie šī projekta. Tas nav vienkāršs, 
prasa lielus ieguldījumus, toties ar to 
saistās daudz perspektīvu.

O. F.: Protams, ir emocionāli sarežģīti 
būt Eiropas ģeogrāfiskajā un finanšu 
centrā. Toties tur mēs varam daudz 
ko mācīties. Luksemburga, tāpat kā 
Latvija, ir pavisam neliela valsts, un tai 
nav gandrīz nekādu resursu. Un ir ļoti 
interesanti analizēt, kā apstākļos, kuros 
ir tik maz priekšnosacījumu ekonomikas 
attīstībai, ļaudis spējuši panākt tik vē
rienīgu tās izaugsmi. Luksemburga taču 
ietilpst to bagāto valstu trijniekā, kas var 
lepoties ar vislielāko ienākumu 

uz vienu iedzīvotāju. Tur ir milzīgs fi
nanšu nozares īpatsvars. Un tas, ka 
Luksemburgas iedzīvotāji ir varējuši 
radīt šādu sistēmu, spēj sajūsmināt.

Pafantazēsim par bankas nākotnes 
tehnoloģiju tēmu! Uz ko viss vir-
zās – pretī kādiem produktiem un 
servisam?
E. B.: Banku sfērā lielākā daļa produktu 
izdomāti jau pirms desmitiem gadu. 
Nu jā, internets radījis internetbankas. 
Bankomāti, kas tika izgudroti pirms 
30 gadiem, iemācījušies naudu ne tikai 
izsniegt, bet arī pieņemt. Bet aiz tā visa 
stāv baņķieriem jau simts gadus labi 
zināmais norēķinu konts un naudas pār
skaitījums. Domāju, ka arī nākotnē pro
duktu būtība mainīsies maz. Izmaiņas 
skars vienīgi pakalpojumu sniegšanas 
formas. Nākotnes tehnoloģijas klientiem 
piedāvās jaunus sakaru kanālus ar ban
ku un padarīs šos sakarus vēl ērtākus, 
ātrākus un mobilākus.

O. F.: Viss virzās uz to, lai klientam – pat 
ja viņš atrastos tūkstošiem kilometru 
tālu no bankas, kaut tuksnesī vai okeāna 
vidū – būtu pieejams tas pats pakal
pojumu spektrs, kas bankas birojā. Lai 
viņam būtu iespēja jebkurā mirklī iegūt 
pilnīgu atskaiti par ikvienu no savām 
investīcijām.

Patlaban gandrīz visas valstis cenšas 
aizvien vairāk un vairāk regulēt ban-
ku darbu. Tas ir labi vai slikti? Un vai 
vēl ir spēkā tāds jēdziens kā bankas 
noslēpums?
E. B.: Jā, es atceros, kad mēs 
1995. gadā uzsākām darbu, prasī
bas pēc atskaitēm kā pie mums, tā 
Rietumos bija nesalīdzināmi zemākas. 
Ja man toreiz kāds būtu teicis, ka nāk
sies strādāt ar tādu daudzumu normatī
vu prasību, es neticētu, bet šodien mēs 
visas šīs prasības uzskatām par normu. 
Banku nozare kļuvusi par visregulētāko 
nozari pasaulē. Bankām tas, iespējams, 
arī palaikam sagādā liekas galvassāpes, 
toties klientiem no tā ir tikai labums, jo 
bankas ir kļuvušas drošākas un uztica
mākas. Kas attiecas uz bankas noslē
pumu, tas, protams, aizvien pastāv. Un 
Latvijā tas tiek labi glabāts.

O. F.: Interesants aspekts: valstis ar 
vairāk attīstītu kapitālismu – proti, pašas 
bagātākās – ir pakļautas aizdomīgas 
naudas riskam daudz vairāk nekā mazāk 
attīstītās. Un visi starptautiskie jaunie
vedumi, kas saistīti ar aizdomīgās nau
das kontroli, nāk tieši no šīm bagātajām, 
attīstītajām valstīm – ASV, Vācijas. Lūk, 
tāds paradokss: jo bagātāka valsts, jo 
vairāk naudas apgroza tās ekonomika – 
un jo lielāks risks, ka tostarp apgrozās 
arī “netīra” nauda. Mazajām valstīm at
liek vien pieņemt spēles noteikumus.

Kā jūs domājat, vai situācijā, kad do-
lāra vērtība turpina kristies un klīst 
runas par eiro nestabilitāti, ir iespē-
jama pasaules atgriešanās pie zelta 
standarta?
E. B.: Nē. Pirmkārt, pasaulē fiziski ne
maz nav tik daudz zelta. Bet, otrkārt, ja 
norēķini notiktu metāla formā, bankas 
no finanšu institūcijām pārvērstos par 
svēršanas iestādēm.

Bet kālab tad jūsu kabinetā atrodas 
zelta stienis?
E. B.: Nu ko, atklāšu jums mazu noslē
pumu. Pirms dažiem gadiem mēs ban
kas klientiem atklājām seifu glabātavu. 
Un visi gribēja zināt, cik droši mums 
tā aizsargāta. Mēs stāstījām: tik un tik 
tērauda, tik un tik betona, tik un tik kodu 
un signalizāciju. Bet tad, lai darītu galu 
šiem jautājumiem, nolēmām vienkārši 
parādīt klientiem, ka paši nebaidāmies 
šajā glabātavā turēt savas dārglietas. Un 
tieši zālē novietojām vitrīnu ar 400 unces 
smagu zelta stieni. Klientu acīs tas bija 
gana pārliecinošs apliecinājums mūsu 
uzticamībai un glabātavas sienu drošībai. 
Bet manā kabinetā stienis nonāca tāpēc, 
ka mēs izstrādājam jaunu dizainu zelta 
kredītkartēm – nesen saņēmām pirmos 
paraugus un pārbaudījām, vai karšu krā
sa sakrīt ar īstā zelta krāsu. [Pasmaida.]

O. F.: Jā, šis stienis mums ir daudzfunk
cionāls... Bet, runājot par zelta standartu, 
esmu pārliecināts, ka tas jau sen pieder 
vēsturei. Tomēr mēs nesen ieviesām me
tāla kontus klientiem. Proti, kontus, kuros 
tiek skaitīta nevis nauda, bet unces. Jūs 
atverat savu kontu, nopērkat zeltu – un 
glabājat savus uzkrājumus zeltā.

LieLā intervija
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E. B.: Šajos kontos, starp citu, figurē 
ne tikai zelts, bet veseli četri metāli: 
sudrabs, zelts, platīns un pallādijs. Šis 
pakalpojums izrādījās itin pieprasīts. Tas 
skaidrojams ar daudzu mūsu klientu vēl
mi diversificēt savus noguldījumus un 
daļu no tiem uzglabāt nevis dolāros vai 
eiro, bet gan uncēs.

Tirgu patlaban pārplūdina finanšu 
augstskolu absolventi. Vai jūs ap-
mierina viņu sagatavotības līmenis?
E. B.: Mums pašlaik ir desmitiem va
kanču zemākā ranga amatos. Bet tai 
pašā laikā mums ir ļoti augstas prasības 
kandidātiem. Kāpēc? Jo mēs rēķinā
mies ar to, ka daudzi no viņiem, kāpjot 
pakāpienu pa pakāpienam, pēc gadiem 
pieciem kļūs par augstas klases speci
ālistiem un nodaļu vadītājiem. Starp 
citu, mēs ar Oļegu sākām no vienkār
šiem amatiem.

O. F.: Piebildīšu, ka mums ir svarīga ne 
vien profesionālā izglītība, bet arī vēlme 
nemitīgi pašizglītoties, divu triju valodu 
zināšanas, gatavība mācīties no vecā
kajiem un pieredzējušākajiem kolēģiem. 
Un vēl – prasme strādāt komandā.

Kāda ir jūsu attieksme pret mece-
nātismu? Vai banka iegulda naudu 
labdarības projektos?
E. B.: Ko nozīmē nodarboties ar mece
nātismu? – Novirzīt kādu daļu peļņas 
mērķiem, kas nav saistīti ar biznesu. 
Jau 2006. gadā mēs izveidojām savu 
labdarības fondu ar profesionālu vadītā
ju. ABLV Charitable Foundation īsteno 

virkni īpašu labdarības programmu: pie
mēram, programmu palīdzībai bērniem 
ar dzirdes traucējumiem. Vēl ir program
ma Latvijas laikmetīgās mākslas atbals
tam. Patlaban mūsu fonds ir viens no 
lielākajiem labdarības fondiem Latvijā. 
Un arī tagad, kad esam teju pārlaiduši 
krīzi, tā rīcībā ir tādi līdzekļi, kas ļauj ar 
optimismu raudzīties nākotnē. Domāju, 
ka tuvākajos gados vēl dzirdēsit par 
mūsu fonda projektiem.

Un pēdējais jautājums: kam jums 
nekad nav žēl naudas?
E. B.: Es pret naudu izturos vienkārši: 
nauda – tā ir neatkarība. Tā tas ir, tomēr 
ne gluži, jo absolūti neatkarīgu cilvēku 
nav. Es, piemēram, esmu atkarīgs – no 
savas ģimenes, no likumiem, no attie
cībām ar kolēģiem un attiecībām ar 
valsti. Tāpēc labāk sacīt tā: nauda – tās 
ir iespējas. Taču cenšos ar to nepār
spīlēt. Nekad neļaušu naudai izjaukt 
manu personisko dzīvi, aizēnot manu 
ģimeni. Tāpēc es nekolekcionēju dārgas 
mašīnas un nenodrošinos ar desmitiem 
apsargu. Un allaž atgādinu saviem bēr
niem, ka esmu gatavs viņiem nodroši
nāt vislabāko izglītību, taču tālāk – viss 
pašu ziņā. Dzīvē jādomā ar savu galvu 
un jāpaļaujas uz saviem spēkiem.

O. F.: Jo vienkāršāks jautājums, jo 
grūtāk uz to atbildēt. Tāpēc teikšu īsi: 
mums ar Ernestu naudas nekad nav žēl 
bankas attīstībai. Un tā būs visprecīzākā 
atbilde.

E. B.: Pilnīgi piekrītu. 

“Tagad klienti pie mums nāk zinošāki, 
reālistiskāk noskaņoti... Un tas stimulē 
produktīvākam kopīgam darbam.”
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Pērn 55 gadu vecumā no dzīves 
aizgāja ABLV Bank dibinātājs un 
Padomes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Bergmanis.

Šī nāve visiem bija tik pēkšņa un negai
dīta, ka bija grūti noticēt un aptvert – viņa 
vairs nav mūsu vidū. Bet likteņa lēmumi 
ir nepārsūdzami. Todien Aleksandrs 
apglabāja savu māti, un viņa sirds neiz
turēja pārdzīvojumus.

Tautas gudrība teic, ka īstam vīrietim 
savā dzīvē jāizdara trīs lietas: jāuzceļ 
māja, jāiestāda koks un jāuzaudzina 
dēls. Aleksandrs ar viņam piemītošo 
darba mīlestību un atbildību šo misiju 
izpildīja ar uzviju.

Koku viņš iestādīja pirms 18 gadiem. 
Šis “koks” bija banka, ar kuras sa
sniegumiem mēs – tās darbinieki un 
akcionāri – patiesi un pamatoti lepoja
mies. Pat labvēlīgos apstākļos un ideālā 
klimatā koks aug lēni, bet Aleksandram 
bija dārznieka dvēsele un zelta rokas, 
apbrīnojamas darbaspējas un intuīcija, 
kas ļāva gan viņam, gan mums sagaidīt 
šo koku uzziedam un ieraudzīt paveiktā 
darba augļus. Aleksandra bērni – dēls 
un meita – seko sava tēva principiem: 
ikviens iesāktais darbs ir jāpabeidz līdz 
galam un jāpaveic godprātīgi.

Arī māja ir uzcelta – tieši Aleksandrs 
īstenoja ABLV Bank galvenās ēkas Eli
zabetes ielā rekonstrukcijas projektu, un 
tās pamatīgās sienas glabā Aleksandra 
siltumu un garu.

Aleksandrs Bergmanis
In Memoriam 
1956. gada 14. aprīlis–2011. gada 23. augusts

“Saliedēta un 
profesionāla komanda – 
tādu mūs pazīst mūsu 
klienti, un mums kā 
komandai nav tādu 
mērķu, ko mēs  
nespētu sasniegt.”
Aleksandrs Bergmanis, 1999. gads

Mēs, Aleksandra kolēģi, augstu 
vērtējām viņa atsaucību, rāmo, līdz
svaroto raksturu un konstruktīvo pieeju 
vissarežģītāko problēmu risināšanai. 
Aleksandram piemita talants, kas ir ļoti 
svarīgs ikvienam labam vadītājam – 
viņš nodeva savu pieredzi citiem, ieva
dīja darbā jaunos kolēģus, iedvesmoja 
lieliem darbiem. Daudzi no mums kopā 
ar viņu pavadīja savu brīvo laiku – mak
šķerējot vai spēlējot volejbolu.

Pēc savas pirmās specialitātes būdams 
ceļu būvētājs, viņš palīdzēja radīt to 
ceļu, pa kuru mēs turpinām iet tagad. 
Pēc šī ceļa malās līdzeni nopļautās 
zāles, pēc tā nevainojami gludās 
virsmas un rūpīgi izliktajām ceļazīmēm 
mēs jūtam, ka Ceļa Meistars nekur tālu 
no mums nav aizgājis. Viņš aizvien ir 
kaut kur tepat blakus.

“Kāds izvēlas bēgšanu no īstenības, 
bet kāds izvēlas cīņu. Viens noiet no 
ceļa, bet kāds cits izvēlas to turpināt. 
Kāds dod priekšroku mieram, bet kāds 
izvēlas dzīvi ar visiem tās priekiem 
un bēdām. Tad, lūk, kad mums nācās 
izvēlēties, Aleksandrs vienmēr bija 
to vidū, kuri izvēlējās dzīvi, ceļu un 
cīņu,” – šie vārdi, ko bēru dienā sacīja 
Ernests Bernis, vislabāk raksturo 
Aleksandru Bergmani.

Šodien mums ir svarīgi pateikt: mums 
bija gods sastapt tādu cilvēku kā 
Aleksandrs un strādāt ar viņu kopā.
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attīstība

Kāpēc tieši Luksemburgā? Ar ko šī 
valsts ir tik pievilcīga?
Pirmkārt, Luksemburga ir pasaules 
mērogā atzīts finanšu centrs. Šajā valstī 
strādā vairāk nekā 140 banku, simtiem 
apdrošināšanas un investīciju kompā
niju. Tā kā Luksemburgas ekonomikas 
pamatā ir finanšu pakalpojumu snieg
šana, likumi šajā valstī ir īpaši pielāgoti, 
lai bankas un to klienti justos maksimāli 
komfortabli un aizsargāti. Vide ir ļoti 
labvēlīga banku darbībai.

Pēdējo krīžu laikā mēs bijām liecinieki 
tam, kā situācija valstī var ietekmēt 
vietējo uzņēmēju biznesu. Ja Latvijā 
notiek kas negatīvs, satraukumu izjūt 
visu banku klienti. Un nereti samazina 
operāciju apjomu un daļu naudas pār
ved uz ārzemēm. Proti, problēma, kas 
nekādi nav saistīta ar konkrēto banku, 
ietekmē tās attiecības ar klientiem. Vai 
mēs to vēlamies vai nē, bankas darbību 
jūtami iespaido notikumi valstī kopumā. 
Pirmkārt, kā emocionāls faktors.

Luksemburgā šādu problēmu varbūtība 
ir daudz mazāka. Tur ir stabila ekono
miskā un politiskā vide, visaugstākais 
investīciju reitings un ļoti zems valsts 
parāda līmenis. Luksemburgas valdība 
ātri reaģē uz pārmaiņām ekonomikā un 
jaunām iespējām.

Luksemburga: 
kapitāla 
pārvaldības centrs

Pērn ABLV Bank, AS Luksemburgā 
nodibināja akciju sabiedrību ABLV 
Luxembourg, S.A., kuras mērķis 
ir izpētīt Luksemburgas finanšu 
tirgu un veikt nepieciešamos 
sagatavošanās darbus, lai iegūtu 
licenci bankas darbībai. Tiek plānots, 
ka ABLV meitasbanka Luksemburgā 
sāks savu darbību 2012. gada 
beigās. Par to, kāpēc tika pieņemts 
šāds lēmums, stāsta ABLV Bank 
izpilddirektora vietnieks, dCEO, 
Vadims Reinfelds.

“Mēs nolēmām piedāvāt 
Luksemburgai mūsu 
zināšanas, mūsu ērto un 
saprotamo servisu un labāko 
speciālistu pieredzi.”

12
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attīstība

No otras puses, daudziem mūsu 
klientiem jau ir attiecības ar Šveices un 
Luksemburgas bankām. Taču viņi ne 
vienmēr ir apmierināti ar Šveices ser
visu – Rīgā tas ir viņiem saprotamāks. 
Un, lūk, mēs nolēmām piedāvāt ērtāku 
risinājumu – mūsu zināšanas, mūsu 
saprotamo servisu un labāko speciālistu 
pieredzi.

Bet vai Luksemburgas valdība 
ir ieinteresēta “klientos no 
Austrumiem”? 
Jā, noteikti! Patlaban starp valstīm, ku
ras pazīstamas ar saviem finanšu pakal
pojumiem, rit sīva konkurences cīņa par 
jauniem tirgiem. Vecā kapitāla pasaule 
jau sen ir sadalīta, tas ir “sarkanais oke
āns”, kurā ikviens mēģinājums palielināt 
savu tirgus daļu saistās ar nesamērī
giem izdevumiem. Tāpēc finansistu 
skatieni pievēršas tirgiem, kuros rodas 

jauns kapitāls – piemēram, NVS valstīm. 
Bet, lai strādātu ar klientiem no NVS, 
nepietiek ar finanšu centra reputāciju, 
kuram ir gadsimtiem ilgas tradīcijas. 
Šie klienti prasa citu pieeju, izpratni par 
viņu biznesu. Taču, atšķirībā no valodu 
zināšanām, nekādos kursos nav iespē
jams apgūt izpratni par biznesa, kultūras 
un citām īpatnībām šajās valstīs. Šīs 
zināšanas var uzkrāt tikai gadiem ilga 
darba pieredzē.

Mūsu priekšrocība ir tā, ka mums šī 
pieredze jau ir. Mēs spējam palīdzēt, 
piemēram, klientam no Krievijas tikt 
pieņemtam attīstītā Eiropas valstī, lai 
viņu tur saprastu un neizturētos ar lieku 
piesardzību. Dažās valstīs attieksme 
pret klientiem no Austrumiem ir duāla: 
ir vēlme tos piesaistīt, taču “vecajā” 
Eiropā ne vienmēr saprot, kā šie ļaudis 
nopelnījuši savu naudu. Mēs to spējam 

saprast. Un ne tikai saprast, bet arī iz
skaidrot mūsu kolēģiem Luksemburgā. 
Tāpēc mūsu projekts atvērt meitasban
ku Luksemburgā ir izdevīgs gan mums, 
gan Luksemburgai.

Ja runājam par klientu vēlmi strādāt 
ar divām bankām, Luksemburgas 
loma no klienta skatpunkta – tas ir kā 
sava veida “stabilizācijas fonds”? 
Jā, daudzi klienti izvēlas glabāt savu 
naudu “dažādos grozos”. Dažādiem 
nolūkiem izmantot dažādas bankas. 
Raksturīgi ir gadījumi, kad vienā bankā 
klients risina savas privātās lietas, bet 
otrā – biznesa. Tas vērojams pat Latvijas 
banku sistēmas ietvaros.

Turklāt ne vienmēr izvēli nosaka kādi 
racionāli kritēriji. Piemēram, kāds klients 
var būt pārliecināts, ka viena banka ir 
ideāla privātu uzkrājumu glabāšanai, 

bet cita – biznesam. Savukārt citam 
klientam var būt gluži pretējs viedoklis. 
Patiesībā vienīgais iemesls šādai dalīša
nai ir vēlme kārtot lietas ar divu dažādu 
banku starpniecību. Un mēs varēsim 
piedāvāt šīs divas bankas ABLV grupas 
ietvaros. Tāpēc tā būs nevis filiāle, bet 
gan meitasbanka. Un vēl vairāk – šīs 
bankas atradīsies dažādās valstīs.

Mūsu meitasbanka pirmām kārtām būs 
banka uzkrājumiem un investīcijām. Ir 
vairāki finanšu pakalpojumi, kas Luk
semburgā likumdošanas līmenī ir vairāk 
attīstīti. Piemēram, tur pastāv fiduciāro 
darījumu regulācija, pievilcīgs režīms 
kopīgo ieguldījumu fondu izveidei un 
pārvaldībai. Latvijā šie institūti tikai sāk 
attīstīties.

Klientus pamatā piesaistīsim no jau 
esošo vidus. Mēs vēlamies darīt 
viņiem pieejamas visas iespējas un 
priekšrocības, ko nodrošina Luksem
burga. Tostarp investīciju fondu un citu 
Luksemburgas finanšu tirgus dalībnieku 
pakalpojumus. Tie var būt klienti, kuri 
ir gatavi ieguldīt vērtspapīros summu, 
sākot no 100 000 eiro. Vai tie, kas pat
laban izmanto fiduciāros pakalpojumus 
Latvijas bankās, – reizēm šo instrumen
tu ir labāk izmantot Luksemburgā. Citu 
ierobežojumu nebūs.

Kādi tur ir nodokļu politikas 
nosacījumi klientiem-nerezidentiem?
Lielākajai daļai kompāniju, kas reģis
trētas dažādās valstīs, izmaksājot 
procentus Luksemburgā, nav nepiecie

šams ieturēt ienākuma nodokli. Tāpat 
ir priekšrocības, saņemot kuponus no 
obligācijām un peļņu no tāda vai citāda 
aktīva vērtības pieauguma. Luksem
burgā ir ērti pārvaldīt aktīvus ar minimā
liem izdevumiem nodokļiem. 

Vai darbam Luksemburgā tiek 
plānots piesaistīt speciālistus no 
Rīgas?
Plānojam uzsākt Luksemburgas bankas 
darbību 11 cilvēku sastāvā, un trešā 
daļa no tiem būs no Rīgas. Ar laiku viņu 
skaits palielināsies. Mēs vēlamies tur 
pārnest ne vien tās tradīcijas, kas jau 
iedibinātas Rīgā, bet arī pārņemt labāko 
no tā, kas ir Luksemburgā. Tādēļ esam 
pieņēmuši darbā augsti kvalificētus 
menedžerus ar darba pieredzi citās 
Luksemburgas bankās.

Kādus mērķus jūs izvirzāt 
Luksemburgas bankai tuvākajiem 
3–5 gadiem?
Šim biznesam jākļūst rentablam triju 
gadu laikā, kopš sāksim sniegt pakalpo
jumus klientiem. Pieļaujam, ka kopējais 
aktīvu apjoms 2015. gadā būs aptuveni 
500 miljoni eiro. Salīdzinājumam: mūsu 
bankas aktīvi pārsniedz 2,5 miljardus 
eiro, un tie turpina augt. Tādēļ, ja mūsu 
biznesa apjoms Luksemburgā sasniegs 
20% no līmeņa Latvijā, mēs būsim 
apmierināti.

Vai jūs pats esat bijis Luksemburgā?
Daudzkārt. Tā ir ļoti skaista, mājīga un 
mierīga valsts, kurā patīkami ne vien 
strādāt, bet arī pavadīt brīvo laiku.

“Luksemburgā ir stabila ekonomiskā un politiskā 
vide, kā arī visaugstākais investīciju reitings.”
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Atvērta ABLV pārstāvniecība 
Jekaterinburgā
2011. gada janvārī sāka darbu ABLV 
pārstāvniecība Jekaterinburgā. Par 
pārstāvniecības vadītāju iecelta Jūlija 
Žerdecka, kurai ir daudzu gadu pieredze 
darbā ABLV Maskavas pārstāvniecībā.

Sākusi darbu ABLV pārstāvniecība 
Dušanbē
2011. gadā sākusi darbu bankas pār
stāvniecība Tadžikistānas galvaspilsētā 
Dušanbē. Šī ir jau trešā ABLV pārstāv
niecība Centrālāzijas valstīs.

ABLV dibina meitasstruktūru  
Luksemburgā
2011. gadā ABLV Bank nodibināja akciju 
sabiedrību ABLV Luxembourg, S.A. 
Luksemburgā, kas kā juridiska persona 
plāno iesniegt pieteikumu bankas licen
ces saņemšanai. Pēc licences iegūša
nas ABLV meitasbanka Luksemburgā 
varēs klientiem piedāvāt privātbankas 
un investīciju pakalpojumus – indivi
duālu investīciju pārvaldību, brokeru 
pakalpojumus un konsultācijas. Plānots, 
ka ABLV meitasbanka Luksemburgā 
sāks darbu 2012. gadā.

Ar atjaunoto zīmolu ABLV Bank 
mērķtiecīgi attīstās
2011. gada 23. maijā banka ieviesa 
jaunu zīmolu, mainot savu nosaukumu 
uz ABLV Bank, AS. Līdz ar nosaukuma 
un vizuālā tēla maiņu noslēdzās pāreja 
uz bankas darbības virzienu – indivi
duālu finanšu pakalpojumu sniegšanu 
atbilstoši visaugstākajiem standartiem. 
Jaunais zīmols izstrādāts ar mērķi 
veidot asociācijas ar izvēlēto darbības 
virzienu un nostiprināt bankas reputāci
ju starptautiskā līmenī, reizē saglabājot 
saikni ar iepriekšējo zīmolu. Vienlaikus 
ar zīmola maiņu tika radīta jauna mājas
lapa www.ablv.com.

ABLV ziņas

jaunumi

Jauna internetbankas versija
Uzlabojot klientu apkalpošanu inter
netā, banka 16. jūlijā pārgāja uz jaunu 
internetbankas versiju. Tajā būtiski 
paplašināta iespēja vadīt savas finan
ses no attāluma, sniegta pilnīga pieeja 
maksājumu karšu vadībai un investīciju 
portfeļiem.

Pirmie Latvijā pēc noguldījumu 
apjoma
Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas 
datiem uz 2011. gada 31. decembri, 
ABLV Bank ir līdere komercbanku sek
torā pēc kopējā noguldījumu apjoma, 
aizņemot 14,4% tirgus. Savukārt mūsu 
bankas daļa pēc aktīvu apmēra veido
ja 8,9%, tā nodrošinot 4. vietu starp 
visām Latvijas komercbankām.

Ekskluzīva ABLV Bank kredītkarte 
Vassiliev Style 
Sadarbībā ar pasaulē pazīstamo modes 
vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu ABLV 
Bank radījusi ekskluzīvu kredītkarti – 
Vassiliev Style. Kartes īpašniekiem tiek 
nodrošinātas visas Premium klases 
kredītkaršu priekšrocības, un, pats galve
nais, to īpašnieki reizē kļūst arī par slēgta 
elitāra kluba locekļiem. Kluba vadītājs – 
pats Aleksandrs Vasiļjevs – regulāri 
sniedz rekomendācijas modes, stila, eti
ķetes un ceļojumu jautājumos ekskluzīvā 
žurnāla Vassiliev Style lappusēs, to reizi 
ceturksnī saņem kluba biedri. 2011. gadā 
tika izdoti žurnāli par Parīzi un Romu. 

ABLV Bank uzsāk sadarbību ar 
Euroclear
ABLV Bank noslēgusi sadarbības līgumu 
un atvērusi vērtspapīru kontus sev un 
saviem klientiem “Euroclear Bank”. 
“Euroclear” ir pasaulē vadošā organizā
cija post trade pakalpojumu sniegšanas 
jomā. “Euroclear” uzglabāto vērtspapīru 
kopējā vērtība pārsniedz 21 triljonu eiro.

Sakariem ar banku var  
izmantot Skype
Sekojot mūsdienu tendencēm, kopš 
2011. gada novembra sakariem ar 
banku var izmantot arī programmu 
“Skype”, kas ir ērts un plaši izmantots 
bezmaksas sakaru līdzeklis. Programmu 
var instalēt gan datorā, gan mobilajā 
tālrunī.

ABLV Bank publisko un  
subordinēto obligāciju emisija
2011. gadā ABLV Bank veica savu 
pirmo publisko obligāciju emisiju par 
33,7 miljonu latu lielu kopējo summu. 
Noguldītājiem tika piedāvāts iegādāties 
obligācijas EUR un USD ar divu gadu 
ilgu dzēšanas termiņu. Vienlaikus tika 
veikta subordinēto obligāciju emisija 
EUR. Visu emitēto obligāciju apjomu 
iegādājās bankas klienti.

Visaugstākais klientu uzticēšanās 
līmenis
Uzlabojot apkalpošanas servisu, mēs 
klientiem piedāvājam uzticēt savam 
privātbaņķierim pieeju viņa individuāla
jai šūnai seifu glabātavā. Pakalpojuma 
“Seifa pilnvarotā pārvaldīšana” ietvaros 
privātbaņķieriem tiek uzticēta dokumentu 
glabāšana, nepieciešamības gadījumā 
tie vienmēr būs pieejami klientam – vai 
arī privātbaņķieris pēc klienta rīkojuma 
nodos tos norādītajai personai.

Finansējuma ieguve kļuvusi  
pieejamāka un ērtāka
Vienkāršotas un paplašinātas iespējas 
iegūt finansējumu pret finanšu instru
mentu ķīlu. Finansējuma apmērs var 
būt 60–70% no finanšu instrumentu 
tirgus vērtības, kas tiek izmantoti kā 
ķīla. Finansējumu iespējams iegūt USD, 
EUR vai abās valūtās vienlaikus pret 
finanšu instrumentu ķīlu ar nominālu 
USD, EUR, CHF, CAD, SEK vai RUB.

16



18 19

jaunumi

Izmaiņas bankas Padomes un  
Valdes sastāvā
No 2011. gada 4. oktobra banka strādā 
jaunā sastāvā: par Padomes vadītāju 
ievēlēts Oļegs Fiļs, darbu tajā turpina 
Jānis Krīgers un Igors Rapoports.

“Turpmāk lielākā daļa mana darba būs 
veltīta bankas darbības kontrolei ar 
mērķi nodrošināt stabilitāti, kas nepie
ciešama bankas attīstībai. Manā vadībā 
darbosies arī Iekšējā audita nodaļa,” par 
savu darbību stāstīja Oļegs Fiļs.

No 17. oktobra mainījies arī bankas  
Valdes sastāvs. Apstiprinātais sastāvs:
•  Ernests Bernis, valdes priekšsēdētājs, 

izpilddirektors, CEO;
•  Vadims Reinfelds, valdes priekšsēdē

tāja vietnieks, izpilddirektora vietnieks, 
dCEO;

•  Māris Kannenieks, valdes loceklis, 
finanšu direktors, CFO, prokūrists;

•  Aleksandrs Pāže, valdes loceklis, 
atbilstības direktors, CCO;

•  Edgars Pavlovičs, valdes loceklis, 
risku vadības direktors, CRO;

•  Rolands Citajevs, valdes loceklis,   
IT direktors, CIO;

•  Romans Surnačovs, valdes loceklis, 
operāciju direktors, COO.

Operāciju direktora funkcijas uzticētas 
Romanam Surnačovam, kurš turpinās 
pildīt arī Produktu attīstības pārvaldes 
vadītāja pienākumus.

Korporatīvo un privāto klientu  
apkalpošanas pārvaldei jauns 
vadītājs
Korporatīvo un privāto klientu apkal
pošanas pārvaldes vadība uzticēta 
pārvaldes vadītāja līdzšinējam vietnie
kam Aleksejam Savko. Aleksejam ir 
tieši pakļautas arī visas privātbaņķieru 
nodaļas. Alekseja galvenais uzdevums ir 
nodrošināt klientu nevainojamu apkalpo
šanu situācijā, kad to skaits un darījumu 
apjoms aktīvi pieaug.

Aleksejs ilgus gadus ir ABLV vadības 
komandas loceklis, menedžeris ar lielu 
pieredzi, kurš spēj rast veiksmīgus 
risinājumus un kompromisus kā klientu 
darbības atbilstības, tā personāla vadī
bas jautājumos. Bankā viņš strādā kopš 

1996. gada un bijis gan klientu apkal
pošanas speciālists, gan privātbaņķieru 
nodaļas vadītājs.

Izveidota Latvijas Privātbanku 
asociācija
Asociācija radīta 2011. gadā ar mērķi 
padarīt Latviju par reģiona finanšu cen
tru, radīt labvēlīgus nosacījumus finanšu 
pakalpojumu eksportam un stiprināt 
privātbanku profesionālo reputāciju. 
Asociācijā apvienojušās piecas Latvijas 
privātbankas: ABLV Bank, Trasta ko
mercbanka, Reģionālā investīciju banka, 
PrivatBank un Baltic International Bank. 
Asociācija ir pēctece agrāk pazīstama
jam Latvijas–Amerikas finanšu foru
mam, kas savu darbību sāka 2005. gadā 
ar mērķi veicināt Latvijas starptautisko 
konkurētspēju un biznesa vides caur
spīdīgumu, kā arī stiprināt Latvijas un 
Rīgas kā reģiona finanšu centra lomu.

Latvijas Privātbanku asociācija saskata 
Latvijas finanšu sektora potenciālu un 
tās spēju kļūt par reģiona finanšu cen
tru, palielinot finanšu pakalpojumu pie
vienoto vērtību un attīstot tos kā vienu 
no pieprasītiem eksporta produktiem, 
risinot konstruktīvu dialogu ar Latvijas 
Komercbanku asociāciju, Latvijas valsti, 
valdības institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām.

Noslēgta vienošanās par jauna 
ABLV centrālā biroja celtniecības 
projektēšanu
Turpinās aktīvs darbs pie nozīmīga 
mūsu bankas projekta New Hanza City 
attīstīšanas. 2011. gada augustā tika no
slēgts līgums par divu ēku celtniecības 
projektēšanu. Vienā no tām izvietosies 
jaunais ABLV bankas grupas centrālais 
birojs, bet otrā tiks izīrētas biroju telpas.

Atgādināsim, ka tuvākajā desmitgadē 
Rīgas bijušās dzelzceļa Preču stacijas 
teritorijā (starp Pulkveža Brieža, Sporta, 
Satekles un Hanzas ielu) 3,95 ha kopējā 
platībā tiks izveidots jauns darījumu 
kvartāls New Hanza City ar biroju ēkām, 
viesnīcām, konferenču centru, tirdz
niecības galeriju, atpūtas un izklaides 
vietām un parku. Projekta iniciatore ir 
ABLV Bank.

ABLV Bank saviem klientiem piedāvā ekskluzīvu Premium klases 
kredītkarti – VISA Infinite. Karte tiek izsniegta ar ievērojamu bezprocentu 
kredīta limitu – sākot no 50 000 eiro. VISA Infinite apliecina tās īpašnieka 
augsto statusu un bankas īpašu uzticēšanos viņam. 

ABLV Bank ir pirmā banka Baltijas valstīs, kas saviem klientiem  
piedāvā kredītkarti VISA Infinite. 
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Bankas noslēpums 
Latvijā

Ikvienu jaunu klientu, kurš atnāk uz 
mūsu banku, uzmanīgi izvērtē vairāku 
ABLV departamentu darbinieki. 
Klientu apkalpošanas nodaļas 
darbiniekiem viņš ir potenciāls 
partneris, bet Atbilstības pārvaldes 
darbiniekiem – potenciāls risks. Kā 
atrast līdzsvaru, kas ļautu piesaistīt 
klientus, vienlaikus līdz minimumam 
samazinot riskus, un ko šodien 
nozīmē bankas noslēpums – par to 
stāsta ABLV Bank atbilstības direktors, 
CCO, Aleksandrs Pāže un ABLV Bank 
Atbilstības pārvaldes vadītājs Igors 
Rogovs.

Pēdējos gados nereti dzird runājam, 
ka bankas noslēpums mūsdienās 
vairs nenozīmē to pašu, ko pirms 
20 gadiem – un pat Šveices ban-
kās. Ciktāl klients patlaban var 
paļauties uz savu kontu informācijas 
aizsardzību?
Aleksandrs Pāže: Bez šaubām, situācija 
ar bankas noslēpumu ir stipri mainījusies. 
Pirms gadiem 20–30 bankas noslē
pums bija gandrīz absolūts. Īpaši Šveicē 
un citās valstīs, kurās ļaudis tradicionāli 
glabājuši naudu. Bet patlaban šis jē
dziens jau vairs nekur nav absolūts. ES 
valstīs likumi, kas regulē šo tematu, ir 
aptuveni līdzīgi, un nu tiem pietuvoju
sies arī Šveice. Ir konkrētas likumdoša
nas aktos noteiktas situācijas, kad at
tiecīgās valsts nodokļu iekasēšanas vai 
tiesībsargājošajām iestādēm var un pat 
vajag atklāt informāciju par klientu.

Igors Rogovs: Mēs dažkārt sakām 
“bankas noslēpums”, bet mūsdienās 
tas jau ir vienkāršots termins. Mēs ta
gad apspriežam jautājumus, kas saistīti 
ar informāciju par klientiem. Kaut gan 
Latvijā, spriežot pēc likumos lietotās 
terminoloģijas, tā patiesi ir noslēpums, 
kas tiek nopietni sargāts. Šī informāci
ja likumā definēta kā “neizpaužamas 

ziņas, kas nesatur valsts noslēpumu”. 
Proti, pēc aizsargātības pakāpes tā ir 
gandrīz līdzvērtīga valsts noslēpumam.

Bet kas konkrēti šajā situācijā pēdē-
jo 20–30 gadu laikā mainījies?
A. P.: Ir saglabājies pamatprincips, ka 
informācija netiek nodota trešajām 
personām, netiek izpausta. Izņemot 
atsevišķus gadījumus, kas atrunāti nor
matīvajos aktos. Tiesa, mūsdienās to 
kļūst aizvien vairāk. To daudzējādā ziņā 
ietekmējis 2001. gada 11. septembris. 
Bet tā ir tikai tendence. Mēs aizvien 
dzīvojam un vēl dzīvosim bankas no
slēpuma laikmetā – visdrīzāk, pilnībā 
tas netiks atcelts nekad. Jo tas tomēr 
ir viens no cilvēka pamattiesību jomas 
jēdzieniem – tiesības uz personiskās 
informācijas aizsardzību, uz drošību un 
tā tālāk.

Cik bieži banka likumā noteiktajos 
gadījumos ir spiesta sniegt informā-
ciju par klientu kontiem un darīju-
miem?
I. R.: Parasti šādu pieprasījumu skaits, 
salīdzinot ar mūsu bankas klientu skai
tu, ir niecīgs, mērāms procenta desmit
daļās. Bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs 
šīs procenta daļas varam neņemt vērā. 
Tomēr, ja ir runa par kādas ļoti apjomī
gas krimināllietas izmeklēšanu – tādas, 
ko Krievijā mēdz saukt par “rezonanses 
lietu” –, pieprasītās informācijas un 
pieprasījumos minēto personu saraksta 
apjoms var būt ļoti liels. Taču no mūsu 
puses nekad nav bijis un nebūs birokrā
tiski formālas attieksmes pēc principa: 
“Kādas ziņas mums prasīja – tādas arī 
sniedzām.”

Vai šādas prasības sniegt informā-
ciju par klienta rēķiniem un darīju-
miem vienmēr ir pamatotas?
I. R.: Pieprasījumu pamatotību mēs iz
vērtējam vienmēr. Sākot no formālā  

aleksandrs 
Pāže, 
abLv bank 
atbilstības 
direktors, cco.

20



konfidenciaLitāte

aspekta: vai tie ir pareizi noformēti, vai 
uz tiem ir reģistrācijas numurs, datums 
un tā tālāk. Pēc tam tiek novērtēta 
konkrētā situācija: vai ir tiesisks pama
tojums pieprasīt šādas ziņas un tādā 
apjomā? Piemēram, ja mūsu Valsts ie
ņēmumu dienests [VID – red. piezīme.] 
pieprasa ziņas par Latvijas klienta darīju
miem pēdējo sešu gadu laikā, pieprasī
jums par šādu termiņu nav pamatots, ja 
nav ierosināta krimināllieta. Jo Latvijas 
VID ir tiesības veikt nodokļu pārbaudes 
un nesamaksāto nodokļu piedziņu tikai 
par pēdējiem trim taksācijas gadiem.

A. P.: Jāuzsver, ka Latvijā nevienai 
valsts iestādei nav brīvas pieejas kredīt
iestāžu datu bāzēm un citām informā
cijas sistēmām. Tādēļ mums bankā ir 
īpašs dienests, kas saņem visus piepra
sījumus, nodarbojas ar to izvērtēšanu 
un sagatavo atbildes uz tiem.

Kādos gadījumos nodokļu iekasēša-
nas dienestiem ir tiesības no jums 
pieprasīt informāciju par klientiem?
I. R.: Nodokļu jautājumos, ja ir aizdo
mas, ka izdarīts likumpārkāpums, vai 
ja norit tiesas process par valstij neno
maksātu nodokļu summu piedziņu, vai 
ja nodokļu maksātājs pēc VID pieprasī
juma pats nav sniedzis šīs ziņas. Šādās 
situācijās tiesības iesniegt prasību kļūst 
neapstrīdamas. Bet katrā gadījumā 
ziņas drīkst pieprasīt vienīgi tiem mēr

ķiem, kas saistīti ar konkrēto procesu. 
Piemēram, ja VID nolemtu vienkārši 
pārbaudīt kādu nodokļu nemaksātāju 
un atsūtītu pieprasījumu: “Sniedziet 
ziņas par naudas plūsmu tādas un  
tādas personas kontā,” mēs atteiktos 
sniegt atbildi.

Vai gadījumi, kad likumā 
noteiktajā kārtībā tiek sniegta 
šāda informācija, biežāk saistīti 
ar nodokļu iekasēšanas dienestu 
interesi, cīņu ar naudas atmaz-
gāšanu, t.i., noziedzīgā ceļā iegū to 
līdzekļu legalizēšanu, vai ko citu?
I. R.: Tādas statistikas mums nav. 
Orientējoši var sacīt, ka lielu daļu vei
do prasības, kas saistītas ar dažāda 
veida civilprocesiem. Tās ir prāvas, 
kurās kāds no mūsu klientiem vai ar 
viņiem saistītām personām tiek atzīts 
par parādnieku. Ir tiesas spriedums, 
un no mums pieprasa ziņas: vai šim 
klientam ir konti, ieguldījumi? Lielākā 
daļa prasību ir tieši šādas. Ievērojams 
skaits prasību ir saistītas ar tādiem 
civilprocesiem kā laulības šķiršana, ali
mentu pieprasīšana, īpašuma sadale. 
Zināms skaits prasību – ar mantojuma 
lietām. Vēl ir pieprasījumi, kas saistīti 
ar krimināllietām un lietām, kuras 
saistītas ar iespējamām nelikumīgām 
darbībām – tos mums sūta Noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novērša
nas dienests.

A. P.: Vēl gana liels pieprasījumu slānis ir 
saistīts ar nodokļu lietām. Turklāt lielākā 
daļa prasību nodokļu nemaksāšanas 
sakarā saistītas ar Latvijas rezidentiem. 
Agrāk bija diezgan liels skaits pieprasīju
mu, kas attiecās uz ārvalstu klientu no
dokļu lietām, bet tagad tādu vairs gandrīz 
nav. Tas ir saistīts ar izmaiņām likumos, 
par kurām iestājāmies arī mēs. Patlaban 
Latvijas likumi ļoti labi aizsargā ārvalstu 
klientu intereses nodokļu jautājumos.

I. R.: Starp citu, mēs panācām izmai
ņas, pēc kurām Valsts ieņēmumu die
nesta pienākums ir vispirms pieprasīt 
ziņas no paša nodokļu maksātāja. Un 
vienīgi tādā gadījumā, ja tas izvairās no 
šo ziņu sniegšanas vai uzrāda nepatiesu 
informāciju, VID ir tiesības vērsties pie 
mums. Pēc šīm izmaiņām likumā šādu 
prasību daudzums krasi samazinājās. 
Turklāt viena no pēdējām lietām, kas 
nonāca līdz tiesas prāvai, kurā mēs 
uzvarējām VID, bija saistīta ar mūsu 
klienta dokumentu izdošanu (mūsu 
gadījumā – neizdošanu) kādas ārvalsts 
ieņēmumu dienestam – un tā kļuva par 
ļoti svarīgu precedentu bankas noslēpu
ma aizsardzības tiesu praksē Latvijā.

Ja banka saņem pieprasījumu sniegt 
ziņas par klientu, vai jūs viņu par to 
informējat?
I. R.: Ja mums nav šādas informēšanas 
aizlieguma – bet tas pēc likuma var 
stāties spēkā tikai ļoti ierobežotā skaitā 
gadījumu –, mums nav nekādu šķēršļu 
klientu informēt. Jo vairāk tālab, ka 
dažkārt mums to nepieciešams darīt, 
lai pārbaudītu pieprasījumā izklāstīto 
informāciju. 

A. P.: Aizliegums pastāv Operatīvās 
darbības likumā, ja noziedznieks vēl nav 
atklāts. Kā arī gadījumā, ja pieprasījumu 
iesniedzis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu le

“Latvijā nevienai valsts iestādei nav brīvas pieejas   
kredītiestāžu datu bāzēm un citām informācijas sistēmām.”

“Mēs aizvien dzīvojam un vēl 
dzīvosim bankas noslēpuma 
laikmetā – visdrīzāk, pilnībā 
tas netiks atcelts nekad.”

galizācijas novēršanas dienests.  
Citos gadījumos ierobežojumu praktiski 
nav. Dažkārt klientam sniegtā informā
cija var dot papildu iespējas apstrīdēt 
pieprasījumu. 

