
 Gada pārskats 2003



Māju nozīmi ir grūti pārvērtēt. Dzīvē gandrīz viss 

ir atkarīgs no tā, kur un kā mēs dzīvojam. Māja 

ir ne tikai jumts virs galvas, tā ir vesela pasaule, 

kurā mēs ielaižam tikai tos, ko vēlamies redzēt, un 

kurā visu varam iekārtot pēc savas patikas. Tāpēc 

agri vai vēlu ikviens sāk domāt pats par savu māju. 

Uzcelt to tieši tādu, kā iecerēts, īstenot savu sapni 

– tā ir daļa no laimes. Tādu labklājības un stabi-

litātes sajūtu, ko sniedz ērta māja un panākumi 

izvēlētajā darbā, nespēj dot nekas cits.

Tāpēc mēs mīlam savu darbu. Mēs priecājamies, 

ka palīdzam klientiem īstenot sapņus: celt mājas, 

uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. Mēs lepojamies, 

ka jau šodien tik daudz cilvēku, runājot par saviem 

panākumiem, piemin Aizkraukles Banku, un 

ceram, ka nākotnē tādu būs aizvien vairāk.

Mēs gādājam, lai arī mūsu nams būtu mājīgs 

un gaišs, lai cilvēki pie mums nāktu ar prieku. Ir 

pabeigta bankas Centrālā ofisa restaurācija. Tas 

kļuvis vēl plašāks, un tajā ērti jūtas gan klienti, 

gan darbinieki. Domājot par maksimālu komfortu, 

ieviešot jaunākās tehnoloģijas, mēs neaizmirstam 

arī par tradīcijām: rūpīgi sargājam arhitektūras 

mantojumu, augstu vērtējam gadsimtiem seno 

banku nozares pieredzi.

Jā, nav viegli gadu pēc gada attaisnot klientu uzti-

cību, ne soli neatkāpjoties no mūsu principiem. 

Darīt lielas lietas, neaizmirstot par sīkumiem. Bet 

10 darbības gadu laikā mēs esam pierādījuši, ka 

viss ir iespējams, vajag tikai vēlēties. Katru dienu 

tiecoties pēc vislabākā, mēs gūstam no tā ne tikai 

profesionālu, bet arī morālu gandarījumu.
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Fasāde

Bankas fasādei jābūt reprezentatīvai un svinīgai, 

jāuzsver banku nozares tradīcijas un jāliecina par 

bankas statusu. Latvijā plaši izplatītais jūgendstils 

ideāli atbilst šim mērķim. Jūgendstils ir moder-

nisma vāciskais nosaukums. Tā estētika ir radījusi 

neparastas, izteikti individualizētas celtnes ar fan-

tastiskām fasādēm, kuru elementi iekļaujas vienotā 

mākslinieciskā iecerē. Šā laikmeta fasādes atšķiras 

ar apaļīgajām ailu kontūrām, ar frontoniem, kurus 

grezno kolonnas un kapiteļi, ar metāla režģiem, 

masku un veidojumu pielietošanu.

Metāla režģi

Daudzi dekoratīvi lietišķās mākslas veidi radās un 

attīstījās kopā ar arhitektūru. It īpaši tas attieci-

nāms uz mākslinieciskajiem kalumiem un čuguna 

lējumiem. Ilgajos gados tie ir ieguvuši vienotu stilu 

ar namdaru mākslu un kļuvuši par neatņemamu 

šīs sintēzes daļu. Jūgendstilā režģu dizainā tiek 

izmantoti augu valsts motīvi: stumbri, lapas, ziedu 

pumpuri.

Arka

Jūgendstila ēkām ir raksturīgi ne tikai ekspresīvi 

ornamenti, bet arī praktisks plānojums. Daudzos 

namos ir lielas parādes vārtrūmes, kas ved uz 

pagalmiem. Šādu vārtrūmju arkas ir izteiksmīgās 

krāsās un ar dekoratīvu apdari: ciļņiem, kaltiem 

režģiem, apvienojot gludo un faktūrapmetumu.

Mājas numurs

Nams Elizabetes ielā 23 ir uzcelts 1903. gadā. Tā 

pirmais īpašnieks bija Johans A. Savickis, tādēļ 

namu sauca par “Savicka īres namu”. Tiem laikiem 

māja bija kvalitātes etalons: tajā bija ūdensvads, 

kanalizācija un centrālā apkure. Padomju varas 

gados šajā ēkā atradās LPSR Celtniecības ministri-

jas pārvaldes. Pēdējos gados nams ir Aizkraukles 

Bankas īpašums.

Tēls ir svarīgs ikvienā jomā, bet bankām it īpaši: 

cilvēki neuztic naudu kuram katram. Līdzīgi nama 

fasādei, pēc kuras cilvēki vērtē īpašnieka stāvokli 

sabiedrībā un viņa ienākumus, bankas tēls sniedz 

priekšstatu par tās drošumu un vietu tirgū. 

Nevainojama bankas reputācija gluži kā respektabla 

fasāde iedveš cieņu un uzticību un ir vislabākā sta-

bilitātes garantija.

Aizkraukles Banka ir universāla banka, kas piedāvā 

plašu pakalpojumu klāstu vietējam un starptautiska-

jam tirgum. Pēc 10 darbības gadiem banka ir starp 

Latvijas finanšu industrijas līderiem. Šodien mēs 

pēc aktīvu un peļņas apjoma esam vadošo Latvijas 

banku piecniekā, un hipotekārajā kreditēšanā mūsu 

reitings nemitīgi aug. Mēs zinām, ka šādu panāku-

mu pamatā lielā mērā ir mūsu nemainīgie principi: 

operativitāte, drošība, individuāla pieeja katram 

klientam.

Gluži kā pirms simt gadiem, par bankas darba kva-

litātes galveno mērauklu kalpo drošība, jo no tās 

vistiešāk atkarīga klientu lojalitāte. Mūsu klientu 

uzticība aug, pateicoties Aizkraukles Bankas stabila-

jam darbam, garantētajai konfidencialitātei un aktī-

vai mūsdienu tehnoloģiju ieviešanai, kas nodrošina 

augstu apkalpošanas kvalitāti un ātrumu.

Šodien mūsu klientu rīcībā ir mūsdienīgi kontu vadī-

bas līdzekļi, operatīva pārskaitījumu sistēma, attīstīts 

korespondētājrēķinu tīkls, plaša kreditēšanas prog-

rammu izvēle, izdevīgi depozītnoguldījumu nosacīju-

mi, juridiskas konsultācijas un daudz kā cita.

Unikālā Aizkraukles Bankas servisa sistēma – tās 

ir maksimālas ērtības un operativitāte plus simt-

procentīga klienta individuālo vajadzību izpratne. 

Panākt pretī klientam ir mūsu princips. Bankas 

devīze ir “Mēs sapratīsimies”, un tie nav tukši vārdi. 

Par to liecina nevainojama darba gadi un nemitīgi 

augošais klientu loks.
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Tas, kā cilvēku sagaida, liecina par patieso attieksmi 

pret viņu, un banka šajā ziņā nav izņēmums. Pat 

durvju zvans var skanēt tā, ka ciemiņi saprot – viņus 

šeit gaida un priecājas redzēt. Pirmais iespaids vien-

mēr ir vispareizākais: kā jūs jutīsieties pie ieejas, tā 

būs arī turpmāk.

Balstot savu darbību uz visjaunākajām informācijas 

tehnoloģijām, mēs neaizmirstam par cilvēciskās 

saziņas vērtībām. Kad klients pārkāpj Aizkraukles 

Bankas slieksni, viņš nokļūst draudzīgā un komfor-

tablā atmosfērā. Mums ir patiesi svarīgi, lai saziņa ar 

mums būtu ne tikai efektīva, bet arī ērta. 

Tāpēc mēs klientiem piedāvājam ne tikai operativi-

tāti, finanšu risinājumu precizitāti un drošību, bet 

arī unikālu individuālā servisa sistēmu – no mūsu 

privātbaņķieriem un personālajiem kredītu mene-

džeriem veidotu augsti profesionālu komandu, kas 

pastāvīgi apkalpo konkrēto klientu. Banku konkuren-

ces apstākļos tā ir mūsu priekšrocība, kas nostiprina 

emocionālo saikni ar klientu un vairo viņa uzticību 

bankai.