Daži ārvalstu klienti par būtis-
ku Latvijas banku priekšrocību 
konkurencē ar citām uzskata līdz 
minimumam samazināto risku, ka 
informācijai par klientu kontiem 
nesankcionēti varētu piekļūt trešās 
personas. Cik lielā mērā ir aktuāli 
šie apsvērumi?
A. P.: Mums nav bijis gadījumu, kad 
darbinieki būtu izpauduši informāciju 
par klientiem. Jāteic, ka par to draud 
ne vien atlaišana no darba, bet arī tiesu 
darbi un kriminālvajāšana.

Droši vien, ka formāli to pašu var sa-
cīt arī par Krievijas banku praksi. Bet 
kur slēpjas atšķirības?
A. P.: Jāņem vērā, ka tur tiesībsargā
jošie orgāni, kas interesējas par kādu 
konkrētu cilvēku, ir tuvāki Krievijas ban
kai. Proti, ja mēs runājam par dienesta 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un 
patvaļu, tad tur to īstenot – uzpirkt dar
biniekus un tamlīdzīgi – ir vieglāk. Šeit 
tādas problēmas nav aktuālas. Turklāt 
pie mums pastāvošie likumdošanas 
akti un tiesību piemērošanas prakse ir 
daudz stingrāka nekā Krievijā – un tas 
klientu cerībām dod nopietnu pamatu.

I. R.: Te zināmā mērā ir nozīme gan 
mūsu iedzīvotāju mentalitātei, gan tra
dīcijām. Ja Krievijā mēļo, ka Maskavā 
pie metro stacijas varot nopirkt jebkā
das datu bāzes, tad pie mums līdzīgas 
runas nav nācies dzirdēt. Domājams, 
pateicoties šīs valsts daudz augstākajai 
tiesiskajai kultūrai, pie mums šie riski ir 
daudz mazāki nekā pie daudziem mūsu 
kaimiņiem.
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Pastāv viedoklis: ja reiz Latvijai nav 
tās visdraudzīgākās attiecības ar 
Krieviju, tad Krievijas iedzīvotājiem 
savus noguldījumus daudz komfor-
tablāk turēt šeit. Cik lielā mērā tas 
atbilst patiesībai?
I. R.: Tas droši vien gan atbilst, gan ne 
gluži atbilst patiesībai. Politiskā līmenī 
no abu valstu puses gadās viss kas – 
dažādi izteikumi, demarši. Bet Latvija 
un Krievija ir kaimiņvalstis, un tādas tās 
būs vienmēr. Starp Latviju un Krieviju 
pastāv vienošanās par savstarpēju tie
sisku palīdzību kriminālajās, civilajās un 
ģimenes lietās. Un, kad tiks ratificēts 
jau parakstītais līgums “Par izvairīšanos 
no divkāršas aplikšanas ar nodokļiem”, 
vēl pilnīgāk būs noregulēta vēl viena 
joma – nodokļu un pensiju jautājumi. 
Bet tas nebūt nenozīmē, ka tiks iedibi
nāta kāda īpaša informācijas sniegšanas 
kārtība. Ikvienu mūsu klientu, lai no 
kurienes viņš būtu, Latvijas Republikas 
likumi aizsargā identiski.

A. P.: Komentējot situāciju ar pieprasīju
miem no Krievijas, no kurienes nāk liela 
daļa mūsu klientu, – tādu pieprasījumu 
mūsu pastāvēšanas laikā ir bijis ārkārtīgi 
maz. Esam pat centušies izanalizēt, 
kāpēc tā. Droši vien tāpēc, ka Krievijā 
kaut kādā mērā pastāv sapratne, ka tik 
vienkārši šo informāciju no šejienes 
nedabūt un ka Latvijā ir vesela virkne 
likumu noteiktu šķēršļu.

Nav noslēpums, ka ikvienā bankā 
pastāv zināms interešu konflikts 
starp darbiniekiem, kuri piesaista 
jaunus klientus, un Atbilstības noda-
ļas darbiniekiem, kuru uzdevums ir 
atsijāt šaubīgos iesniegumus. Kā šis 
balanss izskatās ABLV?

A. P.: Interešu konflikta jēdziens droši 
vien te nav pats piemērotākais. Tās drī

zāk ir front office un compliance funkciju 
atšķirības, kas jau sākotnēji iebūvētas 
bankas struktūrā. Ja tās ir sabalansētas, 
mēs varam reizē gan iegūt labu klien
tu pieplūdumu, gan minimizēt riskus. 
Compliance pieejai daudziem jautāju
miem ir ieteikuma raksturs. Tiesa, daž
kārt mūsu viedoklis ir kategoriskāks, bet 
mēs vienmēr uzmanīgi klausāmies, ko 
saka otra puse. Situācijas, kad mēs ar 
front office nespējam atrast kompromi
su, ir ārkārtīgi retas.

Vai tad front office dažkārt neuzska-
ta, ka viņi bankai pelna naudu, bet 
compliance tikai traucē?
A. P.: Privātbaņķieri lieliski saprot, ka 
problēmu gadījumā – bet no tām nav 
pasargāta neviena banka – viņi nāks 
pie mums. Lielākoties kolēģi pie mums 
vēršas jau pirms biznesa lēmumu 
pieņemšanas. Kaut, protams, klientu 
kontus apkalpojošiem menedžeriem, 
privātbaņķieriem, palaikam var šķist, ka 
bez compliance dzīve būtu daudz vien
kāršāka... [Pasmaida.]

Aleksandr, jūs reiz ABLV raksturu un 
mentalitāti salīdzinājāt ar jaunu cilvē-
ku, kura galvenās rakstura īpašības ir 
ambiciozitāte, zināma agresivitāte un 
spēja ātri pieņemt lēmumus. Kā jūs 
jūtaties šādā “jaunā” struktūrā, ņe-
mot vērā to, ka pēc savām funkcijām 
jums nākas būt “vecākam”?
A. P.: Pēc izglītības esmu jurists. Daļēji 
var sacīt, ka jurists jau no sākta gala ir 
izvēlējies “neveiksmīgu” profesiju, jo vi
ņam allaž lemts būt stingrākam, konser
vatīvākam, savā ziņā pat garlaicīgākam 
nekā citi. Mēdz būt tā, ka mana loma ir 
lasīt morāli saviem ambiciozākajiem ko
lēģiem un brīdināt viņus no neattaisnota 
riska. Bet tas drīzāk ir manas atbildības 
jomas iespaids. Kā cilvēks es nebūt ne
esmu tik konservatīvs.

“Patlaban Latvijas likumi ļoti labi 
aizsargā ārvalstu klientu intereses 
nodokļu jautājumos.”
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Īstais laiks 
iegādāties biznesu

Pat visperspektīvākās Latvijas kom-
pānijas globālās nenoteiktības dēļ 
patlaban maksā salīdzinoši maz. 
ABLV privātā kapitāla fondam šis 
ir iespēju laiks – par izdevīgu cenu 
iegādāties uzņēmumus, kuru vērtība 
pēc 5–7 gadiem var būtiski pieaugt. 
Tieši tas ir fonda biznesa pamatā. 
Pirmie desmit miljoni eiro investīci-
jām ABLV jau ir piešķirti, vēl piecus 
miljonus šī gada laikā plānots pie-
saistīt no privātiem noguldītājiem. 
Par šādu noguldījumu perspektī-
vām stāsta ABLV Private Equity 
Management valdes priekšsēdētājs 
Agris Grīnbergs.

Lūdzu, īsi pastāstiet par ABLV 
Private Equity Fund un tā mērķiem!
2010. gadā banka pieņēma lēmumu 
nodibināt kompāniju riska kapitāla fonda 
pārvaldībai. Mūsu mērķis – perspektīvu 
Latvijas kompāniju saprātīga iegāde, 
piedāvājot mūsu klientiem papildu 
investīciju iespējas, par kurām esam 
pārliecināti mēs paši.

Kādas kompānijas jūs interesē fonda 
līdzekļu investēšanai?
Kompānijas ar potenciālu izvirzīties pir
majā trijniekā savā nozarē vai segmen
tā, kā arī tās, kurām dažādu iemeslu 
dēļ veidojas stabils biznesa modelis. 
Šie iemesli var būt augsta barjera ie
ejai nozarē, īpašs likumdošanas aktu 
regulējums vai citas nemainīgi stabilas 
un drošas priekšrocības, kas garantē 
veiksmi biznesā gan pēc pieciem, gan 
25 gadiem. Turklāt mēs lielākoties lūko
jamies pēc jau stabilizēta biznesa, kas 
spēj veiksmīgi attīstīties. Dzīvotspēja 
ilgtermiņā – lūk, galvenā prasība. 

Investīciju baņķieri atzīst, ka bizness 
Latvijā šodien tiek pārdots par gana 
zemām cenām: dažkārt kompāniju 
var nopirkt par EBITDA rādītāju (peļ-
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ņa pirms amortizācijas, nodokļu un 
procentu maksājumu atrēķina), kas 
pareizināts ar koeficientu 2–3, bet 
pirms krīzes šis koeficients bija 7–8. 
Patiesi, pirms diviem trim gadiem bija 
kompānijas, kuras tika pārdotas par 
2–3 EBITDA rādītājiem. Bet jau pērn 
pārdevēju apetīte pieauga līdz koefi
cientam 5–6. Un tas ir līmenis, ko esam 
gatavi izskatīt patlaban. Atsevišķos 
gadījumos tas var būt arī 7–8 EBITDA, 
bet vienīgi tad, ja mēs saskatām ļoti in
teresantas attīstības perspektīvas – gan 
izaugsmes tempu, gan rentabilitātes 
ziņā.

Fonda programmā norādīts, ka jūs 
interesē uzņēmumu daļas 25–90% 
apjomā. Tomēr situācijā ar farmāci-
jas uzņēmuma “Grindeks” akcijām 
fonds ieguva tikai 11,38%...
Mēs parasti cenšamies iegūt ne mazāk 
kā 25% kompānijas kapitāla. Jo tieca
mies iegūt pietiekami daudz ietekmes, 
un biznesam tipiskākajā formā – sabied
rībā ar ierobežotu atbildību (SIA) – šāds 
apjoms līdzdibinātājam jau garantē no
teiktas tiesības. Investīcijas “Grindeks” 
ir īpašs gadījums, jo tā ir publiska akciju 
sabiedrība ar labu vadību. Tajā mums 
pat nav nepieciešams būt valdē vai 
kompānijas padomē, jo viss tāpat labi 
darbojas. 

Mūsu līdzdalības maksimālais līmenis 
kompānijas kapitālā var sasniegt arī 
100%, ja redzam, ka spēsim to vadīt. Ja 
mēs atrodam labu topmenedžeri, kuru 
ieinteresēs dalība biznesā 10% līmenī, 
esam gatavi izskatīt arī šādu variantu.

Pastāstiet par fonda jau īstenotajām 
investīcijām!
2010. gadā fonds iegādājās 60% daļu 
kapitāla SIA “Bio Future” un SIA “Gas 
Stream”. Katra no šīm kompānijām  
plānojusi uzbūvēt pa vienai biogāzes 
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elektrostacijai ar viena megavata jaudu. 
Tika ieguldītas sākuma investīcijas, 
izvēlēta vieta, nodrošināta izejvielu 
piegāde, sastādītas ražošanas kvotas, 
apstiprināti tarifi enerģijas pārdošanai 
“Latvenergo” tīklā. Mēs objektīvi no
vērtējām šīs investīcijas jau projekta 
sākumposmā, un tobrīd galvenais bija 
celtniecības risks, kura kontroli mēs uz
ņēmāmies. Tagad abas elektrostacijas 
jau sākušas ražot enerģiju un sasniegu
šas 90% plānotās jaudas – tas ir labs 
rādītājs, jo tās darbojas mazāk nekā 
pusgadu. Gada laikā mēs iegūsim vēl 
augstāku izstrādi un samazināsim ener
ģijas pašizmaksu. 

Ieguldījumi Baltijā lielākajā farmācijas 
uzņēmumā “Grindeks” ir netipiski, jo tā 
ir biržas kompānija. Esam pārliecināti, 
ka šis uzņēmums ir vērtīgāks par tā 
pašreizējo biržas cenu un ka rezultātā 
mums izdosies sekmīgi realizēt šīs  
investīcijas.

Visbeidzot, pērn mēs ieguldījām līdzek
ļus traumatoloģiskās un ortopēdiskās 
mikroķirurģijas klīnikas SIA “Orto” 
radīšanā. Satikāmies ar ārstu ģime
ni, kurai bija radusies ideja nodibināt 
savu privāto slimnīcu. Šie ārsti ir vieni 
no labākajiem savā jomā, turklāt jau 
sen strādā kopā. Esam pārliecināti, ka 
spēsim palīdzēt viņiem radīt privātu 
klīniku, kas kļūs par vienu no labākajām 
reģionā. Gada laikā izvēlējāmies un ie

gādājāmies zemes gabalu celtniecībai, 
saskaņojām tehnisko projektu un drīz 
plānojam parakstīt celtniecības līgumu.

Par citiem mūsu projektiem pagaidām 
runāt pāragri – tie vēl ir sagatavošanas 
stadijā.

Kāda ir fonda mērķa rentabilitāte?
Plānojam, ka mērķa rentabilitāte būs 
20% gadā, turklāt ceram, ka ienākums 
būs vēl lielāks. Vai tas izdosies, redzē
sim pēc dažiem gadiem.

Riska kapitālisti nereti mēdz teikt, 
ka no piecām investīcijām viena 
var bankrotēt, trīs – nenest īpašus 
rezultātus, un tikai viena – trāpīt 
desmitniekā un atpelnīt gan sevi, 
gan pārējās četras. Vai jūsu gaidas ir 
līdzīgas?
Mūsu mērķis ir īstenot desmit investī
cijas, no kurām deviņas atmaksāsies. 
Turklāt mums vajag, lai tieši šie deviņi 
veiksmīgie ieguldījumi būtu pirmie... 
[pasmaida]. Paskaidroju: mēs vēlamies 
atnākt pie potenciālajiem ieguldītājiem 
ar uzskatāmu iepriekšējo veiksmju 
vēsturi. Un tikai pēc tam būsim gatavi 
veikt desmito investīciju – iespējams, 
ar augstāku riska procentu un pieļaujot, 
ka šis risks var neattaisnoties. Bet pat
laban mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. 
Jaunie potenciālie fonda investori mūs 
vērtēs daudz konservatīvāk nekā tie, 
kuri ar mums strādā jau desmit vai pat 
15 gadus.
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Cik liels investīciju apjoms jau 
veikts, un cik vēl nāksies ieguldīt?
Līdz šim esam investējuši piecus no 
desmit miljoniem eiro, ko mums pie
šķīrusi banka. Jau ir skaidrība, kur var 
ieguldīt otrus piecus miljonus. Pēc tam 
mēs droši varēsim iet pie potenciālajiem 
privātajiem ieguldītājiem, uzrādīt sava 
darba rezultātus un piesaistīt vēl piecus 
miljonus privāto līdzekļu.

Kad plānojat izteikt priekšlikumu 
privātajiem ieguldītājiem?
Jau šogad. Par to noteikti informēsim.

Kāda būs komisijas maksa par 
vadību?
Komisijas maksu veidos divas daļas: pir
mā – ikgadējā maksa par vadību – 2%; 
otrā – atalgojums vadītājam par veiksmī
gu rezultātu – 35% no fonda kapitāla 
pieauguma, kas pārsniedz 10% gadā. 

Kāda būs minimālā ieguldījuma 
summa jūsu klientiem?
Mēs varam runāt par, minimums, 
100 tūkstošiem eiro no viena klienta.

Kas, jūsuprāt, būs jūsu potenciālie 
klienti?
Domāju, ka lielākā daļa ieguldītāju būs 
ārvalstu klienti. Jo 100 tūkstoši eiro 
Latvijas apstākļiem tomēr ir gana liela 
summa. Lielākā daļa cilvēku, kuriem 
ir tāda nauda, to tur depozītos vai dro
šās obligācijās. Citiem ir konti Šveicē. 
Šādiem cilvēkiem būtu grūtāk pārdot 
ideju par 100 tūkstošu eiro investēšanu 
uz laiku līdz septiņiem gadiem, īpaši, ja 
viņi iepriekš nav ar mums sadarbojušies.

Nav noslēpums, ka labākā metode, 
kā novērtēt, cik maksā kāds uzņē-
mums, ir – pārdot to. Lai atskaitītos 
klientiem, jums ik gadu nāksies no-
vērtēt iegādātā biznesa vērtību. Kā 
domājat to darīt?
Ir divi varianti. Viens no tiem – audits. 
Bet varam sagaidīt, ka pēc šīs metodes 
mums būs ikgadējas diskusijas ar audi
toriem, kuri tradicionāli novērtē investī
cijas konservatīvāk. Otra metode – reizi 
ceturksnī sastādīt atskaiti par mūsu 
ieguldījumiem, publicējot tā biznesa dar
bības rezultātus, kurā fonds ir līdzīpaš
nieks. Šīs atskaites atspoguļos realitāti 
precīzāk nekā auditoru novērtējums reizi 
gadā. Izmantot citas novērtējuma meto
des pagaidām nav plānots.

Kāda fondam būs iziešanas stratē-
ģija pēc 5–7 gadiem – kā pārdosiet 
kompānijas daļas?
Protams, ka mūsu mērķis ir pārdot tās 
par maksimālu cenu. Lai to iegūtu, pircē
jam visbiežāk jāpiedāvā vismaz kontrol
pakete – proti, 51%. Mēs varam pārdot 
uzņēmumu kā stratēģiskajam, tā finanšu 
investoram, gan arī izlikt tā akcijas biržā. 
Mēs priecātos izmantot biržu kā instru
mentu, jo patlaban gan Rīgā, gan visā 
Baltijā trūkst kvalitatīvu emitentu. Bet, 
protams, lai uzņēmumu varētu veiksmīgi 
izvest fondu tirgū, tam jāizaug līdz noteik
tam līmenim. Ja rezultātā mums izdosies 
akcionēt 2–3 no desmit mūsu kompāni
jām, tas būs labs rādītājs.

Runājot par iziešanas stratēģiju laika 
kontekstā – saprotams, ka mēs nevē
lamies iziet ar zemu cenu. Un, ja pēc 

“Plānojam, ka mērķa rentabilitāte 
būs 20% gadā, turklāt ceram, ka 
ienākums būs vēl lielāks.”
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šiem 6–7 gadiem ekonomikas attīstībā 
atkal būs iestājies negatīvs cikls – kārtējā 
bedre, krīze –, mēs centīsimies pārdoša
nu atlikt. Šo cikliskumu nespēj paredzēt 
neviens ne Latvijā, ne pasaulē. Bet paš
laik esam pārliecināti, ka pēc 6–7 gadiem 
kompānijas, kurās mēs investējam, mak
sās daudz dārgāk nekā šodien.

Vai domājat, ka patlaban ir īstais 
laiks par saprātīgu cenu pirkt 
kompānijas?
Šim nolūkam patlaban patiesi ir piemē
rots brīdis: pasaulē un eirozonā valda lie
la nenoteiktība, suverēno parādu krīzes; 
iespējams, ka Grieķija un Portugāle pa
metīs eirozonu. Varbūt pēc diviem mē
nešiem naftas cenas pieaugs pusotru 
reizi [Saruna notika februārī – red. piez.]. 
Mēs to nezinām. Tai pašā laikā mēs 
dzīvojam lieliskā vietā, daudzu veidu kra
vu tranzīta krustpunktā. Mēs dzīvojam 
valstī ar spēcīgām mežsaimniecības un 
lauksaimniecības, produktu ražošanas, 
ķīmijas un farmācijas tradīcijām.

Cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, daudz strādā 
un daudz mācās. Varbūt mums dažkārt 
pietrūkst katalizatoru, kas varētu paātri
nāt procesus, bet kopumā perspektīvas 
šeit ir labākas nekā, teiksim, Eiropas 
dienvidos. Aizbraucot uz Portugāli, 
Spāniju vai Itāliju, jūs redzat, ka tur 
cilvēkiem ir gluži cita attieksme pret 
dzīvi: izklaidēties, baudīt dzīvi, atpūsties, 
nekur nesteigties. Jā, skats uz jūru un 
olīvkoku birzis – tas viss ir skaisti, bet 
Latvijā cilvēki ir tendēti vienas paaudzes 
laikā sasniegt tādu pašu rezultātu, kāds 
citās Eiropas valstīs sasniegts daudzu 
paaudžu dzīves laikā. 

Atgriezīšos pie jautājuma par īsto laiku 
Latvijas kompāniju iegādei. Viss bizness 
kopumā ir pārdzīvojis krīzi, nu atkal 
atgriezies piesardzīgs optimisms. Jā, 
tagad ir piemērots, labs laiks.

Riska kapitāla fondu pārstāvji teic, 
ka atrast Latvijā kaut četras piemē-
rotas kompānijas investīcijām ir ļoti 
sarežģīti.

Tas tiesa. Tāpēc mums ir nedaudz ci
tādāka filozofija: mēs esam tendēti uz 
kompānijām, kas kaut ko jau sasniegu
šas. Šajā gadījumā mēs varam piedāvāt 
jau strādājoša biznesa rekapitalizāciju 
vai, ja tam ir ambicioza vadītāju koman
da, palīdzību viņiem izpirkt uzņēmumu. 
Tā nav gluži tipiska pieeja no riska kapi
tāla fondu viedokļa – tie parasti meklē 
biznesu visagrākajā sākumstadijā. Šajā 
segmentā konkurence starp pircējiem 
patiesi ir visai augsta, un mēs neuzska
tām, ka mums ir vērts tajā iesaistīties.

Kāda tirgū ir konkurence uz jau 
nobriedušajām kompānijām, kuras  
ir jūsu mērķis?
Te konkurence ir ļoti maza. Parasti ir, 
lielākais, viens vai divi potenciālie pircēji, 
bet dažos gadījumos pat neviena.

Kādus izaicinājumus un mērķus  
jūs uzskatāt par galvenajiem šajā  
un nākamajā gadā?
Mērķis šim gadam – piesaistīt pirmos 
privātos ieguldītājus un pilnībā izvietot 
pirmā fonda līdzekļus. Nākamgad galve
nais izaicinājums būs otrā fonda izveide. 
Ceru, ka pēc ieguldījumu apjoma tas 
pārspēs pirmo.

Kāds tajā plānots investīciju apjoms?
Pirmā fonda līdzekļi plānoti 15 miljonu 
eiro apmērā, bet otrā – jau 20–25 miljo
nu apmērā.

Domājat, ka tirgū ir pietiekami daudz 
interesantu uzņēmumu, kuri būtu 
gatavi pārdot savas daļas?
Daļēji mēs paši proaktīvi radām tādu 
piedāvājumu. Tostarp arī veidojam saikni 
ar perspektīvām kompānijām. Es varu 
kādā avīzē izlasīt par projektu, kas izska
tās perspektīvs, “Google” meklētājā 
atrast kontaktinformāciju – un piedāvāt 
šī biznesa pārstāvjiem sadarbību. Jo 
mūsu iespējās ir ne tikai nodrošināt fi
nansējumu, bet arī paaugstināt vadības 
kompetenci. Prakse apliecinājusi, ka biz
nesa cilvēki ar interesi atsaucas uz mūsu 
iniciatīvu un ir gatavi apspriest mūsu 
piedāvātās iespējas.
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Ārvalstu klientu interese par 
nekustamā īpašuma iegādi Jūrmalā 
galvenokārt saistīta ar mājokļa 
meklējumiem sev un savai ģimenei, 
bet objekti Rīgas “klusajā centrā” 
lielākoties ir tīras investīcijas. 
Par to, ko patlaban izvēlas 
pircēji, stāsta ABLV Bank finanšu 
direktors, CFO, Māris Kannenieks 
un ABLV Transform Partnership 
izpilddirektore Ieva Valtere.

Lūdzu, pastāstiet par ABLV 
kompāniju Transform Partnership!
Māris Kannenieks: Tas ir vesels hol
dings – grupa nekustamā īpašuma kom
pāniju, kas radītas ar mērķi pārņemt un 
sagatavot pārdošanai nekustamos īpašu
mus, kas kalpojuši kā agrāk izsniegto kre
dītu nodrošinājums. Tā kā bankai šis biz
nesa veids nav prioritārais, mēs to esam 
nodalījuši atsevišķā juridiskā struktūrā.

Aktīvā mums ir diezgan daudz objektu – 
gan gatavu, gan nepabeigtu. Piemēram, 
daudzdzīvokļu nami, kuru celtniecību 

esam nolēmuši pabeigt saviem spē
kiem. Ir arī apbūves gabali Rīgā un 
Jūrmalā, uz kuriem plānotie objekti vēl 
ir projektēšanas stadijā.

Vai pircēju vidū vairāk ir vietējo vai 
ārvalstnieku?
M. K.: Pērn divas trešdaļas nekustamā 
īpašuma iegādājās ārvalstu klienti.

Ieva Valtere: Turklāt ir segmenti, kas 
interesē vienīgi vietējos pircējus, un 
segmenti, par kuriem vairāk interesējas 
ārvalstnieki.

Kā jūs vērtējat cenu līmeni tirgū? 
Vai tas ļauj izdevīgi pārdot visus 
objektus, vai arī kaut ko nākas 
pietaupīt nākotnei?
М. K.: Jāatzīst, ka ne visus objektus 
mēs varam pārdot tā, lai atgūtu to iegā
dei izsniegtos kredītus. Patlaban tirgū ir 
pārejas posms. Un, kaut par lielāko daļu 
objektu pieņemts lēmums tos pārdot, 
ir arī daži aktīvi, kurus esam iekļāvuši 
ilgtermiņa investīciju portfelī.

Labs nekustamais 
īpašums – drošs 
ieguldījums
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“Pērn mēs pārdevām 
nekustamos īpašumus par 
aptuveni 20 miljoniem eiro.”
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Un kādi objekti ir šajā ilgtermiņa 
portfelī?
М. K.: Tie ir, piemēram, kvalitatīvi 
dzīvokļi Rīgas “klusajā centrā”, kā arī 
zemes gabali Rīgā un tās apkaimē.  
Šie aktīvi nākotnē savu vērtību noteikti 
nezaudēs.

Kā jūs meklējat klientus?
I. V.: Ja runājam par ārvalstu klientiem, 
mums jāpateicas mūsu kolēģiem – 
ABLV privātbaņķieriem. Jo bankas 
klienti, kuri izsaka vēlmi iegādāties 
nekustamo īpašumu Latvijā, vispirms 
vēršas pie viņiem. Ir arī klienti “no ie
las” – jo mēs sadarbojamies ar citām 
nekustamā īpašuma kompānijām, ku
rām ir savi klienti. Vēl Latvijas klienti par 
mums un mūsu piedāvājumiem uzzina 
mājaslapā laikspirkt.lv. 

Vērojams, ka turīgi klienti no 
NVS valstīm izrāda aizvien lielāku 
interesi par nekustamā īpašuma 
iegādi Latvijā. Cik lielā mērā tas 
saistīts ar programmu, kas ļauj 
iegūt uzturēšanās atļaujas ārvalstu 
investoriem?
I. V.: Faktiski ar šo programmu saistās 
lielākā daļa intereses – ap 80% visu ār
valstu klientu vaicājumu.

Pēc nekustamā īpašuma tirgus 
ekspertu sacītā, Krievijas iedzīvotāji 
nereti iegādājas pa 2–5 dzīvokļiem 
jaunajos projektos Rīgas centrā, un 
dara to, lai investētu, nevis iegūtu 
dzīvesvietu...

I. V.: Domāju, ka attiecība starp inves
toriem un tiem, kuri pērk mājokļus per
soniskai lietošanai, ir aptuveni vienāda. 
Ir klienti, kuri pērk dzīvokli tikai tālab, 
lai iegūtu uzturēšanās atļauju, bet ir arī 
tādi, kuri meklē māju sev un saviem 
radiniekiem – kaut ko līdzīgu vasarnī
cai. Pēdējiem svarīgs jūras tuvums, 
kā arī iespēja stundas laikā aizlidot uz 
Maskavu – jo tie lielākoties ir Krievijas 
galvaspilsētas iedzīvotāji.

М. K.: Acīm redzams ir lielais sinerģijas 
efekts, ko rada fakts, ka lielākā daļa 
mūsu bankas klientu ir tieši ārvalstnieki. 
Tas palīdz arī mūsu objektu pārdoša
nā, jo, meklējot nekustamo īpašumu, 
klientam drošāk vērsties pēc palīdzības 
pie tā, kam viņš uzticas. Banka ir ideāls 
variants. Klientam jau ir konts mūsu 
bankā – tātad pastāv uzticēšanās un 
nodibināti kontakti ar privātbaņķieriem, 
kuri ir gatavi palīdzēt ikvienā jautājumā. 
Šai ziņā mūsu iespējas ir lielākas nekā 
konkurentiem, aiz kuriem nestāv banka. 
Tā pērn mēs pārdevām nekustamos 
īpašumus par aptuveni 20 miljoniem 
eiro. Domāju, ka šis rezultāts ir viens no 
visaugstākajiem šai nozarē.

Kādu servisu jūs piedāvājat ārvalstu 
klientiem?
М. K.: Piedāvājam savu klātbūtni visā 
procesā: no nekustamā īpašuma ob
jekta meklējumiem līdz pirkuma nofor
mēšanai zemesgrāmatā. Bieži, nopircis 
īpašumu, klients vēlas to izīrēt, un mēs 
nodarbojamies arī ar to. Savukārt mūsu 

“Meklējot nekustamo īpašumu, 
klientam drošāk vērsties pēc 
palīdzības pie tā, kam viņš uzticas. 
Banka ir ideāls variants.”

kolēģi no ABLV Corporate Services   
var palīdzēt pastāvīgās uzturēšanās  
atļaujas noformēšanā. Esam izstrādāju
ši kopīgu piedāvājumu: klientiem,   
kuri iegādājas nekustamo īpašumu  
ar ABLV Transform Partnership starp
niecību, mēs noformējam uzturēšanās 
atļauju bez maksas.

Vai ārvalstu klientiem ir kādas 
īpašas prasības nekustamo īpašumu 
ziņā – ko tieši viņi meklē?
I. V.: Ja klients meklē īpašumu sev, viņš 
visbiežāk vēlas redzēt objektu, kas jau 
nodots ekspluatācijā, ar pilnu apdari. 
Reti kurš vēlas pats vēl risināt iekšējās 
apdares un dizaina jautājumus. Tikai 
daži klienti meklē “balto apdari” – tie ir 
ļoti labi situēti cilvēki, kuri, strādājot ar 
dizaineru, visu vēlas iekārtot pēc savas 
individuālās gaumes. Bet tādu ir maz.

М. K.: Viens no projektiem, kurā mēs 
esam investējuši līdzekļus ar mērķi 
rekonstruēt un pārdot, ir mūsu bankai 
kaimiņos esošais nams Elizabetes ielā. 
Lielāko daļu dzīvokļu tajā iegādājušies 
ārvalstu klienti. Sākumā mēs izsludinā
jām pārdošanā dzīvokļus bez apdares, 
pieļaujot, ka pircēji vēlēsies to veidot 
pēc savas gaumes. Bet ātri sapratām, 
ka esam kļūdījušies. Jo klientiem, kuri 
var atļauties šāda līmeņa dzīvokļus 
Rīgas centrā, jau pieder elites klases 
nekustamais īpašums Krievijā un ne
reti arī citās valstīs. Kārtējais dzīvoklis 
viņiem nav prioritāte numur viens, lai 
vēl tērētu laiku tā interjera un dizaina 
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nekustamais īPašums

ar jauniem projektiem un izvērtēt situ
āciju. Ja pieprasījums būs pietiekams – 
varēsim domāt, jo mūsu īpašumā ir labi 
zemes gabali.

Kā jūs vērtējat cenu līmeni Rīgas 
“klusajā centrā”?
I. V.: Tas ir visnotaļ adekvāts.

M. K.: Tāpēc mēs redzam, ka īpašu
mi Rīgā interesē ne vien klientus no 
tuvākajām ārvalstīm, bet arī klientus 
no Zviedrijas, Vācijas, Somijas un pat 
Itālijas. Arī tie dzīvokļa iegādi Rīgā ap
sver kā līdzekļu investēšanas variantu. 
Šis pieprasījums var saglabāties arī ilg
laicīgā perspektīvā.

Pēc ekspertu sacītā, tie paši 
skandināvi brīnās, ka pie mums 
viens kvadrātmetrs dzīvojamās 
platības jūgendstila namā maksā 
tikai 3000 eiro, bet ne 6000 kā pie 
viņiem. Kādas perspektīvas paveras 
šeit?
M. K.: Daudz kas atkarīgs no globālās 
ekonomikas procesiem. Patlaban de
pozītu likmes ir visai zemā līmenī. Ja 
tā būs arī turpmāk, investori agri vai 
vēlu atgriezīsies pie riska aktīviem. Tad 
cenas atkal sāks augt, jo investori cita 
starpā sāks izvēlēties arī ieguldījumus 
nekustamajos īpašumos. Ja analoģiski 
objekti Zviedrijā maksā 6000–7000 eiro 
par kvadrātmetru, tad kālab gan neno
pirkt labu nekustamo īpašumu Rīgā – ar 
aprēķinu, ka pēc 10–20 gadiem arī tas 
maksās 6000 eiro kvadrātmetrā? Jo tas 
taču garantē labākus ienākumus nekā 

1–2% depozītā. Un otrs aspekts ir inflā
cija. Patlaban pasaulē drukā naudu, lai 
nomaksātu valstu parādus, bet tas agri 
vai vēlu novedīs pie naudas vērtības kri
šanās. Bet labs nekustamais īpašums ir 
viena no inflācijas risku samazināšanas 
iespējām.

Vai jūs savus projektus izpārdodat 
tikai pa daļām?
М. K.: Vienu daudzdzīvokļu namu mēs 
pārdevām pilnībā – starp citu, investo
riem no Krievijas. Bet galvenokārt pār
dodam pa daļām, gala pircējam. Uzkrātā 
pieredze mums lieti noderēs mūsu 
nākamajā lielajā projektā – New Hanza 
City Rīgas darījumu centrā, kas tiks bū
vēts uz ABLV grupai piederoša 20 hek
tārus liela zemes gabala. Mēs būsim tā 
galvenie apbūvētāji. Tas būs grandiozs 
projekts, jo visai reti taču ir gadījumi, 
kad kādas Eiropas valsts galvaspilsētas 
centrā vienam īpašniekam pieder tik 
liels zemes gabals. Iespējams, apdomā
sim arī investoru piesaisti, jo ieguldīju
mu apjoms būs visai liels. Mums tā būs 
nopietna pieredze, ko varēsim izmantot 
turpmākajā darbā. Starp citu, mēs do
mājam arī par jauna zīmola radīšanu 
mūsu nekustamā īpašuma darījumiem. 

Kālab vajadzīga zīmola maiņa? 
М. K.: Nosaukums Transform 
Partnership savulaik radās visnotaļ 
spontāni. Tā ideja bija – pārņemto ne
kustamo īpašumu no jauna transformēt 
naudā. Nākotnē plānojam nodarboties 
ar šo biznesu pastāvīgi, mums jāno
stiprinās šajā nišā – tostarp ar jaunu 

zīmolu. Daudzi būvnieki, kuri strādāja iz
augsmes gados, šodien ir bankrotējuši. 
Bet mums kā bankas struktūras meitas
uzņēmumiem ir pieeja finansējumam. 
Pievienojiet tam arī uzkrāto pieredzi: 
dažus projektus mēs esam attīstījuši un 
cēluši gandrīz no nulles. Kopumā ir runa 
par pakāpšanos jaunā attīstības līmenī. 
Mūsu jaunais zīmols, visticamāk, parādī
sies gada laikā.

Tātad izpārdot savus nekustamos 
īpašumus un slēgt biznesu, teiksim, 
pēc desmit gadiem, jūs neplānojat?
М. K.: Banka vienmēr domās par to, kur 
izvietot aktīvus. Bet klientu ieguldījumi 
pie mums turpina augt – patlaban ABLV 
Bank jau ir līdere piesaistīto līdzekļu ap
joma ziņā. Jā, iespējams, ka pēc desmit 
gadiem mēs pārdosim visus objektus, ku
rus banka bija spiesta pārņemt krīzes dēļ. 
Bet mēs vēlamies arī nākotnē turpināt 
attīstīt biznesu nekustamā īpašuma jomā 
un pēc laika uzsākt jaunus projektus.
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saskaņošanai. Cilvēkiem vienkārši nav 
tam laika. Viņiem vajadzīgs labs gatavs 
dzīvoklis tāpēc, lai iegūtu uzturēšanās 
atļauju, un vēl arī tāpēc, ka tas atrodas 
līdzās bankai, kurā klients tur daļu no 
saviem aktīviem [pasmaida]. Mēs to 
ņēmām vērā un nolēmām piedāvāt dzī
vokļus ar jau pabeigtu apdari.

Kāda ir to objektu vidējā cena, uz 
kādiem orientējas ārvalstu klienti?
М. K.: Tie, kurus interesē pastāvīgās 
uzturēšanās atļauja, visbiežāk orientējas 
uz salīdzinoši lētākiem – 150–200 tūk
stošus eiro vērtiem – dzīvokļiem. Tos, 
kuri Latvijā iecerējuši dzīvot pastāvīgi, 
cenas ziņā ierobežo vienīgi viņu finan
siālās iespējas. Mēs esam pārdevuši 
dzīvokļus par 300–500 tūkstošiem 
eiro un mājas Jūrmalā par vairāk nekā 
miljonu. 

Runā, ka patlaban ar celtniecību 
Jūrmalā nodarbojas galvenokārt 
bankas un to nosaka tieši NVS 
valstu klientu pieprasījums.
M. K.: Patlaban mums Jūrmalā ir viens 
pabeigts daudzdzīvokļu nams – jaunbū
ve ar 32 dzīvokļiem, no kuriem aptuveni 
puse jau ir pārdoti. Pirms kāda laika 
mēs sekmīgi pārdevām visus dzīvokļus 
ekskluzīvā jaunbūvē “Aristo”. Mums ir 
pozitīva pieredze, zināšanas un finan
ses, bet ķerties pie jaunu projektu celt
niecības pagaidām neplānojam. 

Te vietā uzsvērt, ka Jūrmalai vienmēr 
būs unikāla priekšrocība: krievu valoda. 
Tā ir svarīga cilvēkiem, kuriem ir pāri 50 

un kuri dzīvojuši un atpūtušies Latvijā 
vēl padomju laikos. Viņiem Jūrmala 
nozīmē pozitīvas asociācijas, nostalģiju 
un iespēju visur runāt dzimtajā valodā. 
Kā sacīja kāds mūsu klients, kungs cie
nījamos gados: “Kaut es runāju angliski, 
šajā valodā izskaidroties ar ārstu man 
būtu pagrūti.” Un tas ir mūsu pluss. 
Agrāk modē bija galvenokārt Francijas 
Rivjēra un Londona, kuru daudzi 
Krievijas iedzīvotāji dēvē par Maskavu 
pie Temzas, bet tagad daudzi jau nobau
dījuši dzīvi Jūrmalā.

Kādas patlaban ir vidējās cenas 
Jūrmalas jaunajos projektos?
М. K.: Mūsu iepriekš pieminētajā jaun
celtnē cena ir vidēji 3000 eiro par vienu 
kvadrātmetru. Ekskluzīvākos projektos 
tā ir 4000–5000 eiro. 

Bet kāds, jūsuprāt, būs optimālais 
cenu līmenis nākotnē?
M. K.: Domāju, tas būs aptuveni  
2500–3000 eiro. Tāds līmenis būtu 
adekvāts ilglaicīgā perspektīvā. Jo 
Maiami dzīvokļi maksā 2000 dolāru 
kvadrātmetrā. Jā, tā ir Amerika un  
atrodas tālu no Krievijas, toties tur 
360 dienas gadā spīd saule. 

Tātad nostāsti par krieviem, kuri 
neskatās uz cenu, tomēr ir mīts?
М. K.: Ir arī ļaudis, kuri neskatās uz 
cenu. Bet pāris tuvāko gadu laikā 
Jūrmalas tirgū parādīsies 500–600 jau
nu dzīvokļu, un tad pārdevējiem nāksies 
orientēties uz tiem, kuru acīs cenai ir 
nozīme. Tāpēc esam nolēmuši nogaidīt 

“Agrāk modē bija galvenokārt Francijas Rivjēra 
un Londona, kuru daudzi Krievijas iedzīvotāji 
dēvē par Maskavu pie Temzas, bet tagad 
daudzi jau nobaudījuši dzīvi Jūrmalā.”



38 39

Divi labumi vienkopus
Programma, kas ārvalstu investoriem 
ļauj iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā, 
piedāvā divus labumus vienkopus: izde
vīgu līdzekļu ieguldījumu un iespēju kļūt 
par Eiropas iedzīvotāju, baudot visas 
priekšrocības, ko sniedz brīva pārvieto
šanās Šengenas zonā.

Ar mūsu bankas starpniecību uzturē
šanās atļauju Latvijā jau ieguvuši ap 
60 klientu, bet, ja pieskaitām arī viņu 
ģimenes locekļus, sanāks ap 200 cil
vēku. Lielākā daļa pērk nekustamos 
īpašumus, tostarp izvēloties ABLV 
piederošus objektus. Nav maz arī to, 
kuri ieguldījuši līdzekļus mūsu bankas 
subordinētajā kapitālā. Domāju, ka 
tas ir svarīgi ekonomikas attīstībai, jo, 
pateicoties šiem ieguldījumiem, tiek 
kreditēts arī vietējais bizness.

Jūrmala – dzīvei, Rīga –   
investīcijām
Īpašs intereses uzplaiksnījums par 
uzturēšanās atļaujām vērojams vasaras 
mēnešos, kad ļaudis brauc uz Latviju at
pūsties, bet daži pie viena vēlas arī aplū
kot eventuālo mājokļu variantus. Pašlaik 
valda neliels pieklusums, bet vasarā 
pieprasījums droši vien atkal pieaugs. 

Iespēja iegūt uzturēšanās atļauju ir labi 
zināma daudziem mūsu klientiem. Tie, 
kuri pirms gada bija tās “pirmatklājēji”, 
jau pavēstījuši par to saviem paziņām 
un biznesa partneriem, kuri patlaban 
vēršas pie mums. 

Runājot par uzturēšanās atļauju, ko var 
iegūt nekustamā īpašuma iegādes ceļā, – 
klienti galvenokārt izvēlas dzīvokļus Rīgā. 
Mājokļi Jūrmalā interesē tos klientus, kuri 
grasās tur pavadīt vismaz vasaras mēne
šus. Šajā periodā viņi ierodas Latvijā ar 
ģimenēm. Nav noslēpums, ka Jūrmalas 
īpašumus ir sarežģīti izīrēt uz visu gadu, 
bet Rīgā šāda iespēja pastāv. Turklāt dzī
vokļus Rīgā var iegādāties krietni lētāk, 
un ja tā ir tikai investīcija, nav arī jātērē 
lieli līdzekļi tās uzturēšanā. Ja nekus
tamais īpašums tiek iegādāts ar mūsu 
kompānijas ABLV Transform Partnership 
starpniecību, tad uzturēšanās atļauju 
mēs noformējam bez maksas.

Mēs esam tuvāk nekā Londona
Latvijas pievilcība slēpjas arī faktā, ka 
uzturēšanās atļaujas dzīvei šeit var 
iegūt, ieguldot daudz mazāk līdzekļu 
nekā dažās citās ES valstīs. Piemēram, 
Lielbritānijā šim mērķim nāktos ieguldīt 
vismaz miljonu mārciņu. 

Pietuvināties Eiropai

Par ārvalstu klientu interesi 
par investīcijām, kas ļauj iegūt 
pastāvīgas uzturēšanās atļauju 
dzīvei Latvijā, stāsta ABLV 
Corporate Services Aktīvu 
strukturēšanas nodaļas vadītājs 
Vladislavs Hveckovičs.

Turklāt Latvijā, atšķirībā no citām val
stīm, ir ļoti vienkārši un labi saprotami 
likumi, kas nosaka, kā iegūt uzturēša
nās atļauju. Tāpēc mums ir priekšro
cības pat to klientu acīs, kuri izskata 
variantus Šveicē vai Lielbritānijā.

Nostalģija, Šengena un “rezerves 
aerodroms”
Cilvēki izvēlas Latviju vairāku iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, te ir komfortabli, mierīgi 
un droši dzīvot, un 15 minūtēs var 
aizbraukt no Rīgas līdz jūrai. Dzīve šeit 
nav tik dārga kā pieminētajā Londonā, 
bet elites klases nekustamie īpašumi – 
krietni lētāki. 

Otrs iemesls – iespēja brīvi ceļot pa 
Šengenas valstīm. Kaut Krievijas pilso
ņiem ir gana viegli iegūt Šengenas vīzas 
arī uz četriem gadiem, ir cilvēki, kuri 
daudz ceļo pa pasauli un kuriem netīk 
reizi pusgadā mainīt pasi tikai tāpēc, ka 
visas lappuses jau aizpildītas zīmogiem. 
Tādēļ pastāvīgas uzturēšanās atļauja 
Latvijā viņiem ir jauns solis tuvāk Eiropai.

Un trešais motīvs ir vēlme iegūt sava 
veida “rezerves aerodromu” Eiropas 
Savienībā. Iegūstot uzturēšanās atļauju 
Latvijā, vēlāk, ja radīsies tāda vēlme, būs 
vieglāk pārcelties uz citu Eiropas valsti.

Serviss no A līdz Z 
Atšķirībā no citām Latvijas bankām 
un juridiskajām kompānijām, ABLV ir 
savas pārstāvniecības NVS lielajās pil
sētās, kur dzīvo un strādā mūsu klienti. 
Mēs varam pavadīt klientu uz Latvijas 

“Turklāt Latvijā ir ļoti vienkārši un labi saprotami 
likumi, kas nosaka, kā iegūt uzturēšanās atļauju. 
Tāpēc mums ir priekšrocības pat to klientu acīs, kuri 
izskata variantus Šveicē vai Lielbritānijā.”

vēstniecību vai konsulātu, lai tur palīdzē
tu atrisināt visas formalitātes. Starp citu, 
nekustamā īpašuma iegāde uz kredīta, 
ko izsniegusi kāda no Latvijas bankām, 
arī sniedz tiesības iegūt uzturēšanās 
atļauju. Kad klients atbrauc šurp, uz 
Rīgu, mēs arī palīdzam viņam visā uz
turēšanās atļaujas iegūšanas procesā. 
Vajag noslēgt apdrošināšanu, veikt 
fluorogrammu, apmeklēt Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldi, pareizi aizpildīt 
dokumentus – un mēs to visu palīdzam 
izdarīt, no A līdz Z. Varam arī sniegt 
atbalstu nekustamā īpašuma izvēlē.

Ir bijuši gadījumi, kad klienti, ieguvuši 
uzturēšanās atļauju, stāsta, ka viņiem 
ir draugi, kuri arī gribētu izskatīt šādu 
iespēju. Tā pie mums ierodas jauni 
klienti – jo par viņu pirmo soli kļūst 
norēķinu konta atvēršana un attiecību 
nodibināšana ar ABLV Bank. 

uzturēšanās atļauja Latvijā



dizains

Jeļena Petrova, 
ABLV Bank 
Lietvedības 
nodaļas vadītāja

2011. gads mūsu bankai kļuva par svarī
gu pārmaiņu gadu – tika ieviests jaunais 
ABLV zīmols. Tad aizdomājāmies arī 
par to, kā uzlabot to klientu apkalpoša
nu, kuri ieradušies uz tikšanos bankā. 
Mēs sapratām, ka vajag modernizēt un 
paplašināt mūsu pārrunu zonu, lai vizīte 
bankā kļūtu interesantāka un aizraujo
šāka un lai tas būtu ne tikai dialogs par 
naudu, bet gan kas vairāk.

Uzdevums bija sarežģīts un darbietil
pīgs. Kopā ar dizaineriem un bankas 
vadību domājām par to, kas ir ērti un 
svarīgi lietišķam cilvēkam, kad viņš ir 
tālu prom no mājām un sava biroja,   
pie kāda servisa un nosacījumiem viņš 
pieradis un kādā vidē jūtas viskomfor
tablāk. Mūsu kopīgais risinājums –  

atdzīvināt vidi ar pārdomāta interjera, 
dizaina, mūsdienu mākslas, aksesuāru 
un ziedu, kā arī ideāla servisa palīdzību.

Darbs ilga vairāk nekā pusgadu – visas 
idejas tika rūpīgi sijātas: vienas mēs bez 
žēlastības atmetām kā nederīgas, citas 
pieņēmām un, iekams akceptēt galīgi, 
noslīpējām līdz sīkumiem. Izskatījām 
daudzus jo daudzus paraugu variantus 
un izvēlējāmies, izvēlējāmies, līdz iegu
vām to, kas mums patiesi patīk. Taču 
pilnībai robežu nav – lai uzturētu komfor
tu, mēs palaikam izvērtējam paveikto un 
ieviešam izmaiņas.

Mēs esam apmierināti ar pārrunu zonas 
rekonstrukcijas rezultātu. Klienti regulāri 
izsaka mums komplimentus un apgalvo, 
ka pie mums esot tik patīkami, ērti un 
mājīgi, ka pat negriboties iet projām. 
Dažkārt viņi interesējas, kur var iegādā
ties šādas mēbeles, interjera priekšme
tus, traukus – un tas liecina, ka viņiem 
šeit patiesi patīk. Un tas nav nekāds 
brīnums – jo mēs esam padomājuši ne 
tikai par nepieciešamajiem elementiem, 
bet lielu uzmanību veltījuši arī atmosfē

ras radīšanai. Esam centušies, lai bankā 
ikviens klients sajustu patiesas rūpes: 
pirms tikšanās viņam vienmēr piedāvās 
atspirdzinošu sulu, tēju, kafiju, svaigi 
ceptas maizītes, jaunākos laikrakstus vai 
kādu interesantu albumu.

Starp citu, mūsu bibliotēka ir īsta 
dārgumu krātuve katram mūsdienīgam 
cilvēkam – šeit atrodami unikāli albumi 
un grāmatas par dizainu un arhitektūru, 
modi, glezniecību, vēsturi un automa
šīnām – līdz ar to klienti bankā var iepa
zīties ar to, kam neatliek laika ikdienas 
steigā. Daudzi no mūsu bibliotēkas aiz
iet iedvesmas pilni. Izskatījis greznu villu 
katalogu, klients saka: “Brīnišķīga ideja 
manai nākamajai mājai!” vai: “Katrā 
ziņā apmetīšos šajā lieliskajā viesnīcā, 
pierakstīju tās adresi.” Un tas mūs ļoti 
iepriecina, jo sākumā bija doma grāmat
plaukta vietā novietot televizoru – bet nu 
atkal un atkal pārliecināmies, ka izvēle 
par labu bibliotēkai bijusi pareiza.

Esat laipni aicināti mūsu bankā! Mēs 
vienmēr priecājamies tikties ar saviem 
klientiem!

Viss pārdomāts līdz sīkumiem
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Greznā Elizabetes iela bulvāru rajonā 
aizvien ir bijusi pamanāma un nozīmīga 
Rīgas arhitektoniskajā ansamblī. Vietā, 
kur reiz zaļoja pilsētnieku dārzi, izauga 
iespaidīga daudzstāvu īres namu rinda 
ar bagātīgi dekorētām fasādēm. Nams 
Elizabetes ielā 23 celts 1903. gadā pēc 
Berlīnes arhitekta Alberta Gīzekes ski
cēm arhitekta Hermaņa Hilbiga vadībā. 
Nama vēsturiskā aura vēl glabā atmiņas 
par laiku, kad šeit dzīvoja ārvalstu kon
suli, sūtņi un ministri. 

1995. gadā tolaik vēl Aizkraukles banka 
noīrēja un ieņēma ēkas pirmos divus 
stāvus, bet no 1998. gada izvietojās 
visā namā, kļūstot par tā vienīgo īpaš
nieci. No 2002. līdz 2004. gadam tika 
veikta ēkas rekonstrukcija (projekts  
SIA “Treimanis un Partneri”, realizācija 
SIA “Constructus”). Paveiktā darba 
veiksmes apliecinājums bija saņemtā 
pirmā vieta Latvijas Būvnieku asoci
ācijas rīkotajā konkursā “Gada labākā 
būve 2004” nominācijā “Rekonstruk
cija”. Līdz ar to pilsēta ieguva vēl vienu 
mirdzošu jūgendstila pērli un tūristu 
iecienītu fotoobjektu. Fasādes sajūs
minātie Rīgas viesi nereti ielūkojas arī 

bankā, lūdzot atļauju iemūžināt interje
ru – atjaunotās arkas un bareljefus.

Oāze pilsētas kņadā
Sākotnējo iespaidu par bankas ēku 
rada pirmais stāvs ar tajā izvietotajām 
pārrunu un atpūtas telpām. Te jūtamas 
rūpes, lai, gaidot vizītes galveno iemes
lu – lietišķo tikšanos, apmeklētājiem 
šeit būtu ne vien ērti, bet arī interesan
ti. Banka ir pieturvieta klientiem, kuri 
atlidojuši no tālienes, tāpēc tās videi 
jābūt vienlaikus relaksējošai un tomēr 
lietišķai. ABLV atradusi ideālu risināju
mu – ar interjera, dizaina un mākslas 
darbu palīdzību te radīta mājīga un tai 
pašā laikā lietišķa atmosfēra:
•  plaša konferenču zāle vadības sēdēm 

un semināriem;
•  piecas telpas pārrunām – dažādām 

gaumēm;
•  atvērta atpūtas zona estētiskam 

baudījumam;
•  bibliotēka – iedvesmai un jaunām 

idejām;
•  smēķētava – īpaši ilgu tikšanos 

dalībniekiem;
•  virtuve, kur klientam tiek pagatavoti 

karsti aromātiski dzērieni.

Elegantā stila 
inteliģence
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Tie visi ir patīkami un reizē funkcionāli 
papildinājumi bankas jaunajam tēlam. In
terjera koncepciju sāka veidot arhitekts 
Edgars Treimanis, bet dizainere Ingūna 
Elere, piedaloties Holgeram Eleram 
(dizaina birojs H2E), to papildināja ar 
savām idejām un risinājumiem. No ban
kas puses pārrunu zonas rekonstrukcijā 
iesaistījās izpilddirektors Ernests Bernis 
un bankas Lietvedības nodaļas vadītāja 
Jeļena Petrova. Tieši viņu gaume, sajū
tas un komforta vīzija noteica, ko izvē
lēties no dizaineru piedāvājuma klāsta. 
Bankas Administratīvās pārvaldes 
vadītājam Armandam Rozenbaham un 
Saimniecības nodaļas vadītājam Ivaram 
Stankevičam tika uzticēts sarežģītais 
uzdevums iemiesot šīs idejas dzīvē.

Rezultātā tika radīta interjera koncepcija 
ar paliekošu vērtību. Oriģinālie dizaina 
risinājumi ļāvuši radīt pārlaicīgas telpas. 
Jau krāšņiem jūgendstila dekoriem ro
tātajā bankas vestibilā, ejot caur gaisīgo 
arku atvērumiem, uzreiz labi ieraugāma 
ar kontrastējošu apgaismojumu akcen
tētā apmeklētāju uzņemšanas zona. 
Ikviens klients šeit ir gaidīts viesis, 
kuram tiek izrādīta uzmanība un rūpes. 
Atpūtas zonā klienti var relaksēties 
pirms lietišķajām sarunām, palasīt laik
rakstus, iebaudīt aromātisku kafiju. Šeit 
ir patīkami risināt sarunas, kas neprasa 

īpašu konfidencialitāti. Telpa ar atvērto 
plānojumu sadalīta atsevišķās zonās, 
katrai no tām ir savs raksturs, un ikviens 
klients var iekārtoties sev tīkamākajā 
vietā: uz mīkstā dīvāna aiz grāmatplauk
tiem, dziļajā klubkrēslā pie apaļā galdiņa 
vai augstajā krēslā pie bāra letes. Šo risi
nājumu piedāvāja arhitekts E. Treimanis.

Harmoniskā eklektika
Mēbeļu un gaismas ķermeņu dizains 
veidots, apvienojot dabiskus materiālus, 
elegantus, ergonomiskus un mūsdienī
gus risinājumus. Savukārt krāsas un for
mas ļāvušas akcentēt šīs vides neatkār
tojamību un atspoguļot bankas iekšējo 
būtību – profesionalitāti, uzticamību, 
komfortu un tiekšanos uz ideālu. Dizaina 
priekšmeti palīdzējuši iezīmēt plastisku 
pāreju no klasiskiem risinājumiem uz 
laikmetīgiem. Dažādu laiku miksēšanai 
dizaina koncepcijā ir būtiska loma, jo tā 
akcentē ilglaicīgumu. Lietas, kas iztu
rējušas laika pārbaudi, veido veiksmīgu 
dialogu ar telpu. Piemēram, arhitekta 
un dizainera Arnes Jakobsena sarkanie 
krēsli “Egg”, 1958. gada modelis, kuru 
īpašā forma vieš patvēruma sajūtu, vai 
sienas pulkstenis “Banker’s Clock”, kas 
radīts 1971. gadā Dānijas nacionālajai 
bankai, jau kļuvuši par dizaina ikonām. 
Savukārt Arnes Jakobsena mēbeļu 
grupa “Swan” (krēsli, dīvāns), kas radīta 

1958. gadā viesnīcai “Royal Hotel” 
Kopenhāgenā, ar savu novatorisko risi
nājumu lieliski apliecina ekskluzīva stila 
ilglaicīgumu. Mēbeļu grupas elegantais 
vizuālais tēls, pulētā metāla mirdzums 
un atturīgais melnais drapējums lieliski 
harmonē ar nelielo bērza masīvkoka 
galdiņu (“Vitra”, “Hocker”; dizains 
“Herzog &de Meuron”, 2005), kura 
lakotā virsma papildina kopējo ekskluzi
vitātes iespaidu. 

Banka atteikusies no tik ierastā skandi
nāvu dizaina, izvēloties likt akcentu uz 
detaļām, faktūru, taktilajām sajūtām – lai 
pieskārieni mēbeļu virsmai raisītu patī
kamas izjūtas un asociācijas. Ne mazāk 
rūpīgi izvēlēts arī fitodizains – vidi tīkami 
atdzīvinošie augi arī ir ABLV Bank tēla ne
atņemama sastāvdaļa – bankas, kurā var 
gan strādāt, gan atpūsties. Klienti sajūs
minās par augu sulīgumu un svaigumu, 
nereti apjautājoties, vai tie nav mākslīgi. 
Nekādu viltojumu – te viss ir īsts!

Uzmanība pret niansēm
Būtiski, ka līdzās pasaules dizaina zvaig
znēm paliekošu ieguldījumu interjerā de
vuši arī Latvijas meistari, piemēram, te 
redzami “An&Angel” stikla augļu trauki 
un Māras Skujenieces vāzes. Dizainers 
Holgers Elers bankas simbola – daudz
šķautņaina dārgakmens – vizuālo tēlu 

savdabīgi izteicis slīpētu daudzskaldņu 
spoguļu kompozīcijā, kas aplūkojama 
virs atspirdzinošo dzērienu letes. Par 
veiksmīgu dizaina risinājumu kļuvis arī 
masīvā ozolkoka galds (to izgatavojusi 
Latvijas kompānija “MD Noass”), kura 
forma un materiāls ideāli integrējas ban
kas vidē, itin kā pasvītrojot tās stabilitāti 
un drošību. Informācijas tehnoloģiju at
tīstības laikmetā banka parūpējusies, lai 
te netrūktu darbam nepieciešamo iekār
tu. Klientu rīcībā šeit ir datori, kopētājs, 
printeris un dokumentu smalcinātājs. 

Arī mākslas darbu izvēle ir saistīta ar 
vienoto koncepciju. Te aplūkojamie 
darbi nākotnē tiks izstādīti iecerētajā 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejā 
un šeit eksponēti pirmo reizi. Tādējā
di darījumu cilvēks lietišķas tikšanās 
laikā pagūst arī paviesoties savdabīgā 
muzejā. Gan Barbaras Gailes un Imanta 
Lancmaņa gleznas, gan Antana Sutkus 
fotogrāfijas rada patīkamu noskaņojumu 
bankas apmeklējuma laikā.

Jebkurā interjerā skatienus piesaistošs 
akcents ir gaisma un apgaismes iekār
tas. Gaisma un telpa ir mūžīgi jēdzieni, 
ar kuru palīdzību arhitekts un dizainers 
veido telpas filozofiju. Atpūtas zonā 
un pārrunu telpās akcenti likti atšķirīgi 
un veido katrs savu sižetisko līniju, 
vienlaikus cits citu saturiski papildinot. 
Gaismas ķermeņus šeit pārstāv firmas 
“Belux”, “Tom Dixon”, “Luce Plan”.  
Te redzamas dizainera Toma Diksona 
(Tom Dixon) ekskluzīvās lampas “Void”, 
kuras radītas 2010. un 2011. gadā un 
kuru dizainu iedvesmojušas olimpiskās 
spēles: tās pēc formas atgādina olim
piskās medaļas. Šīs lampas ir kā aplieci
nājums visa bankas interjera kvalitātei. 

Bibliotēkas telpā gaisma līst caur 
asšķautņainu stikla kupolu; te var arī 
ieslēgt stāvlampu un nodoties lasīšanai. 
Literatūras un albumu izvēle rosina do
mas par tādām mūžīgām tēmām kā ar
hitektūra un māksla, mode un stils, kas 
nu raduši mājvietu arī bankā. Patīkami, 
ka grāmatas nestāv dīkā – dažkārt klienti 
pat painteresējas, kur šos izdevumus var 
iegādāties, lai pabeigtu tos lasīt mājās. 
Te arī stāv neliela kaste ar bērnu rotaļlie

tām. Ja klients atnācis uz tikšanos kopā 
ar bērnu, mazajam te vienmēr atradīsies 
tīkama nodarbošanās – konstruktors, 
krāsojamās lapas, lelles.

Padomāts arī par smēķētājiem. Viņiem 
iekārtota īpaša istaba ar augstiem oran
žiem krēsliem, studiju skicēm un izcilas 
kvalitātes pelnutraukiem. 

Interjera un materiālu konceptuālo uni
sonu vainago bankas valdes sēžu zāles 
koptēls. Īpaša gaisma plūst no lampām 
“Mama Cloud”, kuru dizainu 2005.–
2010. gadā radījis arhitektūras ģēnijs 
Frenks Gērijs (Frank Gehry) un izgatavo
jis zīmols “Belux”. Šo lampu mākonim 
līdzīgā, gaisīgā forma raisa asociācijas ar 
domu lidojumu, bet H. Elera dizainētie 
servējamie galdi – ar pozīciju stabilitāti. 
Zāles interjers atspoguļo bankas jauno 
tēlu un rada gaisotni to ideju sekmīgai 
apvienošanai, kuras rodas šajā telpā 
sanāksmju laikā.

Ergonomiskums un individualitāte
Mākslas un dizaina dialogs turpinās 
pārrunu telpās. Katrai no tām ir individu
āls risinājums. Katrā akcentēta noteikta 
krāsu gamma, mēbeļu forma un māks
las darbi. Galdu forma – apaļa, ovāla, 
taisnstūra. Krāsu palete – no jūras zilā 
līdz silti oranžam, tomēr kā caurviju 
motīvs dominē neitrālais gaišpelēkais 
tonis. Par interesantu risinājumu var 
nosaukt sienu paneļu saskares vietas 
ar matēto stiklu, kas rada interesantu 
gaism ēnu spēli. Caurspīdīgums simboli
zē bankas darba stila atvērtību. Pārrunu 
telpās laiku skaita pulksteņi “City Hall” 
(1956. gada modelis), kas lieliski aplieci
na postmodernisma noturību.

Vizītes laikā bankā klienti vienmēr var 
uzcienāties ar svaigi ceptām maizītēm 
un jebkādu karsto dzērienu. Trauki šeit 
izvēlēti īpaši rūpīgi. Tie ir kvalitatīvi, 
pievilcīgi un ērtas formas – kā, piemē
ram, trauki “Wellcome” (ražojis zīmols 
“Schönwald”), kas 2008. gadā ieguvuši 
prestižo “Red Dot” dizaina balvu. 

Katrai lietai un detaļai ir sava loma, te 
nav vietas nejaušībām, jo it visu nosaka 
konceptuāla pieeja.

Gaisma: Tom Dixon, Belux, Luce Plan,  
Ingo Maurer, Fontana Arte, Mammalampa
Mēbeles: Fritz Hansen, Vitra, Montis, 
Lamhults, Arper, Johanson Design,  
M114, PIIROINEN
Pēc individuāla pasūtījuma izgatavotas 
mēbeles: MD Noass
Aksesuāri: An&Angel trauki,   
Māras Skujenieces vāzes (Lukabuka), 
Woodnotes, Eva Solo, Rosendahl 
Copenhagen (INRE Scandinavian Design)
Trauki: Welcome (Schönwald)
Žalūzijas: Warema 
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Ar ABLV atbalstu

Atbalsts laikmetīgajai mākslai
2011. gadā ar ABLV Charitable  
Foundation atbalstu tika sarīkotas  
astoņas laikmetīgās mākslas izstādes: 
fotogrāfa Andreja Granta personāliz
stāde; komponista un mūzikas darbi
nieka Voldemāra Johansona izstāde 
“Plūsmas/Raksti”; starptautiskā skaņu 
mākslas izstāde “Resonance Riga” 
ar mākslinieces Evelīnas Deičma
nes piedalīšanos; radio NABA rīkotā 
fotokonkursa “9x9” izstāde par tēmu 
“Ziņas”; starptautiskā laikmetīgās un 
videomākslas izstāde “Ūdensgabali”; iz
stāde “Videomāksla globālā kontekstā”; 
Sarmītes Māliņas un Kristapa Kalna 
izstāde “Pacieties”. 

Grāmata par Latvijas mūsdienu 
arhitektūru
Ar mūsu atbalstu tika izdota grāma
ta “V*X Latvijas arhitektūra kopš 
1991. gada”. Tā publicēta latviešu un 
angļu valodā. Tekstos un ilustrācijās 
atspoguļoti izcilākie arhitektūras objekti, 
kas radīti kopš 1991. gada un ko izvēlē
jušies pieci Latvijas pazīstamākie arhi
tektūras kritiķi – sākot no padomju laika 
objektiem, kas tapuši 90. gadu sākumā, 
līdz jaunās tūkstošgades celtniecības 
bumam un tā sekām.

Izstāde “No mini līdz maksi. 
1960. gadu mode”
Ar mūsu atbalstu Rīgā, Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejā, notika pazīs
tamā modes vēsturnieka Aleksandra 
Vasiļjeva izstāde “No mini līdz maksi. 
1960. gadu mode”. Eksponētā kolekcija 
bija veltīta 1960. gadiem un ietvēra sevī 
leģendāru modes namu haute couture 
kleitas, kā arī šī perioda aksesuārus.

Venēcijas stikla izstāde
2011. gada augustā Vecrīgā, Doma 
laukumā 6, tika atvērts Mākslas muzejs 
“Rīgas birža” – tā tagad pārdēvēts kād
reizējais Ārzemju mākslas muzejs. Mēs 
sniedzām atbalstu muzeja atklāšanas 
centrālajai izstādei “Glasstress”. Tās 
ekspozīciju veidoja mūsdienu ārzemju 
mākslinieku darbi no Venēcijas stikla.

ABLV turpina apmācīt finansistus 
un juristus
Pateicoties mūsu finansējumam,  
Rīgas Juridiskās augstskolas stu
dentiem un citiem interesentiem bija 
iespēja apmeklēt vairākas profesio
nālās izglītības lekcijas: “European 
Company Law”, “Competition Law”, 
“International Insolvency Law”, “In
vestment Capital Dynamics“, “Port
folio Analysis“, “Business Valuation“. 
Esam snieguši atbalstu arī konferen
ces “Investment Location and Bridge 
to CIS Markets” rīkošanā.

Palīdzība pirmklasniekiem
Jau par tradīciju kļuvušā Charity Golf 
Tournament gaitā mēs kopā ar mūsu 
klientiem savācām ziedojumus labdarī
bas akcijai “Skolas soma 2011”.

Paldies par bērnu smaidiem!
Gada nogalē mēs rīkojām ikgadējo 
Ziemassvētku labdarības akciju, aicinot 
bankas darbiniekus un klientus ziedot 
naudu bērnu dzirdes aparātu iegādei un 
atpūtas organizēšanai vasaras nomet
nēs bērniem no maznodrošinātām 
ģimenēm. Kopīgiem spēkiem mums 
izdevās palīdzēt 17 bērniem dzirdēt un 
300 bērniem – pavadīt saulainas brīv
dienas vasaras nometnēs.

venēcijas 
stikla izstādes 
centrālais 
eksponāts. 
autors –  
Havjērs Peress
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sastāvdaļu. Katrā ziņā nu jau piecus 
gadus ik vasaru vienu mēnesi – no jūlija 
vidus līdz augusta vidum – visi ceļi ved 
uz Cēsīm. 

Festivāla tēls ir unikāla mūzikas, vizu
ālās mākslas, teātra un kino sintēze. 
Turklāt šis ir viens no tiem notikumiem, 
kas jau pāraudzis lokālos mērogus, 
kļūstot par nozīmīgu kultūrtūristu 
pieturpunktu Ziemeļvalstu un Baltijas 
reģionā. Pilsētvide un apkārtējā ainava, 
kur Latvijas dabas romantika savijusies 
ar viduslaiku pilsētas šarmu, rosina 
festivāla komandu attīstīt un realizēt 
izaicinošus eksperimentus, no kuriem 
vairāki laika gaitā jau kļuvuši par Latvijas 
kultūras vēstures nozīmīgiem atskaites 
punktiem. 

2012. gada festivāls tiks atklāts 27. jūlijā. 
Tā centrālā tēma ir “Eksperiments un 
izcilība”, to veidojot ne tikai kā pētījumu 
par šodienas kultūras meklējumiem, bet 
vienlaikus arī atskatu uz tām parādībām, 
kas savulaik dzimušas kā izaicinoši mek
lējumi, bet šodien kļuvušas par kultūras 
vēstures hrestomātiju. Festivāla galvenā 
izstāde tradicionāli notiek 19. gadsimtā 
celtajā alus brūzī, un, kā ik gadu, arī 
šogad tajā piedalīsies virkne izcilāko 
Latvijas mākslinieku – viņu vidū Kristaps 
Ģelzis, Harijs Brants, Inta Ruka, Atis 
Ieviņš, Andris Eglītis, Krišs Salmanis un 
radošā apvienība “Orbīta”. 

Festivālā notiks arī izcilā un starptau
tisku atzinību guvušā Latvijas kameror
ķestra “Sinfonietta Rīga” koncerts, kura 
ietvaros tiks atskaņots arī Itālijā dzīvo
jošās lietuviešu komponistes Justes 
Janulītes speciāli Cēsu mākslas festivā
lam radīts jaundarbs. Īpašiem festivāla 
mirkļiem pieder arī kino skatīšanās 
brīvdabas estrādē – zem klajas debess. 
Šovasar skatītājiem tiks piedāvāta 
latviešu kino jomas leģendas – kino  

Una Meistere, 
žurnāliste, ceļveža 
Another Travel 
Guide Riga 
izveidotāja un 
autore

Ceļojumos man bieži tiek jautāts, 
kāpēc būtu jābrauc uz Latviju. Protams, 
spriežot pēc klasiskajiem rādītājiem, 
pēc kuriem parasti nosaka tūristiem 
pievilcīgākās valstis, Latvija patlaban 
diezin vai būtu ierindojama iekāres topa 
augšgalā. Mēs nevaram lepoties ne 
ar tik bagātu kultūrvēstures objektu 
klāstu kā, piemēram, Francija vai Vācija 
(mums gan ir rokoko pērle, Rastrelli 
projektētā Rundāles pils, taču tāda – 
diemžēl tikai viena), pludmaļu tūrismu 
kā Spānija (kaut mūsu smilšainais 
krasts noteikti ir daudz tīrāks un neskar
tāks, vasara te diemžēl ir pārāk īsa) vai 
Taizemei raksturīgajām servisa kultūras 
tradīcijām (mēs esam pārāk lepni un 
pārāk viensētnieciski, lai tā vienkārši un 
no sirds pakalpotu). 

Taču mūsdienu pasaulē, kur strauji 
mainās ne tikai cilvēku attieksme pret 
lietām, bet arī dzīvesstils un ceļošanas 
paradumi, Latvija savā ziņā var kļūt par 
tādu kā “apsolīto zemi” – jo patiesībā 
tajā vēl ir tik daudz neatklāta. Turklāt 
ar savu mierīgo dzīves ritmu un vēl 
nesabojāto dabiskumu tā patiesībā jau 
šobrīd ir visīstākais luksusa galamēr
ķis. Lūk, daži maršruti, kas to vēlreiz 
apliecina.

Kultūrtūristiem
Kopš 2007. gada Latvija piepulcējusies 
Eiropas izmeklētāko kultūras festivālu 
kartei, gleznainajā viduslaiku pilsētiņā 
Cēsīs iedibinātajam ikgadējam Cēsu 
mākslas festivālam kļūstot par neat
ņemamu Latvijas aktuālās kultūras 

Latvija kā rimta 
luksusa galamērķis

rūmenes 
muižas 
interjers
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zinātnieces Valentīnas Freimanes – spe
ciāli veidota itāliešu kino programma. 
Viena no festivāla “ogām” nenoliedzami 
ir arī Kirila Serebreņņikova Nacionālajā 
teātrī tapušais Nikolaja Gogoļa “Miru
šo dvēseļu” iestudējums, kurš tapis 
iecelts gada labākās izrādes godā. 

Ekskluzīvu naktsmītņu tīkotājiem
Četrus kilometrus no Kandavas jeb 
apmēram stundas brauciena attālumā 
no Rīgas esošā Rūmenes muiža ir 
ideāls galamērķis mirkļiem, kad gribas 
izbaudīt neiespējamo – kaut uz pāris 
dienām pagriezt atpakaļ laika pulkste
ni, lai piedzīvotu to šodien jau gandrīz 
izmirušo sajūtu, ka nekur vairs nav jā
steidzas. Rītos pēc brokastīm dīķa malā 
vari doties mierīgā pastaigā zem parka 
dižozoliem. Lasīt vai, ja nu galīgi sakā
rojas civilizācijas, ar divriteni aizbraukt 
līdz vienam no senās Vanemas zemes 
centriem, rakstos 1230. gadā pirmoreiz 
minētajai Kandavai. 

Vēsturiskās Rūmenes muižas restau
rācija ir viens no pazīstamās latviešu 
arhitektes Zaigas Gailes pēdējo gadu 
izcilākajiem projektiem. Tā pieder 
“Berga Bazāra” līdzīpašnieku Karlsonu 
ģimenei un vienlaikus kalpo gan kā viņu 
brīvdienu rezidence, gan luksusa nakts
mītne, piedāvājot pazīstamākās Rīgas 
viesnīcas, “Small Luxury Hotels” ķēdes 
biedres “Hotel Bergs”, servisu īsteni 
autentiskā muižas atmosfērā. Interesan
ti, ka 2004. gadā, kad Karlsonu ģimene 

muižu iegādājās, tajā mitinājās vienīgi 
stārķis, kas savu ligzdu bija novijis tieši 
skursteņa galā. 

Ceļš līdz Rūmenei vijas caur senatnīgu 
ozolu aleju, garām dīķim, un jau pats 
skats vien – kad pakalna galā, parka 
ieskautu, ieraugāt seno neogotikas stila 
muižas ēku, tās majestātiskajām kāp
nēm tiecoties teju līdz ūdenim, – ir elpu 
aizraujošs. Parka teritorija ir septiņus 
hektārus liela, diženumā nebūt neatpa
liekot no ēkas – drīzāk stilistiski perfekti 
to papildinot. Īpaši tas manāms virtuozi 
režisētajos pastaigu celiņos. Taču  
Rūmenes īpašais šarms noteikti meklē
jams tās ideālajā atbilstībā 21. gadsimta 
dzīves ritumam un skatījumam – ēkas 
interjerā valda patinas sajūta, taču tajā 
nav senatnīgas relikvijas piegaršas. 
Bālas mūra sienas, seno gleznojumu 
nospiedumi griestos, izbalējušie logu 
rāmji – viss ir gaišs un dzīvs. Arī persie
šu zīda paklājs, kas izskatās tā, ka tikpat 
labi varētu būt pieredzējis vairākas pa
audzes, joprojām dzīvi atsaucas pēdas 
pieskārienam. Katrai no šeit rodamajām 
lietām ir savs stāsts un vēsture, kas 
piešķir vēl lielāku personiskumu. Kā jau 
īstenā muižā, viesiem maltīti servē “Hotel 
Bergs” šefpavārs Kaspars Jansons.

Pavisam citādas noskaņas valda pārdes
mit kilometrus tālāk esošajā Kukšu mui
žā, kur ienākot ir sajūta, ka esi nokļuvis 
mazliet bohēmiskā pilnīgi apsēsta māks
liniekakolekcionāra īpašumā. Antīkās 

kukšu 
muiža
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mēbeles, grāmatplaukts, kas teju vai 
lūst no grāmatu smaguma, neskaitāmi 
aizgājušo laiku nieki un relikvijas – at
mosfēra kā īstenā muižā, kurā nekad 
nav pārtrūkusi dzīve. Kaut brīžiem 
robeža ir bīstami tuvu butaforiskam 
kičam, te valda fantastisks mājīgums un 
sirdssiltums – arī veidā, kā saimnieks, 
pazīstams Latvijas viesnīcnieks un kuli
nārijas meistars, jums servē vakariņas. 
Kukšu muiža ir viņa mūža mīlestība un 
paša rokām atjaunota, tās vēsturei ie
sniedzoties jau 1530. gadā. Šķiet, to jūt 
arī gulbji, kas majestātiski peld piemājas 
dīķī, ko atzinuši par savu. 

Savukārt, ja kārojas kripatu vēstures, 
taču jau ar izteiktu laikmetīguma pie
šprici, vien pirms pāris gadiem durvis 
vērušais “Annas Hotel” ir lielisks gala
mērķis. Nelielā viesnīca atrodas Amatas 
novada Zaubes pagastā, vien stundas 
brauciena attālumā no Rīgas, vietā, kur 
18. gadsimtā tikusi uzcelta šajā apvidū 
pirmā muižnieku māja. Vēlāk Krievi
jas ķeizariene Elizabete Annas muižu 
uzdāvinājusi dzimtai, kas tajos laikos 
bijusi saistīta ar Krieviju. Tiesa, laikmetu 
turbulencēs ēka gandrīz pilnībā tikusi 
nopostīta un tagad uzcelta no jauna. 

Viena no šīs vietas lielākajām vēr
tībām ir senais muižas parks – ar 
neskaitāmām pastaigu takām vasarās 
un distanču slēpošanas trasi ziemā. 
“Annas Hotel” ir arī spa un restorāns, 
vasarās maltīte tiek servēta uz terases, 
seno koku ielenkumā radot sajūtu, ka 
atrodaties teiksmainā pasaku mežā, kur 
kāds pēkšņi uzsaucis: “Galdiņ, klā
jies!” Muižas parka pakājē atrodas arī 
neskaitāmu leģendu apvītais Nelabais 
ezers – stāsta, ka savulaik vasaras vaka
ros tā krastos čirkstinājuši zemesvēži, 
kuru radītais troksnis piedēvēts pašam 
nelabajam. Annas muiža savulaik bijusi 
saistīta arī ar nozīmīgu lappusi Latvijas 

vēsturē – 1793. gadā muižā ieradās 
izcilais latviešu dzīves pētnieks un rakst
nieks Garlībs Merķelis. Stāsta, ka tieši 
te, parka koku paēnā, viņš sarakstījis 
savu leģendārāko darbu “Latvieši”.

Adrenalīna izslāpušajiem
Latvija ir pūķotāju paradīze, un tā nav 
nekāda lielummānija! Turklāt te iespē
jams pūķot pie visiem vēja virzieniem. 
Rietumu krasts ir slavens ar saviem 
leģendārajiem viļņiem un Liepāju – pil
sētu, kurā vārda vistiešākajā nozīmē 
piedzimst vējš. Un ne tikai – tieši te 
rodama arī visplatākā pludmale visā 
Baltijā. Liepāja ir arī Latvijas rokmūzikas 
dzimtene – to suminot, jau desmit ga
dus te darbojas pirmā Latvijas rokkafej
nīca “Liepājas 1. Rokkafejnīca”, kuras 
interjers atzīts par vienu no veiksmīgā
kajiem modernās arhitektūras projek
tiem pilsētā. 

Vēl viens no vispopulārākajiem pūķotāju 
galamērķiem noteikti ir Bērzciems – 
dažkārt vienuviet tur sastapsiet arī 
100 un vairāk kaitbordistu. Bērzciemā 
atrodas arī pirmais Latvijas kaitparks ar 
diviem tramplīniem un 14 metrus garu 
slaidu. 

Un vēl, protams, Kolka – Baltijas jūras 
un Rīgas līča satikšanās vieta. Pilnīgi 
mistiska vieta – neprātīgs skaistums un 
vienlaikus tikpat neprātīgs un mazliet 
biedējošs dabas spēks. Šis apvidus 
visos laikos bijis ļoti bīstams arī kuģo
šanai – kā brīdinājums jūrasbraucējiem 
kalpo jau 1884. gadā aiz sešus kilomet
rus garā sēkļa uzbūvētā bāka. Klīst pat 
nostāsti par te savulaik sirojušajiem 
pirātiem, kas speciāli maldinājuši jūr
niekus, tādējādi piespiežot tos uzskriet 
sēklim un aplaupot. Arī pūķojot jāuzma
nās no iespējas tikt iepūstam jūrā, taču 
citādi šī vieta ir viens no unikālākajiem 
Latvijas maršruta pieturpunktiem. 

“Rietumu krasts ir slavens ar saviem leģendārajiem 
viļņiem un Liepāju – pilsētu, kurā vārda vistiešākajā 
nozīmē piedzimst vējš. Un ne tikai – tieši te rodama 
arī visplatākā pludmale visā Baltijā.”
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220 kilometrus no Rīgas atrodas  
Pāvilosta – Latvijas pūķotāju un vind
sērfingistu Meka. Kurš vairs atceras, ka 
reiz tā bija vien mazpazīstams zvejnieku 
ciematiņš, Padomju Savienības rietumu 
robeža. Apmesties var viesnīciņā ar 
Pāvilostai perfekti atbilstošu nosauku
mu – “Vēju paradīze”. 

Latvijā ir arī trīs izteikti ragi – jau piemi
nētais Kolkas rags, Ovīšu un Akmeņ
rags, kur vēji vienmēr ieķeras un veido 
skaistus, lēzenus viļņus ar lielām atstar
pēm, ideāli piemērotus ekstravagantiem 
lidojumiem vai trikiem.

Vientulības cienītājiem
Īpaša vieta Latvijā noteikti ir tā devētais 
Lībiešu krasts. Šādas pludmales, kur var 
kilometriem nodoties vientuļām pastai
gām, ceļā tikpat kā nevienu nesastopot, 
vairs neatradīsiet ne Itālijā, ne Spānijā, 
ne Francijā. Turklāt – tik tuvu galvaspil
sētai, vien aptuveni 170 km attālumā 
no Rīgas. Lībiešu krasts sniedzas no 
Ovīšiem (Ovīšragā atrodas vecākā vēl 
joprojām izmantotā bāka Latvijā) līdz 
Kolkai. Tā ir kultūrvēsturiska teritorija, 
kuru vēsturiski apdzīvojusi somugru 
tauta – lībieši. Mūsdienās viņu ir vairs 
tikai pārsimt, un ik gadu pirmajā augusta 
svētdienā Mazirbē tiek rīkoti Lībiešu 
svētki, kuru kulminācija ir milzīgs uguns
kurs jūras krastā. Mazirbe ir viens no 
senajiem piekrastes zvejnieku ciema
tiem, kuru vidū ir arī Košrags, Pitrags un 

Saunags. Līdz katram no tiem iespē
jams aiziet kājām gar jūras krastu. Tāds 
skaistums un skarbums vienlaikus vairs 
reti kur sastopams. Dažbrīd ir sajūta, ka 
pludmalē bez tevis nav vairs neviena – 
arī kilometrus piecus uz vienu vai otru 
pusi. Tikai vējš, kas dzen smiltis, kāds 
kuģis tālumā, krastā izstumtās zvejnie
ku laivas un karodziņi, kas iezīmē izlikto 
tīklu vietas. 

Šurp noteikti vērts atbraukt arī agros ru
deņos. Septembrī no jūras izvilktās bu
tes jau uzkrājušas ziemas “izdzīvošanas 
kārtu” – tādas taukas un tumīgas. Šajā 
laikā zvejnieku tīklos mēdz iemaldīties 
arī pa kādam Baltijas jūras lasim. Bet 
jūra rudeņos mainās kā hameleons – 
te pienaini balta, te gandrīz eļļainām 
svītrām, te draudīgi tumša. Taču visu lai
ku – dzīva! Dažbrīd pat šķiet, ka tā šalc 
kaut kā skaudrāk, skaļāk. Reizēm visu 
piekrasti ietin migla un tu ej kā pa baltu 
vati – kā nonācis pilnīgi citā pasaulē. 
Pēc lietiem liedaga smiltis ir gandrīz kā 
bruģis – uzaudzējušas garozu. 

Mazirbes pludmale ir arī viena no reta
jām, kur kāpās manīsiet augam bērzus. 
Un tajā mirklī, kad ceļš atduras jūrā un 
ieraugi balti bangojošas, šķietami nesa
valdāmas viļņu šļakatas, tev pārskrien 
neprātīgu sajūtu skudriņas. Fantastiska 
spēka vieta – turpat acu priekšā tas bur
tiski gāžas neiedomājamā koncentrācijā. 
Latvija ir tik skaista!

annas 
Hotel 
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Saturs

Godātie ABLV Bank, AS akcionāri 
un darbinieki! 

Apsveicam jūs ar veiksmīgajiem 
2011. gada rezultātiem! Gan banka, gan 
koncerns gadu ir beiguši ar peļņu. Arī 
citi svarīgākie finanšu rādītāji ir augstā 
līmenī. Mūsu banka ir ieņēmusi pirmo 
vietu starp visām Latvijas bankām pēc 
kopējā noguldījumu apjoma un ceturto 
vietu – pēc aktīvu apjoma. Varam būt 
gandarīti, jo pārskata gadam uzstādī-
tie finanšu mērķi ir pārsniegti un arī   
2012. gada pirmie mēneši liecina, ka 
izaugsme turpinās.

Atskatoties uz 2011. gadu, redzam, ka 
finanšu un ekonomikas jomā tas bija 
visai sarežģīts un notikumiem bagāts 
gan pasaulē, gan arī Latvijā.

Lai gan pirmajā pusgadā vairums va-
došo pasaules ekonomiku uzrādīja sta-
bilu augšupeju, otrajā pusgadā notika 
strauja ekonomikas izaugsmes tempu 
palēnināšanās. 2011. gadā kopumā, 
salīdzinot ar 2010. gadu, iekšzemes 
kopprodukta (IKP) pieaugums sama-
zinājās. Pēc vispārējiem aprēķiniem, 
pasaules IKP pieaugums 2011. gadā 
varētu būt 4,2% apmērā. 2010. gadā 
šis rādītājs bija 4,6%. Sagaidāms, ka 
arī 2012. gadā IKP izaugsmes tempi 
palēnināsies: OECD savu prognozi 
pasaules IKP pieaugumam 2012. gadā 
samazināja no 4,6% uz 3,4%.
2011. gadā pastiprinājās parādu 
krīze attīstītajās ekonomikās, it īpaši          

Eirozonā. Tā noveda pie Grieķijas 
daļējas maksātnespējas un nopietni 
skāra Itāliju un Spāniju. Tika ietekmēta 
arī pasaules vadošā ekonomika – pirmo 
reizi vēsturē kredītreitingu aģentūra 
S&P samazināja ASV reitingu no AAA 
līdz AA+. Makroekonomiskie rādītāji 
un politiskie notikumi liecina, ka 
2012. gadā parādu jautājums turpinās 
būt aktuāls un, visticamāk, pasaules 
ekonomiku iespaidos negatīvi. 

Latvijas ekonomikā turpinājās izaug-
sme, un 2011. gada IKP pieaugums 
Latvijā bija 5,3%, kas ir viens no aug-
stākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. 
Jau 2010. gadā iezīmējās ievērojams 
ražošanas un eksporta pieaugums un 
šīs pozitīvās tendences saglabājas arī 
2011. gadā. Ražošanas apjoms pārska-
ta 2011. gadā ir pieaudzis par 9%, bet 
eksports – par 28%. Šāds ekono-
mikas pieaugums ir straujākais kopš 
2007. gada beigām. 2011. gada 
21. decembrī Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF) valde nolēma slēgt aizde-
vuma programmu Latvijai. Programmas 
ietvaros Latvija kopumā ir izmantojusi 
4,4 miljardus eiro jeb 3 miljardus latu 
no SVF, Eiropas Komisijas un Pasaules 
Bankas aizdevumiem laika posmā no 
2008. gada 23. decembra, kad SVF val-
de apstiprināja pirmo aizdevuma daļu. 

Vienlaikus Latvijā bija vērojamas 
dažādas pārmaiņas politiskajā vidē. 
Turpinājās arī iedzīvotāju skaita samazi-
nāšanās. Latvijas ekonomikas izaugsmi 

Finanšu pārskati

56



58

Finanšu pārskati

5958

arī turpmāk ietekmēs situācija pasaules 
tirgos, starptautiskās parādu krīzes un 
tām sekojošā valstu izdevumu sama-
zināšana. Tāpēc vidējos termiņos nav 
gaidāms Latvijas ekonomikas straujš 
uzplaukums. Latvijas Banka ir samazi-
nājusi valsts IKP izaugsmes prognozes 
2012. gadam no sākotnēji plānotajiem 
2,5% uz 1,3%. 

Banku nozarē Latvijā, tāpat kā citās 
Eiropas valstīs, regulējošās prasības 
kļūst arvien stingrākas. 2012. gadā 
Latvijas bankām kapitāla pietiekamības 
prasības tiks paaugstinātas un no-
teiktas diferencēti. ABLV Bank jaunās 
kapitāla pietiekamības prasības spēj 
izpildīt pilnībā. Tiks paaugstinātas arī 
iemaksas Noguldījumu garantiju fondā. 
Eiropas Savienībā plāno ieviest jaunu 
banku transakciju nodokli, un bankām 
jāgatavojas Bāzeles III prasību ievie-
šanai. Nozares regulējumam kļūstot 
striktākam, pieaugs banku izmaksas, 
līdz ar to neizbēgami sadārdzināsies arī 
banku sniegtie pakalpojumi. Pēdējos 
gados Latvijā tika pieņemti vairāki 
normatīvie akti, kas ierobežo banku kā 
kreditoru tiesības. Tādēļ nevajadzētu 
cerēt uz nozīmīgu hipotekārās kre-
ditēšanas apjomu pieaugumu pārre-
dzamā nākotnē, un mēs vēlreiz esam 
pārliecinājušies, ka mūsu 2008. gadā 
pieņemtais lēmums būtiski samazināt 
aktivitāti hipotekāro kredītu tirgū ir bijis 
savlaicīgs un pareizs.

Banka
Izaugsme visos ABLV grupas darbības 
virzienos ļāva koncernam 2011. gadā 
gūt peļņu 18,4 miljonu latu apmērā, 
savukārt ABLV Bank, AS peļņa bija 
19,1 miljons latu.