Par ideālu Aizkraukles Bankas darbībā ir jāuzskata 

fakts, ka tās īpašnieki vienlaikus strādā bankas aug-

stākajā vadībā. Tas klientam iedveš paļāvību, ka visi 

darījumi tiks veikti laikus un bez aizķeršanās. Mēs 

esam pārliecināti, ka uzņēmuma patiesās īpašības 

atklājas kritiskās situācijās, kur mēs demonstrējam 

pašu augstāko līmeni: neviens klienta jautājums, 

sūdzība vai vēlme nepaliek bez ievērības. Mēs sapro-

tam, ka klienti ir mūsu visvērtīgākie aktīvi, tāpēc 

darām visu, lai tos saglabātu un palielinātu to skaitu. 

Mūsu lieliskā komanda ideāli atbilst šim darbam. 

Aizkraukles Bankas personāls ir jauni, enerģiski un 

lojāli profesionāļi, un katrs no viņiem, pārzinot savas 

specialitātes nianses, strādā kopīgajam rezultātam. 

Mūsu darbiniekiem ir pamats lepoties ar banku, jo 

viņi ir pilnībā pārliecināti par tās pakalpojumu, teh-

noloģiju un servisa kvalitāti.

Ieeja

Ieeja ir loģisks fasādes turpinājums, tāpēc ir veido-

ta tādā pašā stilā. Klasiskā jūgendstila ieeja (vei-

dojumi, maska, oriģinālās durvis) no vienas puses 

uzsver finanšu iestādes nopietno attieksmi, bet 

no otras – stāsta par Aizkraukles Bankas attieksmi 

pret klientiem un tās darbinieku viesmīlību.

Rokturis

Saskaņā ar stila likumiem ēkas projektēšanas 

gaitā tika izstrādātas vissīkākās detaļas, burtiski 

līdz “pēdējai naglai”. Jūgendstila apdares ele-

menti izceļas ar īpašu līniju izteiksmīgumu un 

īpatnēju pulsējošu ritmu, kas rada dzīva auga tēlu. 

Plūdenums, dinamika, līganas pārejas ir galvenās 

iezīmes modernismā, kura formas izriet viena no 

otras.

Durvis

Lietpratēji ciena jūgendstilu tā tīrās un skaidrās 

mākslinieciskās koncepcijas dēļ, tajā funkciona-

litāte sadzīvo ar dekoratīvo kontekstu. Šodien, 

gluži kā pirms simt gadiem, modernisms tiek 

uzskatīts par labklājības un labas gaumes zīmi. 

Nekas cits tik labi nesaderētos ar bankas tēlu, 

uzsverot tās nevainojamo reputāciju. Precīzam 

stila atveidojumam ir izmantots pieredzējušu 

meistaru roku darbs, cēlkoki, īpaši atlietas detaļas 

no krāsainajiem metāliem, neparastas formas 

stikli – un tas viss ir radīts pēc pasūtījuma, vienā 

eksemplārā.

Rāmis, stikli

Modernisma pamatā ir stilizācija, turklāt uzsvars 

likts nevis uz jaunām formām vai motīviem, bet 

gan uz tradicionālo konstrukciju apvienojumu un 

tās iekļaujošo dekoru. Durvju noformējumā izman-

tots specifisks rāmja zīmējums: to aizpildošie stikli 

atgādina par tiem laikiem, kad vēl nebija iespējams 

atliet lielas stikla virsmas. Šodien tā ir nevis funk-

cionāla nepieciešamība, bet gan stila elements, kas 

uzsver individualitāti un saudzīgu attieksmi pret 

mantojumu, kurš bankā tiek augstu vērtēts.
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Mājas interjers spēj daudz pastāstīt par īpašnieka 

gaumi, viņa paradumiem un dzīvesveidu. Mūsu 

būtība atklājas ikvienā sīkumā un detaļā, ja vien 

zinām, kur skatīties. Interjers mainās līdz ar cilvē-

ku, atspoguļojot viņa izvēli un domāšanas veidu. 

Optimāla interjera izveide ir rūpju pilns, bet aizrau-

jošs process. Patiesībā tas ilgst visu mūžu.

Mēs esam pārliecināti,  ka patiesu baudu darbā var 

gūt tikai tad, kad tajā bez peļņas ir vēl kas cits, ne 

mazāk svarīgs. Mūsu bankai “misija” nav tikai tukšs 

vārds. Mēs tapām laikā, kad Latvijas tirgū radās 

nepieciešamība pēc kvalitatīvi jauna veida pakalpo-

jumiem: tirgum steidzami bija vajadzīga dinamiska, 

uzticama banka, kas ar katru klientu strādā indi-

viduāli. Aizkraukles Banka devās pa Austrumu un 

Rietumu apvienošanas ceļu – piesaistot resursus un 

investīcijas Latvijas ekonomikai, attīstot kreditēšanu, 

kā arī piedāvājot Rietumu parauga servisu Austrumu 

klientiem.

Saprotot, ka attiecībās pats galvenais ir reputācija 

un cieņa, mēs vienmēr ar klientiem esam runāju-

ši atklāti un pildījuši savus solījumus. Pateicoties 

neatkarīgas privātās bankas statusam, mēs spējam 

novērst visus interešu konfliktus, nodrošināt nepie-

ciešamo darba konfidencialitāti un operativitāti.

10 gadu laikā banka ir izaugusi. Tai līdzi ir izau-

guši arī klienti. Bet mūsu mērķi un principi līdz pat 

šai dienai ir palikuši nemainīgi. Mēs strādājam savu 

klientu uzplaukumam, tātad strādājam ar perspek-

tīvu. Apsteidzot klientu vajadzības, cenšamies pare-

dzēt, kas viņiem būs nepieciešams rīt, un jau šodien 

speram konkrētus soļus šajā virzienā. Analizējot 

klientu biznesu, mēs labāk saprotam dažādu klientu 

grupu intereses un attīstām tās jomas un pakalpoju-

mus, kuri viņiem ir patiešām vajadzīgi.

Interjers

Ikviens lietišķs cilvēks izvēlas interjeru, kas vien-

laikus ir veidots gan racionāli, gan komfortabli. 

Šodien tik aktuālais minimālisms, kura galvenā 

iezīme ir lakonisms un funkcionalitāte, sniedz 

milzumu ideju darba telpas plānošanai. Finanšu 

operācijas prasa paaugstinātu koncentrēšanos, 

tāpēc Aizkraukles Bankas interjerā nekas nenovērš 

uzmanību – atmosfēra ir optimāla, 

ar veiksmīgiem dizaina risinājumu akcentiem.

Virsmas

Minimālisms nav tikai stils. Tā ir vesela dzīves filo-

zofija, patiesa telpas un gaismas, pareizu formu un 

horizontālu virsmu māksla. Tam raksturīgs askē-

tisks dizains un galējs racionālisms, tam svarīga 

kompozīcijas skaidrība, vienkrāsainība un izceltas 

dabiskas faktūras. Priekšmetu un krāsu kombinā-

ciju skaits ir stingri ierobežots. Parasti par pamatu 

tiek izmantota viena vai divas krāsas.

Kodols

Minimālisms ir universāls un harmonisks. 

Pārsteidzošā līniju tīrība un skaidrība, un līdzsvaro-

tais interjers ir alternatīva mūsdienu dzīves neprā-

tīgajam tempam, kad tā vien gribas paplašināt 

mūsu pasaules robežas. Mobilitāte un spēja pār-

veidoties – lūk, atšķirīgā minimālisma iezīme. Viss 

tajā ir skaidri noteikts un tajā pašā laikā atspoguļo 

nepārtrauktus meklējumus un attīstību.

Tukšā telpa

Šādu interjeru radīšanā pats galvenais ir pareizi 

plānota telpa, kurā ir daudz gaisa un izkliedētas, 

mierīgas gaismas. Telpa tiek atbrīvota no iekšējām 

starpsienām, tādējādi ne tikai radot plašuma sajū-

tu, bet arī zemapziņas līmenī apvienojot cilvēkus 

un veidojot komandas psiholoģiju.
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Gluži kā kvalitatīvā mūrējumā, kurā katrs ķieģelis 

cieši piekļaujas citiem, labi noregulētā bankas sis-

tēmā visi procesi ir savstarpēji saistīti. Aizkraukles 

Banka piedāvā saviem klientiem veselu pakalpojumu 

kompleksu, kurā katrs nākamais ir loģisks iepriek-

šējā turpinājums, bet pastāvošais spektrs kopumā ir 

drošs pamats jaunu pakalpojumu un darbības virzie-

nu attīstīšanai.

Aizkraukles Banka ir specializēta kreditēšanas 

banka, kas piedāvā kredītu pakalpojumu visplašā-

ko izvēli, kredītu ātru noformēšanu, kvalitatīvu to 

apkalpošanu un konkurētspējīgas kredītu likmes. 