Īstenojot biznesa stratēģiju un visus 
plānotos pasākumus, 2011. gadā tur-
pināja uzlaboties koncerna un bankas 
finanšu rādītāji:

Bankas ieņēmumi no pamatdarbības •	
2011. gadā pirms uzkrājumu izvei-
došanas nedrošiem parādiem bija     
71,4 miljoni latu, kas ir par 54,5% vai-
rāk nekā 2010. gadā (46,2 miljoni latu). 
2011. gada laikā būtiski palielinājās •	
noguldījumu apjoms bankā – par 

28,4% līdz 1,6 miljardiem latu.    
ABLV Bank, AS pēc piesaistīto nogul-
dījumu apjoma uz 2011. gada beigām 
ieņem pirmo vietu starp visām Latvijā 
strādājošajām komercbankām.
Bankas aktīvu apjoms 2011. gada   •	
31. decembrī bija 1,8 miljardi latu; 
pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS 
atrodas ceturtajā vietā starp Latvijā 
strādājošajām komercbankām.
Bankas kredītportfelis ir samazi-•	
nājies līdz 470,6 miljoniem latu 
(2010. gada 31. decembrī tas bija                   
517,5 miljoni latu). 2011. gada         
31. decembrī kredītportfelis veidoja 
26,3% no visiem bankas aktīviem. 
Vienlaikus ir uzlabojusies kredītport-
feļa kvalitāte: 2011. gadā tika izvei-
doti uzkrājumi nedrošiem parādiem      
17,1 miljona latu apmērā (2010. ga-     
dā –  28,9 miljoni latu).
Bankas kapitāls un rezerves –       •	
90,2 miljoni latu (2010. gada 31.de-
cembrī – 75,4 miljoni latu).
Bankas kapitāla pietiekamības •	
līmenis 2011. gada 31. decembrī bija 
15,47%, bet likviditātes līmenis – 
73,26%.
Kapitāla atdeves rādītājs ROE gada •	
beigās bija 22,06%, savukārt aktīvu 
atdeves rādītājs ROA – 1,2%.

Lai diversificētu bankas aktīvu struktū-
ru, mēs turpinājām veikt ieguldījumus 
vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru 
portfeļa apjoms 2011. gada 31. decem-
brī bija 541 miljoni latu. Vērtspapīru 
portfeļa gada ienesīgums pārskata 
periodā bija 4%. Jāpiemin, ka aizvadī-
tajā gadā banka guva ārkārtas peļņu 
9,5 miljonu latu apmērā no investīcijām 
ASV Valsts Kases ilgtermiņa obligācijās. 

Svarīgs pārskata perioda notikums bija 
bankas un pārējo grupas uzņēmumu 
nosaukumu maiņa un jaunā ABLV zī-
mola ieviešana. Līdz ar nosaukuma un 
vizuālā tēla maiņu noslēdzās darbības 
virziena maiņas process, kas vērsts 
uz individuālu finanšu pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši visaugstākajiem 
standartiem. 

Pilnveidojot klientu apkalpošanu 
internetā, 2011. gada 16. jūlijā mēs 

pārgājām uz jaunu internetbankas 
versiju. Jaunā internetbanka tika 
izstrādāta, ievērojot visas klientu 
vajadzības, pilotprojektā iesaistot 
gan darbiniekus, gan klientus. Tika 
pievienotas pilnīgi jaunas sadaļas un 
noderīgas funkcijas, kas ļauj klientiem 
attālināti veikt praktiski jebkuras 
bankas operācijas, kā arī veikti vairāki 
uzlabojumi transakciju drošības 
paaugstināšanai. 

Ieguldījumi
Aizvadītā gada nogalē banka veiksmīgi 
izvietoja savu pirmo publisko obli-
gāciju emisiju par kopējo summu 
33,7 miljoni latu. Ieguldītājiem tika pie-
dāvātas EUR un USD valūtās nominētas 
obligācijas ar 2 gadu dzēšanas termiņu. 
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 
publicēts bankas interneta mājaslapā 
www.ablv.com. Vienlaikus notika arī 
subordinēto obligāciju emisija EUR 
valūtā. Ar šo obligāciju laidienu turpinās 
stratēģiskā lēmuma īstenošana: pakā-
peniski aizvietot ilgtermiņa depozītus ar 
bankas emitētām obligācijām. Obligā-
cijas tika piedāvātas un pārdotas ABLV 
grupas klientiem. Sākotnējā izvietošanā 
piedalījās vairāk nekā 80 klienti. 

Intensīvs darbs jaunu pakalpojumu 
ieviešanā un esošo pilnveidošanā 
2011. gadā notika arī ABLV Bank 
meitasuzņēmumos – ieguldījumu 
brokeru akciju sabiedrībā ABLV Capital 
Markets un ieguldījumu pārvaldes akciju 
sabiedrībā ABLV Asset Management.

ABLV Asset Management, IPAS kopējie 
aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība 
pārvalda klientu uzdevumā, 2011. gada 
beigās bija 29,4 miljoni latu, no kuriem 
24 miljoni latu bija klientu ieguldījumi sa-
biedrības pārvaldītajos ieguldījumu fon-
dos un 5,4 miljoni latu – klientu līdzekļi, 
kas izvietoti individuālajās ieguldījumu 
programmās. 2011. gadu ABLV Asset 
Management, IPAS noslēdza ar operatī-
vo peļņu 194 tūkstošu latu apmērā.

Aizvadītā gada nogalē ABLV Asset 
Management, IPAS izveidoja jaunu 
korporatīvo obligāciju apakšfondu 
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund. 
Apakšfonda valūta ir Krievijas rubļi. 
Klienti pastāvīgi izrādīja lielu interesi 
par iespējām veikt investīcijas šajā 
valūtā, tādēļ ņēmām vērā viņu vēlmes. 
Šī apakšfonda daļas klienti var iegādā-
ties jau no 2012. gada janvāra. Atvērtā 
korporatīvo obligāciju investīciju fonda 
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund 
līdzekļi tiek investēti īstermiņa un vidē-
ja termiņa parādsaistībās, kuru izpildi 
garantē NVS valstu korporācijas un 
finanšu institūcijas. 
Tas ir pirmais finanšu instruments rub-
ļos, kas reģistrēts Baltijas valstu fondu 
biržās.

Veiksmīgs 2011. gads bija arī ABLV 
Capital Markets, IBAS, kas klientu 
uzdevumā veic visu veidu finanšu 
instrumentu pirkšanu un pārdošanu 
nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos. 
Uzņēmums aizvadītajā gadā strādāja 

Bankas aktīvu apjoms 2011. gada 
31. decembrī bija 1,8 miljardi latu. 
Bankas kapitāls un rezerves 2011. gada 
31. decembrī bija 90,2 miljoni latu.
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ar 1,2 miljonu latu operatīvo peļņu. 
Sabiedrības klientu kopējie aktīvi, 
kas ieguldīti finanšu instrumentos, uz 
2011. gada beigām bija 253 miljoni latu.

Turpināja attīstību arī 2010. gadā dibi-
nātā bankas meitas sabiedrība ABLV 
Private Equity Management, SIA, kura 
veido un pārvalda riska kapitāla inves-
tīciju fondus investīcijām perspektīvu 
Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pamat-
kapitālā. Šobrīd ABLV Private Equity 
Management, SIA pārvalda tiešo inve-
stīciju fondu ABLV Private Equity Fund 
2010, KS, kas tika izveidots 2010. gada 
jūlijā. Līdz šim fonds ir iegādājies bio-
gāzes ražošanas, vadoša farmācijas un 
specializētas privātklīnikas uzņēmumu 
kapitāldaļas. 2011. gada beigās ABLV 
Private Equity Fund 2010, KS apmērs 
bija 10 miljoni eiro. 2012. gada vidū 
fonds tiks atvērts arī citiem investo-
riem – bankas klientiem.

Nekustamā īpašuma tirgū aktīvu darbī-
bu izvērsa ABLV Transform uzņēmumu 
grupa, kuras darbības pamatmērķi 
ir attīstīt, pārvaldīt un apsaimniekot 
pārņemtos un iegādātos nekustamos 
īpašumus līdz to pilnīgai realizācijai. 
Aizvadītajā gadā ABLV Transform 
uzņēmumi īstenoja tādus liela mēroga 
nekustamā īpašuma projektus kā “Sau-
les Rasa”, “Pine Breeze” un “Mārtiņa 
Nams 2”. Kopumā ABLV Transform 
grupas uzņēmumi 2011. gadā pārdeva 
150 nekustamā īpašuma objektus par 
vairāk nekā 13 miljoniem latu. 

Konsultācijas 
Nozīmīgs darbs tika ieguldīts arī trešā 
ABLV grupas biznesa virziena – kon-
sultāciju – attīstībā un pilnveidošanā. 
Lielu popularitāti klientu vidū ieman-
tojis ABLV Corporate Services, SIA 
sniegtais pakalpojums “Uzturēšanās 
atļauja Latvijā”, kā arī citas uzņēmu-
ma piedāvātās juridiskās un nodokļu 
konsultācijas.

Pagājušajā gadā bankas un ABLV 
Corporate Services klientiem kļuva 
pieejami tādi jauni konsultāciju 
pakalpojumi kā holdinga struktūru 
izveidošana, trastu noformēšana, kā 
arī palīdzība nodokļu rezidences maiņā.

2011. gada novembrī darbu uzsāka 
ABLV Corporate Services, SIA nodibi-
nātais meitasuzņēmums Kiprā ABLV 
Corporate Services, LTD (Cyprus). 
Uzņēmums atrodas Kipras galvaspil-
sētā Nikosijā un sniedz dažāda veida 
konsultācijas, finanšu pārvaldības, grā-
matvedības, juridiskos un profesionālo 
direktoru pakalpojumus.

Veiksmīgi darbojas arī ABLV Consulting 
Services, AS, palīdzot uzturēt at-
tiecības ar esošajiem klientiem un 
piesaistot jaunus klientus ABLV 
grupas mērķa tirgos. ABLV grupai ir 
10 pārstāvniecības 7 valstīs – Krievijā, 
Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā, 
Tadžikistānā, Azerbaidžānā un 
Uzbekistānā. 

Izmaiņas bankas vadībā
2011. gada 23. augustā no dzīves pār-
agri šķīrās ilggadējais bankas padomes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Bergmanis, 
tāpēc akcionāru ārkārtas pilnsapulcē 
23. septembrī tika apstiprināta bankas 
padome jaunā sastāvā. Jauno padomi 
vada Oļegs Fiļs, līdzšinējais valdes 
priekšsēdētāja vietnieks. Padomē 
strādā padomes locekļi Jānis Krīgers 
un Igors Rapoports, kuri arī iepriekš 
bija bankas padomes sastāvā. Sakarā 
ar šīm izmaiņām arī bankas valde no 
17. oktobra strādā jaunā sastāvā:

Ernests Bernis, izpilddirektors, CEO•	
Vadims Reinfelds, izpilddirektora •	
vietnieks, dCEO
Māris Kannenieks, finanšu direktors, •	
CFO, prokūrists
Aleksandrs Pāže, atbilstības direk-•	
tors, CCO
Edgars Pavlovičs, risku direktors, •	
CRO
Rolands Citajevs, IT direktors, CIO•	
Romāns Surnačovs, operāciju direk-•	
tors, COO

Luksemburga
Pārskata periodā ABLV Bank, AS nodi-
bināja Luksemburgas akciju sabiedrību 
ABLV Luxembourg, S.A., kuras mērķis 
ir izpētīt Luksemburgas finanšu tirgu 
un veikt visus nepieciešamos saga-
tavošanas darbus bankas licences 
saņemšanai. Plānots, ka ABLV Bank, 
AS meitasbanka Luksemburgā savu 
darbību uzsāks 2012. gada beigās un 
piedāvās klientiem privātbankas un 
investīciju pakalpojumus – ieguldījumu 
pārvaldīšanas un brokeru pakalpoju-
mus, kā arī citus bankas pakalpojumus. 
ABLV Luxembourg, S.A. apmaksātais 
sākuma pamatkapitāls ir divi miljoni 
eiro.

Plāni un ieceres 2012. gadam 
Līdzīgi kā pārskata periodā, arī 2012. ga-
da galvenie uzdevumi būs nodrošināt 
koncerna un bankas izaugsmi un 
ienesīguma paaugstināšanu, turpinot 
attīstīt un uzlabot darbības risku 
pārvaldīšanas metodes.

Plānojot 2012. gada darbību, mēs 
rēķināmies ar klientu aktivitātes 
pieaugumu vismaz 25% apmērā. 
Esam pārliecināti, ka arī 2012. gadā 
ABLV grupa strādās ar peļņu.
Raugoties nākotnē ar piesardzīgu opti-
mismu, esam ieplānojuši koncerna 
un bankas darbības paplašināšanos. 
2012. gadā tiks radītas apmēram 
70 jaunas darbavietas, no tām aptuveni 
60 – Latvijā. 

Sakarā ar sarežģīto situāciju finanšu 
tirgos un globālajā ekonomikā kopumā, 
liels izaicinājums mums būs piesaistīto 
līdzekļu ieguldīšana, ievērojot maksi-
mālu piesardzību risku pārvaldībā.

Sabiedrībai
2011. gadā ABLV Bank sadarbībā ar 
labdarības fondu ABLV Charitable 
Foundation turpināja atbalstīt dažādus 
sociāli nozīmīgus projektus.

Tika organizēts ikgadējais labdarī-
bas turnīrs golfā ABLV Charity Golf       
tournament 2011. Turnīrā piedalījās 
bankas klienti un darbinieki. Golfa 
turnīra ietvaros saziedotie līdzekļi 
tika novirzīti projekta “Skolas soma” 
atbalstam. Šis pasākums tiek organi-
zēts jau vairākus gadus, tā mērķis ir 
palīdzēt maznodrošinātajām ģimenēm 
sagatavot savus bērnus skolas gaitām. 
Kopumā ABLV Charity Golf tourna-
ment 2011 ietvaros piesaistītie finanšu 
līdzekļi ļāva atbalstīt 45 pirmklasniekus. 

Lielu sabiedrības atzinību izpelnījās arī 
bankas un labdarības fonda atbalstītās 
mākslas izstādes. Jau tradicionāli 
Latvijā par visapmeklētāko gada izstādi 
kļuva slavenā modes vēsturnieka 
Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas izstāde. 
Šogad modes vēsturnieks uz Rīgu 
atveda kolekciju no Parīzes “No mini 
līdz maksi 20. gs. 60. gadu mode”. 
Šī ir jau trešā Aleksandra Vasiļjeva 
kolekcijas tērpu izstāde Rīgā, kurai 
atbalstu sniedz ABLV.

Finanšu pārskati

Izaugsme visos ABLV grupas darbības 
virzienos ļāva koncernam 2011. gadā 
gūt peļņu 18,4 miljonu latu apmērā, 
savukārt ABLV Bank, AS peļņa bija 
19,1 miljons latu.
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

Finanšu pārskati

Padomes un valdes sastāvs

Bankas padome:
Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Beidzis pildīt padomes priekšsēdētāja pienākumus: 
Aleksandrs Bergmanis 

Atsaukts no padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas:
Vladimirs Kutovojs

Bankas valde:
Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis – izpilddirektors (CEO)

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
Vadims Reinfelds – izpilddirektora vietnieks (dCEO)

Atstājis valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu:
Oļegs Fiļs – izpilddirektora vietnieks (dCEO)

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

Romāns Surnačovs – operāciju direktors (COO)

Atsaukts no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas:
Vadims Reinfelds – operāciju direktors (COO)

Ievēlēts ar:
04.10.2011.

Atkārtoti ievēlēts ar:
04.10.2011.

Atkārtoti ievēlēts ar:
04.10.2011.

 
Beidzis pildīt pienākumus:

 23.08.2011. 

Atsaukts:
13.12.2010.

Atkārtoti apstiprināts:
17.10.2011.

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.

Amata atstāšanas datums:
03.10.2011.

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.
17.10.2011.
17.10.2011.
17.10.2011.

Ievēlēts ar:
17.10.2011.

Atsaukts:
16.10.2011.

Gada nogalē sadarbībā ar ABLV 
Charitable Foundation mēs rīkojām 
ikgadējo labdarības akciju “Palīdzēsim 
bērniem Ziemassvētkos!”. Tās rezul-
tātā saziedotie līdzekļi tiek novirzīti 
bērniem, kuriem nepieciešami dzirdes 
aparāti, kā arī tiem bērniem, kuriem 
nepieciešams mācīties saskarsmi ar 
vienaudžiem. Līdz šim akcijas ietvaros 
atbalsts sniegts 18 bērniem, kuriem 
iegādāti jauni digitālie dzirdes aparāti.

Kopš sadarbības uzsākšanas ar ABLV 
Charitable Foundation banka fondam 
ir ziedojusi 1,37 miljonus latu.

Nākotnē mūs gaida jauni izaicināju-
mi un jaunas iespējas. Lai iespējas 
izmantotu pilnībā, svarīgs būs ikviena 
darbinieka personisks ieguldījums un 
spēja visiem kopā strādāt kā saliedē-
tai komandai. Esam pārliecināti par 
mūsu uzņēmuma darbinieku gatavī-
bu šiem izaicinājumiem un jauniem                
sasniegumiem.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem 
un klientiem par izrādīto uzticību, un 
visiem darbiniekiem – par nozīmīgu 
ikdienas ieguldījumu uzņēmuma mērķu 
sasniegšanā!

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2012. gada 23. februārī

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2012. gada 23. februārī
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Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Visaptverošo ienākumu pārskats 
par 2011. gadu un 2010. gadu

Finanšu pārskati

64
Rīgā, 2012. gada 23. februārī

Paziņojums par vadības 
atbildību

Bankas padome un valde (turpmāk 
tekstā – vadība) ir atbildīga par bankas 
finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī 
par bankas un tās meitasuzņēmumu 
(turpmāk tekstā – koncerns) konsolidēto 
finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu 
pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvi-
jas Republikas Kredītiestāžu likumu, 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
norādījumiem un citām uz kredītiestā-
dēm attiecināmām Latvijas Republikas 
likumdošanas prasībām.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 65. 
lappuses līdz 155. lappusei, ir sagatavo-
ti, pamatojoties uz attaisnojuma doku-
mentiem, un sniedz patiesu priekšstatu 
par bankas un koncerna finanšu stāvokli 
2011. gada 31. decembrī un 2010. gada 
31. decembrī, kā arī par koncerna un 
bankas darbības rezultātiem, kapitāla un 
rezervju izmaiņām un naudas plūsmu 
2011. un 2010. gadā.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sa-
gatavoti, konsekventi pielietojot Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautis-
kajiem finanšu pārskatu standartiem 
atbilstošus uzskaites principus un 
pamatojoties uz komercdarbības turpi-
nāšanas 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, Latvijas Bankas, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas norādījumu 
un citu uz kredītiestādēm attiecināmu 
Latvijas Republikas likumdošanas 
prasību ievērošanu.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2012. gada 23. februārī

LVL ‘000

pielikums

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

procentu ienākumi 3 38,042 36,431 37,725 36,375

procentu izdevumi 3 (15,678) (18,850) (15,566) (18,808)

Neto procentu ienākumi 22,364 17,581 22,159 17,567

komisijas naudas ienākumi 4 26,120 22,876 23,521 20,146

komisijas naudas izdevumi 4 (3,418) (3,241) (2,994) (2,979)

Neto komisijas naudas ienākumi 22,702 19,635 20,527 17,167

neto (zaudējumi) / peļņa no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un saistībām 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5 (5,646) 12,589 (5,598) 12,589

neto realizētā peļņa no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem 5 1,827 418 1,827 418

neto realizētā peļņa no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem 5 9,480 (1,823) 9,480 (1,823)

neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 5 20,910 (1,153) 20,963 (1,209)

pārējie ienākumi 6 9,493 4,768 1,349 1,440

Dividenžu ienākumi 1 4 707 52

uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 7 (16,991) (28,917) (17,138) (28,917)

Pamatdarbības ienākumi 64,140 23,102 54,276 17,284

administratīvie izdevumi 9 (28,149) (22,494) (24,081) (20,186)

nolietojums 19, 20 (1,852) (1,692) (1,516) (1,587)

pārējie izdevumi 6 (9,167) (4,584) (4,954) (2,499)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas (zaudējumi) / peļņa 32 287 16 7

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi (1,756) (14) (1,756) (14)

nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi 8 (1,260) (2,867) 355 (832)

Pamatdarbības izdevumi kopā (42,152) (31,364) (31,936) (25,111)

pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 21,988 (8,262) 22,340 (7,827)

uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 (3,586) 703 (3,234) 880

Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) 18,402 (7,559) 19,106 (6,947)

Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) attiecināmi uz:

Bankas akcionāriem 18,745 (7,519)

nekontrolējamo daļu (343) (40)

Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi:

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (4,996) 627 (4,996) 627

iekļauts peļņā un zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā (1,827) 1,405 (1,827) 1,405

iekļauts peļņā un zaudējumos, atzīstot pārdošanai pieejamo vērtspapīru 
vērtības samazināšanos 1,756 14 1,756 14

izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī 758 (305) 758 (305)

Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi, kopā (4,309) 1,741 (4,309) 1,741

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms 14,093 (5,818) 14,797 (5,206)

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:

Bankas akcionāriem 14,436 (5,778)

nekontrolējamo daļu (343) (40)

Uz bankas akcionāriem attiecināmā peļņa / (zaudējumi) uz vienu akciju, latos 131,24 (52,53)
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Finanšu stāvokļa pārskats 2011. gada 
31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī

Finanšu stāvokļa pārskats 2011. gada 
31. decembrī un 2010. gada 31. decembrī

LVL ‘000

Aktīvi pielikums 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

kase un prasības pret Latvijas Banku 12 143,663 82,120 143,663 82,120

prasības pret kredītiestādēm 13 518,881 325,352 518,472 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,922 23,372 8,922 23,372

 parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 - 19,367 - 19,367

 akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 15 753 674 753 674

 atvasinātie līgumi 16 8,169 3,331 8,169 3,331

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 373,006 168,657 373,006 168,657

parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 370,744 166,431 370,744 166,431

akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 15 2,262 2,226 2,262 2,226

kredīti un debitoru parādi 469,424 528,872 470,603 528,561

kredīti 17 469,424 517,811 470,603 517,500

parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 - 11,061 - 11,061

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 166,778 155,112 166,778 155,112

parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 166,778 155,112 166,778 155,112

nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 686 339 335 292

ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 18 315 - 71,286 58,661

ieguldījumu īpašumi 19 21,542 20,658 16,662 16,670

pamatlīdzekļi 20 10,071 7,954 4,954 5,253

nemateriālie aktīvi 20 3,493 3,701 3,368 3,548

uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības 15 266 - 176

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 3,386 5,736 3,359 5,718

pārējie aktīvi 21 58,117 45,388 7,753 5,099

Kopā aktīvi 1,778,299 1,367,527 1,789,161 1,378,565

LVL ‘000

Saistības pielikums 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 22 1,779 1,906 1,779 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 141 226 141 226

atvasinātie līgumi 16 141 226 141 226

termiņsaistības pret kredītiestādēm 22 9,167 3,502 6,699 550

noguldījumi 23 1,595,438 1,236,791 1,603,143 1,248,190

nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 6,121 2,769 5,182 2,460

uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības 173 150 - -

pārējās saistības 6,922 4,333 4,123 2,973

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10 186 21 - -

Emitētie vērtspapīri 24 51,507 22,921 56,258 22,921

subordinētie depozīti 25 21,662 23,962 21,662 23,962

Kopā saistības 1,693,096 1,296,581 1,698,987 1,303,188

Kapitāls un rezerves

apmaksātais pamatkapitāls 26 16,500 16,500 16,500 16,500

akciju emisijas uzcenojums 5,255 5,255 5,255 5,255

rezerves kapitāls un pārējās rezerves 1,500 1,500 1,500 1,500

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (2,480) 1,829 (2,480) 1,829

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 45,180 52,699 50,293 57,240

pārskata perioda nesadalītā peļņa 18,745 (7,519) 19,106 (6,947)

attiecināms uz bankas akcionāriem 84,700 70,264 90,174 75,377

nekontrolējamā daļa 503 682 - -

Kopā kapitāls un rezerves 85,203 70,946 90,174 75,377

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 1,778,299 1,367,527 1,789,161 1,378,565

Ārpusbilances posteņi 

aktīvi pārvaldīšanā 116,884 116,823 87,492 84,167

iespējamās saistības 29 12,055 21,125 12,055 21,125

ārpusbilances saistības pret klientiem 29 20,940 12,934 20,940 12,934

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2012. gada 23. februārī

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2012. gada 23. februārī
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Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu 
pārskats par 2011. gadu un 2010. gadu

Kapitāla un rezervju izmaiņu 
pārskats par 2011. gadu un 2010. gadu

LVL ‘000

apmaksātais 
pamatkapitāls

akciju 
emisijas 

uzcenojums
rezerves 

kapitāls 

pārdošanai 
pieejamo

finanšu aktīvu
pārvērtēšanas 

rezerve 
nesadalītā 

peļņa 

attiecināms
 uz bankas 

akcionāriem
Mazākuma
 līdzdalība

kopā 
kapitāls un

 rezerves 

01.01.2010. 15,000 255 1,500 88 52,699 69,542 (561) 68,981

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu 
no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. - - - 1,741 (7,519) (5,778) (40) (5,818)

akciju emisija 1,500 5,000 - - - 6,500 - 6,500

nekontrolējamās daļas palielinājums - - - - - - 1,283 1,283

31.12.2010. 16,500 5,255 1,500 1,829 45,180 70,264 682 70,946

01.01.2011. 16,500 5,255 1,500 1,829 45,180 70,264 682 70,946

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu 
no 01.01.2011. līdz 31.12.2011. - - - (4,309) 18,745 14,436 (343) 14,093

nekontrolējamās daļas palielinājums - - - - - - 164 164

31.12.2011. 16,500 5,255 1,500 (2,480) 63,925 84,700 503 85,203

LVL ‘000

apmaksātais 
pamatkapitāls 

akciju 
emisijas 

uzcenojums
rezerves 

kapitāls 

pārdošanai
pieejamo

finanšu aktīvu
pārvērtēšanas 

rezerve 
nesadalītā 

peļņa 

kopā 
kapitāls un

 rezerves 

01.01.2010. 15,000 255 1,500 88 57,240 74,083

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu 
no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. - - - 1,741 (6,947) (5,206)

akciju emisija 1,500 5,000 - - - 6,500

31.12.2010. 16,500 5,255 1,500 1,829 50,293 75,377

01.01.2011. 16,500 5,255 1,500 1,829 50,293 75,377

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu 
no 01.01.2011. līdz 31.12.2011. - - - (4,309) 19,106 14,797

31.12.2011. 16,500 5,255 1,500 (2,480) 69,399 90,174



70

Finanšu pārskati

71

Finanšu pārskati

Koncerna un bankas naudas plūsmu 
pārskats par 2011. gadu un 2010. gadu

LVL ‘000

Naudas plūsma no saņemtajiem un izmaksātajiem procentiem un dividendēm

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

saņemtie procenti 32,946 29,674 33,572 29,745

izmaksātie procenti (13,112) (16,771) (12,998) (16,739)

saņemtās dividendes 1 4 707 52

izmaksātās dividendes - - - -

Nauda un tās ekvivalenti
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

kase un prasības pret Latvijas Banku 143,663 82,120 143,663 82,120

prasības pret kredītiestādēm 501,036 311,587 500,627 311,561

saistības pret kredītiestādēm (8,478) (2,456) (8,478) (2,456)

Nauda un tās ekvivalenti kopā 636,221 391,251 635,812 391,225

LVL ‘000

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–
31.12.2011.0

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas 21,988 (8,262) 22,340 (7,827)

nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums 1,852 1,692 1,516 1,587

uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 16,991 28,917 17,138 28,917

nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums / (pieaugums) 1,260 2,867 (355) 832

patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
vērtības (pieaugums) / samazinājums 246 (1,029) 198 (1,029)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājuma atzīšana 1,756 14 1,756 14

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pieaugums / (samazinājums) 164 2,125 - -

ārvalstu valūtas pozīciju nerealizētā (peļņa) / zaudējumi (5,130) 9,377 (5,130) 9,377

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 39,127 35,701 37,463 31,871

prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums (4,079) 22,836 (4,080) 22,836

kredītu samazinājums / (pieaugums) 32,075 (15,244) 30,411 (12,038)

patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos samazinājums 14,106 (12,842) 14,154 (12,842)

nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) / samazinājums (347) 166 (43) 159

pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums (13,626) (19,266) (2,333) 3,375

saistību pret kredītiestādēm (samazinājums) (485) (1,977) - (1,958)

noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums 355,305 347,948 351,611 348,833

patiesajā vērtībā vērtēto finanšu saistību ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
vērtības (samazinājums) / pieaugums 13 50 13 50

nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu pieaugums 3,352 953 2,722 711

pārējo saistību pieaugums / (samazinājums) 2,621 3,739 1,149 518

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 428,062 362,064 431,067 381,515

(samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis) (175) (262) - (250)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā 427,887 361,802 431,067 381,265

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā 

Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu (iegāde) (86,683) (146,302) (86,683) (146,302)

Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu pārdošana 108,387 - 108,387 -

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde) (406,910) (192,990) (406,910) (192,990)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana 177,650 140,010 177,650 140,010

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde) (4,689) (4,621) (1,071) (1,380)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 44 220 44 28

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde) (315) (842) (12,247) (23,949)

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā samazinājums - - - 600

Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā (212,516) (204,525) (220,830) (223,983)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 

pakārtoto aizdevumu (atmaksa) (2,300) (4,707) (2,300) (4,707)

Vērtspapīru emisija 28,293 9,799 33,044 9,799

akciju emisija - 6,500 - 6,500

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 25,993 11,592 30,744 11,592

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums) 241,364 168,869 240,981 168,874

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā 391,251 210,926 391,225 210,895

ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa / (zaudējumi) 3,606 11,456 3,606 11,456

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 636,221 391,251 635,812 391,225

Koncerna un bankas naudas plūsmu 
pārskats par 2011. gadu un 2010. gadu
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

2011. gada finanšu 
pārskatu pielikumi
1. Pielikums
Pamatinformācija 
ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – 
banka) tika reģistrēta kā akciju sabiedrī-
ba Aizkrauklē, vienotais reģistrācijas 
Nr. 50003149401, Latvijas Republikā 
1993. gada 17. septembrī. Šobrīd ban-
kas juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes 
iela 23. 

Banka darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumdošanas aktiem un 
Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas 
ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā 
paredzētos finanšu pakalpojumus. 

Koncerna un bankas galvenie darbības 
virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi, norē-
ķinu produkti, finanšu resursu pārvaldī-
šana, finanšu konsultācijas 
un nekustamā īpašuma pārvaldīšana.

Koncernam un bankai ir centrālais 
birojs un divi kredītu centri Rīgā, 
pārstāvniecības Azerbaidžānā –
Baku, Baltkrievijā – Minskā, 
Kazahstānā – Almati, Krievijā –
Maskavā, Sanktpēterburgā un 
Jekaterinburgā, Ukrainā – Kijevā, 
kurai ir filiāle Odesā, Uzbekistānā – 
Taškentā un Tadžikistānā – 
Dušanbe.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti 
šādi saīsinājumi – starptautiskie finanšu 
pārskatu standarti (SFPS), starptau-
tiskie grāmatvedības standarti (SGS), 
Starptautisko grāmatvedības standartu 
padome (SGSP), Starptautisko finanšu 
pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK), 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 
(FKTK), Eiropas Monetārā Savienība 
(EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekono-
miskās sadarbības un attīstības organi-
zācija (OECD). 

Šajos konsolidētajos un bankas finanšu 
pārskatos ir uzrādīta finanšu informācija 
par banku un tās meitasuzņēmumiem 
(kopā un turpmāk tekstā – koncerns), 
kā arī par banku atsevišķi. Atbilstoši 
noteiktajām prasībām bankas atsevišķie 
finanšu pārskati ir iekļauti šajos kon-
solidētajos finanšu pārskatos. Banka ir 
koncerna mātesuzņēmums.

Koncerna konsolidētie un bankas atse-
višķie finanšu pārskati par 2011. ga-
du tika apstiprināti bankas valdē 
2012. gada 23. februārī.

koncerna sastāvs:

2. Pielikums
Piemērotās svarīgākās 
grāmatvedības metodes 
un uzskaites principi
Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgā-
kie 2011. gada un 2010. gada laikā kon-
sekventi pielietotie uzskaites principi.

a) Atbilstības ziņojums
Šie koncerna un bankas finanšu pār-
skati ir sagatavoti, pamatojoties 
uz likumdošanā noteiktajā kārtībā sa-
stādītajiem uzskaites reģistriem. Šie 
uzskaites reģistri ir sagatavoti saska-
ņā 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 uzskai-
tes metodēm, kuras tika izmantotas, 
sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu 
pārskatus, finanšu pārskatu sagatavoša-
nā par periodu no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2011. gada 31. decembrim izmanto-
tās grāmatvedības uzskaites metodes 
nav mainītas, izņemot SFPS grozījumi, 
kas stājās spēkā pārskata periodā.

Jaunu un / vai grozītu SFPS un 
SFPIK piemērošana pārskata periodā
Pārskata periodā koncerns / banka 
piemērojuši šādus jaunus un grozītus 
starptautiskos finanšu pārskatu standar-
tus un Starptautisko finanšu pārskatu 
interpretācijas komitejas interpretācijas, 

Nr. Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas 

valsts
Reģistrācijas 

numurs
Uzņēmējdarbības 

nozare

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)

1. aBLV asset Management, ipas LV 40003814724 Finanšu pakalpojumi 100

2. aBLV Capital Markets, iBas LV 40003814705 Finanšu pakalpojumi 100

3. aBLV Consulting services, as LV 40003540368 konsultatīvie pakalpojumi 100

4. aBLV Corporate services, sia LV 40103283479 konsultatīvie pakalpojumi 100

5. aBLV Corporate services, LtD CY HE273600 konsultatīvie pakalpojumi 100

6. aBLV Luxembourg, s.a. Lu B 162048 investīciju darbība 100

7. aBLV transform partnership, ks LV 40103260921 Holdingkompānijas darbība 99,9997

8. aBLV transform investments, sia LV 40103191969 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

9. transform 1, sia LV 40103193211 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

10. transform 2, sia LV 40103193033 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

11. transform 3, sia LV 40103193067 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

12. transform 4, sia LV 40103210494 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

13. transform 6, sia LV 40103237323 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

14. transform 7, sia LV 40103237304 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

15. transform 8, sia LV 40103240484 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

16. transform 9, sia LV 40103241210 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

17. transform 10, sia LV 50103247681 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

18. transform 11, sia LV 40103258310 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

19. transform 12, sia LV 40103290273 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

20. transform 13, sia LV 40103300849 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

21. transform 14, sia LV 50103313991 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

22. transform 17, sia LV 40103424617 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

23. transform 18, sia LV 40103492079 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

24. Elizabetes 21a, sia LV 50003831571 Operācijas ar nekustamo īpašumu 91,6

25. new Hanza City, sia LV 40103222826 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100

26. aBLV private Equity Management, sia LV 40103286757 investīciju projektu pārvaldīšana 100

27. aBLV private Equity Fund 2010, ks LV 40103307758 investīciju darbība 100

28. pEF investments, sia LV 40103484940 Lauksaimniecība 100

29. Gas stream, sia LV 42103047436 Elektroenerģijas ražošana 49

30. Bio Future, sia LV 42103047421 Elektroenerģijas ražošana 49
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piemērojamās novērtēšanas iespējas. 
Tikai tie nekontrolējošās līdzdalības 
komponenti, kas ir pašreizējo īpašnieku 
līdzdalības daļa un piešķir to turētā-
jiem tiesības uz proporcionālu daļu no 
uzņēmuma neto aktīviem likvidācijas 
gadījumā, tiek novērtēti patiesajā vēr-
tībā vai atbilstoši pašreizējo īpašnieku 
instrumentu proporcionālajai daļai no 
iegādātā uzņēmuma identificējamo neto 
aktīvu atzītajām summām. Visus pārē-
jos nekontrolējošās līdzdalības kompo-
nentus novērtē pēc to patiesās vērtības 
iegādes datumā. Šie labojumi precizē, 
ka grozījumi SFPS Nr. 7 “Finanšu instru-
menti: informācijas atklāšana”, 
SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: infor-
mācijas sniegšana” un SGS Nr. 39 
“Finanšu instrumenti: atzīšana un 
novērtēšana”, kas izslēdz iespēju ne-
piemērot šos standartus iespējamai atlī-
dzībai, neattiecas uz iespējamo atlīdzību 
par uzņēmējdarbības apvienošanu, kas 
notikusi pirms 3. SFPS (pārstrādāts 
2008. gadā) piemērošanas.
Visbeidzot, šie labojumi nosaka, ka 
uzņēmumam (uzņēmējdarbības apvie-
nošanas gadījumā) jāuzskaita iegādātā 
uzņēmuma maksājumu ar akcijām 
aizstāšana (obligāta vai brīvprātīga), 
proti, dalījums starp atlīdzību un pēc-
apvienošanas izmaksām. Šie grozījumi 
neietekmē koncerna / bankas finanšu 
pārskatus. 

SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: 
informācijas atklāšana”. 
Grozījumu mērķis ir vienkāršot infor-
mācijas atklāšanu, proti, samazināt 
par turēto nodrošinājumu sniedzamās 
informācijas apjomu un uzlabot informā-
cijas sniegšanu, nodrošinot kvalitatīvas 
informācijas atklāšanu kvantitatīvas 
informācijas atklāšanas kontekstā. Infor-
mācija ir atklāta 31. pielikumā.

SGS Nr. 1 “Finanšu pārskatu sniegšana”. 
Grozījumi paskaidro, ka uzņēmums var 
atspoguļot katra citu ienākumu, kas 
netiek atspoguļoti peļņas vai zaudēju-
mu aprēķinā, komponenta analīzi pašu 
kapitāla izmaiņu pārskatā vai arī finanšu 
pārskata pielikuma piezīmēs Šie grozīju-
mi neietekmē koncerna / bankas finanšu 
pārskatus. 

SGS 27 “Konsolidētie un atsevišķie 
finanšu pārskati”. 
Šie labojumi paskaidro, ka grozījumi 
SGS Nr. 21 “Ārvalstu valūtas kursu iz-
maiņu ietekme”, SGS Nr. 28 “Līdzdalība 
asociēto uzņēmumu kapitālā” un SGS 
Nr. 31 “Līdzdalība kopuzņēmumos”, kas 
izriet no iepriekš veiktajām izmaiņām 
SGS Nr. 27, piemērojami retrospektīvi 
visiem pārskata periodiem, kas sākas 
2009. gada 1. jūlijā. Ja uzņēmums 
piemēro SGS Nr. 27. agrākam perio-
dam, labojumus piemēro šim agrākajam 
periodam. Šie grozījumi neietekmē 
koncerna / bankas finanšu pārskatus. 

SFPIK 13. interpretācija “Klientu lojalitā-
tes programmas”. 
Šie labojumi paskaidro, ka, ja piešķirto 
bonuspunktu patiesā vērtība aplēsta, 
pamatojoties uz to saņemto labumu 
patieso vērtību, par kuru tos varētu iz-
pirkt, jāņem vērā atlaižu un citu labumu 
summa, ko pretējā gadījumā piedāvās 
klientiem, kas nav piedalījušies šajā 
bonuspunktu plānā. Šie grozījumi 
neietekmē koncerna / bankas finanšu 
pārskatus. 

Standarti, kas ir izdoti, bet vēl 
nav stājušies spēkā un nav 
pieņemti agrāk:
SGS. Nr. 1 “Finanšu pārskatu sniegša-
na” (grozījumi) – citu ienākumu poste-
ņu, kas netiek atspoguļoti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, uzrādīšana.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā 
vai vēlāk. Grozījumi SGS. Nr. 1 maina 
citu ienākumu posteņu, kas netiek at-
spoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķi-
nā, grupēšanas principus. Posteņi, kas 
nākotnē varētu tikt pārklasificēti, iekļau-
jot tos peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
(piemēram, pārtraucot to atzīšanu vai 
veicot norēķinus), jāuzrāda atsevišķi no 
posteņiem, kas nekad netiks pārklasifi-
cēti. Šie grozījumi ietekmē tikai finanšu 
pārskatu sniegšanu, proti, koncerna 
finanšu stāvokli vai darbības rezultātus 
tie neietekmē. Šos grozījumus ES vēl 
nav apstiprinājusi. Koncerns / banka 
šobrīd izvērtē šo grozījumu ietekmi 
uz tā finanšu stāvokli un darbības 
rezultātiem.

SGS Nr. 12 “Ienākuma nodokļi” (grozīju-
mi) – pamatā esošo aktīvu atgūšana.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jan-
vārī vai vēlāk. Grozījumi precizē atliktā 
nodokļa aprēķināšanas kārtību attiecībā 
uz ieguldījuma īpašumiem, kas novēr-
tēti patiesajā vērtībā. Grozījumi ievieš 
atspēkojamu pieņēmumu, ka atliktais 
nodoklis, kas piemērots ieguldījuma īpa-
šumam, kas novērtēts, izmantojot SGS 
Nr. 40 minēto patiesās vērtības modeli, 
jāaprēķina, pieņemot, ka tā uzskaites 
vērtība tiks atgūta, attiecīgo īpašumu 
pārdodot. Turklāt ieviesta prasība, 
kas nosaka, ka atliktais nodoklis, kas 
piemērots nolietojumam nepakļautiem 
aktīviem, kas novērtēti, izmantojot SGS 
Nr. 16 norādīto pārvērtēšanas modeli, 
vienmēr jāaprēķina, pamatojoties uz 
attiecīgā aktīva pārdošanas vērtību. Šos 
grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. 
Koncerns / banka ir izvērtējuši, ka šie 
grozījumi neietekmēs tā finanšu stāvokli 
un darbības rezultātus, jo koncerns / 
banka ieguldījumu īpašumu novērtēša-
nai piemēro izmaksu metodi. 

SGS Nr. 19 “Darbinieku pabalsti” 
(grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī 
vai vēlāk. SGSP izdevusi vairākus SFS 
Nr. 19 grozījumus, no būtiskām izmaiņām, 
piemēram, koridora (jeb diapazona) prin-
cipa un plāna aktīvu sagaidāmās atdeves 
koncepcijas izslēgšana, līdz vienkāršiem 
paskaidrojumiem un redakcionāliem labo-
jumiem. Atļauta agrāka piemērošana. Šos 
grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Kon-
cerns / banka šobrīd izvērtē šo grozījumu 
ietekmi uz tā finanšu stāvokli un darbības 
rezultātiem.

SGS. Nr. 27 “Atsevišķie finanšu 
pārskati” (pārstrādāta redakcija). 
Standarta jaunā redakcija spēkā attie-
cībā uz pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Pēc 
jauno SFPS Nr. 10 un Nr. 12 ieviešanas 
SGS Nr. 27 darbības joma aprobežo-
jas tikai ar meitasuzņēmumu, kopīgi 
kontrolētu uzņēmumu un asociēto 
uzņēmumu uzskaiti atsevišķos finanšu 
pārskatos. Atļauta agrāka piemērošana. 

kurām nav būtiskas ietekmes uz finanšu 
pārskatiem:

SGS Nr. 24 “Informācijas atklāša-•	
na par saistītām personām” (jaunā 
redakcija);
grozījumi SGS Nr. 32 “Finanšu ins-•	
trumenti: informācijas atklāšana un 
sniegšana” Tiesību emisiju klasifikā-
cija;
SFPIK Nr. 14 “Minimālā finansējuma •	
iemaksu priekšapmaksa”;
SFPIK Nr. 19 “Finanšu saistību dzēša-•	
na ar pašu kapitāla instrumentiem”;
SFPS uzlabojumi (2010. gada maijs).•	

Grozījumi SGS Nr. 24 “Informācijas 
atklāšana par saistītām personām”
SGSP izdevusi grozījumus SGS Nr. 24, 
kas precizē saistītās personas definīciju. 
Jaunajās definīcijās uzsvērts saistīto 
personu attiecību simetriskums un pa-
skaidroti apstākļi, kuros privātpersonas 
un augstākās vadības pārstāvji ietekmē 
uzņēmuma saistīto personu attiecības. 
Turklāt grozījumi ievieš izņēmumu, 
paredzot, ka uzņēmums var nepiemērot 
vispārējās prasības par informācijas at-
klāšanu attiecībā uz darījumiem ar valsti 
(valsti, valsts aģentūrām un tamlīdzīgām 
vietēja, valsts vai starptautiska mēroga 
iestādēm un uzņēmumiem) un uzņēmu-
miem, kurus kontrolē, kopīgi kontrolē 
vai būtiski ietekmē tā pati valsts, kas 
attiecīgo uzņēmumu. Grozījumi piemē-
rojami retrospektīvi. Šie grozījumi nav 
būtiski ietekmējuši šajos finanšu pārska-
tos atklāto informāciju par darījumiem ar 
saistītām personām.

Grozījumi SGS Nr. 32 “Finanšu instru-
menti: informācijas sniegšana”.
SGSP izdevusi grozījumus, kas maina 
SGS Nr. 32 sniegto finanšu saistību 
definīciju, ļaujot uzņēmumiem klasificēt 
tiesību emisijas un atsevišķas opci-
jas (iespēju līgumus) vai garantijas kā 
pašu kapitāla instrumentus. Grozījumi 
piemērojami, ja tiesības iegādāties 
noteiktu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla 
instrumentu par noteiktu summu jebku-
rā valūtā piešķirtas proporcionāli visiem 
esošajiem uzņēmumam piederošo 
vienas klases neatvasināto pašu kapitā-
la instrumentu īpašniekiem. Grozījumi 
piemērojami retrospektīvi. Šo grozīju-

mu ieviešana neietekmēja koncerna 
/ bankas finanšu stāvokli vai darbības 
rezultātus, jo koncernam / bankai nav 
šādu instrumentu.

Grozījumi SFPIK 14. interpretācijā 
“Minimālā finansējuma iemaksu 
priekšapmaksa”.
Grozījumi novērš neparedzētas sekas, 
ja uzņēmumam ir jāpilda minimālā fi-
nansējuma prasība un tas veic minimālo 
iemaksu priekšapmaksu, lai ievērotu 
iepriekš minēto prasību. Grozījumi ļauj 
uzņēmumam atzīt uzņēmuma nākotnes 
izdienas izmaksu priekšapmaksu kā 
pensiju plāna aktīvu. Grozījumi piemē-
rojami retrospektīvi. Šie grozījumi nav 
ietekmējuši šos finanšu pārskatus, jo 
koncernam / bankai nav fiksēto pabalstu 
aktīvu.

SFPIK 19. interpretācija “Finanšu 
saistību dzēšana ar pašu kapitāla 
instrumentiem”.
Interpretācija paskaidro, ka uzņēmuma 
pašu kapitāla instrumenti, kas emitēti 
kreditoram, lai dzēstu finanšu saistības, 
tiek kvalificēti kā samaksātā atlīdzība. 
Emitētie pašu kapitāla instrumenti tiek 
novērtēti to patiesajā vērtībā. Ja emi-
tēto pašu kapitāla instrumentu patieso 
vērtību nevar ticami novērtēt, tie tiek 
novērtēti dzēsto finanšu saistību patie-
sajā vērtībā. Peļņa vai zaudējumi tiek 
nekavējoties atzīti peļņas / zaudējumu 
aprēķinā. Šī interpretācija neietekmēja 
šos finanšu pārskatus, jo koncernam / 
bankai nav šādu darījumu.

SFPS uzlabojumi 
2010. gada maijā SGSP izdeva standar-
tu grozījumu apkopojumu. Šie grozījumi 
galvenokārt novērš neatbilstības un pre-
cizē formulējumus. Katram standartam 
ir atsevišķi pārejas noteikumi. 

Tālāk tekstā izklāstīta standarta vai 
interpretācijas pieņemšanas ietekme uz 
finanšu pārskatiem vai koncerna 
un bankas darbības rezultātiem, ja tāda 
būtu: 

SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības 
apvienošana”. 
Grozītas nekontrolējošai līdzdalībai 
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Šos grozījumus ES vēl nav apstiprināju-
si. Koncerns / banka šobrīd izvērtē šo 
grozījumu ietekmi uz tā finanšu stāvokli 
un darbības rezultātiem.

SGS. Nr. 28 “Ieguldījumi asociētajos 
uzņēmumos un kopuzņēmumos” 
(pārstrādāta redakcija). 
Standarta jaunā redakcija spēkā attie-
cībā uz pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Pēc 
jauno SFPS Nr. 10 un Nr. 12 ieviešanas 
SGS Nr. 28 nosaukums ir “Ieguldījumi 
asociētajos uzņēmumos un kopuzņē-
mumos”, un tajā tiek aplūkota pašu 
kapitāla metodes piemērošana ne tikai 
ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos, 
bet arī kopuzņēmumos. Atļauta agrāka 
piemērošana. Šos grozījumus ES vēl 
nav apstiprinājusi. Koncerns / banka šo-
brīd izvērtē šo grozījumu ietekmi uz tā 
finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: infor-
mācijas sniegšana” (grozījumi) – Finan-
šu aktīvu un finanšu saistību savstar-
pējs ieskaits. 
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi paskaid-
ro formulējumu “šobrīd ir juridiskas 
tiesības veikt ieskaitu”, kā arī paskaidro 
SGS Nr. 32 sniegto savstarpējā ieskaita 
kritēriju piemērošanu norēķinu sistē-
mām (piemēram, centrālās ieskaita 
iestādes sistēmām), kas izmanto bruto 
norēķinu mehānismus, kuri netiek 
veikti vienlaicīgi. SGS Nr. 32 grozījumi 
jāpiemēro retrospektīvi. Atļauta agrāka 
piemērošana. Tomēr, ja uzņēmums 
nolemj šos grozījumus piemērot agrāk, 
tam šis fakts jāatspoguļo finanšu pār-
skatā, kā arī jāsniedz informācija, kas 
atspoguļojama saskaņā ar SFPS Nr. 7 
grozījumiem attiecībā uz finanšu aktīvu 
un finanšu saistību savstarpējo ieskaitu. 
Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinā-
jusi. koncerns / banka šobrīd izvērtē šo 
grozījumu ietekmi uz tā finanšu stāvokli 
un darbības rezultātiem.

SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: infor-
mācijas atklāšana” (grozījumi) – Finanšu 
aktīvu un finanšu saistību savstarpējais 
ieskaits.

Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. jan-
vārī vai vēlāk. Grozījumi ievieš kopīgas 
informācijas sniegšanas prasības. Tā-
dējādi finanšu pārskatu lietotājiem tiktu 
sniegta noderīga informācija, lai varētu 
novērtēt ieskaita vienošanās ietekmi 
vai iespējamo ietekmi uz uzņēmuma 
finansiālo stāvokli. SFPS Nr. 7 grozījumi 
jāpiemēro retrospektīvi. Šos grozījumus 
ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns / 
banka šobrīd izvērtē šo grozījumu ie-
tekmi uz tā finanšu stāvokli un darbības 
rezultātiem.

SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti” – 
Klasifikācija un novērtēšana. 
Jaunais standarts spēkā attiecībā 
uz pārskata periodiem, kas sākas 
2015. gada 1. janvārī vai vēlāk. Izdotais 
SFPS Nr. 9 atspoguļo SGSP darba 
pirmā posma rezultātus saistībā ar SGS 
Nr. 39 aizstāšanu un piemērojams finan-
šu aktīvu un finanšu saistību klasifikācijai 
un novērtēšanai. SFPS Nr. 9 pirmā daļa 
būtiski ietekmēs (i) finanšu aktīvu klasi-
fikāciju un novērtēšanu un (ii) to uzņē-
mumu finanšu pārskatu sagatavošanu, 
kas noteikuši finanšu saistības, izman-
tojot patieso vērtību. Nākamajos darba 
posmos SGSP aplūkos risku ierobežo-
šanas uzskaiti un finanšu aktīvu vērtības 
samazināšanos. Projektu paredzēts pa-
beigt 2012. gada pirmajā pusē. Atļauta 
agrāka piemērošana. Šo standartu ES 
vēl nav apstiprinājusi. koncerns / banka 
šobrīd izvērtē šī standarta ietekmi uz tā 
finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

SFPS Nr. 10 “Konsolidētie finanšu 
pārskati”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā 
uz pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS 
Nr. 10 aizstāj to SGS Nr. 27 “Konsolidē-
tie un atsevišķie finanšu pārskati” daļu, 
kas attiecas uz konsolidēto finanšu pār-
skatu uzskaiti. Tajā aplūkoti arī jautājumi, 
kas minēti PIK Nr. 12 “Konsolidācija 
– īpašam nolūkam dibināti uzņēmumi”. 
SFPS Nr. 10 nosaka vienotu kontroles 
modeli, kas attiecas uz visiem uzņēmu-
miem, tostarp arī uz īpašam nolūkam 
dibinātiem uzņēmumiem. Salīdzinājumā 
ar prasībām, kas noteiktas SGS Nr. 27, 

SFPS Nr. 10 ieviestās izmaiņas liks 
vadībai veikt būtisku izvērtējumu, lai 
noteiktu, kuri uzņēmumi tiek kontrolēti, 
un līdz ar to, lai pieņemtu lēmumu par 
to, kuri uzņēmumi mātesuzņēmumam 
jākonsolidē. Šo standartu ES vēl nav 
apstiprinājusi. Koncerns / banka šobrīd 
izvērtē šī standarta ietekmi uz tā finanšu 
stāvokli un darbības rezultātiem. 

SFPS Nr. 11 “Kopīgi kontrolēti 
uzņēmumi”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā 
uz pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS 
Nr. 11 aizstāj SGS Nr. 31 “Līdzdalība 
kopuzņēmumos” un PIK Nr. 13 “Kopīgi 
kontrolēti uzņēmumi – kopuzņēmuma 
dalībnieku nemonetārie ieguldījumi”. 
SFPS Nr. 11 izslēdz iespēju kopīgi 
kontrolētu uzņēmumu uzskaitē izmantot 
proporcionālo konsolidāciju. Tā vietā 
kopīgi kontrolēti uzņēmumi, kas atbilst 
kopuzņēmuma definīcijai, jāuzskaita, 
izmantojot pašu kapitāla metodi. Šo 
standartu ES vēl nav apstiprinājusi. 
Koncerns / banka šobrīd izvērtē šī stan-
darta ietekmi uz tā finanšu stāvokli un 
darbības rezultātiem.

SFPS Nr. 12 “Informācijas sniegšana 
par līdzdalību citos uzņēmumos”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz 
pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS 
Nr. 12 iekļauj visas informācijas atklā-
šanas prasības, kas iepriekš saistībā ar 
konsolidēto finanšu pārskatu sagatavo-
šanu bija noteiktas SGS Nr. 27, kā arī 
visas informācijas atklāšanas prasības, 
kas iepriekš noteiktas SGS Nr. 31 un 
SGS Nr. 28. Šīs prasības attiecas uz 
informācijas atklāšanu par uzņēmuma 
līdzdalību meitasuzņēmumos, kopīgi 
kontrolētos uzņēmumos, asociētajos 
uzņēmumos un īpašam nolūkam dibinā-
tos uzņēmumos. Noteiktas arī vairākas 
jaunas informācijas sniegšanas prasī-
bas. Šo standartu ES vēl nav apstiprinā-
jusi. Koncerns / banka šobrīd izvērtē šī 
standarta ietekmi uz tā finanšu stāvokli 
un darbības rezultātiem.

SFPS Nr. 13 “Patiesās vērtības 
novērtēšana”.

Jaunais standarts spēkā attiecībā uz 
pārskata periodiem, kas sākas 
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS 
Nr. 13 ievieš vienotu pieeju patiesās 
vērtības noteikšanai situācijās, kad 
patiesā vērtība piemērojama saskaņā ar 
SFPS prasībām. SFPS Nr. 13 nemaina 
patiesās vērtības izmantošanas prasī-
bas, bet sniedz pamatnostādnes, kā tā 
nosakāma saskaņā ar SFPS gadījumos, 
kad patiesās vērtības izmantošana 
tiek prasīta vai ir atļauta. Šis standarts 
jāpiemēro retrospektīvi, un atļauta arī tā 
agrāka piemērošana. Šo standartu ES 
vēl nav apstiprinājusi. Koncerns / banka 
šobrīd izvērtē šī standarta ietekmi uz tā 
finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

SFPIK 20. interpretācija 20 “Izstrādes 
izmaksas karjera ražošanas procesa 
posmā”.
Interpretācija spēkā attiecībā uz pār-
skata periodiem, kas sākas 2013. gada 
1. janvārī vai vēlāk. Šī interpretācija 
attiecas tikai uz tām izstrādes izmak-
sām, kas radušās karjera ražošanas 
procesa posmā (“ražošanas izstrādes 
izmaksas”). Tiek uzskatīts, ka izmaksas, 
kas radušās, izstrādājot karjeru, rada 
divus iespējamos labumus: a) krājumu 
ražošanu pārskata periodā un / vai b) 
uzlabotu piekļuvi rūdai, kas tiks iegūta 
nākamajā periodā (izstrādes darbības 
aktīvs). Ja izmaksas nevar precīzi sadalīt 
starp pārskata periodā saražotajiem 
krājumiem un izstrādes darbības aktīvu, 
saskaņā ar SFPIK Nr. 20 uzņēmumam 
jāizmanto izmaksu sadalīšanas princips, 
kura pamatā ir attiecīgs ražošanas mērs. 
Atļauta agrāka piemērošana. SFPIK 
Nr. 20 ES vēl nav apstiprinājusi. Kon-
cerns / banka šobrīd izvērtē šīs jaunās 
interpretācijas ietekmi uz tā finanšu 
stāvokli un darbības rezultātiem.

Koncerns / banka nav piemērojuši agrāk 
nekādus citus standartus, interpretāci-
jas vai to grozījumus, kas ir izdoti, bet 
vēl nav stājušies spēkā. 

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 visaptverošo ienākumu 
pārskatā atspoguļoto posteņu atliku-
mus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņē-
mumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Šādas aplēses un 
pieņēmumi ir balstīti uz vadībai pieeja-
mo ticamāko informāciju par attiecīga-
jiem notikumiem un darbībām. Jebkāda 
aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota 
finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 
Būtiskākās aplēses un pieņēmumi at-
tiecas uz pamatlīdzekļu ( r) skaidrojums) 
un nemateriālo aktīvu ( q) skaidrojums) 
nolietojuma likmēm, ieguldījumu īpa-
šumu vērtības noteikšanu un nolieto-
juma likmēm ( s) skaidrojums), atliktā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa apjoma 
noteikšanu ( u) skaidrojums), par spēju 
saglabāt līdz termiņa beigām turamo 
finanšu aktīvu portfeli ( i) skaidrojums), 
par kredīta kvalitātes pasliktināšanās 
ciklu, ka kredīts var kļūt par piedzenamu 
sešu mēnešu laikā pēc pirmās kavēju-
ma dienas, uzkrājumu apjoma noteikša-
nu un ķīlas vērtības noteikšanu 
(p) skaidrojums), kā arī finanšu aktīvu 
un finanšu saistību patiesās vērtības 
noteikšanu (e) skaidrojums).

b) Finanšu pārskatu 
sagatavošanas principi
Konsolidētie un bankas atsevišķie finan-
šu pārskati sagatavoti tūkstošos latu 
(LVL ’000), ja vien nav norādīts citādi. 
Konsolidētie un bankas atsevišķie finan-
šu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties 
uz sākotnējās vērtības pamatprincipu, 
izņemot aktīvus un saistības, kas 
uzrādīti to patiesajā vērtībā 
(sk. 31. 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.
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Pārskata periodu beigu datums USD EUR RUB

2011. gada 31. decembrī 0,544 0,702804 0,0170

2010. gada 31. decembrī 0,535 0,702804 0,0176

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

Finanšu pārskatu pielikumos iekavās 
sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 
2010. gada rādītājiem, ja vien 
nav norādīts citādi.

Kā minēts koncerna un bankas 
padomes un valdes ziņojumā (no 57. 
līdz 62. 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 2011. gada                         
31. decembrī, sagatavoti, pieņemot, 
ka koncerns un banka savu darbību 
turpinās arī nākotnē, konsekventi 
piemērojot Eiropas Savienībā pie-
ņemtos 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 meitasuzņēmumus, kas atrodas 
mātesuzņēmuma kontrolē. Meitasuz-
ņēmumi 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 mātesuzņēmums 
kontrolē vairāk nekā pusi meitas-
uzņēmuma balsstiesību vai ja mātes-
uzņēmums spēj noteikt meitasuzņēmu-
ma finanšu un saimnieciskās darbības 
politikas un ja mātesuzņēmums kon-
trolē meitasuzņēmumu valdes lielākās 
daļas iecelšanu vai atstādināšanu. 

Bankas un tās meitasuzņēmuma finanšu 
pārskati tiek konsolidēti koncerna finan-
šu pārskatos pēc pilnas konsolidācijas 
metodes, apvienojot līdzīga veida aktīvus 
un saistības perioda beigās, kā arī ienā-
kumus un izdevumus. Konsolidācijas no-
lūkos koncerna uzņēmumu savstarpējie 
atlikumi un darījumi, ieskaitot procentu 
ienākumus un izdevumus, kā arī nereali-
zētā peļņa un zaudējumi no darījumiem, 
koncerna ietvaros tiek savstarpēji izslēg-
ti, ja vien nav to vērtības samazināšanās 
pazīmes. Nekontrolējamā (mazākuma) 
daļa – tā ir peļņas vai zaudējumu daļa, kā 
arī kapitāls un rezerves, kas ne tieši, ne 
pastarpināti nepieder bankai. Nekontrolē-
jamā daļa ir atspoguļota atsevišķi konso-
lidētajā visaptverošo ienākumu pārskatā, 
savukārt kapitāla daļa – konsolidētajā 
finanšu stāvokļa pārskatā atsevišķi no 
mātesuzņēmuma kapitāla daļām.

Bankas meitasuzņēmumi ievēro        
bankas politikas un risku pār-
valdīšanas metodes.

Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā 
līdzdalība meitasuzņēmumu pamatka-
pitālā 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 patie-
sajām vērtībām iegādes brīdī. Iegādes 
cena, kas pārsniedz radniecīgā uzņēmu-
ma aktīvu un saistību patieso vērtību, 
tiek uzskaitīta kā šī radniecīgā uzņēmu-
ma 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 uzņē-
muma vai savstarpēji apmainīt finanšu 
aktīvus vai finanšu saistības ar citu 
uzņēmumu apstākļos, kas uzņēmumam 
ir potenciāli labvēlīgi, vai līgums, par 
kuru norēķināsies vai var norēķinā-
ties 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, nekā apmainot 
fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva 
summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma 
pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam 
uzņēmuma pašu kapitāla instrumen-
ti 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 uzņēmu-
mam 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 instru-
mentiem un kas ir neatvasināts un par 
kuru uzņēmumam ir vai var būt pie-
nākums piegādāt mainīgu skaitu paša 
uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu, 
vai atvasināts un par to norēķināsies vai 
var norēķināties citādi, nekā apmainot 
fiksētu naudas vai cita finanšu aktīva 
summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma 
pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam 
uzņēmuma pašu kapitāla instrumen-
ti 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 kon-
cerns vai banka kļūst kā līgumslēdzēja 
puse saskaņā ar instrumenta līguma           
nosacījumiem. 

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta 
tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteik-
tās tiesības saņemt naudas plūsmu 
no attiecīgā aktīva vai arī koncerns un 
banka pilnībā nodod finanšu aktīvu un 

visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus 
un labumus darījuma partnerim.
Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta 
tikai tad, kad tās tiek dzēstas / atmak-
sātas atbilstoši noslēgtajam līgumam, 
atceltas vai ir beidzies līgumā noteiktais 
termiņš.

Finanšu aktīvu, izņemot kredītu neban-
kām, 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 vispār-
pieņemtiem 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  31. pielikumā.

f) Ienākumu un izdevumu atzīšana
Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi tiek 
uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāšanas 
principu. 
Procentu ienākumi / izdevumi 
finanšu aktīviem / saistībām, kas tiek 
novērtētas amortizētajā vērtībā, tiek 
atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā 
saskaņā ar efektīvās procentu likmes 
metodi. 

Komisijas naudas ienākumi un izdevu-
mi tiek atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas 

brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus /
izdevumus, kas tieši attiecināmi uz 
finanšu aktīviem / saistībām, kas tiek 
uzrādītas amortizētajā vērtībā – šiem ak-
tīviem / saistībām komisijas ieņēmumi / 
izdevumi tiek iekļauti efektīvās procentu 
likmes aprēķinā.

Komisijas naudas ienākumi, ko ietur 
vienu reizi gadā par visu pārskata pe-
riodu, visaptverošo 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 eso-
šā 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 visap-
tverošo 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 nekavē-•	
joties vai tuvākajā nākotnē paredzējusi 
pārdot, un tos, kurus koncerns un 
banka, sākotnēji atzīstot, nosaka kā 
finanšu aktīvus patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos;
tos, kurus koncerns un banka, sākot-•	
nēji atzīstot, nosaka kā pārdošanai 
pieejamos;
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 
norādīts 7. pielikumā. Peļņa vai zau-
dējumi tiek atzīti visaptverošo ienā-
kumu pārskatā šo aktīvu atzīšanas 
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pārtraukšanas vai to vērtības samazinā-
šanās brīdī, kā arī amortizācijas procesā. 
Amortizācijas procesā radusies peļņa vai 
zaudējumi tiek iekļauti peļņā vai zaudē-
jumos 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. Kredīti un debitoru parādi 
portfelī iegādātie vērtspapīri tiek turēti 
paredzamajā nākotnē vai līdz dzēšanai, 
ar mērķi gūt ienākumus no kupona un 
pamatsummas maksājumiem. 
Šo finanšu pārskatu vajadzībām no finan-
šu nomas līgumiem izrietošās prasības ir 
klasificētas kā kredīti. 

i) Līdz termiņa beigām turēto 
vērtspapīru portfelis
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru 
portfeli veido neatvasināti finanšu aktīvi 
ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu gra-
fiku un noteiktu termiņu, kas tiek kotēti 
aktīvā tirgū. Līdz termiņa beigām turēto 
vērtspapīru portfelī iekļautos finanšu 
aktīvus koncerns / banka paredz turēt 
līdz dzēšanai, ar mērķi gūt ienākumus 
no kupona un pamatsummas maksāju-
miem.
Šajā portfelī iegādātie finanšu aktīvi 
sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā un 
turpmāk novērtēti amortizētajā vērtībā, 
izmantojot efektīvo procentu metodi, 
kā arī atskaitot vērtības samazināšanās 
zaudējumus. Peļņa vai zaudējumi tiek 
atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā 
šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai 
to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī 
amortizācijas procesā. Amortizācijas 
procesā radusies peļņa vai zaudējumi 
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos kā 
procentu ienākumi. 

j) Pārdošanai pieejamais portfelis
Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus 
koncerns un banka iegādājas, lai turētu 
nenoteiktu laiku un gūtu procentu ie-
nākumus un / vai peļņu no vērtspapīru 
cenas pieauguma. Pārdošanai pieejama-
jā portfelī tiek iekļauti parāda vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu, akcijas un ieguldīju-
mi fondos.

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākot-

nēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās vērtī-
bas, ieskaitot tiešās darījuma izmaksas 
un arī turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā 
vērtībā. Patiesās vērtības pārvērtēšanas 
rezultāts tiek atspoguļots kapitālā un 
rezervēs kā pārdošanai pieejamo vērts-
papīru 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 
visaptverošo ienākumu pārskatā kā pro-
centu ienākumi no parāda vērtspapīriem.

Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no 
pārdošanai pieejamo vērtspapīru atsa-
vināšanas un līdz atsavināšanas brīdim 
uzkrātā patiesās vērtības pārvērtēšanas 
rezerve, tiek iekļauti visaptverošo ienā-
kumu pārskata postenī “Neto realizētā 
peļņa / (zaudējumi) no pārdošanai pieeja-
majiem finanšu aktīviem”.
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.

k) 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 iegādā-
jas ar mērķi tuvākajā laikā gūt peļņu no 
gaidāmās starpības starp to pirkšanas un 
pārdošanas cenu. Šajā portfelī iekļauja-
mos finanšu aktīvus un saistības nosaka 
atsevišķa bankas politika.

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspa-
pīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā 
vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patie-
sajā vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojo-
ties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa vai 
zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru 
pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai vēr-
tībai, un peļņa vai zaudējumi, kas rodas 
no šo vērtspapīru atsavināšanas, tiek 
iekļauti visaptverošo ienākumu pārskata 
postenī “Neto peļņa / (zaudējumi) no 
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos”. Savukārt saņemtie un / vai 
uzkrātie procentu ienākumi tiek iekļauti 
visaptverošo ienākumu pārskatā kā 
procentu ienākumi no parāda vērtspa-
pīriem, izmantojot efektīvo procentu 
metodi, bet saņemtās dividendes, ja 
tiesības uz maksājumu ir pierādītas, tiek 
iekļautas visaptverošo ienākumu pārska-
tā kā “dividenžu ienākumi”.

l) Pārdošanai pārņemtie aktīvi
Pārdošanai pārņemtie aktīvi ir nekus-
tamais īpašums, ko koncerns / banka ir 
pārņēmusi pārdošanai kā neatmaksāto 
kredītu nodrošinājumu. Pārdošanai 
pārņemtie aktīvi tiek novērtēti zemākajā 
no pašizmaksas un neto realizācijas vēr-
tības. Neto realizācijas vērtība ir aplēstā 
pārdošanas cena parastās uzņēmējdar-
bības ietvaros, atskaitot aplēstās izmak-
sas, kas nepieciešamas, lai tos pārdotu.

m) Finanšu noma, kur banka 
ir iznomātājs
No finanšu nomas līgumiem izrieto-
šās 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 neat-
maksātās summas.
Maksājumi, kas izriet no aktīvu nomas, 
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos visa 
nomas līguma laikā, izmantojot lineāro 
metodi.

n) Atvasinātie finanšu instrumenti
Koncerns un banka ikdienas uzņēmēj-
darbībā izmanto atvasinātos finanšu ins-
trumentus – valūtas mijmaiņas līgumus, 

biržas vērtspapīru un ārvalstu valūtas 
nākotnes līgumus, kā arī ārpusbiržas 
valūtas maiņas nākotnes līgumus.
Iegādātie atvasinātie finanšu instrumenti 
tiek atzīti pēc iegādes cenas un atzī-
šanas dienā un turpmāk pārvērtēti to 
patiesajā vērtībā un atspoguļoti atseviš-
ķā finanšu stāvokļa pārskata postenī 
“Atvasinātie līgumi” attiecīgi gan aktī-
vos, gan saistībās. Patiesā vērtība tiek 
noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai 
diskontētās naudas plūsmas modeļiem. 
Atvasināto finanšu instrumentu pārvēr-
tēšanas rezultātā radusies peļņa vai zau-
dējumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskata postenī “Neto peļņa / (zaudē-
jumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem 
finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā 
vai zaudējumos”.

o) Ārpusbilances finanšu darījumi
Ikdienas komercdarbībā koncerns un 
banka ir iesaistīta ārpusbilances finan-
šu darījumos, kas saistīti ar kredītu un 
kredītlīniju piešķiršanu, garantiju un 
galvojumu izsniegšanu, kā arī 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 kā 
ārpusbilances saistības attiecīgo līgumu 
noslēgšanas brīdī. Uzkrājumu veido-
šanas principi ārpusbilances finanšu 
darījumiem ir atbilstoši p) skaidrojumā 
aprakstītajiem uzkrājumu veidošanas 
principiem nedrošiem parādiem.

p) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad koncernam ir 
pašreizējs pienākums (juridisks vai prak-
ses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes 
notikums, un pastāv varbūtība, ka šo 
saistību izpildei būs nepieciešama eko-
nomiskos labumus ietverošu resursu aiz-
plūšana 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 efektīvo likmi, kas at-
spoguļo 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, koncerna un bankas 
vadībai noteikto monitoringa pasāku-
mu 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 atseviš-
ķi ir objektīvi pierādījumi par vērtības 
samazināšanos, ņemot vērā aizņēmēja 
finanšu stāvokli, kredīta nodrošinājuma 
vērtību un kredītlīguma nosacījumu 
ievērošanu.

Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti pastāvo-
šiem kredītu zaudējumiem, kā arī zaudē-
jumiem 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, kā arī 
vispārējos ekonomiskos un tirgus aps-
tākļus un notikumus, kas notikuši pirms 
pārskata perioda beigām, bet kas varētu 
negatīvi ietekmēt nākotnes naudas plūs-
mas, kuras paredzētas kredītu atmaksai. 
Izstrādātā metodika dod iespēju katru 
kredītu grupu ar līdzīgiem raksturlielu-
miem saistīt ar pagātnes zaudējumu 
pieredzes informāciju un atbilstošiem 
tirgus datiem, kas atspoguļo pašreizējos 
apstākļus.
 
Atzīstot parādu par nedrošu, tam tiek 
izveidoti uzkrājumi novērtētās neatgūs-
tamās summas apmērā. Uzkrājumu 
apjoms tiek noteikts atbilstoši nākotnes 
naudas plūsmas tagadnes vērtībai, 
ņemot vērā būtiskus faktorus, kas ietver 
ne tikai koncerna un bankas iepriekšējo 
pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un 
uzkrājumu veidošanā, vadībai zināmos 
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kredītportfelim piemītošos riskus, nelab-
vēlīgus apstākļus, kas varētu ietekmēt 
aizņēmēju spēju atmaksāt to parādus, 
ķīlas vērtību un esošos ekonomiskos 
apstākļus, bet arī citus būtiskus faktorus, 
kas ietekmē izsniegto kredītu atmak-
su un ķīlu vērtību. Faktiskie kredītu 
zaudējumi var atšķirties no to pašreizē-
jām 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 uzkrāju-
mu lielumu.

Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārska-
tīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas ne-
pieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu, 
attiecīgās izmaiņas uzkrājumu apjomā 
tiek atspoguļotas pārskata perioda vis-
aptverošo ienākumu pārskatā. Koncerna 
un bankas vadība, pamatojoties uz tai 
pieejamo informāciju un zināmajiem 
faktiem, ir piesardzīgi izvērtējusi iespē-
jamos kredītu zaudējumus un uzskata, 
ka šajos finanšu pārskatos atspoguļo-
tie uzkrājumi nedrošiem parādiem ir        
pietiekami.

Ja izsniegtos kredītus nav iespējams at-
gūt, tos noraksta ārpusbilances kontos, 
vienlaicīgi samazinot uzkrājumu apjomu 
nedrošiem parādiem. Kredīti netiek 
norakstīti, kamēr nav veikti visi nepiecie-
šamie juridiskie pasākumi un noteikts 
zaudējumu galīgais apjoms.

Koncerns / banka regulāri izvērtē, vai pa-
stāv objektīvi pierādījumi tam, ka finanšu 
aktīvu vai aktīvu grupas vērtība būtu 
samazinājusies. Kā objektīvi pierādījumi 
pārdošanai pieejamo finanšu instrumen-
tu nozīmīgam un ilgstošam vērtības sa-
mazinājumam, pēc koncerna un bankas 
vadības aplēsēm, ir patiesās vērtības 

kritums vairāk nekā par 20% no iegādes 
vērtības vai ja tas ilgst vismaz vienu 
finanšu gadu. Pastāvot šādiem pierā-
dījumiem, kopējos zaudējumus, kurus 
veido atšķirība starp iegādes izmaksām 
un pašreizējo patieso vērtību, atskaitot 
iepriekš visaptverošo ienākumu pārskatā 
atzītos zaudējumus no vērtības sama-
zināšanās, pārklasificē no pašu kapitāla  
uz visaptverošo ienākumu pārskatu. 

Zaudējumus no vērtības samazināša-
nās, kas atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskatā, neatceļ, izmantojot peļņu vai 
zaudējumus, vienīgi tad, ja turpmākajos 
periodos finanšu instrumentu patiesā 
vērtība pieaug un šo pieaugumu var ob-
jektīvi attiecināt uz kādu notikumu, kurš 
ir noticis pēc zaudējumu no vērtības 
samazināšanas atzīšanas visaptverošo 
ienākumu pārskatā, šos zaudējumus 
atceļ, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

q) Nemateriālie aktīvi 
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais 
programmnodrošinājums, kas nav da-
tortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un 
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amor-
tizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā 
vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas 
laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nemateriālajiem aktīviem koncerns un 
banka ir piemērojuši nolietojuma gada 
likmes no 5% līdz 20%.

r) Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes 
vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais 
nolietojums. Nolietojums tiek aprēķināts 
visā pamatlīdzekļu lietderīgās izmanto-
šanas laikā, izmantojot lineāro metodi. 
Pamatlīdzekļiem un nomātā īpašuma 
uzlabojumiem to celtniecības vai sa-
gatavošanas laikā nolietojums netiek 
aprēķināts. Zemes vērtība nav pakļauta 
nolietojuma aprēķinam.

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

s) Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme un 
ēkas, nepabeigto ieguldījuma īpašuma 
attīstības projekta izmaksas, kuras kon-
cerns un banka neizmanto savām vaja-
dzībām un kuras tiek turētas ar galveno 
mērķi gūt nomas un īres ienākumus, kā 
arī gūt peļņu no to vērtības palielināša-
nās. Šādi ieguldījumi tiek klasificēti kā 
ieguldījumu īpašumi, un to uzskaite tiek 
veikta pēc izmaksu modeļa. Ieguldīju-
mu īpašumus atzīst bilancē pēc iegādes 
vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. 
Ieguldījumu īpašumu gada nolietojuma 
likme ir 5%.

t) Darbinieku materiālie labumi
Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, 
ieskaitot atalgojumu, valsts sociālās ap-
drošināšanas iemaksas, prēmijas un pa-
balsti, dzīvības apdrošināšanas prēmijas 
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu 
pārskatā administratīvajos izdevumos 
pakalpojumu sniegšanas periodā. 

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu 
apmaksai tiek aprēķināti, summējot 
katra koncerna vai bankas darbinieka 
neizmantoto atvaļinājumu darba dienu 
skaitu, kas reizināts ar dienas vidējo 
izpeļņu atvaļinājuma apmaksai saskaņā 
ar Latvijas Republikas Darba likumu, un 
pieskaitot darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas.

u) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu 
likumdošanas prasībām uzņēmumu 
ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 15% 
apmērā no attiecīgajā nodokļu perio-
dā gūtajiem ar nodokli apliekamajiem 
ienākumiem.

Atliktie nodokļi, kas radušies no īslai-
cīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus 
posteņus nodokļu deklarācijās un 
šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināti, 
izmantojot saistību metodi. Atliktie 

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%

nodokļi attiecas uz nākotnē iespēja-
mām 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 pieeja-
mo finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kā arī 
uz nākamajiem gadiem pārnestajiem 
nodokļu un vērtspapīru pārdošanas 
zaudējumiem. Nosakot atzīstamā atliktā 
nodokļa aktīva apmēru, vadībai jāpama-
tojas uz būtiskiem spriedumiem, ņemot 
vērā attiecīgo iespējamo laika periodu 
un nākotnē gūstamā ar nodokli aplieka-
mā ienākuma apmēru, kā arī nākotnes 
nodokļu plānošanas stratēģiju.

v) Nefinanšu aktīvu 
vērtības samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvēr-
tēts, vai pastāv pazīmes, kas norāda 
uz iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība 
ir samazinājusies, vai biežāk, ja notiek 
izmaiņas vai citi notikumi, kam var 
sekot nefinanšu aktīvu vērtības sama-
zināšanās. Ja tiek konstatētas minētās 
pazīmes, tiek noteikta nefinanšu 
aktīva atgūstamā vērtība. Aktīva uz-
skaites 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.

Nefinanšu aktīviem novērtējums tiek 
veikts uz katru pārskata datumu, lai 
noteiktu, vai ir kādas pazīmes, kas 
liecinātu, ka agrāk atzītie zaudējumi, kas 
saistīti ar vērtības samazinājumu, ir ma-
zinājušies 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.

w) Nauda un tās ekvivalenti
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek 
uzskatīts skaidras naudas atlikums 
bankas kasē, prasības uz pieprasījumu 
un prasības ar līgumā noteikto sākot-
nējo termiņu līdz trīs mēnešiem pret 
centrālajām bankām un citām kredīties-
tādēm. 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.
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3. Pielikums
Procentu ienākumi un izdevumi

LVL ’000

Procentu ienākumi 

koncerns
01.01.2011.–
31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–
31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–
31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–
31.12.2010.

no kredītiem 23,539 26,243 23,235 26,187

kuriem netika izveidoti uzkrājumi 20,070 18,923 19,763 18,867

kuriem tika izveidoti uzkrājumi 3,469 7,320 3,472 7,320

no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 12,756 9,087 12,753 9,087

patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 345 18 342 18

pārdošanai pieejamajiem 5,769 5,204 5,769 5,204

līdz termiņa beigām turamiem 6,460 2,865 6,460 2,865

kuriem netika izveidoti uzkrājumi 6,388 2,865 6,388 2,865

kuriem tika izveidoti uzkrājumi 72 - 72 -

kredīti un debitoru parādi 182 1,000 182 1,000

kuriem netika izveidoti uzkrājumi 182 963 182 963

kuriem tika izveidoti uzkrājumi - 37 - 37

no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 1,742 1,034 1,732 1,034

pārējie procentu ienākumi 5 67 5 67

Procentu ienākumi kopā 38,042 36,431 37,725 36,375

Procentu izdevumi 

par nebanku noguldījumiem 9,269 13,400 9,281 13,400

par subordinētajiem depozītiem 1,407 1,759 1,407 1,759

par emitētajiem parāda vērtspapīriem 1,957 1,501 1,959 1,501

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 143 67 17 25

pārējie procentu izdevumi 2,902 2,123 2,902 2,123

Procentu izdevumi kopā 15,678 18,850 15,566 18,808

LVL ’000

Komisijas naudas ienākumi

koncerns
01.01.2011.–
31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–
31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–
31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–
31.12.2010.

par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā 14,243 12,221 14,243 12,221

par maksājumu karšu apstrādi 3,995 3,195 3,995 3,195

par servisa pakalpojumiem klientiem 2,878 2,468 2,878 2,468

par brokeru operācijām 2,343 2,175 363 310

par trasta operācijām 1,127 926 513 397

par dokumentārajām operācijām 531 401 531 401

pārējie komisijas naudas ienākumi 1,003 1,490 998 1,154

Komisijas naudas ienākumi kopā 26,120 22,876 23,521 20,146

Komisijas naudas izdevumi 

par korespondentbanku pakalpojumiem 1,868 2,085 1,868 2,085

par maksājumu kartēm 1,124 888 1,124 888

pārējie komisijas naudas izdevumi 426 268 2 6

Komisijas naudas izdevumi kopā 3,418 3,241 2,994 2,979

4. Pielikums
Komisijas naudas ienākumi un izdevumi
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LVL ’000

Pārējie ienākumi

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

ienākumi no pārdošanai pārņemto aktīvu realizācijas 6,284 3,083 53 171

citi radniecīgo un saistīto uzņēmumu produktu pārdošanas ienākumi 1,690 336 - -

saņemtās soda naudas 689 788 689 788

ienākumi no radniecīgo uzņēmumu pārdošanas 464 391 - -

ienākumi no nomas 176 22 23 21

ienākumi no pakalpojumu pārdošanas radniecīgiem 
un saistītiem uzņēmumiem - - 440 312

citi parastie ienākumi 190 148 144 148

Pārējie ienākumi kopā 9,493 4,768 1,349 1,440

Pārējie izdevumi 

pārdošanai pārņemto aktīvu realizācijas izdevumi 5,956 3,182 252 214

izdevumi par klientu piesaisti 1,748 992 4,419 2,036

citi saistīto uzņēmumu produktu realizācijas izdevumi 1,155 126 - -

biedru naudas 308 284 283 249

Pārējie izdevumi kopā 9,167 4,584 4,954 2,499

6. Pielikums

Pārējie pamatdarbības ienākumi un izdevumi

5. Pielikums

Neto peļņa / zaudējumi no darījumiem ar finanšu aktīviem 
LVL ’000

Darījumu ar patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
instrumentiem ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos rezultāts

koncerns
01.01.2011.–
31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–
31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–
31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–
31.12.2010.

(Zaudējumi) / peļņa no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu instrumentu 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas (246) 1,029 (198) 1,029

atvasinātie līgumi 44 1,008 44 1,008

Vērtspapīri (290) 21 (242) 21

(Zaudējumi) / peļņa no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu instrumentu 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības (5,400) 11,560 (5,400) 11,560

atvasinātie līgumi (5,767) 11,044 (5,767) 11,044

Vērtspapīri 367 516 367 516

Neto (zaudējumi) / peļņa no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu instrumentiem 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (5,646) 12,589 (5,598) 12,589

Darījumu ar pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem rezultāts

peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 1,827 418 1,827 418

Neto realizēta peļņa no pārdošanai pieejamajiem finanšu instrumentiem 1,827 418 1,827 418

Darījumu rezultāts ar amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu instrumentiem

peļņa / (zaudējumi) no kredīti un debitoru parādi portfeļa vērtspapīru pārdošanas 2 (1,823) 2 (1,823)

peļņa / (zaudējumi) no līdz termiņa beigām turamo vērtspapīru pārdošanas 9,478 - 9,478 -

Neto realizētā peļņa / (zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtēto finanšu instrumentu pārdošanas 9,480 (1,823) 9,480 (1,823)

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezultāts

peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 15,780 8,224 15,833 8,168

peļņa / (zaudējumi) no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas 5,130 (9,377) 5,130 (9,377)

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 20,910 (1,153) 20,963 (1,209)

Pārskata periodā ir atzīta peļņa no līdz 
termiņa beigām turēto finanšu ins-
trumentu portfelī iekļauto ASV Valsts 
Kases ilgtermiņa obligāciju pārdošanas 
9,5 miljonu latu apjomā. Minēto finanšu 
aktīvu pārdošanu banka veica, izvērtējot 
savas iespējas izpildīt minimālā kapitāla 
papildu prasības, kuras bankai atbilstoši 
FKTK 2011. gada 1. aprīlī izdotajiem 
noteikumiem bija jāsāk pildīt sākot 
ar 2011. gada 30. septembri. Līdzšinējo 
8% vietā bankai ir noteikta minimālā 
kapitāla papildu prasība 12,30% apmērā. 
Bankas vadība izskatīja arī citas iepriekš 
minēto papildu prasību izpildes iespējas, 
tomēr bankas vadība atzīst, ka tik ierobe-
žotā laika periodā nebija iespējams veikt 
papildu akciju emisiju, un uzskata, ka 
pieņemtais lēmums attiecībā uz iepriekš 
minēto finanšu aktīvu pārdošanu ir bijis 
nepieciešams, lai banka spētu izpildīt 
iepriekš minētās FKTK prasības noteik-
tajā laikā. Tā rezultātā bankas vadība ir 
secinājusi, ka šāda ASV Valsts Kases 
ilgtermiņa obligāciju pārdošana attieci-

nāma uz atsevišķu vienreizēju notikumu, 
kas bijis ārpus bankas kontroles un nav 
bijis paredzams. Līdz ar to pārējais ban-
kas līdz termiņa beigām turēto finanšu 
instrumentu portfelis ir saglabājams.

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezul-
tātu galvenokārt veido starpība starp 
valūtas pirkšanas un pārdošanas kursu. 
2011. gada peļņas pieaugums no valūtas 
maiņas ir skaidrojams ar ievērojamo 
klientu darījumu apjoma pieaugumu.

Koncerns / banka valūtas risku pārvalda 
ar limitu palīdzību, kas noteikti Limitu po-
litikā. 2011. gada 31. decembrī visi limiti 
tika ievēroti. Valūtas riska ierobežošanai 
koncerns / banka izmanto nākotnes 
valūtas maiņas līgumus, tādējādi, lai ob-
jektīvi novērtētu ārvalstu valūtas pozīciju 
pārvērtēšanas rezultātu, ir jāanalizē neto 
peļņa / (zaudējumi) no koncerna / bankas 
atvasināto līgumu pārvērtēšanas, tirdz-
niecības, kā arī ārvalstu valūtas pozīciju 
pārvērtēšanas. 
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7. Pielikums
Uzkrājumi nedrošiem parādiem 

koncerna uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 
par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim: 

Pārskata periodā ir stabilizējusies kredītņēmēju spēja atmaksāt kredītus līgumā 
noteiktajos termiņos, tāpēc 2011. gadā vairs nav vērojama tik strauja kredītu 
atgūstamās vērtības samazināšanās kā iepriekš.

LVL ’000

Hipotekārie  
kredīti

Biznesa 
kredīti

patēriņa  
kredīti

pārējie 
kredīti

pārdošanai pieejamo 
vērtspapīru portfeļa 

uzkrātie ienākumi

Līdz termiņa 
beigām turamie 

vērtspapīri

kredīti 
un debitoru 

parādi portfeļa 
vērtspapīri

pārējie 
aktīvi kopā 

individuālie uzkrājumi 2,417 17,842 26 - 64 78 1,202 605 22,234

portfeļa uzkrājumi 44,242 129 210 568 - - - - 45,149

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā 46,659 17,971 236 568 64 78 1,202 605 67,383

uzkrājumu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā 14,485 502 56 1,269 50 887 - (258) 16,991

norakstīto aktīvu atgūšana / aktīvu norakstīšanas (izdevumi) pārskata periodā - - - - - - - 93 93

uzkrājumu palielinājums pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā 3 5 - - 6 7 - - 21

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (18,190) (4,125) (229) (546) - - (1,202) (70) (24,362)

individuālie uzkrājumi 1,570 14,190 - 694 120 972 - 370 17,916

portfeļa uzkrājumi 41,387 163 63 597 - - - - 42,210

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās 42,957 14,353 63 1,291 120 972 - 370 60,126

LVL ’000

Hipotekārie  
kredīti

Biznesa 
kredīti

patēriņa  
kredīti

pārējie 
kredīti

pārdošanai pieejamo 
vērtspapīru portfeļa 

uzkrātie ienākumi

Līdz termiņa 
beigām turamie 

vērtspapīri

kredīti 
un debitoru 

parādi portfeļa 
vērtspapīri

pārējie 
aktīvi kopā

individuālie uzkrājumi 2,417 17,842 26 - 64 78 1,202 605 22,234

portfeļa uzkrājumi 44,242 129 210 568 - - - - 45,149

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā 46,659 17,971 236 568 64 78 1,202 605 67,383

uzkrājumu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā 14,485 676 56 1,269 50 887 - (285) 17,138

norakstīto aktīvu atgūšana / aktīvu norakstīšanas (izdevumi) pārskata periodā - - - - - - - 93 93

uzkrājumu palielinājums pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā 3 5 - - 6 7 - - 21

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (18,190) (4,125) (229) (546) - - (1,202) (70) (24,362)

individuālie uzkrājumi 1,570 14,364 - 694 120 972 - 343 18,063

portfeļa uzkrājumi 41,387 163 63 597 - - - - 42,210

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās 42,957 14,527 63 1,291 120 972 - 343 60,273

Bankas uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 
par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim: 
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koncerna un bankas uzkrājumu nedrošiem parādiem 
veidošanas rezultāts 2010. gadā:

LVL ’000

Hipotekārie 
kredīti

Biznesa 
kredīti

patēriņa 
kredīti

pārējie 
kredīti

patiesajā vērtībā
vērtēto vērtspapīru

portfeļa uzkrātie
ienākumi

pārdošanai pieejamo 
vērtspapīru portfeļa 

uzkrātie ienākumi

Līdz termiņa
beigām turamie

vērtspapīri

kredīti un 
debitoru 

parādi portfeļa 
vērtspapīri

pārējie 
aktīvi kopā 

individuālie uzkrājumi 920 11,028 30 594 2 191 - 4,013 338 17,116

portfeļa uzkrājumi 31,960 - 230 1,674 - - - - - 33,864

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā 32,880 11,028 260 2,268 2 191 - 4,013 338 50,980

uzkrājumu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā 14,824 13,035 200 818 (2) (150) 78 (120) 234 28,917

norakstīto aktīvu atgūšana / aktīvu norakstīšanas 
(izdevumi) pārskata periodā - - - - - - - - 33 33

uzkrājumu palielinājums valūtas kursa svārstību rezultātā 34 - - - - 23 - 73 - 130

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā
aktīvu norakstīšanas rezultātā (1,079) (6,092) (224) (2,518) - - - (2,764) - (12,677)

individuālie uzkrājumi  2,417 17,842 26 - - 64 78 1,202 605 22,234

portfeļa uzkrājumi 44,242 129 210 568 - - - - - 45,149

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās 46,659 17,971 236 568 - 64 78 1,202 605 67,383

Pārskata perioda beigās tika kavēti kredītu maksājumi (skatīt 17. pielikumu) 
un vērtspapīru kuponu izmaksas 49 (149) tūkstošu latu apmērā. Citi koncerna 
un bankas finanšu aktīvi un saistības netika kavēti.