Dažādu projektu (dzīvokļa iegāde vai remonts, 

mājas celtniecība, zemes iegāde) īstenošanai banka 

ir izstrādājusi specializētas hipotekārās kreditēšanas 

programmas, kas maksimāli atbilst katra klienta 

mērķim. Aizkraukles Bankas politika ir nemitīga 

hipotekārās kreditēšanas attīstīšana un elastīgi nosa-

cījumi, tādējādi garantējot visu mūsu kredītu izdevī-

gumu un pieejamību.

Aizkraukles Bankas operativitāte un apkalpošanas 

kvalitāte tai palīdz veiksmīgi konkurēt ar citām 

Baltijas bankām. Maksājumu serviss ir mūsu profe-

sionālais trumpis starptautiskajā tirgū. Mēs klientam 

atveram vienu multivalūtu kontu un gādājam, lai 

rīkoties ar to būtu viegli un ērti neatkarīgi no klienta 

dzīvesvietas. Mēs vieni no pirmajiem Latvijā ieviesām 

jaunu risku vadības sistēmu maksājumu kartēm, 

tādējādi būtiski uzlabojot to drošību. Šobrīd mēs 

saviem klientiem gatavojam virkni uzlabotu depo-

zītu pakalpojumu, kuri atšķiras ar termiņiem, sum-

mām un procentu likmēm, bet ir vienlīdz izdevīgi.

Aizkraukles Banka aktīvi strādā dokumentārā bizne-

sa jomā, tiecoties nodrošināt klientiem optimālu vidi 

tirdzniecības finansēšanai, importa un eksporta ope-

rāciju veikšanai: bankas speciālisti palīdz izvēlēties 

norēķinu formu, sagatavot nepieciešamos doku-

mentus un sastādīt garantiju tekstus. Skrupuloza 

klientu biznesa izpēte mums ļauj sniegt finanšu 

konsultēšanas pakalpojumus – tā ir perspektīva 

nozare, kuru mēs plānojam attīstīt, piedāvājot vis-

efektīvākos finanšu risinājumus.

Konstrukcijas

Aizkraukles Bankas darbinieki neizjūt vietas trūku-

mu, bet tik un tā cenšas funkcionāli izmantot visu 

iekšējo telpu, dažkārt izveidojot darba zonu visne-

gaidītākajās vietās. Acīmredzot tā izpaužas gadu 

gaitā izstrādātais profesionālais ieradums – maksi-

māli izmantot jebkuru radušos iespēju.

Koka sijas

Tagadējās nesošajās konstrukcijās paralēli augsti 

tehnoloģiskiem risinājumiem plaši tiek izmantoti 

dabiskie apdares materiāli, bieži vien neapstrādāti, 

ar raupju faktūru: ķieģelis, betons, koks. Lai gan 

šādi dizaina atradumi var šķist skarbi, tomēr nevar 

noliegt to vizuālo efektivitāti. Turklāt tie ir ārkār-

tīgi funkcionāli: rada mājīguma, miera sajūtu un 

noskaņo darbam, rosinot bankas darbiniekus būt 

dabiskiem un koncentrētiem.

Stūris

Ultramodernās konstrukcijas līdzinās grafikai – tas 

ir lakonisks, gandrīz askētisks žanrs, kas prasa 

nevainojamu mēra sajūtu un nepieļauj kņadu un 

kļūdas. Gaiša, uz pustoņiem balstīta krāsu palete 

ar uzsvērtiem stūriem ir lielisks fons, kas pozitīvi 

izceļ ikvienu līniju un padara to konkrētu un kon-

trastainu. Šādā gadījumā siena ir ne tikai konstruk-

tīvs, pēc definīcijas statisks elements, bet iegūst 

savu, neatkārtojamu plastiku un pat kustīgumu, 

kas ļauj tai nevainojami saskanēt ar visiem mūsdie-

nu ofisa atribūtiem.

Spuldze

Telpas funkcionalitāte un mājīgums ir tieši atkarīgs 

no tās apgaismojuma, tādēļ visiem ar gaismu sais-

tītajiem elementiem ir izšķirīga nozīme. Mūsdienu 

gaismas ķermeņi ļauj izvēlēties starp daudzveidī-

gām formām un krāsu risinājumiem, kā arī izman-

tot materiālus ar dažādām faktūrām. Šādu gaismas 

ķermeņu spuldzes ir spožas, ar ilgu darba mūžu un 

sniedz patīkamu gaismu, kas nenogurdina acis un 

ļauj maksimāli sakārtot lietišķo vidi.
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Kustība – soli pēc soļa, pakāpienu pēc pakāpiena. Tā 

mēs ejam pretim savam sapnim. Bet jāzina, kāds ir attīs-

tības mērķis. It īpaši tas ir attiecināms uz banku, kuras 

stratēģija un darbs, domājot par perspektīvu, nodrošina 

klientiem apstākļus tālākai izaugsmei. Mēs saprotam, 

ka klientu uzticība balstās viņu pārliecībā par bankas 

uzticamību. Šodien Aizkraukles Banka ir pazīstama ar 

saviem vadošajiem rentabilitātes skaitļiem, risku opti-

mālu novērtējumu un cenām, kas ir vienas no labāka-

jām nozarē. Mūsu galvenā priekšrocība ir augstākās 

klases komanda bankā un ilggadējie klienti. Pateicoties 

viņiem, mums ir atvērtas visas iespējas.

2004. gadā banka plāno uzsākt darbību patēriņa kredi-

tēšanas tirgū, 2007. gadā 8 reizes palielināt hipotekāro 

kredītu portfeli un vairāk nekā 7 reizes – bankas aktīvu 

apjomu. Tuvākajā nākotnē mēs paplašināsim pakalpo-

jumu spektru ārzemju klientiem, galvenokārt uz jaunu 

depozītu pakalpojumu rēķina, un jau 2007. gadā palieli-

nāsim savu tirgus daļu nerezidentu noguldījumos 

līdz 18%.

Mēs saprotam, ka mūsdienu tirgus vidē reti kurš uzņē-

mums spēj veiksmīgi strādāt, neizmantojot kredītus, 

tāpēc attīstām klientu uzņēmējdarbības finansēšanas 

pakalpojumus. Perspektīvā mēs gatavojamies piedāvāt 

mūsu ārzemju klientiem jaunu pakalpojumu – Private 

Banking – aktīvu pārvaldīšanu, balstoties uz individuāli 

izstrādātiem finanšu plāniem.

Viens no mūsu prioritārajiem uzdevumiem ir nodrošināt 

piekļūšanu visiem bankas pakalpojumiem caur elektro-

nisko sakaru kanāliem. Mēs strādājam pie tā, lai ikviens 

klients no jebkuras valsts jebkurā laikā varētu nokļūt 

Aizkraukles Bankas virtuālajā filiālē un operatīvi rast 

atbildi uz saviem finanšu jautājumiem.

Mums ir ne mazums profesionālo ambīciju, un 

laiks rādīs, kuras no tām tiks īstenotas. 2003. gadā 

Aizkraukles Bankai apritēja 10 gadi, un tas ir tikai mūsu 

vēstures sākums. Mums priekšā ir vēl daudz jubileju un 

lielu notikumu, bet 10 gadi ir labs iemesls, lai atskatītos. 

Analizējot noieto ceļu, mēs sev izvirzām jaunus mērķus. 

Galvenais, ko esam sapratuši šajos gados – mēs augam 

kopā ar klientiem un pateicoties viņiem, tāpēc arī turp-

māk strādāsim viņu panākumu labā.

Kāpnes

Telpa, kurā ir kāpnes, izskatās kvalitatīvi atsķirīga. 

Kāpnes ir tiltu radinieces: tās savieno telpas, tai pašā 

laikā ļaujot tām palikt autonomām. Tas ir visdina-

miskākais interjera elements, kurš vienmēr saistās ar 

pacelšanos un attīstību.

Sijas, margas, ornamenti

Aizkraukles Bankas centrālās kāpnes ir saglabājušās 

jau kopš ēkas uzcelšanas un ir ieturētas klasiskajā 

jūgendstilā ar visiem tā neiztrūkstošajiem atribūtiem: 

cēlkokiem, stilizētiem dabas ornamentiem, šaurām, 

kontrastainām sijām. Došanās augšup pa šādām kāp-

nēm nav tikai fiziska pārvietošanās no stāva uz stāvu, 

tā ir patiesa pacelšanās jaunā līmenī.

Modernisms

Spēle ar pagātnes formām netraucē modernismam 

būt ultramūsdienīgam. Tas ir apbrīnojams stils, kas 

viegli apvieno skaistumu un komfortu, tradīcijas un 

jaunākos tehniskos risinājumus. Modernisma aktua-

litāte mūsdienās ir izskaidrojama tieši ar tā brīnišķīgo 

māku atspoguļot laikmeta pulsu un ievīt sevī visu 

jauno.

Vitrāža

Vitrāžas vienmēr ir tikušas uzskatītas par greznību, 

gaumes kvintesenci un tāpēc ir plaši izplatītas moder-

nisma estētikā. To veidošanā izmantoti visdažādākie 

ornamenti: augu valsts, ģeometriskie, romantizētie, 

bet visbiežāk ir tikušas attēlotas tieši puķes – kā har-

monijas un augšup tiekšanās simbols.
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A   /s “Aizkraukles banka” 2003. gada finanšu pārskati



Desmit veiksmes gadi
2003. gads Aizkraukles Bankai bija svarīgs gads: 17. septembrī Banka svinēja savu desmito dzimšanas dienu. Var teikt, ka 

Aizkraukles Bankas attīstība un izmaiņas tajā noris līdzīgi Latvijas valsts attīstībai, tādēļ arī ir skaidrs, ka šodien Bankai ir 

jākļūst par klientiem draudzīgu un atvērtu banku, kura, piedāvājot modernus, uz šodienas tehnoloģijām balstītus banku 

pakalpojumus, strādā savu klientu labā. 

Aizvadītais gads Bankai pagāja jubilejas zīmē – tika organizēta hipotēku kredītu akcija “Trāpīts desmitniekā”, notika akcija 

– dāvana klientiem “17 pavasara mirkļi”, kuras laikā Bankas dzimšanas dienā 17. septembrī tika piedāvāti bezmaksas ban-

kas pakalpojumi, savukārt ārvalstu klientiem vienu mēnesi tika piedāvāta konta atvēršana bez maksas. Tāpat Bankas svētku 

pasākumu ietvaros tika organizēti ģimenes svētki – atjaunotā globusa atvēršana Jūrmalā un pilsētas strūklakas atklāšana 

Aizkrauklē. Gan globusa atjaunošanu, gan strūklakas izbūvēšanu finansēja Aizkraukles Banka. 

Šodien Aizkraukles Banka par savu misiju uzskata Krievijas un citu NVS valstu kapitālu piesaisti, lai tos investētu Latvijas 

ekonomikā, aizvien vairāk attīstot kreditēšanas pakalpojumus un klientiem piedāvājot Eiropas līmeņa standartiem atbilsto-

šus finanšu pakalpojumus.

Laba stratēģija – labi rezultāti
Līdztekus jubilejas pasākumiem 2003. gadā Aizkraukles Banka pieņēma jaunu attīstības stratēģiju laikam līdz 2007. gadam, 

kurā ir formulēti finanšu pakalpojumu virzieni, kurus Banka uzskata par savām svarīgākajām darbības jomām, proti, specia-

lizēta kreditēšanas banka Latvijas privātpersonu tirgū, universāla banka Latvijas vidējo un vidēji lielo uzņēmumu tirgū, kā 

arī augsti profesionāla un Eiropas standartiem atbilstoša norēķinu banka starptautiskajā tirgū – Krievijas un citu NVS valstu 

ekonomiskajā telpā strādājošiem uzņēmumiem, kā arī ar tiem saistītām privātpersonām un NVS valstu kredītiestādēm.

Saskaņā ar Bankas pieņemtajiem stratēģiskajiem virzieniem 2003. gadā Aizkraukles Banka lielu uzmanību veltīja, pirmkārt, 

kredītu produktu attīstībai vietējā tirgū, otrkārt, norēķinu karšu produktu attīstībai starptautiskajā tirgū, kā arī, treškārt, jau-

nas Aizkraukles Bankas stratēģijas ieviešanai.

Aizkraukles Bankai, īstenojot iepriekš pieņemtās stratēģiskās nostādnes, ir izdevies sasniegt plānotos finanšu mērķus. 

2003. gadā piesaistīto līdzekļu apjoms ir sasniedzis 225,2 miljonus latu, kas ir par 67,8 miljoniem latu jeb 43% vairāk, nekā 

2002. gadā piesaistīto līdzekļu apjoms. Savukārt Bankas bruto kredītportfelis ir sasniedzis 66,3 miljonus latu, salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu pieaugot par 24,4 miljoniem latu jeb 58%. Bankas aktīvi aizvadītajā gadā ir palielinājušies par 44% līdz 

252,3 miljoniem latu, savukārt Bankas tīrā peļņa ir 6,15 miljoni latu. Bankas valde ieteiks Bankas akcionāru pilnsapulcei pie-

ņemt lēmumu par dividenžu izmaksu akcionāriem 18 latu apmērā par akciju.

Pēc 2003. gada finanšu rezultātiem Aizkraukles Bankai kapitāla atdeve jeb ROE (tiek mērīta kā gada peļņa pret kapitāla un 

rezervju vidējo gada vērtību) sasniedza 30.05%, bet aktīvu atdeve ROA (tiek mērīta kā gada peļņa pret aktīvu vidējo gada 

vērtību) bija 3.04%. Savukārt peļņa uz vienu akciju (EPS) pēc 2003. gada finansiālajiem rādītājiem sasniedza 61,54 latus. 

Pievilcīgs kredīts – pievilcīga banka
Banka vēlas, lai privātpersonas Aizkraukles Banku uztvertu kā specializētu kreditēšanas banku, tādēļ aizvadītajā gadā liela 

uzmanība tika veltīta kredītu pakalpojumu attīstībai, veidojot līdzsvarotu un klientiem pievilcīgu pakalpojumu piedāvājumu. 

Pirmkārt, tika veikti grozījumi kredītpolitikā, kas ļāva Bankai palielināt konkurētspēju privātpersonu kreditēšanas jomā, pie-

dāvājot izdevīgas procentu likmes, un, otrkārt, tika ieviesti jauni kredītu produkti, piemēram, Celtniecības kredīts, Kredīts 

pirmā mājokļa iegādei u.c. Taču par svarīgāko notikumu kredītu pakalpojumu attīstībai privātpersonu tirgū Banka uzskata 

klientu apkalpošanas centra “Vairogs” un privātpersonu kredītu centra “DOMINA” atklāšanu, ar ko tiek aizsākta specia-

lizētu privātpersonu kredītu centru tīkla attīstība Latvijas ekonomiski attīstītākajā – Rīgas – reģionā. 2003. gadā saskaņā 

ar stratēģiskajām nostādnēm pārveidot esošos norēķinu centrus par klientu apkalpošanas centriem ir rekonstruēts klientu 

apkalpošanas centrs “Imanta”.

Vadības ziņojums
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Par veiksmīgu pieņemtās stratēģijas īstenošanu kredītu tirgū liecina arī būtisks Latvijas klientiem izsniegto kredītu pieau-

gums: privātpersonu kreditēšanas apjomi 2003. gadā ir palielinājušies par 17,1 miljonu latu, sasniedzot 34,5 miljonus latu, 

savukārt juridiskajām personām izsniegto kredītu apjoms ir pieaudzis par 7,3 miljoniem latu, kopumā sasniedzot 31,8 mil-

jonus latu. 

Ērti norēķini – ērti maksājumi 
Vēl viena no Aizkraukles Bankas prioritātēm ir uz modernajām tehnoloģijām bāzēts sniegto pakalpojumu ātrums un 

ērtums, tādēļ 2003. gadā Banka izstrādāja jaunu koncepciju arī maksājumu karšu tirgū piedāvātajiem pakalpojumiem. 

Jaunā maksājumu karšu tirgus koncepcija ir vienots dažādu produktu, pakalpojumu un pasākumu komplekss. 

Tā kā Aizkraukles Banka par būtisku maksājumu karšu mērķauditoriju uzskata ārvalstu klientus, pērn Banka iegādājās un 

ieviesa riska vadības sistēmu maksājumu kartēm, tādējādi paaugstinot maksājumu karšu drošību, savukārt, sekojot Latvijas 

ekonomiskās attīstības tendencēm, tika ieviesta arī kartes konta valūta eiro. No pērnā gada janvāra beigām Banka klientiem 

piedāvā arī virtuālās “MasterCard” drošiem norēķiniem internetā. Savukārt, lai veicinātu pirkumu apmaksas ar karti, tika 

veikta akcija “Tavu panākumu krāsas”. Šīs akcijas ietvaros Banka iegādājās 30 Latvijas Mākslas akadēmijas studentu glez-

nas, kas tika dāvinātas Bankas klientiem. 