8. Pielikums
Uzkrājumi pārējiem aktīviem
Koncerna un bankas vadība ir noteikusi nefinanšu aktīvu pārdošanai pārņemto 
nekustamo īpašumu patieso vērtību, pamatojoties uz paredzamo diskontētās 
nākotnes naudas plūsmu no īpašumu realizācijas, kā arī veikusi citu nefinanšu 
aktīvu, t.sk. ieguldījumu meitasuzņēmumos, novērtēšanu, kā rezultātā kon-
statētas iepriekš atzītā vērtības samazinājuma izmaiņas. Balstoties uz veikto 
analīzi, 2011. gadā un 2010. gadā koncerns un banka ir atzinuši vērtības samazi-
nājumu nefinanšu aktīviem.

LVL ’000

Aktīvu veids

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi 1,260 2,532 23 78

avansa maksājumi ieguldījumu īpašuma iegādei - 335 - -

ieguldījumi meitasuzņēmumos - - (378) 754

Kopā vērtības samazinājuma korekcija 1,260 2,867 (355) 832

koncerna un bankas nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās 
rezultāts 2011. gadā un 2010. gadā:
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9. Pielikums

Administratīvie izdevumi

koncerns
31.12.2011.

skaits

koncerns
31.12.2010.

skaits

Banka
31.12.2011.

skaits

Banka
31.12.2010.

skaits

Vadība 15 15 10 10

pārvalžu un nodaļu vadītāji 96 96 79 85

pārējie darbinieki 438 408 394 397

Kopā  perioda beigās 549 519 483 474

koncerna un bankas darbinieku skaits 2011. gada
un 2010. gada beigās: 

10. Pielikums

Nodokļi
LVL ’000

Veids

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

personāla atalgojums 16,249 12,894 14,285 11,943

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3,767 3,141 3,357 2,918

telpu nomas un uzturēšanas izdevumi 1,784 1,498 1,370 1,224

it sistēmu apkalpošanas izdevumi 1,693 1,229 1,658 1,220

padomei un valdei izmaksātais atalgojums 1,160 996 849 813

reklāmas un mārketinga izdevumi 1,115 476 1,041 452

Citi personāla izdevumi 476 530 359 465

sakaru izdevumi 348 486 399 418

Citi nodokļi 280 296 125 126

nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 310 302 91 110

Ziedojumi 24 - 24 -

Citi administratīvie izdevumi 943 646 523 497

Administratīvie izdevumi kopā 28,149 22,494 24,081 20,186

2011. gadā vidējais koncernā un bankā strādājošo darbinieku 
skaits (pilna laika ekvivalents) bija 530 (514) un 470 (473).

LVL ’000

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 21,988 (8,262) 22,340 (7,827)

koncerna peļņas korekcija uzņēmumu ienākuma nodoklim 1,465 (1,565) - -

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 3,330 (1,474) 3,351 (1,174)

pastāvīgās atšķirības 100 537 (273) 67

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu 3,430 (937) 3,078 (1,107)

iepriekšējā gada atliktā nodokļa korekcija 39 204 39 197

ārvalstīs samaksāts 117 30 117 30

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 3,586 (703) 3,234 (880)

atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:
LVL ’000

koncerns
31.12.2011.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

koncerns
31.12.2010.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

Banka
31.12.2011.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

Banka
31.12.2010.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā 
un nodokļu vajadzībām starpība 4,943 4,674 3,604 4,497

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (2,917) 2,135 (2,917) 2,135

atvasināto finanšu instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana 5,220 (2,925) 5,397 (2,127)

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana un atvaļinājuma rezerve (3,399) 1,023 (1,463) 1,023

atliktā nodokļa aktīvs no koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem (2,235) (2,235) - -

nodokļu zaudējumi (28,832) (40,766) (27,012) (43,646)

neatzītais nodokļa aktīvs 5,888 - - -

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze (21,332) (38,094) (22,391) (38,118)

nodokļa likme 15% 15% 15% 15%

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

(3,386)
186

(5,736)
21

(3,359)
-

(5,718)
-
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Pēc koncerna un bankas vadības uzskatiem, pastāv pamatota pārliecība, ka nā-
kamo periodu apliekamā peļņa būs pietiekama, lai atgūtu atzītās atliktā nodokļa 
prasības pilnā apjomā taksācijas periodos, kas sekos pārskata gadam.

LVL ’000

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
 pārskata perioda sākumā

(5,736)
21

(5,458)
22

(5,718)
-

(5,079)
-

palielinājums / (samazinājums), kas iekļauts peļņā vai zaudējumos 3,234 (754) 3,078 (1,107)

(samazinājums) / palielinājums, kas attiecināts uz pārvērtēšanas rezervi pašu kapitālā (758) 305 (758) 305

korekcija par iepriekšējiem periodiem 39 170 39 163

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

(3,386)
186

(5,736)
21

(3,359)
-

(5,718)
-

koncerna un bankas samaksātie nodokļi:
LVL ’000

Nodokļa veids

koncerns
01.01.2011.–

31.12.2011.

koncerns
01.01.2010.–

31.12.2010.

Banka
01.01.2011.–

31.12.2011.

Banka
01.01.2010.–

31.12.2010.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 4,689 3,937 4,279 3,694

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2,951 3,042 2,661 2,873

nekustamā īpašuma nodoklis 230 197 124 126

uzņēmumu ienākuma nodoklis 175 262 - 250

pievienotās vērtības nodoklis 125 27 4 17

riska valsts nodeva 1 1 1 1

Kopā 8,171 7,466 7,069 6,961

11. Pielikums
Finanšu un nefinanšu instrumentu klasifikācija

Koncerna finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2011. gada 31. decembrī:
LVL `000

Aktīvi

patiesajā vērtībā 
vērtētie ar 

atspoguļojumu
peļņā vai 

zaudējumos
pārdošanai 

pieejamie

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie

amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

vērtētie kopā

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - 143,663 143,663

prasības pret kredītiestādēm - - - 518,881 518,881

parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu - 370,744 166,778 - 537,522

akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 753 2,262 - - 3,015

atvasinātie līgumi 8,169 - - - 8,169

kredīti un debitoru parādi - - - 469,424 469,424

Finanšu aktīvi 8,922 373,006 166,778 1,131,968 1,680,674

nefinanšu aktīvi - - - - 97,625

Kopā aktīvi 8,922 373,006 166,778 1,131,968 1,778,299

Saistības 

saistības pret kredītiestādēm - - - 10,946 10,946

atvasinātie līgumi 141 - - - 141

noguldījumi - - - 1,595,438 1,595,438

Emitētie vērtspapīri - - - 51,507 51,507

subordinētie depozīti - - - 21,662 21,662

Finanšu saistības kopā 141 - - 1,679,553 1,679,694

nefinanšu saistības - - - - 13,402

kapitāls un rezerves - - - - 85,203

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 141 - - 1,679,553 1,778,299
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koncerna finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2010. gada 31. decembrī:
LVL `000

Aktīvi

patiesajā vērtībā
vērtētie ar 

atspoguļojumu
peļņā vai

zaudējumos
pārdošanai

pieejamie

Līdz
termiņa
beigām
turamie

amortizētajā
iegādes
vērtībā 

vērtētie kopā

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - 82,120 82,120

prasības pret kredītiestādēm - - - 325,352 325,352

parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 19,367 166,431 155,112 11,061 351,971

akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 674 2,226 - - 2,900

atvasinātie līgumi 3,331 - - - 3,331

kredīti un debitoru parādi - - - 517,811 517,811

Finanšu aktīvi 23,372 168,657 155,112 936,344 1,283,485

nefinanšu aktīvi - - - - 84,042

Kopā aktīvi 23,372 168,657 155,112 936,344 1,367,527

Saistības

saistības pret kredītiestādēm - - - 5,408 5,408

atvasinātie līgumi 226 - - - 226

noguldījumi - - - 1,236,791 1,236,791

Emitētie vērtspapīri - - - 22,921 22,921

subordinētie depozīti - - - 23,962 23,962

Finanšu saistības kopā 226 - - 1,289,082 1,289,308

nefinanšu saistības - - - - 7,273

kapitāls un rezerves - - - - 70,946

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 226 - - 1,289,082 1,367,527

Bankas finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2011. gada 31. decembrī:
LVL `000

Aktīvi

patiesajā vērtībā 
vērtētie ar 

atspoguļojumu 
peļņā vai 

zaudējumos
pārdošanai 

pieejamie

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie

amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

vērtētie kopā

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - 143,663 143,663

prasības pret kredītiestādēm - - - 518,472 518,472

parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu - 370,744 166,778 - 537,522

akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 753 2,262 - - 3,015

atvasinātie līgumi 8,169 - - - 8,169

kredīti un debitoru parādi - - - 470,603 470,603

Finanšu aktīvi 8,922 373,006 166,778 1,132,738 1,681,444

nefinanšu aktīvi - - - - 107,717

Kopā aktīvi 8,922 373,006 166,778 1,132,738 1,789,161

Saistības 

saistības pret kredītiestādēm - - - 8,478 8,478

atvasinātie līgumi 141 - - - 141

noguldījumi - - - 1,603,143 1,603,143

Emitētie vērtspapīri - - - 56,258 56,258

subordinētie depozīti - - - 21,662 21,662

Finanšu saistības kopā 141 - - 1,689,541 1,689,682

nefinanšu saistības - - - - 9,305

kapitāls un rezerves - - - - 90,174

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 141 - - 1,689,541 1,789,161
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LVL `000

Aktīvi

patiesajā vērtībā
vērtētie ar 

atspoguļojumu
peļņā vai

zaudējumos
pārdošanai

pieejamie

Līdz
termiņa
beigām
turamie

 amortizētajā
iegādes 
vērtībā 

vērtētie kopā

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - 82,120 82,120

prasības pret kredītiestādēm - - - 325,326 325,326

parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 19,367 166,431 155,112 11,061 351,971

akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu 674 2,226 - - 2,900

atvasinātie līgumi 3,331 - - - 3,331

kredīti un debitoru parādi - - - 517,500 517,500

Finanšu aktīvi 23,372 168,657 155,112 936,007 1,283,148

nefinanšu aktīvi - - - - 95,417

Kopā aktīvi 23,372 168,657 155,112 936,007 1,378,565

Saistības 

saistības pret kredītiestādēm - - - 2,456 2,456

atvasinātie līgumi 226 - - - 226

noguldījumi - - - 1,248,190 1,248,190

Emitētie vērtspapīri - - - 22,921 22,921

subordinētie depozīti - - - 23,962 23,962

Finanšu saistības kopā 226 - - 1,297,529 1,297,755

nefinanšu saistības - - - - 5,433

kapitāls un rezerves - - - - 75,377

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 226 - - 1,297,529 1,378,565

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

12. Pielikums
Kase un prasības pret Latvijas Banku

LVL ’000

koncerns / banka
31.12.2011.

koncerns / banka
31.12.2010.

kase 6,038 3,551

prasības pret Latvijas Banku 137,625 78,569

Kase un prasības pret centrālajām bankām kopā 143,663 82,120

Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes lēmumu kredītiestādēm ir jānodrošina ob-
ligāto rezervju prasību izpilde. 2011. gada 31. decembrī Latvijas Bankas noteiktās 
obligāto rezervju prasības apmērs saistībām ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku 
par 2 gadiem bija 3% (3%), pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām 5% (5%). 
2011. gada 31. decembrī koncerns un banka bija izpildījuši šīs prasības.

Koncerna un bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija šādās ES un 
OECD reģiona kredītiestādēs: JPMorgan Chase Bank, N.A. 69 (138) miljoni latu, 
Euroclear Bank SA / NV 66 (0) miljoni latu, Credit Suisse 63 (3) miljoni latu, Nordea 
Bank Finland Plc 60 (1) miljoni latu, Bank of Montreal 42 (29) miljoni latu un UBS AG 
39 (6) miljoni latu.

13. Pielikums
Prasības pret kredītiestādēm
2011. gada 31. decembrī banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 27 (29) 
ES un OECD reģiona valstīs reģistrētām kredītiestādēm, 7 (6) Latvijā reģistrētām 
kredītiestādēm un 19 (20) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.

koncerna prasības pret kredītiestādēm 2011. gada 31. decembrī dalījumā 
pa reģioniem un pēc prasību veida:

LVL ’000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās 

Es valstīs

 pārējā 
OECD 

reģionā
Citās 

valstīs kopā

korespondentkontu atlikumi 534 183,567 3,275 162,416 35,567 385,359

Diennakts noguldījumi - - - - - -

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 534 183,567 3,275 162,416 35,567 385,359

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti - 7,239 - 10,880 - 18,119

termiņnoguldījumi - 29,924 67,234 - 5,102 102,260

Citas prasības - - - - 13,143 13,143

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm - 37,163 67,234 10,880 18,245 133,522

Prasības pret kredītiestādēm kopā 534 220,730 70,509 173,296 53,812 518,881
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LVL ‘000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Latvijā 
EMs

valstīs
pārējās

Es valstīs

 pārējā
OECD

reģionā
Citās 

valstīs kopā

korespondentkontu atlikumi 295 18,386 1,475 41,027 14,049 75,232

Diennakts noguldījumi - 72,433 - 107,001 28 179,462

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 295 90,819 1,475 148,028 14,077 254,694

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti - 13,901 3,042 - - 16,943

termiņnoguldījumi - - 41,442 - - 41,442

Citas prasības - - - - 12,273 12,273

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm - 13,901 44,484 - 12,273 70,658

Prasības pret kredītiestādēm kopā 295 104,720 45,959 148,028 26,350 325,352

koncerna prasības pret kredītiestādēm 2010. gada 31. decembrī dalījumā 
pa reģioniem un pēc prasību veida: 

Bankas prasības pret kredītiestādēm 2011. gada 31. decembrī dalījumā 
pa reģioniem un pēc prasību veida: 

LVL ‘000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās 

Es valstīs

 pārējā 
OECD 

reģionā
Citās 

valstīs kopā

korespondentkontu atlikumi 500 183,491 3,275 162,416 35,545 385,227

Diennakts noguldījumi - - - - - -

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 500 183,491 3,275 162,416 35,545 385,227

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti - 6,962 - 10,880 - 17,842

termiņnoguldījumi - 29,924 67,234 - 5,102 102,260

Citas prasības - - - - 13,143 13,143

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm - 36,886 67,234 10,880 18,245 133,245

Prasības pret kredītiestādēm kopā 500 220,377 70,509 173,296 53,790 518,472

Bankas prasības pret kredītiestādēm 2010. gada 31. decembrī dalījumā 
pa reģioniem un pēc prasību veida: 

LVL ‘000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Latvijā 
EMs

valstīs
pārējās

Es valstīs

 pārējā
OECD

reģionā
Citās

valstīs kopā

korespondentkontu atlikumi 283 18,386 1,475 41,027 14,035 75,206

Diennakts noguldījumi - 72,433 - 107,001 28 179,462

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 283 90,819 1,475 148,028 14,063 254,668

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti - 13,901 3,042 - - 16,943

termiņnoguldījumi - - 41,442 - - 41,442

Citas prasības - - - - 12,273 12,273

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm - 13,901 44,484 - 12,273 70,658

Prasības pret kredītiestādēm kopā 283 104,720 45,959 148,028 26,336 325,326

koncerns
31.12.2011.

skaits

Banka
31.12.2011.

skaits

koncerns /
banka

31.12.2010.
skaits

Atlikumi virs LVL 25,000,000

pārējās Es valstis 1 1 1

EMs valstis 3 3 2

pārējās OECD reģiona valstis 3 3 1

Atlikumi līdz LVL 25,000,000

pārējās Es valstis 10 10 9

EMs valstis 10 9 13

citas valstis 20 20 18

pārējās OECD reģiona valstis 6 6 8

Latvija 2 2 4

Kopā

pārējās Es valstis 11 11 10

EMs valstis 13 12 15

citas valstis 20 20 18

pārējās OECD reģiona valstis 9 9 9

Latvija 2 2 4

prasību pret kredītiestādēm koncentrācijas risks pa reģioniem:
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14. Pielikums
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

koncerna un bankas īpašumā esošo parāda vērtspapīru sadalījums 
pēc ieguldījuma veida:

LVL ‘000

koncerns / banka
31.12.2011.

koncerns / banka
31.12.2010.

Emitenta veids
pārdošanai 

pieejamie 

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie kopā

patiesajā 
vērtībā 

vērtētie 
pārdošanai 

pieejamie 

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie

kredīti un 
debitoru 

parādi kopā

Latvija

Centrālā valdība - 5,870 5,870 - - - 3,406 3,406

kredītiestādes 15 176 191 - 15 - 176 191

Starptautiskās organizācijas 71,555 26,188 97,743 - 2,373 2,204 - 4,577

ES valstis

Centrālās valdības 55,694 13,215 68,909 8,134 1,429 3,351 - 12,914

kredītiestādes 92,608 3,101 95,709 5,755 755 164 - 6,674

privātuzņēmumi - - - - - - 267 267

Pārējās OECD reģiona valstis 

Centrālās valdības 48,036 15,480 63,516 - 106,985 107,185 - 214,170

kredītiestādes 23,363 2,861 26,224 2,743 - - - 2,743

Valsts uzņēmumi 19,422 5,542 24,964 - - - - -

privātuzņēmumi 2,209 - 2,209 - 13 - - 13

Citas valstis

Centrālās valdības un centrālās bankas 14,175 18,733 32,908 - 5,461 3,423 247 9,131

Vietējās valdības 801 528 1,329 - 457 516 501 1,474

Finanšu palīgsabiedrība 91 - 91 - - - - -

kredītiestādes 23,858 32,299 56,157 2,735 33,682 17,313 5,010 58,740

privātuzņēmumi 18,917 42,785 61,702 - 15,261 20,956 1,454 37,671

Neto parāda vērtspapīri
ar fiksētu ienākumu 370,744 166,778 537,522 19,367 166,431 155,112 11,061 351,971

Kopējais koncerna / bankas parāda vērtspapīru ar fiksētu ienākumu apjoms 
2011. gada 31. decembrī bija 538 (352) miljoni latu. No tiem būtiskāko daļu 88,6% 
apmērā banka ir ieguldījusi vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu (skatīt 
34. pielikumu). Bankai nav ieguldījumi tādu Eiropas valstu (Grieķija, Īrija, Spānija 
un Itālija) centrālo valdību vērtspapīros, kuras joprojām risina savas finansiālās un 
budžeta problēmas, izņemot nebūtisku ieguldījumu Portugāles centrālās valdības 
vērtspapīros 191 tūkstošu latu apmērā. 

Pārskata periodā tika atzīts vērtības samazinājums šādiem vērtspapīriem, 
kas iekļauti pārdošanai pieejamo finanšu instrumentu portfelī: 

trīs citu valstu kredītiestāžu vērtspapīriem 1,014 tūkstošu latu apmērā;•	
vienas Latvijas kredītiestādes vērtspapīram 56 tūkstošu latu apmērā;•	
trīs citu valstu uzņēmumu vērtspapīriem 379 tūkstošu latu apmērā;•	
vienas citas valsts valdības vērtspapīriem 103 tūkstošu latu apmērā.•	

Ņemot vērā iepriekš minēto, bankas vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata 
periodā bija 4% (6,2%). Pārskata periodā bankas kopējie ienākumi no vērtspapīru 
portfeļa sasniedza 16,5 miljonus latu. Papildu informāciju par vērtspapīru darījumu 
rezultātu skatīt 5. pielikumā.

2011. gada 31. decembrī bankai ir biržās nekotēti pārdošanai pieejamie portfeļa 
vērtspapīri: 

0 (6) tūkstoši latu citu valstu uzņēmumu parāda vērtspapīri;•	
1,697 (0) tūkstoši latu starptautisko organizāciju parāda vērtspapīri;•	
27,361 (106,985) tūkstoši latu OECD valstu centrālo valdību parāda vērtspapīri.•	

2011. gada 31. decembrī bankai ir biržās nekotēti līdz termiņa beigām turamie 
vērtspapīri: 

342 (62) tūkstoši latu citu valstu uzņēmumu parāda vērtspapīri;•	
503 (0) tūkstoši latu citu valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri;•	
176 (0) tūkstoši latu Latvijas kredītiestādes parāda vērtspapīri.•	

15. Pielikums
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

koncerna un bankas ieguldījumi akcijās un ieguldījumi fondos:
LVL ’000

koncerns / banka
31.12.2011.

koncerns / banka
31.12.2010.

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
Biržā 

kotētās
Biržā 

nekotētās kopā
Biržā 

kotētās
Biržā 

nekotētās kopā

ieguldījumi Latvijā reģistrētos fondos 277 - 277 324 - 324

Latvijas uzņēmumu akcijas 36 - 36 40 - 40

ārvalstu uzņēmumu akcijas 299 - 299 82 - 82

ārvalstu kredītiestāžu akcijas 141 - 141 66 162 228

Patiesajā vērtībā vērtētās ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 
akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 753 - 753 512 162 674

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

ieguldījumi ārvalstīs reģistrētos fondos - 2,201 2,201 - 2,165 2,165

ārvalstu finanšu palīgsabiedrību akcijas - 61 61 - 61 61

Pārdošanai pieejamajā portfelī iekļautās akcijas un citi vērtspapīri 
ar nefiksētu ienākumu kopā - 2,262 2,262 - 2,226 2,226

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā 753 2,262 3,015 512 2,388 2,900



104

Finanšu pārskati

Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

105

Finanšu pārskati

16. Pielikums
Atvasinātie līgumi
Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo finanšu instru-
mentu 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.

LVL ’000

koncerns / banka koncerns / banka koncerns / banka
31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2010.

nosacītā pamatvērtība patiesā vērtība patiesā vērtība 

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi prasības saistības prasības saistības 

Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi 640 289 44 - - 15

ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi 15,620 5,984 210 136 858 96

Valūtas mijmaiņas darījumi 114,187 73,508 7,915 5 1,451 115

Biržā tirgotie nākotnes valūtas maiņas līgumi - 88,770 - - 1,022 -

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi kopā 130,447 168,551 8,169 141 3,331 226

Atvasinātie līgumi kopā 130,447 168,551 8,169 141 3,331 226

17. Pielikums 

Kredīti klientiem

koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja veida:
LVL ’000

Aizņēmēja veids
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

Citas privātpersonas 384,710 427,114 384,710 427,114

privātuzņēmumi 115,782 122,049 117,135 121,738

Finanšu iestādes 22,461 28,986 22,461 28,986

Bankas darbinieki 5,134 5,096 5,134 5,096

Kredīti kopā 528,087 583,245 529,440 582,934

uzkrājumi nedrošiem parādiem (58,663) (65,434) (58,837) (65,434)

Neto kredīti 469,424 517,811 470,603 517,500

LVL ‘000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

31.12.2011. 31.12.2010.

kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

Hipotekārie 288,485 1,185 321,205 1,021

Biznesa 106,211 314 112,135 932

patēriņa 819 - 1,029 -

pārējie 17,691 - 17,661 -

Kopā kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 413,206 1,499 452,030 1,953

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 78,802 42,527 86,850 51,898

Biznesa 33,854 10,756 43,349 14,021

patēriņa 81 12 296 44

pārējie 2,144 186 720 190

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 114,881 53,481 131,215 66,153

Kopā kredīti, bruto 528,087 54,980 583,245 68,106

uzkrājumi nedrošiem parādiem (58,663) (65,434)

Kopā kredīti, neto 469,424 517,811

koncerna kredītu kvalitātes analīze:

Bankas kredītu kvalitātes analīze:
LVL ‘000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

31.12.2011. 31.12.2010.

kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

kredīti, 
kopā

t.sk. kavētie 
maksājumi

Hipotekārie 288,485 1,185 321,205 1,021

Biznesa 107,217 314 111,862 932

patēriņa 819 - 1,029 -

pārējie 17,691 - 17,623 -

Kopā kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 414,212 1,499 451,719 1,953

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 78,802 42,527 86,850 51,898

Biznesa 34,201 10,756 43,349 14,021

patēriņa 81 12 296 44

pārējie 2,144 186 720 190

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 115,228 53,481 131,215 66,153

Kopā kredīti, bruto 529,440 54,980 582,934 68,106

uzkrājumi nedrošiem parādiem (58,837) (65,434)

Kopā kredīti, neto 470,603 517,500
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18. Pielikums
Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

2011. gada 31. decembrī bankai ir ieguldījumi šādu 
radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā: 

koncerna un bankas līgumos paredzēto kredīta maksājumu kavējumu apjoms 
2011. gada 31. decembrī kredītiem, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi:

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

LVL ‘000

Kavēto dienu skaits
Hipotekārie 

kredīti
Biznesa 

kredīti
patēriņa 

kredīti
pārējie 
kredīti kopā

līdz 30 dienām 420 63 - - 483

no 31 līdz 59 dienām 179 13 - - 192

no 60 līdz 89 dienām 178 17 - - 195

vairāk nekā 90 dienas 244 839 - - 1,083

Kopā kavētie kredītu maksājumi 1,021 932 - - 1,953

LVL ‘000

Kavēto dienu skaits
Hipotekārie 

kredīti
Biznesa 

kredīti
patēriņa 

kredīti
pārējie 
kredīti kopā

līdz 30 dienām 440 13 - - 453

no 31 līdz 59 dienām 234 53 - - 287

no 60 līdz 89 dienām 331 8 - - 339

vairāk nekā 90 dienas 180 240 - - 420

Kopā kavētie kredītu maksājumi 1,185 314 - - 1,499

koncerna un bankas kredītu, kuriem ir izveidoti indivuālie uzkrājumi, 
nodrošinājuma analīze:

LVL ‘000

Kredītu grupa

31.12.2011. 31.12.2010.

kredīti, 
kopā

nodrošinājuma 
patiesā vērtība

kredīti, 
kopā

nodrošinājuma 
patiesā vērtība

Hipotekārie 78,802 48,066 86,850 42,093

Biznesa 34,201 20,942 43,349 33,964

patēriņa 81 - 296 -

pārējie 2,144 - 720 22

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 115,228 69,008 134,720 76,079

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mainīts pamatsummas vai procentu atmaksas 
termiņš, 2011. gada 31. decembrī ir 97,433 (123,674) tūkstoši latu. Iepriekš minētās 
izmaiņas tika veiktas, pamatojoties uz koncerna vai bankas un klienta savstarpējo 
vienošanos par izmaiņām kredītlīgumos, jo citādi kredīta atmaksas termiņš, iespē-
jams, tiktu kavēts.

Pārskata periodā banka palielināja savu daļu ABLV Transform Partnership, KS par 
10 miljoniem eiro, Transform 1, SIA pamatkapitālu par 300 tūkstošiem latu, kā arī 
ABLV Private Equity Fund 2010, KS par 3,514 tūkstošiem latu. Iepriekš minēto 
uzņēmumu pamatkapitāla palielināšanas mērķis bija nodrošināt minēto uzņēmumu 
darbības paplašināšanos un to sekmīgu attīstību. 

Pārskata periodā ABLV Bank, AS nodibināja Luksemburgas akciju sabiedrību 
ABLV Luxembourg, S.A., kuras mērķis ir izpētīt Luksemburgas finanšu tirgu un 
veikt visus nepieciešamos sagatavošanas darbus bankas licences saņemšanai. 
ABLV meitasbanka Luksemburgā piedāvās klientiem privātbankas un investīciju pa-
kalpojumus – ieguldījumu pārvaldīšanu, brokeru pakalpojumus, kā arī citus bankas 
pakalpojumus. Plānots, ka ABLV meitasbanka Luksemburgā savu darbību uzsāks 
nākamā gada vidū. ABLV Luxembourg, S.A. apmaksātais sākuma pamatkapitāls ir 
2,000,000 eiro. 
Pārskata periodā investīciju fonds ABLV Private Equity Fund 2010, KS ir iegādājies 
40% Orto, SIA kapitāldaļu.

ABLV Asset Management, IPAS klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar 
klientu pilnvarojumu, 2011. gada 31. decembrī bija 29,392 (32,656) tūkstoši latu. 
ABLV Capital Markets, IBAS klientu finanšu instrumentu vērtība 2011. gada 
31. decembrī bija 253,693 (280,021) tūkstoši latu.

31.12.2011. 31.12.2010.

Uzņēmums reģ. valsts
pamatkapitāls 

LVL ’000

pašu 
kapitāls

LVL ’000

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)
(%)

pamatkapitāls 
LVL ’000

pašu 
kapitāls

LVL ’000

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)
(%)

aBLV transform partnership, ks LV 56,224 51,986 99,9997 49,196 45,345 99,9997

aBLV private Equity Fund 2010, ks LV 7,028 7,241 100 3,514 3,574 100

new Hanza City, sia LV 2,900 2,861 100 2,900 2,884 100

Elizabetes 21a, sia LV 2,500 1,677 91,6 2,500 1,828 91,6

aBLV Luxembourg, s.a. Lu 1,406 1,331 100 - - -

aBLV asset Management, ipas LV 400 594 100 400 447 100

aBLV Capital Markets, iBas LV 400 1,602 100 400 1,060 100

aBLV Consulting services, as LV 375 402 100 375 385 100

transform 1, sia LV 500 124 100 200 (7) 100

aBLV private Equity Mangement, sia LV 120 132 100 120 148 100

aBLV Corporate services, sia LV 20 44 100 20 40 100

Kopā, bruto 71,873 67,994 59,625 55,704

Vērtības samazināšanās izdevumi (377) (754)

Kopā, neto 71,496 58,871
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19. Pielikums
Ieguldījumu īpašumi

2011. gada 31. decembrī ieguldījumu nekustamajos īpašumos tirgus vērtība kon-
cernam ir 21 (20), bankai – 19 (19) miljoni latu. Pēc koncerna un bankas vadības 
ieskatiem nekustamā īpašuma ticamākā tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties gan 
uz ārējo nekustamā īpašuma novērtēšanas ekspertu, gan uz bankas nekustamā 
īpašuma novērtēšanas ekspertu sniegtajiem novērtējumiem. Nekustamo īpašumu 
pārdošanas vērtība var atšķirties no noteiktās tirgus vērtības, ja šādu nekustamo 
īpašumu tirgus nav pietiekami attīstīts.

Nomas un īres ienākumi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 2011. gadā bija 
24 (21) tūkstoši latu, apsaimniekošanas izdevumi – 91 (110) tūkstoši latu, t.sk. izde-
vumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos uzturēšanai – 
77 (84) tūkstoši latu.

LVL ‘000

Posteņa nosaukums
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

ieguldījumu īpašumi 21,147 18,426 16,527 16,535

avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem 395 2,232 135 135

Kopā ieguldījumu īpašumi 21,542 20,658 16,662 16,670

izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2011. gadā:
LVL ‘000

koncerns Banka

Zeme Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus Zeme Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2011. 18,246 217 18,463 16,355 217 16,572

pārskata periodā iegādātie - 2,729 2,729 - - -

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - - - - - -

Sākotnējā vērtība 31.12.2011. 18,246 2,946 21,192 16,355 217 16,572

Uzkrātais nolietojums 01.01.2011. - 37 37 - 37 37

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 8 8 - 8 8

nolietojuma norakstīšana - - - - - -

Uzkrātais nolietojums 31.12.2011. - 45 45 - 45 45

Atlikusī vērtība 01.01.2011. 18,246 180 18,426 16,355 180 16,535

Atlikusī vērtība 31.12.2011. 18,246 2,901 21,147 16,355 172 16,527

izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2010. gadā:
LVL ‘000

koncerns Banka

Zeme Ēkas

kopā,
atskaitot 

avansa
maksājumus Zeme Ēkas

kopā,
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2010. 17,654 198 17,852 16,334 198 16,532

pārskata periodā iegādātie 593 - 593 22 - 22

pārklasifikācija - 59 - - 59 59

pārskata periodā pārdotie un norakstītie (1) (40) (41) (1) (40) (41)

Sākotnējā vērtība 31.12.2010. 18,246 217 18,404 16,355 217 16,572

Uzkrātais nolietojums 01.01.2010. - 40 40 - 40 40

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 10 10 - 10 10

nolietojuma norakstīšana - (13) (13) - (13) (13)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2010. - 37 37 - 37 37

Atlikusī vērtība 01.01.2010. 17,654 158 17,812 16,334 158 16,492

Atlikusī vērtība 31.12.2010. 18,246 180 18,426 16,355 180 16,535
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20. Pielikums
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi 

LVL ’000

Posteņa nosaukums
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

nemateriālie aktīvi 3,037 3,126 2,912 2,982

avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem 456 575 456 566

Kopā nemateriālie aktīvi 3,493 3,701 3,368 3,548

Zeme 129 129 129 129

Ēkas un īpašuma uzlabojumi 8,170 3,364 3,314 3,364

nomātā īpašuma uzlabojumi 142 190 142 190

nepabeigtā celtniecība - 2,184 - -

transporta līdzekļi 479 446 285 356

Biroja aprīkojums, kopā 1,121 1,271 1,059 1,189

t.sk. EDa iekārtas 571 787 567 778

t.sk. pārējie pamatlīdzekļi 550 484 492 411

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 30 370 25 25

Kopā pamatlīdzekļi 10,071 7,954 4,954 5,253

LVL ’000

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un
īpašuma 

uzlabojumi 

nomātā
īpašuma 

uzlabojumi 
nepabeigtā 
celtniecība

transporta 
līdzekļi 

Biroja
aprīkojums 

kopā,
atskaitot

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2010. 3,426 321 4,921 666 - 921 6,277 16,532

pārskata gadā iegādātie 2,472 - 3 16 2,184 151 568 5,394

pārklasifikācija - - (59) - - - - (59)

pārskata gadā pārdotie un norakstītie (14) (192) - - - (120) (475) (801)

Sākotnējā vērtība 31.12.2010. 5,884 129 4,865 682 2,184 952 6,370 21,066

Uzkrātais nolietojums 01.01.2010. 2,233 - 1,303 439 - 437 4,853 9,265

pārskata gadā aprēķinātais nolietojums 532 - 198 53 - 175 724 1,682

nolietojuma norakstīšana (7) - - - - (106) (478) (591)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2010. 2,758 - 1,501 492 - 506 5,099 10,356

Atlikusī vērtība 01.01.2010. 1,193 321 3,618 227 - 484 1,424 7,267

Atlikusī vērtība 31.12.2010. 3,126 129 3,364 190 2,184 446 1,271 10,710

koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2011. gadā:
LVL ’000

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma

uzlabojumi 

nomātā 
īpašuma

uzlabojumi 
nepabeigtā 
celtniecība

transporta 
līdzekļi 

Biroja 
aprīkojums 

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2011. 5,884 129 4,865 682 2,184 952 6,370 21,066

pārskata periodā iegādātie 425 - 3,032 11 - 246 542 4,256

pārklasifikācija - - 2,184 - (2,184) - - -

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - - - - - (188) (301) (489)

Sākotnējā vērtība 31.12.2011. 6,309 129 10,081 693 - 1,010 6,611 24,833

Uzkrātais nolietojums 01.01.2011. 2,758 - 1,501 492 - 506 5,099 10,356

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums 514 - 410 59 - 174 687 1,844

nolietojuma norakstīšana - - - - - (149) (296) (445)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2011. 3,272 - 1,911 551 - 531 5,490 11,755

Atlikusī vērtība 01.01.2011. 3,126 129 3,364 190 2,184 446 1,271 10,710

Atlikusī vērtība 31.12.2011. 3,037 129 8,170 142 - 479 1,121 13,078

koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2010. gadā:

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2011. gadā:
LVL ’000

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma

uzlabojumi 

nomātā 
īpašuma

uzlabojumi 
transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2011. 5,653 129 4,865 682 780 6,226 18,335

pārskata periodā iegādātie 394 - 151 11 96 529 1,181

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - - - - (135) (295) (430)

Sākotnējā vērtība 31.12.2011. 6,047 129 5,016 693 741 6,460 19,086

Uzkrātais nolietojums 01.01.2011. 2,671 - 1,501 492 424 5,037 10,125

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums 464 - 201 59 128 656 1,508

nolietojuma norakstīšana - - - - (96) (292) (388)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2011. 3,135 - 1,702 551 456 5,401 11,245

Atlikusī vērtība 01.01.2011. 2,982 129 3,364 190 356 1,189 8,210

Atlikusī vērtība 31.12.2011. 2,912 129 3,314 142 285 1,059 7,841

2011. gada 31. decembrī koncerna un bankas īpašumā bija nemateriālie aktīvi 
un pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 6,120 (5,103) 
un 5,854 (5,087) tūkstoši latu.
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2010. gadā:
LVL ’000

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi 

nomātā
īpašuma 

uzlabojumi 
transporta

līdzekļi 
Biroja

aprīkojums 

kopā,
atskaitot

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2010. 3,225 129 4,921 666 749 6,184 15,874

pārskata gadā iegādātie 2,431 - 3 16 100 512 3,062

pārklasifikācija - - (59) - - - (59)

pārskata gadā pārdotie un norakstītie (3) - - - (69) (470) (542)

Sākotnējā vērtība 31.12.2010. 5,653 129 4,865 682 780 6,226 18,335

Uzkrātais nolietojums 01.01.2010. 2,186 - 1,303 439 353 4,810 9,091

pārskata gadā aprēķinātais nolietojums 488 - 198 53 139 699 1,577

nolietojuma norakstīšana (3) - - - (68) (472) (543)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2010. 2,671 - 1,501 492 424 5,037 10,125

Atlikusī vērtība 01.01.2010. 1,039 129 3,618 227 396 1,374 6,783

Atlikusī vērtība 31.12.2010. 2,982 129 3,364 190 356 1,189 8,210

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

21. Pielikums
Pārējie aktīvi 

LVL ’000

Aktīvu veids 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi 49,967 44,425 524 585

norēķini par finanšu instrumentiem 5,196 205 5,196 205

Debitoru parādi 1,392 1,429 933 3,137

Maksājumu karšu klīringa norēķini 791 335 791 335

nodokļu prasības 386 729 18 209

Dārgmetāli 347 309 347 309

Citi aktīvi 410 488 310 397

Pārējie aktīvi kopā 58,489 47,920 8,119 5,177

Vērtības samazināšanās izdevumi (372) (2,532) (366) (78)

Pārējie aktīvi kopā, neto 58,117 45,388 7,753 5,099

22. Pielikums
Saistības pret kredītiestādēm

LVL ’000

koncerns
31.12.2011.

koncerns
31.12.2010.

Banka
31.12.2011.

Banka
31.12.2010.

Citas termiņsaistības 9,167 3,502 6,699 550

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm: 1,779 1,906 1,779 1,906

Saistības pret kredītiestādēm kopā 10,946 5,408 8,478 2,456

23. Pielikums
Noguldījumi

LVL ’000

Noguldītāja veids 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

privātuzņēmumi 1,410,294 1,091,402 1,418,181 1,102,801

privātpersonas 174,165 122,476 173,983 122,476

Finanšu iestādes 4,785 4,417 4,785 4,417

Valsts uzņēmumi 4,331 16,596 4,331 16,596

privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 1,841 1,500 1,841 1,500

Vietējās valdības 22 400 22 400

Noguldījumi kopā 1,595,438 1,236,791 1,603,143 1,248,190

Koncerna / bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apjoma veido 
17,5% (20%) no kopējā noguldījumu apjoma.

LVL ’000

Noguldītāju reģioni 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

Citas valstis 1,056,560 737,982 1,056,560 737,982

pārējās Es valstis 318,820 222,754 318,820 222,754

EMs valstis 105,442 96,802 106,252 96,802

Latvija 59,567 53,718 66,462 65,117

pārējās OECD reģiona valstis 55,049 125,535 55,049 125,535

Noguldījumi kopā 1,595,438 1,236,791 1,603,143 1,248,190

No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apjoma 85,8% 
(82,6%) ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS valstu 
rezidenti. 
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24. Pielikums
Emitētie vērtspapīri
2011. gada beigās banka pirmo reizi veica publisko obligāciju emisiju. Publiskā emi-
sija tikai veikta tādēļ, ka klientiem ir liels pieprasījums pēc ieguldījumu produktiem. 
Emisijas stratēģiskais mērķis ir aizstāt ilgtermiņa depozītus ar klientu ieguldījumiem 
obligācijās, kas ļauj klientiem saņemt lielāku ienesīgumu nekā no depozītiem. Atšķi-
rībā no depozītiem, obligācijas ir likvīdāki finanšu instrumenti, kas klientiem sniedz 
lielākas priekšrocības to plašākai izmantošanai darījumos. 

Pamatprospekta ietvaros tika veiktas vairākas obligāciju emisijas. Tika veiktas divas 
parasto obligāciju emisijas un viena subordinēto obligāciju emisija. Subordinētās 
obligācijas banka veiksmīgi ir emitējusi arī iepriekš, piedāvājot tās ierobežotam 
klientu lokam. Tā kā bankas klienti izrāda lielu interesi par ieguldījumiem ar fiksētu 
ienākumu, tika nolemts veikt jaunas emisijas un turpmāk piedāvāt obligācijas arī 
regulētajā vērtspapīru tirgū. Saskaņā ar emisijas nosacījumiem šīs obligācijas regu-
lētajā tirgū ir plānots iekļaut 2012. gada martā.

Veids isin Valūta skaits nominālvērtība
Dzēšanas 

termiņs

Diskonta / 
kupona 

Likme

koncerns
31.12.2011.

LVL ’000

Banka
31.12.2011.

LVL ’000

koncerns / 
banka

31.12.2010.
LVL ’000

subordinētās obligācijas ar diskontu LV0000800712 Eur 125,000 100 01.10.2018. 10,00% 7,404 7,404 6,716

subordinētās obligācijas ar diskontu LV0000800936 Eur 150,000 100 22.12.2021. 4,80% 7,659 7,659 -

subordinētās obligācijas ar diskontu LV0000800720 usD 200,000 100 01.10.2018. 9,50% 9,247 9,247 8,288

subordinētās obligācijas ar diskontu LV0000800845 usD 200,000 100 15.09.2020. 6,50% 8,582 8,582 7,917

Subordinētās obligācijas, kopā 32,892 32,892 22,921

parastās obligācijas ar kuponu LV0000800910 Eur 10,000 1,000 20.12.2013.
Euribor 6m 

+1,5% 2,285 7,036 -

parastās obligācijas ar kuponu LV0000800928 usD 30,000 1,000 21.12.2013.
Libor 6m 

+1,5% 16,330 16,330 -

Parastās obligācijas, kopā 18,615 23,366 -

Emitētie vērtspapīri, kopā 51,507 56,258 22,921

25. Pielikums
Pakārtotās saistības 
Pārskata perioda beigās koncerna un bankas pakārtotās saistības 54,554 (46,883) 
tūkstošu latu apmērā sastāv no subordinētajām obligācijām 32,892 (22,921) tūk-
stošu latu apmērā un subordinētajiem aizdevumiem 21,662 (23,962) tūkstošu latu 
apmērā.

Banka ir veikusi vairākas subordinēto obligāciju emisijas 2008. gadā, 2010. gadā un 
2011. gadā. 2011. gada 31. decembrī visu emitēto subordinēto obligāciju uzskaites 
vērtība bija 32,8 (30,3) miljoni ASV dolāru un 21,4 (9,6) miljoni eiro. 2008. gadā un 
2010. gadā veiktās subordinēto obligāciju emisijas bija slēgtās emisijas, un šīs obli-
gācijas nav reģistrētas Rīgas Fondu biržā. Savukārt 2011. gadā emitētās subordinē-
tās obligācijas saskaņā ar emisijas prospekta nosacījumiem jau 2012. gada martā ir 
plānots iekļaut regulētajā tirgū. 

Banka ir saņēmusi arī subordinētos aizdevumus 36,7 (43) miljoni ASV dolāru un 
2,4 (1,2) miljonu eiro apmērā. Subordinētie aizdevumi ir iekļauti bankas pašu kapitā-
la aprēķina otrajā līmenī. Aizdevējiem saskaņā ar noslēgtajiem subordinēto aizdevu-
mu līgumu nosacījumiem nav tiesību prasīt šo aizdevumu pirmstermiņa atmaksu un 
nav tiesību pārvērst subordinētos aizdevumus bankas pamatkapitālā.

subordinēto aizdevumu analīze 2011. gada 31. decembrī:

Pārējo aizdevēju daļa (katram aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz 10% no pakārtoto 
saistību kopsummas.
Pārējo subordinēto depozītu aizdevēju vidējais svērtais līgumu atlikušais atmaksas 
termiņš ir 5,37 (3,06) gadi. Informācija par emitēto subordinēto obligāciju pamatno-
sacījumiem ir atspoguļota 24. pielikumā.

Lielākie aizdevēji

aizdevuma 
apmērs

LVL ’000

uzkrātie 
procenti
LVL ’000

no pakārtoto 
saistību 

kopsummas
(%)

procentu 
likme Valūta

Līguma 
noslēgšanas 

datums

Līguma 
atmaksas 

datums

Harpic Group Ltd 8,160 35 14,96 5,13 usD 14.08.2008. 19.08.2018.