Runājot par Aizkraukles Bankas piedāvātajiem norēķinu pakalpojumiem, jāpiemin arī trīs pērn ieviestie pārskaitījumu komi-

sijas maksas ieturēšanas veidi (OUR, SHA, BEN). Šādas komisijas maksas ieturēšanas kārtības ieviešana ir vēl viens solis 

pretim Bankas izvirzītajam mērķim – finanšu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Eiropas standartiem atbilstošā līmenī, 

tostarp šāda pakalpojuma strukturēšana nodrošina mūsu Bankas klientiem lielākas ērtības un uzlabo to finanšu resursu pār-

valdīšanu. 

Austrumu klientiem – Rietumu kvalitātes pakalpojumi
2003. gadā Aizkraukles Banka, attīstot vienu no saviem stratēģiskajiem virzieniem – ārvalstu klientiem sniegt finanšu pakal-

pojumus Eiropas standartiem atbilstošā līmenī, izveidoja jaunu struktūru – Starptautiskās finansēšanas nodaļu. Šīs nodaļas 

pienākumos ietilpst dažādu veidu finansējumu un kredītu produktu piedāvāšana ārvalstu, galvenokārt Krievijas un NVS 

valstu klientiem.

Starptautiskās finansēšanas nodaļas izveide ir loģisks turpinājums Bankas iesāktajam darbam ar ārvalstu klientiem, kuriem 

līdz šim galvenokārt tika piedāvāti norēķinu un līdzekļu izvietošanas pakalpojumi. Par šīs klientu grupas uzticību Aizkraukles 

Bankai liecina arī būtisks – 43% jeb 63,1 miljons latu – ārvalstu klientu noguldījumu pieaugums 2003. gadā.

Uzticami darbinieki – uzticīgi klienti 
Pērnā gada izaugsmi Aizkraukles Banka nespētu nodrošināt, ja tajā nestrādātu uzticami profesionāļi. Tas ir īpaši svarīgi, jo 

Banka uzņēmumu apkalpošanā īpaši uzsver Bankas un klienta attiecību attīstīšanu, tostarp piedāvājot optimālākos finanšu 

pakalpojumu risinājumus un sniedzot klientiem nepieciešamās konsultācijas. 

Bankas personāla politika balstās uz šādiem principiem: sociālo garantiju nodrošināšana, izaugsmes iespēju nodrošināšana, 

stimulējošas darba apmaksas sistēmas nodrošināšana, kā arī pilnīgas atklātības nodrošināšana personāla politikā. 

Aizkraukles Banka lepojas ar kompetentiem un augsti izglītotiem darbiniekiem un savu iespēju robežās cenšas nodrošināt 

darbinieku profesionālo izaugsmi. Šīm vajadzībām 2003. gadā tika reorganizēts Bankas mācību centrs, kas nodrošināja tā 

pilnvērtīgas darbības iesākšanu. Pērn iekšējās rotācijas rezultātā savas pozīcijas – gan uzsākot darbu jaunizveidotos amatos, 

gan kāpjot pa karjeras kāpnēm – mainīja 92 darbinieki. Paplašinot un pilnveidojot Bankas pakalpojumu klāstu, 2003. gada 

laikā Aizkraukles Bankā darbu uzsāka 94 jauni darbinieki. Pavisam gada beigās Bankā strādāja 369 darbinieki.

Aizkraukles Banka sabiedrībai 
2003. gadā Aizkraukles Banka ziedoja līdzekļus dažādiem sponsorēšanas pasākumiem, atbalstot Latvijas Bērnu fondu, 

Latvijas Handbola federāciju un motosportu. Pavisam Banka šīm aktivitātēm pērn atvēlējusi 320 tūkstošus latu.

Vadības ziņojums
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Aizkraukles Banka ir pārliecināta, ka 2004. gadā Bankai izdosies tikpat veiksmīgi attīstīties kā iepriekšējos gados un mūsu 

klienti gan Latvijā, gan ārpus tās robežām būs apmierināti ar jaunajiem un pilnveidotajiem finanšu pakalpojumiem. Bankas 

vadība izsaka pateicību saviem klientiem un apņemas arī turpmāk sekmēt attīstību saskaņā ar Aizkraukles Bankas izvēlēto 

stratēģiju un ilgtermiņa mērķi strādāt savu klientu interesēs.

Padomes priekšsēdētājs      Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs      Ernests Bernis

Rīgā, 2004. gada 2. martā
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Bankas Padome:
Padomes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bergmanis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Krīgers

Padomes loceklis

Vladimirs Kutovojs

Bankas Valde:
Valdes priekšsēdētājs

Ernests Bernis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Oļegs Fiļs

Valdes loceklis

Pāvels Šnejersons 

Padomes priekšsēdētājs     Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs     Ernests Bernis

Rīgā, 2004. gada 2. martā
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Bankas vadība ir atbildīga par Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas 

Republikas Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un citām uz kredītiestādēm attiecinā-

mām Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 42. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem 

un sniedz patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2003. un 2002. gada 31. decembrī, kā arī tās 2003. un 

2002. gada darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu.

Iepriekšminētie finanšu pārskati ir sagatavoti, konsekventi pielietojot Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas 

standartiem atbilstošus uzskaites principus un pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Šo finanšu pārskatu 

sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Bankas vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Bankas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāp-

šanas un citu Bankā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Bankas vadība ir atbildīga arī par Latvijas Republikas 

Kredītiestāžu likuma, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu un citu uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas 

Republikas likumdošanas prasību ievērošanu.

Padomes priekšsēdētājs     Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs     Ernests Bernis

Rīgā, 2004. gada 2. martā
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 Pielikums 2003 2002

Procentu ienākumi  4 8,943,895 7,726,254

Procentu izdevumi  4 (1,768,280) (1,761,082)

Neto procentu ienākumi   7,175,615 5,965,172

Ienākumi no vērtspapīriem   259 318

Komisijas naudas ienākumi  5 5,477,411 4,387,238

Komisijas naudas izdevumi  5 (1,070,601) (836,561)

Neto komisijas naudas ienākumi   4,406,810 3,550,677

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa  6 3,193,694 1,603,139

Citi parastie ienākumi  7 286,308 159,167

Pamatdarbības ienākumi   15,062,686 11,278,473

Administratīvie izdevumi  8 (6,420,526) (5,149,303)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un to vērtības    

korekcijas  19 (901,493) (629,853)

Citi parastie izdevumi  9 (4,652) (409,107)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem  10 (642,377) (559,873)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi  10 262,399 307,384

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi  10 – (295,528)

Parastās darbības peļņa   7,356,037 4,542,193

Ārkārtas izdevumi   – (14,674)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  7,356,037 4,527,519

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  11 (1,203,642) (778,992)

Pārskata gada peļņa   6,152,395 3,748,527         

Padomes priekšsēdētājs     Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs     Ernests Bernis

Rīgā, 2004. gada 2. martā

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2003. un 2002. gadu
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 Pielikums  31.12.2003. 31.12.2002.

Aktīvi  

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām  12 9,678,335 9,453,911

Prasības pret kredītiestādēm  13 63,991,223 66,615,138

Prasības uz pieprasījumu    50,747,513 57,632,054

Pārējās prasības   13,243,710 8,983,084

Kredīti  14 64,710,006 40,581,359

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  15 102,748,679 52,946,169

Valsts parāda vērtspapīri   34,623,211 24,023,428

Pārējo emitentu parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu   68,125,468 28,922,741

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu  16 59,931 50,281

Atvasinātie līgumi  17 38,815 34,941

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā  18 12,000 12,000

Nemateriālie aktīvi  19 509,500 309,650

Pamatlīdzekļi  19 8,694,108 3,670,400

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  20 1,681,576 889,565

Pārējie aktīvi  21 212,917 660,696

Kopā aktīvi   252,337,090 175,224,110

   

Pasīvi  

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām  22 3,829,602 862,897

Saistības uz pieprasījumu   1,379,602 344,397

Pārējās saistības   2,450,000 518,500

Noguldījumi  23 221,336,872 156,517,163

Pieprasījuma noguldījumi   196,739,457 130,467,062

Termiņnoguldījumi   24,597,415 26,050,101

Atvasinātie līgumi  17 66,913 58,976

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi  24 477,028 367,979

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem  25 759,270 316,739

Pārējās saistības  26 976,677 288,592

Kapitāls un rezerves   24,890,728 16,811,764

Apmaksātais pamatkapitāls  28 10,000,000 10,000,000

Akciju emisijas uzcenojums   254,676 254,676

Pašas akcijas   (3,000) (3,000)

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves   1,250,000 1,250,000

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve  2,926,269 –

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa   4,310,388 1,561,561

Pārskata gada nesadalītā peļņa  6,152,395 3,748,527

Kopā pasīvi   252,337,090 175,224,110

   

Ārpusbilances posteņi  Pielikums 31.12.2003. 31.12.2002.

Aktīvi pārvaldīšanā 27 4,137,529 –

Iespējamās saistības  27 1,798,339 1,452,755

Galvojumi (garantijas)   1,237,470 1,036,679

Pārējās iespējamās saistības   560,869 416,076

Ārpusbilances saistības pret klientiem  27 21,865,626 18,023,059

Padomes priekšsēdētājs  Valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bergmanis Ernests Bernis

Rīgā, 2004. gada 2. martā

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bilance un ārpusbilances posteņi 2003. un 2002. gada 31. decembrī
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     Pārdošanai   

     pieejamo   

 Apmaksātais  Akciju    finanšu aktīvu   Kopā

 pamat- emisijas  Pašas  Rezerves  pārvērtēšanas  Nesadalītā  kapitāls 

 kapitāls uzcenojums akcijas kapitāls rezerve peļņa un rezerves

01.01.2002. 5,000,000 254,676 – 1,250,000 – 7,061,561 13,566,237

Izmaksātās dividendes  – – – – – (500,000) (500,000)

Apmaksātā        

pamatkapitāla        

palielināšana  5,000,000 – – – – (5,000,000) –

Pašas akciju atpirkšana  – – (3,000) – – – (3,000)

2002. gada peļņa  – – – – – 3,748,527 3,748,527

31.12.2002. 10,000,000 254,676 (3,000) 1,250,000 – 5,310,088 16,811,764

Izmaksātās dividendes  – – – – – (999,700) (999,700)

Pārdošanai pieejamo 

finanšu aktīvu 

pārvērtēšana – – – – 4,222,173 – 4,222,173

Iekļauts peļņas un       

zaudējumu aprēķinā       

pārdošanas rezultātā – – – – (779,503) – (779,503)

Izmaiņas atliktajā 

uzņēmumu ienākuma 

nodoklī – – – – (516,401) – (516,401)

2003. gada peļņa  – – – – – 6,152,395 6,152,395

31.12.2003. 10,000,000 254,676 (3,000) 1,250,000 2,926,269 10,462,783 24,890,728

2003. gadā Banka ir pārskatījusi savas ieguldījumu klasifikācijas politikas un atbilstoši izmaiņām šajās politikās pārklasifi-

cējusi visus investīciju portfeļa vērtspapīrus uz pārdošanai pieejamo vērtspapīru kategoriju. Šo izmaiņu rezultātā pārnestie 

vērtspapīri novērtēti to patiesajā vērtībā un attiecīgais pārvērtēšanas rezultāts iekļauts pārdošanai pieejamo aktīvu pārvērtē-

šanas rezervē. 2003. gada 31. decembrī šo pārnesto vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts pirms atliktā uzņēmumu ienākuma 

nodokļa atskaitīšanas bija 3,219,755 lati.

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats par 2003. un 2002. gadu
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 2003 2002

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā   

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 7,356,037 4,527,519

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums un to vērtības (negatīvā) korekcija  901,493 629,853

Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums  40,394 476,163

Uzkrājumu  saistībām un maksājumiem pieaugums  24,130 35,120

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (peļņa) / zaudējumi  (180,124) 3,354

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa) / zaudējumi (7,770) 373,202

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā   

pirms izmaiņām aktīvos un pasīvos  8,134,160 6,045,211

Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu pieaugums  /(samazinājums)  109,049 (49,475)

Nākamo periodu  izdevumu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) /samazinājums (791,653) 44,769

Pārējo aktīvu (pieaugums) /samazinājums (55,068) 3,336

Pārējo saistību pieaugums 176,265 5,473

Īstermiņa ieguldījumu (pieaugums)  (46,029,906) (15,661,250)

Prasību pret kredītiestādēm samazinājums  / (pieaugums) 156,238 (1,014,200)

Kredītu (pieaugums)  (24,467,588) (11,885,167)

Saistību pret kredītiestādēm un centrālajām bankām (samazinājums) – (6,061)

Noguldījumu pieaugums  64,819,709 49,985,144

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā   

pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina  2,051,206 27,467,780

(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)  (335,373) (1,853,342)

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pamatdarbības rezultātā  1,715,833 25,614,438

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā   

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)  (6,129,217) (1,854,638)

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā un citu ilgtermiņa ieguldījumu (iegāde)  – (2,699,184)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana  26,937 54,430

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā  (6,102,280) (4,499,392)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā   

Dividenžu (izmaksas)  (1,001,925) (499,280)

Pašas akciju (atpirkšana)  – (3,000)

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) finansēšanas  darbības rezultātā  (1,001,925) (502,280)

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums  (5,388,372) 20,612,766

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  73,497,393 52,887,981

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 180,124 (3,354)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās  68,289,145 73,497,393

Naudas plūsmas pārskats par 2003. un 2002. gadu
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1.  PIELIKUMS  Pamatinformācija

(Ja vien nav norādīts citādāk, tad tekstā iekavās uzrādītie skaitļi atbilst 2002. gada 31. decembra datiem vai datiem 

par 2002. gadu.)

A  /s “Aizkraukles banka” (turpmāk tekstā – Banka) tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Aizkrauklē, Latvijas Republikā 

1993. gada 17. septembrī. 2000. gadā Bankas juridiskā adrese tika mainīta no Skolas ielas 8, Aizkrauklē, uz Elizabetes 

ielu 23, Rīgā.

Sakarā ar galvenās ēkas rekonstrukciju un paplašināšanu, sākot no 2002. gada maija Bankas administrācijai tiek nomātas 

telpas Rīgā, Mednieku ielā 4a. Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas Bankas administrācija turpinās darbu Bankas juridiskajā 

adresē Rīgā, Elizabetes ielā 23.

Bankai ir filiāle Aizkrauklē, pieci klientu apkalpošanas centri, viens norēķinu centrs un viens privātpersonu kredītu centrs 

Rīgā. Tās galvenie darbības virzieni ir kreditēšana, maksājumu pārvedumi, ārvalstu valūtas maiņas operācijas un finanšu 

resursu pārvaldīšana. Banka darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus 

Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.

2. PIELIKUMS  Ziņas par lietotajām svarīgākajām grāmatvedības metodēm

Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2003. gada un 2002. gada laikā konsekventi (ja vien nav norādīts citādi) pielieto-

tie uzskaites principi.

a) Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta
Finanšu pārskati ir sastādīti latos, ja vien nav norādīts citādi.

b) Uzskaites pamati
Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz likumdošanā noteiktajā kārtībā sastādītajiem uzskaites reģistriem. Šie uzskai-

tes reģistri ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites pamatprincipu, ietverot atsevišķu bilances posteņu pār-

vērtēšanu un korekcijas, kas izdarītas, lai šie atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem (SFPSS) 

un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām sagatavotie finanšu pārskati sniegtu patiesu priekšstatu.

c ) Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar SFPSS un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas “Banku gada pārskatu sagata-

vošanas noteikumiem”. Salīdzināšanas nolūkā 2002. gada 31. decembra bilancē, kā arī 2002. gada peļņas un zaudējumu 

aprēķinā uzrādītie posteņi ir pārklasificēti. 

d) Ienākumu un izdevumu atzīšana
Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāšanas principu. Procentu ienākumi netiek atzīti 

nedrošiem kredītiem (skatīt j) skaidrojumu). Procentu ienākumu atzīšana tiek pārtraukta tad, kad rodas šaubas par procen-

tu vai kredītu pamatsummas atmaksas iespējamību. Bilancē uzkrātiem procentu ienākumiem tiek izveidoti attiecīgi uzkrāju-

mi tajā brīdī, kad tiek pārtraukta procentu ienākumu atzīšana.

Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek grāmatoti peļņas un zaudējumu aprēķinā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī, 

izņemot gadījumus, kad tie tiek uzskatīti par daļu no faktiskās procentu likmes.

e) Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti, summējot katra Bankas darbinieka neizmantoto atvaļinājumu 

darbadienu skaitu, kas reizināts ar dienas vidējo izpeļņu atvaļinājuma apmaksai saskaņā ar Darba likumu, un pieskaitot 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Finanšu pārskatu pielikumi
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f) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījumu dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas 

maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc gada beigās spēkā esošā Latvijas Bankas 

noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa turpmāko izmaiņu rezultātā iegūtā peļņa vai zaudēju-

mi tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīcijas pārvērtēšanas.