Pārējie aizdevēji

nerezidenti 11,756 24 1,99 – 8,39 usD

nerezidenti 1,683 4 3,46 – 3,90 Eur

Pārējie aizdevēji, kopā 13,439 28

Kopā subordinētie depozīti 21,599 63

subordinēto aizdevumu analīze 2010. gada 31. decembrī:

Aizdevēji

aizdevuma
apmērs

LVL ‘000

uzkrātie
procenti
LVL ‘000

no pakārtoto 
saistību

kopsummas
(%)

procentu
likme Valūta

Līguma
noslēgšanas

datums

Līguma
atmaksas

datums

Harpic Group LtD 8,025 34 17,12 5,04 usD 14.08.2008. 19.08.2018.

Multicross LLC 5,350 32 11,41 7,14 usD 19.03.2007. 02.04.2017.

Euro swiss LLC 5,350 32 11,41 7,14 usD 19.03.2007. 02.04.2017.

Kopā lielākie aizdevēji 18,725 98

Pārējie aizdevēji

rezidenti 241 1 8,13 – 8,39 usD

nerezidenti 4,043 10 2,83 – 8,39 usD

rezidenti 35 - 7,14 Eur

nerezidenti 808 1 3,53 – 7,14 Eur

Pārējie aizdevēji, kopā 5,127 12

Kopā subordinētie depozīti 23,852 110
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Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

26. Pielikums
Apmaksātais pamatkapitāls
2011. gada 31. decembrī bankas apmaksātais pamatkapitāls bija 
16,5 (16,5) miljoni latu. Bankas pamatkapitālu veido tikai parastās 
akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 150 (150) 
latu. 2011. gada 31. decembrī bankai bija 123 (128) akcionāri, to 
skaitā skaitā 13 (11) juridiskās un 110 (117) privātpersonas, 
ar kopējo akciju skaitu 110,000 (110,000).

2011. gada 31. decembrī bankas valdes locekļiem tiešā veidā pieder 
42,22% (86,16%) no bankas pamatkapitāla un padomes locekļiem – 
46,06% (5,69%) no bankas pamatkapitāla.

Akcionāri

31.12.2011. 31.12.2010.

apmaksātais 
pamatkapitāls

LVL ’000

% no visa 
apmaksātā 

pamatkapitāla

apmaksātais 
pamatkapitāls

LVL ’000

% no visa 
apmaksātā 

pamatkapitāla

Oļegs Fiļs 7,086 42,95 7,086 42,95

Ernests Bernis un nika Berne (saistīto akcionāru grupa kopā) 7,086 42,95 7,086 42,95

pārējie akcionāri kopā 2,328 14,10 2,328 14,10

Kopā 16,500 100,00 16,500 100,00

27. Pielikums
Darījumi ar saistītajām personām
Par saistītām personām ar koncernu un banku tiek uzskatīti akcionāri, kuriem bankā 
ir būtiska līdzdalība, bankas padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā 
audita nodaļas vadītājs un locekļi, vadošie darbinieki, kuri pilnvaroti veikt bankas 
darbības plānošanu, vadīšanu, kontroli un atbild par to, kā arī visu iepriekš minēto 
fizisko personu laulātie, vecāki un bērni, bankas meitassabiedrības un komerc-
sabiedrības, kurās bankai ir dalība, kā arī tās komercsabiedrības, kurās iepriekš 
minētajām fiziskajām personām ir būtiska līdzdalība. 

Koncerns un banka saistītajām personām sniedz standarta pakalpojumus, kā arī 
šie darījumi tiek veikti ar standarta nosacījumiem.

koncerna darījumu apjoms ar saistītajām personām: 
LVL ’000

31.12.2011. 31.12.2010.

Aktīvi Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Citas saistītās 

privātpersonas Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Citas saistītās 

privātpersonas

kredīti 527 2,000 776 136 1,930 514

Vērtības samazināšanās izdevumi - - - - - -

kredīti, neto 527 2,000 776 136 1,930 514

Saistības

noguldījumi 1,368 493 1,421 2,136 1,204 1,395

subordinētie depozīti - - - 54 - -

subordinētās obligācijas 67 317 115 3 83 101

Ārpusbilances saistības

neizmantotie kredītu limiti 316 86 - 241 562 -

Garantijas 134 - - 133 - -

01.01.2011.–31.12.2011. 01.01.2010.–31.12.2010.

Ienākumi / izdevumi Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Citas saistītās 

privātpersonas Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Citas saistītās 

privātpersonas

procentu ienākumi 7 127 26 2 89 15

komisijas naudas ienākumi 11 22 7 7 29 6

procentu izdevumi (6) (3) (11) (5) (12) (23)

uzkrājumu nedrošiem parādiem 
veidošanas rezultāts - - - - - -
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Bankas darījumu apjoms ar saistītajām personām: 

Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai bankas kopējais riska darījumu 
apjoms ar saistītajām personām nedrīkst pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu 
kapitāla. 2011. gada 31. decembrī banka ir izpildījusi iepriekš minētās likumdoša-
nas prasības. 

LVL ’000

Aktīvi

31.12.2011. 31.12.2010.

Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Meitas- 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Meitas- 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas

kredīti 527 2,000 10,182 481 136 1,930 8,764 514

Vērtības samazināšanās izdevumi - - (174) - - - - -

kredīti, neto 527 2,000 10,008 481 136 1,930 8,764 514

Saistības

noguldījumi 1,368 493 7,893 1,341 2,136 1,204 11,636 1,341

subordinētie depozīti - - - - 54 - - -

subordinētās obligācijas 67 317 - 14 3 83 - -

Ārpusbilances saistības

neizmantotie kredītu limiti 316 86 627 - 241 562 2,280 -

Garantijas 134 - 5 - 133 - - -

01.01.2011.–31.12.2011. 01.01.2010.–31.12.2010.

Ienākumi / izdevumi Vadība
saistītās

komercsabiedrības
Meitas- 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas Vadība
saistītās 

komercsabiedrības
Meitas- 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas

procentu ienākumi 7 127 633 15 4 117 89 13

komisijas naudas ienākumi 11 20 252 4 7 23 242 4

procentu izdevumi (6) (3) (13) (11) (7) (13) (80) (30)

Citi parastie ienākumi - - 440 - - - 312 -

Citi parastie izdevumi - - (2,671) - - - (1,044) -

uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts - - (174) - - - 182 -



120

FINANŠU PĀRSKATI

121

FINANŠU PĀRSKATI

Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

LVL ’000

Iespējamās saistības 
Koncerns / banka

31.12.2011.
Koncerns / banka

31.12.2010.

Galvojumi un garantijas 11,587 20,871

Akreditīvi 468 254

Iespējamās saistības kopā 12,055 21,125

Saistības pret klientiem 

Maksājumu karšu neizmantotie limiti 7,291 6,224

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti 6,821 3,636

Neizmantotās kredītlīnijas 6,726 2,877

Noslēgtie līgumi par nemateriālo aktīvu iegādi 77 171

Noslēgtie līgumi par nekustamā īpašuma iegādi 21 -

Noslēgtie līgumi par pārējo pamatlīdzekļu iegādi 4 26

Saistības pret klientiem kopā 20,940 12,934

Iespējamās saistības un saistības pret klientiem kopā 32,995 34,059

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2011. gada 31. decembrī bija 116,884 (116,823) tūk-
stoši latu, savukārt bankas aktīvi pārvaldīšanā 87,492 (84,167) tūkstoši latu. Bankas 
aktīvi pārvaldīšanā iekļauj kredītus, kas izsniegti, izmantojot klientu uzticētos līdzek-
ļus. Savukārt koncerna aktīvos pārvaldīšanā iekļauti arī ABLV Asset Management, 
IPAS 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. Pielikums
Ārpusbilances posteņi

28. Pielikums
Aprēķinātās un izmaksātās dividendes
2011. gadā un 2010. gadā netika aprēķinātas 
un / vai izmaksātas nekādas dividendes.

30. Pielikums
Segmentu analīze
Koncerns un banka uzskata, ka saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem visu kon-
cerna un bankas darbību var sadalīt trijos segmentos: bankas pakalpojumi, ieguldījumi 
un konsultācijas. Koncerns darbības segmentus nodala, pamatojoties uz organiza-
torisko struktūru. Banka visu savu darbību uzskata par vienu segmentu un atsevišķi 
neko neizdala, savukārt koncerna ietvaros banka un visi tās meitasuzņēmumi ir 
attiecināti uz kādu no koncerna darbības segmentiem: 

bankas pakalpojumi: ABLV Bank, AS; ABLV Asset Management, IPAS un ABLV  •
Capital Markets, IBAS; ABLV Luxembourg, S.A; 
konsultācijas: ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; ABLV  •
Corporate Services, LTD;
ieguldījumi: ABLV Transform Partnership, KS; AB.LV Transform Investments, • SIA; 
Transform 1, SIA; Transform 2, SIA; Transform 3, SIA; Transform 4, SIA;     
Transform 6, SIA; Transform 7, SIA; Transform 8, SIA; Transform 9, SIA;    
Transform 10, SIA; Transform 11, SIA; Transform 12, SIA; Transform 13, SIA; 
Transform 14, SIA; Transform 17, SIA; Transform 18; SIA, Elizabetes 21a, SIA;   
New Hanza City, SIA; ABLV Private Equity Fund 2010, KS; PEF Investments, SIA; 
ABLV Private Equity Management, SIA; Gas Stream, SIA; Bio Future, SIA.

Darbības segmentu analīze ir sagatavota, pamatojoties uz iekšējām atskaitēm.
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LVL ’000

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2010.

Aktīvi
Bankas 

pakalpojumi Ieguldījumi Konsultācijas
Bankas 

pakalpojumi Ieguldījumi Konsultācijas
Bankas 

pakalpojumi
Bankas 

pakalpojumi

Kase un prasības pret Latvijas Banku 143,663 - - 82,120 - - 143,663 82,120

Prasības pret kredītiestādēm 518,824 35 23 325,326 12 14 518,472 325,326

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 538,614 - - 353,315 - - 538,614 353,315

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 537 - - 411 - - 537 411

Ieguldījumi fondos 2,478 - - 2,489 - - 2,478 2,489

Atvasinātie līgumi 8,169 - - 3,331 - - 8,169 3,331

Kredīti 519,239 8,848 - 574,099 9,089 58 529,441 582,935

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 478 191 18 303 13 23 335 292

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 315 - - - - 71,286 58,661

Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 8,509 4,935 120 8,962 2,539 154 8,322 8,801

Pārējie aktīvi 27,736 55,541 125 26,409 46,073 93 28,116 28,190

Kopā aktīvi atbilstoši iekšējām atskaitēm 1,768,247 69,865 286 1,376,765 57,726 342 1,849,433 1,445,871

Uzkrājumi nedrošiem parādiem* 60,099 67,306 60,272 67,306

Kopā aktīvi atbilstoši ar SFPS 1,708,148 69,865 286 1,309,459 57,726 342 1,789,161 1,378,565

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm 8,478 2,468 - 2,456 2,952 - 8,478 2,456

Atvasinātie līgumi 141 - - 226 - - 141 226

Noguldījumi un emitētie vērtspapīri 1,668,425 182 - 1,283,474 200 - 1,681,063 1,295,073

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 5,123 969 30 2,547 222 - 5,182 2,460

Uzkrājumi nedrošiem parādiem 60,098 - - 67,306 - - 60,272 67,306

Pārējās saistības 3,851 3,164 266 2,933 1,474 97 4,123 2,973

Kopā saistības atbilstoši iekšējām atskaitēm 1,746,116 6,783 296 1,358,942 4,848 97 1,759,259 1,370,494

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 1,836,277 1,774 347 1,433,055 1,651 127 1,849,433 1,445,871

Uzkrājumi nedrošiem parādiem* 60,099 67,306 60,272 67,306

Kopā saistības atbilstoši SFPS 1,776,178 1,774 347 1,365,749 1,651 127 1,789,161 1,378,565

LVL ’000

Koncerns Koncerns Banka Banka

31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2010.

Peļņas / zaudējumu aprēķins
Bankas

 pakalpojumi Ieguldījumi Konsultācijas
Bankas 

pakalpojumi Ieguldījumi Konsultācijas
Bankas 

pakalpojumi
Bankas 

pakalpojumi

Procentu ienākumi 37,112 930 - 36,286 145 - 37,725 36,375

Procentu izdevumi (15,562) (116) - (18,727) (123) - (15,566) (18,808)

Komisijas naudas ienākumi 26,106 - 14 22,479 109 288 23,521 20,146

Komisijas naudas izdevumi (3,418) - - (3,304) 63 - (2,994) (2,979)

Neto rezultāts no vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas 5,709 (48) - 11,184 - - 5,709 11,184

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 20,981 (51) (20) (1,201) 56 (8) 20,963 (1,209)

Pārējie ienākumi 863 8,310 320 982 891 - 1,349 1,440

Dividenžu ienākumi 1 - - 4 - - 707 52

Administratīvie izdevumi (25,221) (729) (2,199) (20,900) (452) (1,142) (24,081) (20,186)

Nolietojums (1,584) (224) (44) (1,648) (3) (41) (1,516) (1,587)

Pārējie izdevumi (2,305) (6,862) - (1,542) (130) - (4,954) (2,499)

Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts (16,965) (26) - (28,917) - - (17,138) (28,917)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas rezultāts 32 - - (9) 277 2 16 7

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi (1,756) - - (14) - - (1,756) (14)

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi (23) (1,237) - (78) (2,789) - 355 (832)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (3,328) (252) (6) 752 (43) (6) (3,234) 880

Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) 20,642 (305) (1,935) (4,653) (1,999) (907) 19,106 (6,947)

* – uzkrājumi nedrošiem parādiem iekšējo atskaišu vajadzībām tiek atspoguļoti atsevišķi kā saistības, nevis uzrādīti 
kā aktīvu vērtības samazinājums pie aktīviem.

Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.
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31. Pielikums
Finanšu instrumentu patiesā vērtība 
Par katru finanšu aktīvu un finanšu saistību kategoriju koncerns un banka atklāj šīs 
kategorijas patieso vērtību tādā veidā, lai to varētu salīdzināt ar to uzskaites vēr-
tību. 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 pieņē-
mums attiecas arī uz pieprasījuma noguldījumiem un krājkontiem.

koncerna finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība: 
LVL ’000

31.12.2011. 31.12.2010.

Finanšu aktīvi
uzskaites 

vērtība
patiesā 
vērtība

uzskaites 
vērtība

patiesā 
vērtība

kase un prasības pret centrālajām bankām 143,663 143,663 82,120 82,120

prasības pret kredītiestādēm 518,881 518,881 325,352 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,922 8,922 23,372 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 373,006 373,006 168,657 168,657

kredīti un debitoru parādi 469,424 467,327 528,872 527,821

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 166,778 162,254 155,112 155,605

Kopā finanšu aktīvi 1,680,674 1,674,053 1,283,485 1,282,927

Finanšu saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,779 1,779 1,906 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 141 141 226 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 1,677,774 1,684,761 1,287,176 1,292,843

Kopā finanšu saistības 1,679,694 1,686,681 1,289,308 1,294,975

Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība:
LVL ’000

31.12.2011. 31.12.2010.

Finanšu aktīvi
uzskaites 

vērtība
patiesā 
vērtība

uzskaites 
vērtība

patiesā 
vērtība

kase un prasības pret centrālajām bankām 143,663 143,663 82,120 82,120

prasības pret kredītiestādēm 518,472 518,472 325,326 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,922 8,922 23,372 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 373,006 373,006 168,657 168,657

kredīti un debitoru parādi 470,603 468,507 528,561 527,510

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 166,778 162,254 155,112 155,605

Kopā finanšu aktīvi 1,681,444 1,674,824 1,283,148 1,282,590

Finanšu saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,779 1,779 1,906 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 141 141 226 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 1,687,762 1,688,050 1,295,623 1,301,290

Kopā finanšu saistības 1,689,682 1,689,970 1,297,755 1,303,422

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.

Trešā līmeņa patiesās vērtības noteikšanas avoti, t.i., citas vērtības noteikšanas meto-
des, tiek piemērotas tiem pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem, kuri netiek kotēti tir-
gū 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. 
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koncerna un bankas patiesajā vērtībā vērtētie un pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi atbilstoši patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijai: 

LVL ‘000

31.12.2011. 31.12.2010.

Finanšu aktīvi 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 797 8,125 - 8,922 20,901 2,471 - 23,372

t.sk. parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu - - - - 19,367 - - 19,367

t.sk. akcijas un citi parāda vērtspapīri 
ar nefiksētu ienākumu 753 - - 753 512 162 - 674

t.sk. atvasinātie līgumi 44 8,125 - 8,169 1,022 2,309 - 3,331

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 370,744 - 2,262 373,006 165,722 709 2,226 168,657

t.sk. parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 370,744 - 370,744 165,722 709 - 166,431

t.sk. akcijas un citi parāda vērtspapīri 
ar nefiksētu ienākumu - - 2,262 2,262 - - 2,226 2,226

Kopā finanšu aktīvi 371,541 8,125 2,262 381,928 186,623 3,180 2,226 192,029

Finanšu saistības

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

- 141 - 141 15 211 - 226

t.sk. atvasinātie līgumi - 141 - 141 15 211 - 226

Kopā finanšu saistības - 141 - 141 15 211 - 226

Finanšu instrumentu pārcelšanas starp patiesās vērtības noteikšanas avotu hierar-
hijas līmeņiem pārskata periodā nav notikušas.

2011. gadā un 2010. gadā koncerns un banka atbilstoši patiesās vērtības noteikša-
nas avotu trešā līmeņa nosacījumiem ir novērtējusi viena slēgtā ieguldījumu fonda 
patieso vērtību. Veicot šī fonda auditēto finanšu pārskatu analīzi, pārskata periodā 
netika konstatēts ieguldījuma vērtības samazinājums attiecībā pret koncerna un 
bankas sākotnējo ieguldījumu. Ņemot vērā slēgtā ieguldījumu fonda auditētajos 
finanšu pārskatos atspoguļotos pozitīvos finanšu rādītājus, koncerna un bankas 
ieguldījuma vērtība ir pieaugusi. Tomēr koncerna un bankas vadība, piesardzīgi 
izvērtējot ar ieguldījumu saistītos riskus, uzskata, ka šī ieguldījuma patiesā vērtība 
ir atspoguļotā uzskaites vērtība.

32. Pielikums
Kapitāla vadība un kapitāla 
pietiekamība
Koncerna un bankas kapitāla pārval-
dīšanas mērķis ir ārējo, t.i., FKTK un 
SFPS, prasību ievērošana un kapitāla 
pietiekamības normatīvu uzturēšana, 
kas nepieciešams koncerna un bankas 
darbības nodrošināšanai un akciju kapi-
tāla vērtības palielināšanai.

2011. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, koncerna un bankas kapitāla 
pārvaldīšanas mērķi nav mainījušies. 
Saskaņā ar Bāzele II kapitāla pietieka-
mības noteikumiem koncerns un banka 
kredītriska un tirgus risku kapitāla pra-
sību noteikšanai piemēro standartizēto 
pieeju un operacionālā riska kapitāla 
prasības noteikšanai piemēro pamatrā-
dītāja pieeju.

Kapitāla pietiekamība atspoguļo 
koncerna un bankas spēju segt 
iespējamos zaudējumus no kredīt-
risku, operacionālo un tirgus risku 
realizācijas.

Bankas kapitāla pietiekamības rādī-
tājs, kas ir aprēķināts atbilstoši FKTK 
noteikumiem, 2011. gada 31. decembrī 
bija 15,47% (12,45%), savukārt kon-
cerna kapitāla pietiekamības rādītājs 
bija 13,57% (11,41%). No 2011. gada        
30. septembra bankai ir noteiktas papil-
du prasības minimālajam kapitālam, ku-
ras banka izpilda. Detalizēta informācija 
par šo papildu prasību izpildi ir norādīta 
5. pielikumā. 

Koncerna un bankas pašu kapitāls 
sastāv no pirmā un otrā līmeņa elemen-
tiem. Pirmā līmeņa elementi sevī ietver 
apmaksāto pamatkapitālu, akciju emisi-
jas uzcenojumu, rezerves kapitālu, nesa-
dalīto 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 subordi-
nētais kapitāls un pārdošanai pieejamo 
finanšu aktīvu pārvērtēšanas pozitīvā 
rezerve 45% apmērā.

Rezerves kapitāls – koncerna un bankas 
īpašuma vērtība, kas noteiktajā kārtī-

bā tiek uzkrāta iepriekš neparedzētu 
zaudējumu segšanai vai citu vajadzību 
finansēšanai. Nav nekādu juridisku 
ierobežojumu šī rezerves kapitāla izman-
tošanai. Lēmumu par rezerves kapitāla 
izmantošanu var pieņemt akcionāru 
pilnsapulce.

Papildus minimālā kapitāla pietiekamī-
bas rādītāja aprēķinam banka doku-
mentē un veic iekšējā kapitāla pietie-
kamības novērtēšanu (Pillar 2). Iekšējā 
kapitāla pietiekamības novērtēšanas 
process (ICAAP), ko veic banka, ietver 
gan kapitāla pietiekamības kvantitatīvo 
novērtējumu, gan kvalitatīvos aspektus, 
t.sk. darbības ilgtermiņa plānošanu un 
attīstības stratēģijas noteikšanu, būtisko 
risku identificēšanu, pieļaujamo risku 
līmeņu noteikšanu, risku pārvaldīšanas 
sistēmu izveidi un pilnveidošanu, pa-
stāvīgu bankas darbībai piemītošo risku 
(riska profila) apzināšanu un kontroli.
Iekšējā kapitāla pietiekamības proce-
sā (ICAAP) piemērojamās metodes 
un aprēķināšanas kārtība ir detalizēti 
aprakstīta Paziņojumā par informācijas 
atklāšanu bankas interneta mājaslapā 
www.ablv.com.
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LVL ‘000

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi 
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

apmaksātais pamatkapitāls 16,500 16,500 16,500 16,500

akciju emisijas uzcenojums 5,255 5,255 5,255 5,255

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

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 45,180 52,699 50,293 57,240

nemateriālie aktīvi (3,493) (3,701) (3,368) (3,548)

nekontrolējamā daļa 503 682 - -

pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) 18,714 (7,519) 19,106 (6,947)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (2,480) - (2,480) -

pirmā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu atbilstoši 
Fktk prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar sFps (50%) (188) (144) (188) (144)

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā 81,491 65,272 86,618 69,856

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi 

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (45%) - 823 - 823

otrā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu atbilstoši 
Fktk prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar sFps (50%) (188) (144) (188) (144)

subordinētais kapitāls (saskaņā ar atlikušo atmaksas termiņu ar korekcijas pakāpi no 40% līdz 100%) 40,855 33,122 43,404 34,999

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā 40,667 33,801 43,216 35,678

Pašu kapitāls kopā 122,158 99,073 129,834 105,534

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 59,190 57,419 59,010 58,304

tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 5,183 4,163 934 1,809

t.sk. ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība 4,699 3,151 450 797

t.sk. pozīcijas riska kapitāla prasība 258 904 258 904

t.sk. darījuma partnera riska kapitāla prasība 226 108 226 108

Operacionālā riska kapitāla prasība 7,645 7,889 7,196 7,678

Kapitāla prasību kopsumma 72,018 69,471 67,140 67,791

Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 13,57 11,41 15,47 12,45

koncerna un bankas kredītriska kapitāla prasības sadalījums 
pa riska darījumu kategorijām:

LVL ‘000

Riska darījumu kategorija
koncerns

31.12.2011.
koncerns

31.12.2010.
Banka

31.12.2011.
Banka

31.12.2010.

Centrālās valdības vai centrālās bankas 2,067 1,123 2,067 1,086

reģionālās vai vietējās valdības 120 118 120 118

starptautiskās attīstības bankas 139 - 139 -

iestādes 13,464 9,927 13,256 9,893

komercsabiedrības 19,209 12,758 19,252 17,451

Mazo riska darījumu portfelis 12,617 2,345 12,617 2,345

nodrošināts ar nekustamo īpašumu 480 861 480 861

kavētie riska darījumi 3,178 3,725 3,178 3,725

augsta riska kategorijas riska darījumi 264 260 264 260

Citi posteņi 7,652 26,302 7,637 22,565

Kopā kredītriska kapitāla prasība 59,190 57,419 59,010 58,304

33. Pielikums
Riska vadība 
Riski ir koncerna un bankas darbības 
neatņemama sastāvdaļa, kuru pārval-
dīšana ir viena no koncerna un bankas 
stratēģiskajām vērtībām, kas balstās uz 
pārliecību, ka koncerna un bankas panā-
kumi 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 komerc-
darbību, ir pakļauti dažādiem riskiem, 
no kuriem nozīmīgākie ir kredītrisks, 
likviditātes risks un tirgus risks (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 pro-•	
cedūru ievērošanas regulāru pārrau-
dzīšanu 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 pār-•	
skatīšanu un pilnveidošanu atbilstoši 
tirgus pārmaiņām.

Risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrā-
dātas risku vadības politikas, kuras 
apstiprina bankas Padome, to ieviešanu 
un efektivitāti uzrauga Valde un Risku 
direktors (CRO), bet īsteno attiecīgās 
struktūrvienības, to skaitā Riska vadības 
pārvalde, kuru funkcijas ir stingri nodalī-
tas no biznesa funkcijām.

Ar mērķi izveidot disciplinētu, konserva-
tīvu un konstruktīvu riska pārvaldīšanas 

un kontroles vidi, tiek organizēti apmācī-
bu semināri darbiniekiem. 

Riska vadības politiku mērķis ir nodroši-
nāt efektīvu risku pārvaldīšanu, iden-
tificēt un analizēt koncerna un bankas 
darbībai raksturīgus riskus, noteikt 
atbilstošus limitus, ieviest uzticamas 
kontroles procedūras un, ar admi-
nistratīviem un informācijas sistēmu 
līdzekļiem, kontrolēt risku un tā līmeņa 
atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem. 

Riska vadības sistēma nepārtraukti tiek 
pilnveidota, ievērojot koncerna un ban-
kas darbības un finanšu tirgus attīstību. 
Šī procesa regulāru kontroli veic Iekšējā 
audita nodaļa.

34. Pielikums
Kredītrisks
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudēju-
mus, ja koncerna vai bankas darījumu 
partneris vai parādnieks nepildīs līgumā 
noteiktās saistības pret koncernu vai 
banku. 

Kredītriska pārvaldīšanas 
pamatprincipi
Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta, 
pamatojoties uz Kredītpolitiku. Koncerns 
un banka uzskata, ka lielākais kredītrisks 
piemīt kredītiem, ieguldījumiem parāda 
vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un 
prasībām pret kredītiestādēm.

Pirms sadarbības uzsākšanas ar po-
tenciālo darījumu partneri koncerns un 
banka veic visaptverošu klienta mak-
sātspējas un piedāvātā nodrošinājuma 
novērtējumu. 

Izvērtējot sadarbības uzsākšanas iespē-
jas ar finanšu iestādēm, banka izvērtē 
potenciālo sadarbības partneri, ņemot 
vērā gan finanšu rādītājus, gan citus 
kritērijus, un turpmāk periodiski veic šo 
rādītāju analīzi. Savukārt privātpersonu 
maksātspējas novērtēšanas vajadzībām 
ir izstrādāta reitingu piešķiršanas sistē-
ma, kurā klienti tiek klasificēti reitingu 
grupās atbilstoši ienākumu pietieka-
mībai, kā arī kredītvēstures kvalitātei. 

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 
arī monitoringa / riska faktori, kuru ne-
izpildes gadījumā koncerns un banka 
ir informēta par iespējamo kredītriska 
paaugstināšanos jau pirms atkārtota 
finanšu stāvokļa novērtējuma. 
Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai bankā 
ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša Ak-
tīvu novērtēšanas komiteja, kas regulāri 
veic aktīvu un ārpusbilances saistību no-
vērtēšanu, t.i., to atgūstamās vērtības 
noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas re-
zultātiem tiek noteikti uzkrājumu apjomi 
kredītu vērtības samazinājumam (turp-
māk – uzkrājumi nedrošiem parādiem). 
Veicot aktīvu un ārpusbilances saistību 
novērtēšanu, tiek ņemts vērā gan speci-
fiskais, gan portfeļa līmeņa risks. 

Banka regulāri analizē izsniegtā kredītu 
portfeļa kvalitāti. Kā viens no kvalitātes 
kritērijiem tiek izvērtēts kredīta līgumā 
paredzēto kredīta maksājumu kavē-
jums dienās. Uzņēmumu kredītiem kā 
kredītu kvalitātes kritēriji tiek izmantoti 
arī aizņēmēja saimnieciskās darbības 
rezultāti un perspektīvas, tā esošā un 
prognozētā naudas plūsma saistību 
segšanai, noteikto monitoringa / riska 
faktoru ievērošana, nodrošinājuma 
vērtība u.c. Nodrošinājuma novērtēša-
nu 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 fakto-
rus. Šādā gadījumā par kredīta nodro-
šinājuma vērtību tiek ņemts bankas 
noteiktais samazinātais vērtējums. Par 
kredīta nodrošinājumu banka pieņem 
nekustamo īpašumu, jaunas un lieto-
tas automašīnas, komerctransportu, 
preces muitas vai klienta noliktavā, 
vērtspapīrus, tehnoloģiskās iekārtas 
un mašīnas, debitoru parādus kā lietu 
kopību, debitoru parādus faktoringam 
u.c. Atbilstoši nodrošinājuma tipam un 
likviditātei koncerns un banka piemēro 
attiecīgo izsniedzamā kredīta maksimāli 
pieļaujamo proporciju. 
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

Finanšu aktīvu kredītu kvalitāti kon-
cerns un banka pārvalda, piemērojot 
iekšējos reitingus. Klientu kredītiem 
tiek piemēroti iekšējie reitingi, kur aktīvi 
ar augstu reitingu ir standarta aktīvi ar 
drošu kredītspēju, savukārt ar pazemi-
nātu reitingu ir aktīvi, kuru kredītspēja 
ir apšaubāma un kuriem nepieciešama 
pastiprināta koncerna un bankas kontro-
le. Savukārt prasībām pret kredītiestā-
dēm un vērtspapīriem tiek piemēroti 
reitingu aģentūru piešķirtie kredītrei-
tingi. Kā aktīvi ar augstu reitingu tiek 
atzīti aktīvi ar investīciju līmeni, t.i., ar 
piešķirto reitingu ne zemāku kā BBB-, 
savukārt ar pazeminātu reitingu ir aktīvi 
zem investīciju līmeņa.

Koncerna un bankas aktīvu un ārpusbi-
lances saistību maksimālais kredītriska 
apjoms uzrādīts kredītriska koncentrāci-
jas analīzē. Banka regulāri veic kredīt-
portfeļa stresa testus ar mērķi novērtēt 
kredītrisku un identificēt iespējamās 
kritiskās situācijas. Maksimālais kre-
dītriska apjoms aprēķināts, neņemot 
vērā saņemto nodrošinājumu un citus 
instrumentus, kas samazina kredītrisku, 
savukārt minimālā kredītriska apjoms 
aprēķināts, ņemot vērā saņemtā nodro-
šinājuma patieso vērtību uz pārskata 
sastādīšanas datumu. 
Koncerna / bankas klientu kredītu pār-
strukturēšanas gaitā pārņemto nekus-
tamo īpašumu apjoms, kuru pārņem-
šanas mērķis ir to pārdošana parādu 
atgūšanai, 2011. gada 31. decembrī bija 
49,944 (41,940) tūkstoši latu.

LVL ‘000

31.12.2011. 31.12.2010.

Finanšu aktīvi 

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

kase un prasības pret centrālajām bankām 143,663 - 143,663 - 143,663 82,120 - 82,120 - 82,120

prasības pret kredītiestādēm 492,466 26,415 518,881 - 518,881 305,988 19,364 325,352 - 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,169 753 8,922 - 8,922 22,693 679 23,372 - 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 338,726 34,400 373,126 (120) 373,006 130,298 38,423 168,721 (64) 168,657

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 137,312 30,438 167,750 (972) 166,778 139,252 15,938 155,190 (78) 155,112

kredīti un debitoru parādi 418,005 110,083 528,088 (58,664) 469,424 458,632 136,876 595,508 (66,636) 528,872

t.sk. parāda vērtspapīri - - - - - 606 11,657 12,263 (1,202) 11,061

kredīti klientiem 418,005 110,083 528,088 (58,664) 469,424 458,026 125,219 583,245 (65,434) 517,811

Hipotekārie 276,125 91,162 367,287 (42,957) 324,330 304,892 103,163 408,055 (46,659) 361,396

Biznesa 122,816 17,249 140,065 (14,352) 125,713 134,186 21,298 155,484 (17,971) 137,513

patēriņa 838 63 901 (63) 838 1,067 258 1,325 (236) 1,089

pārējie 18,226 1,609 19,835 (1,292) 18,543 17,881 500 18,381 (568) 17,813

Kopā finanšu aktīvi 1,538,341 202,089 1,740,430 (59,756) 1,680,674 1,138,983 211,280 1,350,263 (66,778) 1,283,485

koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām 2011. gada 31. decembrī:

Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām 2011. gada 31. decembrī:
LVL ‘000

31.12.2011. 31.12.2010.

Finanšu aktīvi 

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

kase un prasības pret centrālajām bankām 143,663 - 143,663 - 143,663 82,120 - 82,120 - 82,120

prasības pret kredītiestādēm 492,057 26,415 518,472 - 518,472 305,988 19,338 325,326 - 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,169 753 8,922 - 8,922 22,693 679 23,372 - 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 338,726 34,400 373,126 (120) 373,006 130,298 38,423 168,721 (64) 168,657

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 137,312 30,438 167,750 (972) 166,778 139,252 15,938 155,190 (78) 155,112

kredīti un debitoru parādi 419,358 110,083 529,441 (58,838) 470,603 458,321 136,876 595,197 (66,636) 528,561

t.sk. parāda vērtspapīri - - - - - 606 11,657 12,263 (1,202) 11,061

kredīti klientiem 419,358 110,083 529,441 (58,838) 470,603 457,715 125,219 582,934 (65,434) 517,500

Hipotekārie 276,125 91,162 367,287 (42,957) 324,330 304,892 103,163 408,055 (46,659) 361,396

Biznesa 124,169 17,249 141,418 (14,526) 126,892 133,913 21,298 155,211 (17,971) 137,240

patēriņa 838 63 901 (63) 838 1,067 258 1,325 (236) 1,089

pārējie 18,226 1,609 19,835 (1,292) 18,543 17,843 500 18,343 (568) 17,775

Kopā finanšu aktīvi 1,539,285 202,089 1,741,374 (59,930) 1,681,444 1,138,672 211,254 1,349,926 (66,778) 1,283,148
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LVL ‘000

Aktīvi Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

institūcijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības uz pieprasījumu 
pret centrālajām bankām 77,501 64,073 61 2,028 - - 143,663

prasības pret kredītiestādēm 500 220,377 70,509 173,296 - 53,790 518,472

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 413 563 270 7,215 - 461 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 15 84,081 64,282 93,032 71,555 60,041 373.006

kredīti un debitoru parādi 411,817 3,388 24,020 3,310 - 28,068 470,603

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 6,046 15,598 718 23,880 26,188 94,348 166,778

Kopā finanšu aktīvi 496,292 388,080 159,860 302,761 97,743 236,708 1,681,444

nefinanšu aktīvi 106,311 1,406 - - - - 107,717

Kopā aktīvi 602,603 389,486 159,860 302,761 97,743 236,708 1,789,161

iespējamās saistības 9,608 240 155 6 - 2,046 12,055

ārpusbilances saistības pret klientiem 8,688 181 215 575 - 11,281 20,940

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 620,899 389,907 160,230 303,342 97,743 250,035 1,822,156

Bankas maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem 
reģioniem 2011. gada 31. decembrī:

Kredītriska koncentrācija
Koncentrācijas riska mazināšanai koncerns un banka piemēro diversifikāciju un limi-
tu sistēmu. Koncerns un banka nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja, ģeogrāfiskā 
reģiona, nozares segmenta riska apmēram, riska darījumiem, kas nodrošināti ar 
viena veida nodrošinājumu, un citus ierobežojumus. Riskam pakļautie darījumi ar 
jebkuru aizņēmēju, tostarp ar banku vai ar brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem 
ierobežojumiem, nosakot limitus. Koncerns un banka kredītriska koncentrāciju ana-
lizē, vērtējot arī lielo riska darījumu attiecību pret pašu kapitālu. Atbilstoši Kredīties-
tāžu likumam koncerns un banka riska darījumu klasificē kā lielo riska darījumu, ja 
tas pārsniedz 10% no pašu kapitāla.

Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai lī-
dzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas 
šo saistību galvotāji.

LVL ‘000

Aktīvi Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

institūcijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības uz pieprasījumu 
pret centrālajām bankām 77,501 64,073 61 2,028 - - 143,663

prasības pret kredītiestādēm 534 220,730 70,509 173,296 - 53,812 518,881

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 413 563 270 7,215 - 461 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 15 84,081 64,282 93,032 71,555 60,041 373,006

kredīti un debitoru parādi 410,638 3,388 24,020 3,310 - 28,068 469,424

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 6,046 15,598 718 23,880 26,188 94,348 166,778

Kopā finanšu aktīvi 495,147 388,433 159,860 302,761 97,743 236,730 1,680,674

nefinanšu aktīvi 97,625 - - - - - 97,625

Kopā aktīvi 592,772 388,433 159,860 302,761 97,743 236,730 1,778,299

iespējamās saistības 9,608 240 155 6 - 2,046 12,055

ārpusbilances saistības pret klientiem 8,688 181 215 575 - 11,281 20,940

Aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 611,068 388,854 160,230 303,342 97,743 250,057 1,811,294

koncerna maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem 
reģioniem 2011. gada 31. decembrī:

LVL ‘000

Aktīvi Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām 79,182 2,284 86 568 - 82,120

prasības pret kredītiestādēm 283 104,720 45,959 148,054 26,336 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 1,210 5,755 8,133 5,229 3,045 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 15 1,194 1,985 108,668 56,795 168,657

kredīti un debitoru parādi 455,406 765 8,651 19,102 44,948 528,872

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 7,731 - 108,254 39,127 155,112

Kopā finanšu aktīvi 536,096 122,449 64,814 389,875 170,251 1,283,485

nefinanšu aktīvi 83,448 3 - 590 1 84,042

Kopā aktīvi 619,544 122,452 64,814 390,465 170,252 1,367,527

iespējamās saistības 19,402 188 346 54 1,135 21,125

ārpusbilances saistības pret klientiem 5,400 - 410 900 6,224 12,934

Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 644,346 122,640 65,570 391,419 177,611 1,401,586

koncerna maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pa ģeogrāfiskajiem 
reģioniem 2010. gada 31. decembrī:
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

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

LVL ‘000

Aktīvi Latvijā 
EMs 

valstīs
pārējās

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām 79,182 2,284 86 568 - 82,120

prasības pret kredītiestādēm 283 104,720 45,959 148,028 26,336 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 1,210 5,755 8,133 5,229 3,045 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 15 1,194 1,985 108,668 56,795 168,657

kredīti un debitoru parādi 455,133 765 8,651 19,064 44,948 528,561

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 7,731 - 108,254 39,127 155,112

Kopā finanšu aktīvi 535,823 122,449 64,814 389,811 170,251 1,283,148

nefinanšu aktīvi 94,823 3 - 590 1 95,417

Kopā aktīvi 630,646 122,452 64,814 390,401 170,252 1,378,565

iespējamās saistības 19,402 188 346 54 1,135 21,125

ārpusbilances saistības pret klientiem 5,400 - 410 900 6,224 12,934

Aktīvi un ārpusbilances saistības
ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā 655,448 122,640 65,570 391,355 177,611 1,412,624

Koncerna un bankas vērtspapīru portfeļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo 
šajos portfeļos esošajiem vērtspapīriem un to emitentiem piešķirtais kredītrei-
tings. Koncerna un bankas vērtspapīru portfeļi ir labi diversificēti, un vērtspapīru 
portfeļu diversifikācija notiek pēc emisijām, kredītreitingu grupām, emitentiem 
un dzēšanas termiņiem.

koncerna un bankas vērtspapīru portfeļu analīze pa kredītreitingu grupām:
LVL ‘000

koncerns / banka koncerns / banka

31.12.2011. 31.12.2010.

Kredītreitinga grupas 

patiesajā 
vērtībā 

vērtētie
Likviditātes 

portfelis

investīciju 
uz nenoteiktu 
laiku portfelis

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie

patiesajā 
vērtībā 

vērtētie
Likviditātes 

portfelis

investīciju 
uz nenoteiktu 
laiku portfelis

Līdz 
termiņa 
beigām 
turamie

kredīti un 
debitoru 

parādi

aaa līdz aa- - 307,227 2,207 63,926 19,362 106,985 2,840 111,604 -

a+ līdz a- - - - - - - - 164 -

BBB+ līdz BBB- - - 29,292 73,386 - - 20,590 27,484 606

BB+ līdz BB- - - 17,327 18,170 - - 18,447 6,795 3,652

B+ līdz B- - - 13,236 10,985 5 - 16,325 9,003 4,451

zem B- - - 587 135 - - 784 62 2,133

Bez reitinga - - 868 176 - - 460 - 219

akcijas un ieguldījumi fondos 753 - 2,262 - 674 - 2,226 - -

Neto vērtspapīru portfelis 753 307,227 65,779 166,778 20,041 106,985 61,672 155,112 11,061

Gadījumā, ja kādu no izsniegtajām kredītu grupām ietekmē ekonomiskie faktori, 
kas pasliktina visu attiecīgās grupas kredītu stāvokli, tiek pieņemts lēmums par 
ierobežojumiem noteiktās nozares kreditēšanā, kā arī apzināti iespējamie zaudēju-
mi esošajam kredītu portfelim. 
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koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības 
nozarēm, to maksimālā un minimālā kredītriska apjoma analīze:

LVL ‘000

koncerns koncerns Banka Banka

31.12.2011. 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozare*

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

privātpersonu hipotekārie kredīti 331,866 89,217 366,888 126,458 331,866 89,217 366,888 126,458

nekustamā īpašuma pārvaldīšana 33,264 4,222 25,968 2,784 33,264 4,222 25,968 2,784

tirdzniecība 22,261 5,064 26,935 7,074 22,635 5,064 26,935 7,074

Citi privātpersonu kredīti 7,103 2,602 9,388 2,743 7,103 2,602 9,388 2,743

Būvniecība 2,875 49 6,551 76 2,875 49 6,551 76

Finanšu starpniecība 14,711 14,711 21,163 21,162 14,711 14,711 28,987 21,162

transports un loģistika 4,622 395 6,594 621 4,622 395 6,594 621

Citas pakalpojumu nozares 29,218 8,449 24,293 10,965 27,271 8,449 15,256 10,965

rūpniecība 4,687 - 6,139 109 4,687 - 6,139 109

Lauksaimniecība un mežsaimniecība 898 - 36 - 898 - 36 -

pārējās nozares 17,919 19,245 23,856 23,232 20,671 17,842 24,758 23,194

Neto izsniegtie kredīti kopā 469,424 143,954 517,811 195,224 470,603 142,551 517,500 195,186

* Kredītiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir līdz 1 gadam, tautsaimniecības nozaru dalījumu banka nosaka pēc aizņē-
mēja darbības veida, savukārt kredītiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir ilgāks par 1 gadu – pēc izsniegtā aizdevuma 
mērķa (pēc tās nozares, kuras attīstībai tas izsniegts). 

Desmit lielākās ekspozīcijas 2011. gada 31. decembrī bija 12,6% (14,2%) no kopējā 
koncerna un bankas neto kredītportfeļa. 

Papildus kredītriska koncentrācijas efektīvai pārvaldīšanai bankā ir noteikti kredīt-
iestāžu un finanšu kompāniju limiti, kuru mērķis ir ierobežot atlikumus vienā kredīt-
iestādē, kā arī minēto limitu kontroles noteikumi, kuros ir noteikta neatkarīga limitu 
ievērošanas kontroles kārtība.

35. Pielikums
Finanšu riski
a) Likviditātes risks
Likviditāte ir koncerna un bankas spēja 
nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo 
(ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) 
nepieciešamību pēc naudas plūsmas 
aktīvu pieauguma finansēšanai un sav-
laicīgai finanšu saistību izpildīšanai. Ar to 
saprot spēju pārvērst aktīvus naudā ar 
minimāliem zaudējumiem vai arī aizņem-
ties 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 direk-
tors (CFO), un Finanšu tirgus pārvalde 
nodrošina nepieciešamo likviditātes 
līmeni un noteikto limitu ievērošanu 
atbilstoši pieņemtajām politikām un 
instrukcijām.

Pamatprincipi un procedūras, lai sav-
laicīgi noteiktu, analizētu un kontrolētu 
likviditātes risku, ir noteikti likviditātes 
pārvaldīšanas politikā.

Ikdienas likviditātes riska pārvaldīšanā 
tiek izmantoti šādi rādītāji, kuriem tiek 
noteikti limiti un ierobežojumi: 

noguldījumu seguma rādītājs;•	
likviditātes neto pozīcijas kopā visās •	
valūtās un atsevišķu valūtu griezumā;
tekošās likviditātes rādītājs;•	
lielo noguldījumu uz pieprasījumu •	
attiecība pret likvīdiem aktīviem uz 
pieprasījumu;
viena klienta (savstarpēji saistītu klien-•	
tu grupas) termiņnoguldījumu summa.