Nozīmīgākie Bankas bilances sagatavošanā izmantotie Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (lats pret vienu ārvalstu 

valūtas vienību) bija šādi:

Pārskata gada beigu datums USD EUR RUB

2003. gada 31. decembrī 0,541 0,674 0,0184

2002. gada 31. decembrī 0,594 0,610 0,0187

g) Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas prasībām uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 19% (22%) 

apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā gūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem.

Atliktie nodokļi, kas radušies no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās un šajos finanšu 

pārskatos, ir aprēķināti, izmantojot saistību metodi. Atliktie nodokļi attiecas uz nākotnē iespējamajām 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 nolie-

tojuma likmēm pamatlīdzekļiem, vispārējiem uzkrājumiem nedrošiem parādiem un uzkrājumiem darbinieku atvaļinājuma 

apmaksai, kā arī bilances aktīva posteņu, t.sk. vērtspapīru un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu, pārvērtēšanas.

h) Kredīti
Kredīti atspoguļo neatmaksāto kredītu pamatsummu, no kuras atskaitīti uzkrājumi nedrošiem parādiem (vērtības samazinā-

jums), kā parādīts 10. pielikumā.

Šo finanšu pārskatu vajadzībām no finanšu līzinga līgumiem izrietošas prasības ir klasificētas kā kredīti.

i) Finanšu līzings un noma
No finanšu līzinga līgumiem izrietošās prasības tiek uzrādītas kā aktīvi, kas atspoguļoti zemākajā no iznomātā īpašuma 

patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu pašreizējās vērtības. Ienākumi no finanšu līzinga tiek atzīti visa nomas 

līguma garumā, nodrošinot vienlīdzīgu un regulāru atdevi no neatmaksātās summas.

Maksājumi, kas izriet no aktīvu nomas, tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā visa nomas līguma laikā, izmantojot 

lineāro metodi.

j) Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Par nedrošiem kredītiem, ieskaitot kredītiestādēm izsniegtos aizdevumus, tiek uzskatīti kredīti un citi kredītu atlikumi, par 

kuriem līgumā paredzētie pamatsummas maksājumi ir nokavēti ilgāk par 30 dienām, procentu maksājumi ir nokavēti ilgāk 

par 90 dienām, kā arī tie kredīti, par kuru procentu un pamatsummas atmaksas iespējamību Bankas vadībai ir radušās šaubas.

Banka piešķir klientiem komerciāla un patēriņa rakstura kredītus. Nosakot uzkrājumu lielumu nedrošiem parādiem (vērtības 

samazinājumu), Bankas vadība ir ņēmusi vērā gan vispārējo (portfeļa), gan specifisko risku. Speciālie uzkrājumi nedrošiem 

kredītiem tiek izveidoti, atsevišķi izvērtējot katru kredītu un ņemot vērā aizņēmēja finansiālo stāvokli, kredīta nodrošinā-

juma vērtību, kredītlīguma nosacījumu ievērošanu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto riska darījumu lieluma 

ierobežojuma ievērošanu. Vispārējie uzkrājumi tiek veidoti iespējamiem kredītu zaudējumiem, kas, balstoties uz līdzšinējo 

pieredzi, varētu pastāvēt Bankas kredītportfelī.

Finanšu pārskatu pielikumi
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Atzīstot kredītu par nedrošu vai par kredītu ar augstu riska pakāpi, tam tiek izveidoti uzkrājumi novērtētās neatgūstamās 

summas apmērā. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts atbilstoši nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtībai, ņemot vērā būtis-

kus faktorus, kas ietver ne tikai Bankas iepriekšējo pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un uzkrājumu veidošanā, vadībai 

zināmos kredītportfelī pastāvošos riskus, nelabvēlīgus apstākļus, kas varētu ietekmēt aizņēmēju spēju atmaksāt to parādus, 

ķīlas vērtību un esošos ekonomiskos apstākļus, bet arī citus būtiskus faktorus, kas ietekmē izsniegto kredītu atmaksu un 

ķīlu vērtību. Faktiskie kredītu zaudējumi var atšķirties no to pašreizējām aplēsēm.

Kredīta nodrošinājumam pieņemtās ķīlas vērtība tiek noteikta, balstoties uz tās iespējamo realizācijas vērtību. Šī vērtība tiek 

ņemta vērā, nosakot paredzamo naudas plūsmu un attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrājumu lielumu.

Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārskatīti. Līdzko rodas nepieciešamība šos uzkrājumus koriģēt, pārskata perioda peļņas 

un zaudējuma aprēķinā tiek iekļauti attiecīgi labojumi. Bankas vadība ir ļoti uzmanīgi izvērtējusi iespējamos kredītu zaudē-

jumus un, ņemot vērā pieejamo informāciju, uzskata, ka šajos finanšu pārskatos atspoguļotie uzkrājumi nedrošiem parā-

diem ir pietiekoši.

Ja izsniegtos kredītus nav iespējams atgūt, tos noraksta ārpusbilances kontos, vienlaikus samazinot uzkrājumu nedrošiem 

parādiem atlikumu. Kredīti netiek norakstīti, kamēr nav veikti visi nepieciešamie juridiskie pasākumi un noteikts zaudējumu 

galīgais apjoms.

k) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības portfelis

Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu tiek iekļauti tirdzniecības portfelī, ja tie ir iegādāti ar nolūku tuvākajā laikā gūt peļņu no 

cenu vai procentu likmju svārstībām. Tirdzniecības portfelī iekļaujamos finanšu aktīvus un saistības nosaka Bankas tirdznie-

cības portfeļa politika.

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, 

kas tiek noteikta, pamatojoties uz Bloomberg kotētajām tirgus cenām. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no vērtspapīru ar 

fiksētu ienākumu pārvērtēšanas atbilstoši to tirgus vērtībai, un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru atsavināša-

nas, tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķina postenī “Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa”.

Investīciju portfelis

Investīciju portfelī tiek iekļauti parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kurus Bankai ir nolūks turēt 

līdz to dzēšanai. 

Investīciju portfelī iekļautie vērtspapīri tiek atspoguļoti to iegādes vērtībā, pie kuras pieskaitīta amortizētā diskonta vērtība 

vai kura samazināta par amortizētās prēmijas summu, kas aprēķināta, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi, atskai-

tot uzkrājumus nedrošiem parādiem (vērtības samazinājumu).

Uzkrājumi vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu tiek izveidoti, ja pēc Bankas vadības domām ieguldījuma atgūstamā summas 

pašreizējā vērtība ir mazāka par šo ieguldījumu bilances vērtību. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts tādā apmērā, lai samazi-

nātā bilances vērtība atbilstu ieguldījuma atgūstamās summas pašreizējai vērtībai. Atgūstamās summas pašreizējā vērtība 

tiek noteikta kā nākotnē atgūstamo summu diskontētā vērtība, izmantojot diskonta likmi, kas atbilst sākotnējai faktiskajai 

procentu likmei.

Pārdošanai pieejamais portfelis

Pārskata periodā Banka ir pārskatījusi savas ieguldījumu klasifikācijas politikas un atbilstoši izmaiņām šajās politikās notei-

kusi, ka investīciju portfeļa parāda vērtspapīri, kas iepriekš tika klasificēti kā līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi, jāpār-

klasificē uz pārdošanai pieejamo vērtspapīru portfeli. Saskaņā ar 39. SGS šādas lielas pārnešanas gadījumā, no līdz termiņa 

beigām turēto vērtspapīru grupas uz citu grupu, Bankai nebūs atļauts klasificēt no jauna iegādātus vērtspapīrus kā līdz 

termiņa beigām turētus ieguldījumus divu gadu periodā, kas beigsies 2004. gada 31. decembrī. 
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Bankas vadība ir noteikusi, ka pārdošanai pieejamos vērtspapīrus pārvērtē to patiesajā vērtībā, izmantojot Bloomberg 

informācijas sistēmas datu bāzē iekļautās piedāvājuma cenas un rezultātu iekļauj atsevišķā kapitāla un rezervju postenī 

“Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve” līdz brīdim, kad attiecīgie vērtspapīri ir pārdoti vai citādāk 

atsavināti.

l ) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
Tirdzniecības nolūkos izdarītie ieguldījumi biržā kotētās akcijās tiek uzskaitīti to tirgus vērtībā. Nerealizētā peļņa vai zaudē-

jumi, kas radušies no biržā kotētu akciju uzskaites to tirgus vērtībā, un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru 

atsavināšanas, tiek iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķina postenī “Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa”.