Lai laicīgi identificētu iespējamo likvidi-
tātes pasliktināšanos, ir izstrādāta agrīno 
brīdināšanas rādītāju sistēma:

termiņnoguldījumu un krājkontu pasū-•	
tīto summu ar atlikušo termiņu “līdz 
30 dienām” vienas dienas būtisks 
samazinājums;
termiņnoguldījumu vidēji svērtā •	
ilguma un kopējo atlikumu vienlaicīgā 
samazināšanās;
pirmstermiņa noguldījumu izņemšanas •	
gadījumu būtisks pieaugums;

likvīdo aktīvu īpatsvara kopējos ban-•	
kas aktīvos samazinājums;
negatīva publiskā informācija plaš-•	
saziņas līdzekļos par banku vai ar to 
saistītajām personām, kas pasliktina 
bankas reputāciju;
darījumu partneru limitu samazi-•	
nāšanas vai atcelšanas gadījumu           
pieaugums.

Bankas likviditātes rādītājs 2011. gada 
beigās bija 73,26% (68,10%). Atbilstoši 
FKTK prasībām bankai jāuztur likvī-
die aktīvi saistību izpildei pietiekamā 
apjomā, bet ne mazāk kā 30% apmērā 
no bankas tekošo saistību kopsummas. 
Pārskata periodā FKTK prasībām atbil-
stošais likviditātes rādītāja līmenis bija 
robežās no 67% (56,8%) līdz 76,5% 
(66,8%).

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 pārvaldī-
šanu 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 likvidi-
tātes 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 darbī-
bas 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 iekšē-
jai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas 
likviditātes krīzes stadijas: likviditātes 
krīzes iespējamības stadija, īstermiņa 
un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas, 
katrai no kurām ir noteiktas kvanti-
tatīvās un kvalitatīvās pazīmes, kuru 
iestāšanas gadījumā ir noteikti arī likvi-

ditāti uzlabojušie koncerna un bankas 
pasākumi.

Banka regulāri veic likviditātes stresa 
testus ar mērķi noteikt potenciālo likvi-
ditātes problēmu avotus, noteikt, kurā 
brīdī tiks pārkāpti noteiktie normatīvi vai 
iestāsies Likviditātes krīzes pārvarēša-
nas instrukcijā minētās krīžu pazīmes, 
kā arī noskaidrot, vai nav nepieciešams 
veikt izmaiņas bankas likviditātes pār-
valdīšanu regulējošajos dokumentos.
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koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ struktūras analīze, 
pamatojoties uz 2011. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam 
dzēšanas termiņam:

LVL ‘000

Aktīvi 
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 ieķīlātie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - 66,119 16,001 - 82,120 - - - - - 82,120

prasības pret kredītiestādēm - 267,002 37,912 20,290 325,204 148 - - 148 - 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 4,990 18,382 23,372 - - - - - 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 206 164,192 2,019 166,417 2,240 - - 2,240 - 168,657

kredīti un debitoru parādi 32,131 56,415 5,656 64,702 158,904 148,280 221,688 - 369,968 - 528,872

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 57 103,585 1,920 105,562 11,662 37,888 - 49,550 - 155,112

pārējie aktīvi - 7,935 148 6,071 14,154 - - 69,888 69,888 - 84,042

Aktīvi kopā 32,131 397,734 332,484 113,384 875,733 162,330 259,576 69,888 491,794 - 1,367,527

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,906 - - 1,906 - - - - - 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 101 125 226 - - - - - 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības - 774,552 146,023 300,491 1,221,066 24,464 41,646 - 66,110 - 1,287,176

pārējās saistības - 7,273 - - 7,273 - - - - - 7,273

Kopā saistības - 783,731 146,124 300,616 1,230,471 24,464 41,646 - 66,110 - 1,296,581

kapitāls un rezerves - - - - - - - 70,946 70,946 - 70,946

Kopā saistības un kapitāls un rezerves - 783,731 146,124 300,616 1,230,471 24,464 41,646 70,946 137,056 - 1,367,527

Ārpusbilances posteņi kopā - 27,534 79 3,541 31,154 2,697 208 - 2,905 - 34,059

Likviditātes neto pozīcija x (413,531) 186,281 (190,773) (418,023) 135,169 217,722 (1,058) 351,833 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (413,531) (227,250) (418,023) x (282,854) (65,132) (66,190) x x x

Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

LVL ‘000

Aktīvi 
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
ieķīlātie 

aktīvi kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - 143,663 - - 143,663 - - - - - 143,663

prasības pret kredītiestādēm - 398,780 102,259 11 501,050 - - - - 17,831 518,881

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 347 - 4,154 4,421 8,922 - - - - - 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 149 353,700 16,895 370,744 - - 2,262 2,262 - 373,006

kredīti un debitoru parādi 26,595 25,009 5,613 77,823 135,040 116,644 203,761 7 320,412 13,972 469,424

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 99 213 1,888 2,200 87,756 69,661 - 157,417 7,161 166,778

pārējie aktīvi - 7,315 121 3,528 10,964 - - 86,661 86,661 - 97,625

Aktīvi kopā 26,942 575,015 466,060 104,566 1,172,583 204,400 273,422 88,930 566,752 38,964 1,778,299

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,779 - - 1,779 - - - - - 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 62 79 141 - - - - - 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības - 1,161,874 165,157 265,465 1,592,496 13,526 71,752 - 85,278 - 1,677,774

pārējās saistības - 13,131 29 239 13,399 3 - - 3 - 13,402

Kopā saistības - 1,176,784 165,248 265,783 1,607,815 13,529 71,752 - 85,281 - 1,693,096

kapitāls un rezerves - - - - - - - 85,203 85,203 - 85,203

Kopā saistības un kapitāls un rezerves - 1,176,784 165,248 265,783 1,607,815 13,529 71,752 85,203 170,484 - 1,778,299

Ārpusbilances posteņi kopā - 19,228 421 3,981 23,630 6,804 2,169 392 9,365 - 32,995

Likviditātes neto pozīcija x (620,997) 300,391 (165,198) (485,804) 184,067 199,501 3,727 387,295 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (620,997) (320,606) (485,804) x (301,737) (102,236) (98,509) x x x

koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ struktūras analīze, 
pamatojoties uz 2010. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam 
dzēšanas termiņam:
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

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

LVL ‘000

Aktīvi 
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 ieķīlātie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - 66,119 16,001 - 82,120 - - - - - 82,120

prasības pret kredītiestādēm - 266,976 37,912 20,290 325,178 148 - - 148 - 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 4,990 18,382 23,372 - - - - - 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 206 164,192 2,019 166,417 2,240 - - 2,240 - 168,657

kredīti un debitoru parādi 32,131 56,415 5,656 64,391 158,593 148,280 221,688 - 369,968 - 528,561

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 57 103,585 1,920 105,562 11,662 37,888 - 49,550 - 155,112

pārējie aktīvi - 4,754 148 5,619 10,521 - - 84,896 84,896 - 95,417

Aktīvi kopā 32,131 394,527 332,484 112,621 871,763 162,330 259,576 84,896 506,802 - 1,378,565

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,906 - - 1,906 - - - - - 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 101 125 226 - - - - - 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības - 785,951 146,023 300,491 1,232,465 21,512 41,646 - 63,158 - 1,295,623

pārējās saistības - 5,433 - - 5,433 - - - - - 5,433

Kopā saistības - 793,290 146,124 300,616 1,240,030 21,512 41,646 - 63,158 - 1,303,188

kapitāls un rezerves - - - - - - - 75,377 75,377 - 75,377

Kopā saistības un kapitāls un rezerves - 793,290 146,124 300,616 1,240,030 21,512 41,646 75,377 138,535 - 1,378,565

Ārpusbilances posteņi kopā - 27,534 79 3,541 31,154 2,697 208 - 2,905 - 34,059

Likviditātes neto pozīcija x (426,297) 186,281 (191,536) (431,552) 138,121 217,722 9,519 365,362 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (426,297) (240,016) (431,552) x (293,431) (75,709) (66,190) x x x

LVL ‘000

Aktīvi 
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 ieķīlātie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - 143,663 - - 143,663 - - - - - 143,663

prasības pret kredītiestādēm - 398,371 102,259 11 500,641 - - - - 17,831 518,472

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 347 - 4,154 4,421 8,922 - - - - - 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 149 353,700 16,895 370,744 - - 2,262 2,262 - 373,006

kredīti un debitoru parādi 26,595 25,009 5,613 80,565 137,782 115,081 203,761 7 318,849 13,972 470,603

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 99 213 1,888 2,200 87,756 69,661 - 157,417 7,161 166,778

pārējie aktīvi - 7,302 121 3,528 10,951 - - 96,766 96,766 - 107,717

Aktīvi kopā 26,942 574,593 466,060 107,308 1,174,903 202,837 273,422 99,035 575,294 38,964 1,789,161

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,779 - - 1,779 - - - - - 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - 62 79 141 - - - - - 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības - 1,171,862 165,157 265,465 1,602,484 13,526 71,752 - 85,278 - 1,687,762

pārējās saistības - 9,034 29 239 9,302 3 - - 3 - 9,305

Kopā saistības - 1,182,675 165,248 265,783 1,613,706 13,529 71,752 - 85,281 - 1,698,987

kapitāls un rezerves - - - - - - - 90,174 90,174 - 90,174

Kopā saistības un kapitāls un rezerves - 1,182,675 165,248 265,783 1,613,706 13,529 71,752 90,174 175,455 - 1,789,161

Ārpusbilances posteņi kopā - 19,228 421 3,981 23,630 6,804 2,169 392 9,365 - 32,995

Likviditātes neto pozīcija x (627,310) 300,391 (162,456) (489,375) 182,504 199,501 8,861 390,866 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (627,310) (326,919) (489,375) x (306,871) (107,370) (98,509) x x x

Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņ struktūras analīze, 
pamatojoties uz 2011. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam 
dzēšanas termiņam:
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

Koncerns un banka ir sagatavojuši šos 
konsolidētos finanšu pārskatus, balsto-
ties 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 pamat-
nostādnēm. Negatīvā likviditātes neto 
pozīcija aktīvu un saistību termiņstruktū-
ras sadaļā “uz pieprasījumu” 2011. gada    
31. decembrī un 2010. gada 31. decem-
brī galvenokārt ir izskaidrojama ar ievē-
rojamām summām, kas ir izmaksājamas 
klientiem pēc pieprasījuma. Koncerna 
un bankas līdzšinējā pieredze liecina, ka 
klienti nemēdz izņemt savus noguldīju-
mus, 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 likvi-
ditātes jautājumiem saistītās negatīvās 
ietekmes risku un veicis pasākumus, lai 
mazinātu šo negatīvo ietekmi uz koncer-
na 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 uzkrāju-
mi nedrošiem parādiem, atlikumi ir uzrā-
dīti neto vērtībā. Savukārt kā aktīvi, kuru 
termiņš ir nokavēts, ir atspoguļoti aktīvi, 
kuru kavējuma termiņš ir vairāk nekā    
14 dienas; ja kavējuma termiņš ir mazāks 
par 14 dienām, šādi aktīvi tiek atspoguļo-
ti termiņu grupā “uz pieprasījumu”.

Aplēšot sagaidāmo finanšu saistību 
apjomu, kuru izpilde paredzēta nākot-
nē, koncerns un banka dalījumā pa 
attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām 
atspoguļo arī nākotnē paredzētos, bet 
uz bilances datumu vēl neaprēķinātos 
maksājamos procentus 2011. gada             
31. decembrī un 2010. gada 31. de-
cembrī esošajām finanšu saistībām            
un ārpusbilances saistībām.

koncerna finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2011. 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:

LVL ‘000

Finanšu saistības
uz 

pieprasījumu
Līdz 

1 mēn.
1–12

mēn.
kopā 

līdz gadam
1–5

gadi
Vairāk nekā

5 gadi
kopā 

virs gada kopā 

saistības uz pieprasījumu 
pret kredītiestādēm 1,779 - - 1,779 - - - 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņā 
vai zaudējumos

- 62 79 141 - - - 141

amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības 1,161,941 165,782 271,447 1,599,170 33,180 85,547 118,727 1,717,897

Kopā finanšu saistības 1,163,720 165,844 271,526 1,601,090 33,180 85,547 118,727 1,719,817

ārpusbilances posteņi 19,228 421 3,981 23,630 6,804 2,169 9,365 32,995

Kopā finanšu saistības 
un ārpusbilances saistības 1,182,948 166,265 275,507 1,624,720 39,984 87,716 128,092 1,752,812

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

LVL ‘000

Finanšu saistības
uz 

pieprasījumu
Līdz 

1 mēn.
 1–12
mēn.

kopā 
līdz gadam

1–5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

kopā 
virs gada kopā 

saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm 1,906 - - 1,906 - - - 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu
peļņā vai zaudējumos

- 101 125 226 - - - 226

amortizētajā iegādes
vērtībā vērtētās finanšu saistības 774,552 146,992 308,514 1,230,058 33,924 43,766 77,690 1,307,748

Kopā finanšu saistības 776,458 147,093 308,639 1,232,190 33,924 43,766 77,690 1,309,880

ārpusbilances posteņi 6,684 604 12,514 19,802 9,790 4,467 14,257 34,059

Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības 783,142 147,697 321,153 1,251,992 43,714 48,233 91,947 1,343,939

Bankas finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2011. 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:

LVL ‘000

Finanšu saistības
uz 

pieprasījumu
Līdz 

1 mēn.
 1–12
mēn.

kopā 
līdz gadam

1–5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

kopā 
virs gada kopā 

saistības uz pieprasījumu 
pret kredītiestādēm 1,779 - - 1,779 - - - 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos

- 62 79 141 - - - 141

amortizētajā iegādes 
vērtībā vērtētās finanšu saistības 1,171,929 165,782 271,447 1,609,158 33,180 85,547 118,727 1,727,885

Kopā finanšu saistības 1,173,708 165,844 271,526 1,611,078 33,180 85,547 118,727 1,729,805

ārpusbilances posteņi 19,228 421 3,981 23,630 6,804 2,169 9,365 32,995

Kopā finanšu saistības 
un ārpusbilances saistības 1,192,936 166,265 275,507 1,634,708 39,984 87,716 128,092 1,762,800
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.
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Bankas finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2010. gada 31. decembrī 
vēl neaprēķināto, bet nākotnē maksājamo procentu apjoms dalījumā pa 
attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā 
atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

koncerna valūtas pozīcija 2011. gada 31. decembrī:

LVL ’000

Finanšu saistības
uz

pieprasījumu
Līdz 

1 mēn.
 1–12
mēn.

kopā 
līdz gadam

1–5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

kopā 
virs gada kopā 

saistības uz pieprasījumu
pret kredītiestādēm 1,906 - - 1,906 - - - 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos

- 101 125 226 - - - 226

amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības 785,951 146,984 308,431 1,241,366 33,823 43,766 77,589 1,318,955

Kopā finanšu saistības 787,857 147,085 308,556 1,243,498 33,823 43,766 77,589 1,321,087

ārpusbilances posteņi 6,684 604 12,514 19,802 9,790 4,467 14,257 34,059

Kopā finanšu saistības
un ārpusbilances saistības 794,541 147,689 321,070 1,263,300 43,613 48,233 91,846 1,355,146

Tirgus riski
Tirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus 
bilances un ārpusbilances posteņu pār-
vērtēšanas dēļ, kas saistīta ar finanšu 
instrumentu, tirgus cenas izmaiņām, 
kuras notiek valūtas kursu, procentu 
likmju izmaiņu u.c. faktoru ietekmē. Tir-
gus riska identifikācija, novērtēšana un 
pārvaldīšana bankā ir noteikta vairākos 
normatīvajos dokumentos – Procentu 
likmju riska pārvaldīšanas politikā, Atva-
sināto finanšu instrumentu politikā un 
Bankas vērtspapīru portfeļu politikā. 

Kā vienu no vērtspapīru portfeļa tirgus 
riska pārvaldīšanas instrumentiem ban-
ka izmanto “zaudējumu” indikatoru, ar 
mērķi laicīgi identificēt vērtspapīru cenu 
samazinājumu zem noteiktā līmeņa. Pa-
matojoties uz minēto, atbildīgo struktūr-
vienību vadītāji var pieņemt lēmumu par 
vērtspapīra pārdošanu vai saglabāšanu 
portfelī. 

Tirgus riska lielumu tirdzniecības 
portfelim un tā segšanai nepieciešamā 
kapitāla apmēru banka vērtē saskaņā 
ar FKTK “Minimālo kapitāla prasību 
aprēķināšanas noteikumos” aprakstīto 
standartizēto pieeju, pozīcijas vispārējo 
risku parāda vērtspapīriem rēķinot pēc 
termiņa metodes.

b) valūtas risks
Koncerns un banka ir pakļauti riskam, 
ka ārvalstu valūtas kursu svārstības 
varētu ietekmēt to finanšu pozīcijas                
un naudas plūsmu. No darījumiem   

izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts 
katrai valūtai atsevišķi un ietver ārvalstu 
valūtā nominētos aktīvus un saistības, 
kā arī no atvasinātajiem finanšu instru-
mentiem izrietošās naudas plūsmas. 
Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir 
EUR (eiro) un USD (ASV dolāri) valūtās. 
Ņemot vērā to, ka lata kurss pret eiro 
ir fiksēts, bankas eiro valūtas atklātās 
pozīcijas valūtas risks ir minimāls. Tāpēc 
jebkādas eiro valūtas kursa svārstības 
iespējamo Grieķijas vai citu Eiropas 
monetārās valstu savienības finansiālo 
problēmu dēļ neietekmēs bankas finan-
šu rezultātus. Arī bankas atklātā pozīcija 
ASV dolāros ir neliela, jo tiek ierobežota, 
izmantojot nākotnes valūtas maiņas līgu-
mus. 2011. gada beigās bankas atklātā 
pozīcija ASV dolāros bija 1,5% (0,1%) 
no bankas pašu kapitāla, līdz ar to ASV 
dolāru valūtas kursa izmaiņu ietekme ir 
nebūtiska un banka neveic detalizētāku 
jūtīguma analīzi, bet kontrolē šo risku 
ar limitu palīdzību, kas noteikti Limitu 
politikā. 2011. gada beigās visi iepriekš 
minētie limiti tika ievēroti.
Bankas Limitu politika nosaka vispārī-
gos limitu piemērošanas un kontroles 
principus, ierobežojumi katrai valūtai 
un kopējai atvērtai pozīcijai tiek noteikti 
atvērto valūtas pozīciju limitos un tiek 
kontrolēti katru dienu.

LVL ‘000

Aktīvi LVL usD Eur ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 77,501 2,015 64,073 - 74 143,663

prasības pret kredītiestādēm 500 447,838 26,009 26,998 17,536 518,881

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,206 437 277 2 - 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 359,209 179 6,519 7,099 373,006

kredīti un debitoru parādi 996 56,832 406,487 828 4,281 469,424

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 147,540 7,512 9,057 2,669 166,778

pārējie aktīvi 89,447 4,221 3,249 348 360 97,625

Aktīvi kopā 176,650 1,018,092 507,786 43,752 32,019 1,778,299

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,459 260 - 21 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 141 - - - - 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 21,230 1,106,386 475,738 43,530 30,890 1,677,774

pārējās saistības 7,546 2,437 2,778 368 273 13,402

Saistības kopā 28,917 1,110,282 478,776 43,937 31,184 1,693,096

kapitāls un rezerves 85,203 - - - - 85,203

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 114,120 1,110,282 478,776 43,937 31,184 1,778,299

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija 62,530 (92,190) 29,010 (185) 835 x

ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība (794) 94,167 (86,748) 555 114 x

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija 61,736 1,977 (57,738) 370 949 x

koncerna valūtas pozīcija 2010. gada 31. decembrī:
LVL ‘000

Aktīvi LVL usD Eur ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 77,757 544 3,710 - 109 82,120

prasības pret kredītiestādēm 28 220,502 73,012 12,039 19,771 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 3,371 17,067 390 3 2,541 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 163,093 169 4,899 496 168,657

kredīti un debitoru parādi 4,688 73,796 445,893 1,456 3,039 528,872

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 147,856 3,514 2,853 889 155,112

pārējie aktīvi 77,383 348 5,410 176 725 84,042

Aktīvi kopā 163,227 623,206 532,098 21,426 27,570 1,367,527

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,132 772 - 2 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 226 - - - - 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 37,021 777,871 422,937 20,888 28,459 1,287,176

pārējās saistības 3,755 1,627 1,628 258 5 7,273

Saistības kopā 41,002 780,630 425,337 21,146 28,466 1,296,581

kapitāls un rezerves 70,946 - - - - 70,946

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 111,948 780,630 425,337 21,146 28,466 1,367,527

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija 51,279 (157,424) 106,761 280 (896) x

ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība (11,748) 157,675 (145,637) 1,172 1,379 x

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija 39,531 251 (38,876) 1,452 483 x
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

Bankas valūtas pozīcija 2011. gada 31. decembrī:
LVL ‘000

Aktīvi LVL usD Eur ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 77,501 2,015 64,073 - 74 143,663

prasības pret kredītiestādēm 500 447,835 25,618 26,987 17,532 518,472

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 8,206 437 277 2 - 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 359,209 179 6,519 7,099 373,006

kredīti un debitoru parādi 1,057 56,832 407,605 828 4,281 470,603

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 147,540 7,512 9,057 2,669 166,778

pārējie aktīvi 36,035 4,172 66,814 347 349 107,717

Aktīvi kopā 123,299 1,018,040 572,078 43,740 32,004 1,789,161

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,459 260 39 21 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 141 - - - - 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 24,742 1,106,415 482,183 43,532 30,890 1,687,762

pārējās saistības 5,575 2,437 654 368 271 9,305

Saistības kopā 30,458 1,110,311 483,097 43,939 31,182 1,698,987

kapitāls un rezerves 90,174 - - - - 90,174

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 120,632 1,110,311 483,097 43,939 31,182 1,789,161

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija 2,667 (92,271) 88,981 (199) 822 x

ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība (794) 94,167 (86,748) 555 114 x

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija 1,873 1,896 2,233 356 936 x

Procentos no pašu kapitāla 1,4% 1,5% 1,7% 0,3% 0,7% x

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

Aktīvi LVL usD Eur ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 77,757 544 3,710 - 109 82,120

prasības pret kredītiestādēm 28 220,501 73,000 12,028 19,769 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 3,371 17,067 390 3 2,541 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi - 163,093 169 4,899 496 168,657

kredīti un debitoru parādi 4,686 73,748 445,638 1,450 3,039 528,561

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi - 147,856 3,514 2,853 889 155,112

pārējie aktīvi 38,223 268 56,025 176 725 95,417

Aktīvi kopā 124,065 623,077 582,446 21,409 27,568 1,378,565

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - 1,132 772 - 2 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 226 - - - - 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 40,131 777,872 428,273 20,888 28,459 1,295,623

pārējās saistības 3,188 1,594 399 248 4 5,433

Saistības kopā 43,545 780,598 429,444 21,136 28,465 1,303,188

kapitāls un rezerves 75,377 - - - - 75,377

Kopā saistības un kapitāls un rezerves 118,922 780,598 429,444 21,136 28,465 1,378,565

Neto garā / (īsā) bilances pozīcija 5,143 (157,521) 153,002 273 (897) x

ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība (11,748) 157,675 (145,637) 1,172 1,379 x

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija (6,605) 154 7,365 1,445 482 x

Procentos no pašu kapitāla (6,3%) 0,1% 7,0% 1,4% 0,5% x

Latvijas Republikas “Kredītiestāžu li-
kums” paredz, ka katra atsevišķā bankas 
ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst 
pārsniegt 10% no pašu kapitāla un kopē-
jā bankas ārvalstu valūtu atklātā pozīcija 
nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla. 

2011. gadā 31. decembrī banka bija ievē-
rojusi minētās “Kredītiestāžu
likuma” prasības.

c) procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus 
likmju izmaiņu ietekme uz bankas finan-
šu stāvokli. 
Riska vadības pārvalde veic procentu 
likmju riska kontroli un novērtēšanu gan 
tirdzniecības, gan netirdzniecības port-
felim. Finanšu tirgus pārvalde ir atbildīga 
par procentu likmju riska uzturēšanu 
noteikto limitu ietvaros.

Procentu likmju riska novērtēšana tiek 
veikta tā, lai pēc iespējas plašāk aptver-
tu visas procentu likmju riska sastāvda-
ļas – pārcenošanas risku, ieņēmumu 
līknes risku, bāzes risku un opciju risku. 
Procentu likmju riska novērtēšana tiek 
veikta gan no ienākumu perspektīvas, 
gan no ekonomiskās vērtības perspek-
tīvas. Ar terminu “ekonomiskā vērtība” 
apzīmē pašu kapitāla ekonomisko vērtī-
bu, kas ir starpība starp prasību ekono-
misko 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 Investī-
ciju uz nenoteiktu laiku portfeļa modi-
ficētajam 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 – finan-
šu instrumentiem ar mainīgo procentu 
likmi;
pieprasījuma noguldījumi tiek atspo-•	
guļoti tajos termiņa intervālos, kas tiek 
noteikti, pamatojoties uz jūtīgumu pret 
procentu likmju izmaiņām, ko banka 
vērtē no diviem aspektiem;
analizējot noguldītāju vēlmi izvietot •	
savus pieprasījuma noguldījumus 
bankas piedāvātajos termiņnoguldīju-
mu veidos, atkarībā no bankas cenrādī 
piedāvāto procentu likmju izmaiņām 
termiņnoguldījumiem;
analizējot tirgus procentu likmju indek-•	
su izmaiņu ietekmi uz pieprasījuma 
noguldījumu aizplūšanas likmi (decay 
rate) no bankas, nosakot pieprasījuma 
noguldījumu daļu, kas jūtīga pret tirgus 
procentu likmju indeksu izmaiņām, un 
to paredzamo dzīves ciklu bankā.

Atvasinātie līgumi tiek uzrādīti ar diviem 
ierakstiem – pirmais ieraksts ir nosacītā 
bāzes aktīva vērtība, otrs ir kompensējo-
šais ieraksts ar pretēju vērtību.
Procentu likmju riska ietekme uz kapitāla 
ekonomisko vērtību tiek rēķināta pēc 
ilguma metodes – procentu likmēm 
paralēli palielinoties par 1 procentu (jeb 
100 bāzes punktiem), bet ietekme uz 
peļņu tiek analizēta, izmantojot GAP ana-
līzi, t.i., analizējot pret procentu likmēm 
jūtīgo aktīvu un saistību termiņstruktūru 
un summējot katrā termiņa intervālā 
līdz vienam gadam aprēķināto ietekmi 
(peļņu vai zaudējumus). 

Banka periodiski veic procentu likmju 
stresa testus, kuru mērķis ir novērtēt 
nelabvēlīgu izmaiņu procentu likmēs 
ietekmi uz bankas ieņēmumiem un 
ekonomisko vērtību saspringtas tirgus 
situācijas gadījumā.
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

nākamā tabula atspoguļo koncerna un bankas jūtīgumu pret izmaiņām 
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu kapitālu 
2011. un 2010. gadā:

koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties 
uz procentu likmju izmaiņām 2011. gada 31. decembrī:

LVL ’000

koncerns / banka
31.12.2011.

koncerns / banka
31.12.2010.

 +100 bps  -100 bps  +100 bps  -100 bps

Kopā pa visām valūtām
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (1,544) 1,544 (1,313) 1,313

izmaiņu ietekme uz peļņu (591) 591 3,402 (3,402)

usD
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (1,544) 1,544 (1,313) 1,313

izmaiņu ietekme uz peļņu (1,025) 1,025 308 (308)

Eur
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu - - - -

izmaiņu ietekme uz peļņu 592 (592) 2,522 (2,522)

LVL
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu - - - -

izmaiņu ietekme uz peļņu (158) 158 572 (572)

LVL ’000

Aktīvi 
Līdz 

1 mēn.
1–3

mēn.
3–6

mēn.
6–12
mēn.

1–5
gadi

Vairāk nekā 
5 gadi

procentu
likmju riskam 

nepakļautie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - - - - 143,663 143,663

prasības pret kredītiestādēm 116,175 6,800 - 42 - - 395,864 518,881

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 8,922 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 19,457 25,532 27,453 80,509 209,914 3,832 6,309 373,006

kredīti un debitoru parādi 179,125 100,314 125,836 15,453 9,707 927 38,062 469,424

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 1,000 3,719 12,754 226 88,496 58,686 1,897 166,778

pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 97,625 97,625

Aktīvi kopā 315,757 136,365 166,043 96,230 308,117 63,445 692,342 1,778,299

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,777 - - - - - 2 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 141 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 270,849 210,505 176,395 207,597 230,755 47,044 534,629 1,677,774

pārējās saistības - - - - - - 13,402 13,402

Saistības kopā 270,849 210,505 176,395 207,597 230,755 47,044 548,172 1,693,096

kapitāls un rezerves - - - - - - 85,203 85,203

Saistības un kapitāls un rezerves kopā 270,849 210,505 176,395 207,597 230,755 47,044 633,375 1,778,299

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie 5,268 2,689 1 - - - - 7,958

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības 50,176 (71,451) (10,352) (111,367) 77,362 16,401 58,967 x

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu 480.85 (595.43) (64.70) (278.42) x x (457.69) x
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koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties 
uz procentu likmju izmaiņām 2010. gada 31. decembrī:

Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties 
uz procentu likmju izmaiņām 2011. gada 31. decembrī:

Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

LVL ’000

Aktīvi 
Līdz 

1 mēn. 1–3 mēn. 3–6 mēn.  6–12 mēn. 1–5 gadi
 Vairāk nekā 

5 gadi

procentu 
likmju riskam 

nepakļautie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 78,568 - - - - - 3,552 82,120

prasības pret kredītiestādēm 230,074 8,240 555 11,487 41 - 74,955 325,352

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 674 - - - 19,175 5 3,518 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 293 2,706 33,376 46,998 77,037 4,532 3,715 168,657

kredīti un debitoru parādi 250,112 116,715 126,376 13,050 16,160 854 5,605 528,872

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 1,458 2,535 603 270 10,602 137,804 1,840 155,112

pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 84,042 84,042

Aktīvi kopā 561,179 130,196 160,910 71,805 123,015 143,195 177,227 1,367,527

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - - - - - - 1,906 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 226 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 151,076 151,880 88,317 56,553 20,510 38,617 780,223 1,287,176

pārējās saistības - - - - - - 7,273 7,273

Saistības kopā 151,076 151,880 88,317 56,553 20,510 38,617 787,722 1,296,581

kapitāls un rezerves - - - - - - 70,946 70,946

Saistības un kapitāls un rezerves kopā 151,076 151,880 88,317 56,553 20,510 38,617 858,668 1,367,527

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie 2,200 (125) - - - - - 2,075

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības 412,303 (21,809) 72,593 15,252 102,505 104,578 (681,441) x

Ietkme uz tīro gada procentu ienākumu 3,951.24 (181.74) 453.71 38.13 x x 4,261.33 x

LVL ’000

Aktīvi 
Līdz 

1 mēn.
1–3

mēn.
3–6

mēn.
6–12
mēn.

1–5
gadi

Vairāk nekā 
5 gadi

procentu
likmju riskam 

nepakļautie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām - - - - - - 143,663 143,663

prasības pret kredītiestādēm 116,175 6,800 - 42 - - 395,455 518,472

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 8,922 8,922

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 19,457 25,532 27,453 80,509 209,914 3,832 6,309 373,006

kredīti un debitoru parādi 179,125 100,314 128,578 15,453 8,135 927 38,071 470,603

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 1,000 3,719 12,754 226 88,496 58,686 1,897 166,778

pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 107,717 107,717

Aktīvi kopā 315,757 136,365 168,785 96,230 306,545 63,445 702,034 1,789,161

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 1,777 - - - - - 2 1,779

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 141 141

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 270,302 215,315 179,682 213,762 239,894 47,044 521,763 1,687,762

pārējās saistības - - - - - - 9,305 9,305

Saistības kopā 270,302 215,315 179,682 213,762 239,894 47,044 531,209 1,698,987

kapitāls un rezerves - - - - - - 90,174 90,174

Saistības un kapitāls un rezerves kopā 270,302 215,315 179,682 213,762 239,894 47,044 621,383 1,789,161

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie 5,268 2,689 1 - - - - 7,958

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības 50,723 (76,261) (10,897) (117,532) 66,651 16,401 80,651 x

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu 486.10 (635.51) (68.11) (293.83) x x (511.35) x
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

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

36. Pielikums
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 trau-
cējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u.tml. Banka cenšas saglabāt 
iespējami zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu 
līmeni. Iekšējā kontrole bankas struktūrvienībās un kontrole no Riska vadības pār-
valdes puses ir viens no iespējamo zaudējumu novēršanas līdzekļiem. 

Operacionālais risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu zaudējumu risks, ko izraisa prasībām neat-
bilstoši vai nepilnīgi iekšējie procesi, cilvēki vai sistēmas, vai arī ārējie faktori. Ope-
racionālais 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 direk-
tors (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 centralizāci-
ju un koordināciju.

Ņemot vērā to, ka darbības veidi un procesi, kuriem vērtē operacionālo risku, ir atšķirīgi un specifis-
ki, par katra operacionālā riska notikuma pārvaldīšanu ir atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājs 
saskaņā ar atbilstošiem iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

Operacionālā riska pārvaldīšanas efektivitāti nodrošinošie pamatprincipi:
piemērotas operacionālā riska pārvaldīšanas sistēmas izveide;•	
atbilstošas metodes lietošana operacionālā riska identificēšanai un novērtēšanai;•	
operacionālā riska regulāra pārraudzība;•	
atbilstoša operacionālā riska kontrole un / vai mazināšana;•	
darbības nepārtrauktības nodrošināšana. •	

Koncerna un bankas operacionālā riska pārvaldīšanai kopš 2008. gada septembra ir izveidota opera-
cionālā 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, kuru sekas bija reāli zaudējumi, tiek apkopota informācija 
arī par notikumiem, kuriem reālie zaudējumi nav reģistrēti, kas palīdz bankai apzināties potenciālos 
zaudējumus un veikt nepieciešamus pasākumus to novēršanai.

Pārskata periodā tika veikts operacionālā riska stresa tests ar mērķi novērtēt iespējamos zaudēju-
mus, kas saistīti ar operacionālo risku. Operacionālā riska stresa tests balstījās uz ārējiem un iekšē-
jiem notikumiem, kas piereģistrēti riska notikumu datu bāzē. Atsevišķi riska novērtēšanas modeļi 

LVL ’000

Aktīvi Līdz 1 mēn.  1–3 mēn.  3–6 mēn.  6–12 mēn.  1–5 gadi
Vairāk nekā 

5 gadi

procentu 
likmju riskam 

nepakļautie kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 78,568 - - - - - 3,552 82,120

prasības pret kredītiestādēm 229,801 8,240 555 11,487 41 - 75,202 325,326

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 674 - - - 19,175 5 3,518 23,372

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 293 2,706 33,376 46,998 77,037 4,532 3,715 168,657

kredīti un debitoru parādi 249,839 116,715 126,376 13,012 16,160 854 5,605 528,561

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi 1,458 2,535 603 270 10,602 137,804 1,840 155,112

pārējie aktīvi  -  -  -  -  -  - 95,417 95,417

Aktīvi kopā 560,633 130,196 160,910 71,767 123,015 143,195 188,849 1,378,565

Saistības

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm - - - - - - 1,906 1,906

patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - - - - - - 226 226

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 151,076 151,880 88,317 56,553 17,558 38,617 791,622 1,295,623

pārējās saistības - - - - - - 5,433 5,433

Saistības kopā 151,076 151,880 88,317 56,553 17,558 38,617 797,281 1,303,188

kapitāls un rezerves - - - - - - 75,377 75,377

Saistības un kapitāls un rezerves kopā 151,076 151,880 88,317 56,553 17,558 38,617 872,658 1,378,565

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie 2,200 (125) - - - - - 2,075

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības 411,757 (21,809) 72,593 15,214 105,457 104,578 (683,809) x

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu 3,946.00 (181.74) 453.71 38.04 x x 4,256.00 x
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Pielikumi ir šo 
konsolidēto 
finanšu pārskatu 
neatņemama 
sastāvdaļa.

tika izveidoti zema riska operacionāliem 
notikumiem un retiem notikumiem ar 
zemu iestāšanās varbūtību, bet būtisku 
ietekmi (iespējamiem zaudējumiem). 
Scenārijos tika paredzētas izmaiņas 
bankas darbības vidē, ko ietekmē 
kā iekšējie, tā arī ārējie faktori, tika 
izvērtēts, kāda būtu ietekme uz bankas 
ienākumiem un spēju turpināt darbību, 
ja apstākļi ievērojami pasliktinātos tajos 
sektoros, kur novērojama vislielākā 
operacionālā riska koncentrācija bankas 
riska profilā.

Pārskata gada laikā šajā datu bāzē tika 
reģistrēti 1,162 (1,499) operacionālā ris-
ka notikumi, no kuriem tikai 75 (82) ope-
racionālā riska notikumi bija ar reāliem 
zaudējumiem 106,8 (32,8) 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 pārval-
dīšanā un kontroles vides efektivitāti.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma 
finansēšanas risks 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāci-
jas un terorisma finansēšanas risks 
(turpmāk tekstā NILL&TF) ir risks, 
ka banka var tikt iesaistīta noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma 
finansēšanā.

Par NILL&TF riska pārvaldīšanu un 
kontroli ir atbildīgs Atbilstības direktors 
(CCO). Atbilstības pārvaldes speciālisti 
veic NILL&TF riska pārvaldīšanu un 
riska novēršanas pasākumu izstrādi un 
nodrošināšanu, lai tiktu ievēroti likumi, 
noteikumi un standarti, kas pieņemti un 
apstiprināti NILL&TF novēršanas jomā, 
un nepieļautu bankas un koncerna 
uzņēmumu izmantošanu noziedzīgi ie-
gūtu līdzekļu legalizēšanā un terorisma 
finansēšanā.

Efektīvai klientu darbības uzraudzībai 
un NILL&TF riska pārvaldīšanai bankā 
ir izveidota pastāvīgi strādājoša Klientu 
kontroles komiteja, kas apstiprina 
procedūras un instrukcijas klientu 
identifikācijas, akceptācijas, padziļinātas 

izpētes jautājumos, izskata aizdomīgu 
darījumu izmeklēšanas rezultātus un 
pieņem attiecīgus lēmumus, atbilstoši 
savai kompetencei izskata klientu mo-
nitoringa (padziļinātas izpētes) rezultā-
tus un lemj par darījuma attiecību ar 
klientiem neuzsākšanu / izbeigšanu vai 
turpināšanu, iesniedz Valdei rekomen-
dācijas NILL&TF riska novēršanas 
sistēmas uzlabošanai.

Bankas un koncerna darbības stratēģijai 
atbilstošu klientu piesaistes un apkalpo-
šanas principi, kurus realizē, ievērojot 
Latvijas normatīvo aktu prasības, kā arī 
banku labāko praksi, ir noteikti Klientu 
politikā.

NILL&TF riska mazināšanai bankā 
izveidota un dokumentēta NILL&TF 
riska pārvaldīšanas un novēršanas 
iekšējā sistēma, kas ietver darbības un 
pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likuma, MK Noteikumu, 
FKTK Noteikumu un citu regulējošo nor-
matīvo aktu prasību izpildes nodrošinā-
šanai. Tajos noteikto kārtību un atbils-
tošus iekšējos normatīvos dokumentus 
jāievēro visiem koncerna darbiniekiem 
un pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas 
iesaistīti klientu apkalpošanā un to darī-
jumu, kā arī saimnieciskās / personiskās 
darbības pārraudzībā.

Bankas NILL&TF riska pārvaldīšanas 
normatīvie dokumenti nosaka:

kritērijus sadarbības uzsākšanai ar •	
klientiem un sadarbības partneriem;
potenciālo klientu loku;•	
kārtību, kādā tiek uzsāktas darījumu •	
attiecības;
klientu identifikācijas un patiesā labu-•	
ma guvēja noskaidrošanas kārtību;
neparastu un aizdomīgu darījumu •	
pazīmes, to konstatēšanu un izmek-
lēšanu; 
kārtību, kādā banka atturas no aizdo-•	
mīgu darījumu veikšanas un ziņo par 
tiem Kontroles dienestam;
klientu riska noteikšanu;•	
klientu saimnieciskās darbības pārzi-•	
nāšanu;
klientu darījumu uzraudzību un padziļi-•	
nāto izpēti.

Reputācijas risks
Reputācijas risks ir kvantitatīvi nenosa-
kāms risks, kura sekas un zaudējumus 
ir ļoti grūti noteikt. Bankā Reputācijas 
riska pārvaldīšana (novērtēšana, pie-
mērojamās metodes, kontrole) noteikta 
Reputācijas riska pārvaldīšanas politikā. 
Banka plāno noteikt reputācijas riska 
indikatorus un apkopot informāciju par 
šo identifikatoru līmeni un tad izstrādāt 
metodoloģiju reputācijas riska kvan-
tificēšanai. Kā arī nevar neatzīmēt to, 
ka reputācijas risks ir cieši saistīts ar 
operacionālo risku (t.sk., juridisko risku),  
tāpēc dažreiz ir grūti nošķirt vienu no 
otra. Šobrīd ir pieņemts lēmums atse-
višķi neizdalīt un nenoteikt to segšanai 
nepieciešamā kapitāla apmēru.

Informāciju sistēmu risks
Bankā ir izstrādāta Informācijas teh-
noloģiju drošības politika, Informācijas 
sistēmu risku analīzes noteikumi, Izstrā-
dājamo informācijas sistēmu drošības 
prasības un citi normatīvie dokumenti, 
kuri nodrošina informācijas sistēmu ris-
ku pārvaldīšanu. Informācijas sistēmas 
risks ir iekļauts operacionālajā riskā 
saskaņā ar bankā pieņemto Operacio-
nālā riska pārvaldīšanas politiku, tāpēc 
kapitāla pietiekamības novērtēšanas 
mērķim tika pieņemts lēmums neiz-
dalīt to no operacionālā riska kapitāla 
prasības. Banka veic Operacionālā riska 
notikumu un zaudējumu datu bāzes 
datu analīzi ar mērķi noteikt iespēju un 
nepieciešamību izdalīt informācijas sis-
tēmu riskam atsevišķu no operacionālā 
riska kapitāla prasību.

37. Pielikums   

Tiesvedības
Parastās komercdarbības gaitā banka 
ir iesaistījusies atsevišķos tiesvedības 
procesos, kas ir saistīti ar parādu piedzi-
ņu, nodrošinājuma saglabāšanu kreditē-
šanas ietvaros, atsevišķiem darījumiem. 
Vadība ir pārliecināta, ka uz 2011. gada 
31. decembri ierosinātās tiesvedības 
neizraisīs būtiskus zaudējumus bankai 
un / vai koncernam.

38. Pielikums   

Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās 
dienas līdz šī konsolidētā finanšu pār-
skata parakstīšanas datumam nav bijuši 
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā kon-
solidētajā finanšu pārskatā būtu jāveic 
korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā 
konsolidētajā finanšu pārskatā, izņemot 
zemāk norādīto.

2012. gada februārī banka pārdeva 
sev piederošās Elizabetes 21A, SIA 
kapitāla daļas ar kopējo nominālvērtību 
2,290,000 latu citam Bankas meitas-
uzņēmumam ABLV Transform Partners-
hip, KS. Minētā kapitāla daļu pārdošana 
tika veikta ar mērķi konsolidēt vienā 
uzņēmumu grupā īsa un vidēja termiņa 
nekustamā īpašuma attīstības projektus.

2012. gada februārī bankas Valde pieņē-
ma lēmumu ieteikt akcionāru pilnsapul-
cei iniciēt divas jaunas akciju emisijas, 
gan personāla akciju emisiju, gan pa-
rasto akciju emisiju, tādējādi palielinot 
bankas kapitālu par 14,946,000 latu.

2012. gada februāra vidū bankas aktīvu 
apjoms sasniedza 2 miljardus latu. Tas  
ir uzskatāms apliecinājums arvien pieau-
gošai mūsu klientu uzticībai.
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ABLV Bank, AS akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši ABLV Bank, AS 
un tās meitasuzņēmumu (turpmāk 
tekstā – koncerns) konsolidētā finanšu 
pārskata un ABLV Bank, AS (turpmāk 
tekstā – banka) finanšu pārskata revīziju, 
tas atspoguļots pievienotajā 2011. gada 
konsolidētajā pārskatā no 57. līdz 155 lap-
pusei. Revidētais finanšu pārskats 
ietver pārskatu par koncerna un bankas 
finanšu stāvokli 2011. gada 31. decem-
brī, 2011. gada visaptverošo ienākumu 
pārskatus, kapitāla un rezervju izmaiņu 
pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, 
kā arī nozīmīgu grāmatvedības uz-
skaites principu kopsavilkumu un citu 
paskaidrojošu informāciju pielikumā.

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

krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 
neatbilstības.

Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, 
pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 
izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiska-
jiem revīzijas standartiem.  Šie stan-
darti 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 revidentu profesionālu vērtējumu, 
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 
būtisku neatbilstību riska novērtējumu 
finanšu pārskatā. Veicot šo riska no-
vērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo 
kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu 
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 
sniegtās informācijas patiesu atspo-
guļošanu, 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 pie-
rādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 
revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsoli-
dētais finanšu pārskats sniedz skaidru 
un patiesu priekšstatu par koncerna un 
bankas finansiālo stāvokli 2011. gada   
31. decembrī, kā arī par tās finanšu 
rezultātiem un naudas plūsmām 
2011. gadā saskaņā ar Eiropas Savie-
nībā pieņemtajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem.

Ziņojums par citu juridisko
un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības 
ziņojumu par 2011. gadu, kas atspogu-
ļots pievienotajā 2011. gada konsolidē-
tajā pārskatā no 57. līdz 62. lappusei, un 
neesam atklājuši būtiskas neatbilstības 
starp šajā vadības ziņojumā un 2011. ga-
da konsolidētajā finanšu pārskatā atspo-
guļoto finanšu informāciju.

SIA Ernst & Young Baltic 
Licence Nr. 17

Iveta Vimba
Valdes locekle
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153

Rīgā, 2012. gada 23. februārī

Neatkarīgu revidentu ziņojums