Gadījumā, ja ieguldījumu tirgus vērtība nav nosakāma, akcijas tiek uzskaitītas bilancē to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāju-

mus, kas noteikti, pamatojoties uz ieguldījuma atgūstamību. 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas nav iegādāti tirdzniecības nolūkos, tiek iekļauti pārdošanai pieejamo 

vērtspapīru portfelī. 

m) Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā
Ieguldījumi saistītos uzņēmumos, kuros Bankai tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā 20%, bet mazāk nekā 50% akciju 

un balsstiesību, tiek uzskaitīti, izmantojot pašu kapitāla metodi.

n) Nemateriālie aktīvi 
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais programmnodrošinājums, kas nav datortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un licen-

ces. Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā vai, ja tas nav noteikts – 5 gadu laikā, izmantojot 

lineāro metodi.

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

pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Pamatlīdzekļiem un nomātā īpašuma uzlaboju-

miem to celtniecības vai sagatavošanas laikā nolietojums netiek aprēķināts. Zemes vērtība nav pakļauta nolietojuma aprēķi-

nam.

2003. gadā Banka ir pārskatījusi pamatlīdzekļiem piemērotās nolietojuma likmes un piemērojusi šādas likmes:

  Gada likme

Pamatlīdzekļu veids 2003 2002

Ēkas un īpašuma uzlabojumi  5% 5%

Transporta līdzekļi 20% 20%

Datortehnika un programmnodrošinājums 16  –33% 20  –25%

Biroja aprīkojums 10  –33% 10  –33%

Bankas vadība uzskata, ka izmaiņām nolietojuma likmēs nav būtiskas ietekmes uz Bankas finanšu pārskatiem.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izdevumi, kas nepalielina jaudu vai nepagarina lietošanas laiku, tiek iekļauti peļņas 

un zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī.

2003. gadā Bankas galvenajā ēkā tika turpināti rekonstrukcijas darbi, un uz rekonstrukcijas laiku Banka ir pārtraukusi ēkas 

vērtības nolietojuma aprēķinu.

Nomātā īpašuma uzlabojumi tiek kapitalizēti un turpmāk amortizēti visā atlikušajā nomas līguma laikā, izmantojot lineāro 

metodi.
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p) Ieguldījumi nekustamajā īpašumā
Pārskata periodā Banka ir iegādājusies nekustamo īpašumu ar galveno mērķi gūt nomas un īres ienākumus, kā arī gūt 

peļņu no tā vērtības palielināšanās. Šādi ieguldījumi tiek klasificēti kā ieguldījumi nekustamajā īpašumā un tiem tiek pie-

mēroti uzskaites principi, kas atbilst iegādes vērtības modelim. Iegādes vērtības modelis nosaka, ka ieguldījumi nekustamajā 

īpašumā tiek uzskaitīti kā pamatlīdzekļi. 

q) Atvasinātie līgumi un citi ārpusbilances finanšu darījumi

Atvasinātie līgumi

Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta valūtu mijmaiņas (swap) darījumos, biržas vērtspapīru nākotnes (futures) un 

ārpusbiržas valūtas maiņas nākotnes (forward) darījumos.

Noslēgtie atvasinātie finanšu darījumi tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, kas noteikta atbilstoši tirgus cenām, un atspoguļoti 

atsevišķā bilances postenī “Atvasinātie līgumi” attiecīgi gan aktīvos, gan saistībās. Atvasināto finanšu instrumentu pār-

vērtēšanas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķina postenī “Finanšu instrumentu 

tirdzniecības darījumu peļņa”.

Citi ārpusbilances finanšu darījumi

Ikdienas uzņēmējdarbībā Banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar kredītu piešķiršanu, galvojumu 

izsniegšanu un akreditīvu noformēšanu. Šiem darījumiem nav raksturīga ekonomisko labumu aizplūde no Bankas, tādēļ tie 

netiek uzskaitīti kā Bankas saistības.  Šie finanšu darījumi tiek atspoguļoti finanšu pārskatu ārpusbilancē attiecīgo līgumu 

noslēgšanas brīdī. Uzkrājumu veidošanas principi ārpusbilances finanšu darījumiem ir atbilstoši j) skaidrojumā aprakstītajiem 

kredītu uzkrājumu veidošanas principiem.

r) Aktīvi pārvaldīšanā
Aktīvi pārvaldīšanā ir līdzekļi, kurus Banka pārvalda savā vārdā klientu uzdevumā. Šie līdzekļi netiek uzskatīti par Bankas 

aktīviem, un līdz ar to tie netiek atspoguļoti Bankas bilancē.

s) Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai 

saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Ja pēc Bankas vadības domām finanšu aktīvu un 

saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek atseviš-

ķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos.

t) Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un tās ekvivalenti ietver kases atlikumu un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku un citām kredītiestādēm un 

termiņnoguldījumus Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem, centrālās valdības īster-

miņa parādzīmes ar sākotnējo dzēšanas termiņu līdz trīs mēnešiem, atskaitot saistības uz pieprasījumu un termiņsaistības ar 

sākotnējo dzēšanas termiņu līdz trīs mēnešiem vai mazāk pret citām kredītiestādēm, kā 30. pielikumā.

3. PIELIKUMS  Risku vadība

Risku pārvaldīšana ir viena no Bankas stratēģiskajām vērtībām. Banka, veicot savu uzņēmējdarbību, ir pakļauta dažādiem 

finanšu riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir kredītrisks, likviditātes risks un tirgus riski, kurus izraisa izmaiņas procentu likmēs, 

valūtas maiņas kursos un citi faktori. Šo risku pārvaldīšanas nolūkā Bankā ir izstrādātas risku vadības politikas, kuras apstip-

rina Bankas padome un īsteno attiecīgās struktūrvienības. Risku vadības politiku īstenošanu Bankā uzrauga Riska vadības 

pārvalde.
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Riska vadība nozīmē potenciālo risku noteikšanu, novērtējumu, kontroli un pārvaldīšanu. Riska vadības pārvalde ir neatkarī-

ga, un tās funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību funkcijām. Lai novērtētu iespējamo ārkārtas situāciju ietekmi uz 

Banku, pakļautība riskam tiek novērtēta ar stresa testu palīdzību.

Risku vadības sistēmas nepārtraukti tiek pilnveidotas, ievērojot Bankas darbības un finanšu tirgus attīstību. Šo procesu 

regulāru kontroli veic Iekšējā audita nodaļa.

a) Kredītrisks
Kredītrisks ir iespēja ciest zaudējumus, ja Bankas darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās saistības pret 

Banku. 

Kredītriska novērtēšanai Banka pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu veic visaptverošu klienta maksātspējas un nodroši-

nājuma novērtējumu. Aizņēmēju finanšu stāvoklis tiek pārvērtēts vismaz reizi gadā. Privātpersonu novērtēšanas vajadzībām 

Bankā ir izstrādāta reitingu piešķiršanas sistēma. Pašreiz tiek veikts darbs, lai tāda tiktu ieviesta arī uzņēmumiem. 

Banka nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja, kā arī ģeogrāfiskā reģiona vai nozares segmenta riska apmēram. Riskam 

pakļautie darījumi ar jebkuru aizņēmēju, tajā skaitā banku vai brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem ierobežojumiem, 

nosakot limitus.

Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai Bankas Aktīvu novērtēšanas komiteja regulāri veic aktīvu un ārpusbilances saistību novēr-

tēšanu, t.i., to atgūstamās vērtības noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem tiek noteikti vispārējo un speciālo uzkrā-

jumu apjomi.

Banka uzskata, ka lielākais kredītrisks piemīt kredītiem, ieguldījumiem parāda vērtspapīros ar fiksētu ienākumu un prasībām 

pret kredītiestādēm.

Nākamā tabula atspoguļo bilances aktīvu un ārpusbilances saistību kredītriska koncentrācijas analīzi pēc ģeogrāfiskiem 

reģioniem.

    Pārējās   

   Eiropas OECD  

   Savienības  reģiona Citās  

(tūkst. latu) Latvijā  ASV  dalībvalstīs valstīs  valstīs  Kopā 

Aktīvi       

Kase un prasības uz pieprasījumu      

pret centrālajām bankām  8,320 941 386 27 4 9,678

Prasības pret kredītiestādēm  4,580 19,774 27,701 6,517 5,419 63,991

Kredīti  61,339 615 142 3 2,611 64,710

Parāda vērtspapīri un citi       

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  8,677  22,875 12,990 58,207 102,749

Pārējie aktīvi 9,882 27 115 106 1,079 11,209

Kopā aktīvi  92,798 21,357 51,219 19,643 67,320 252,337

Ārpusbilances saistības  15,885 882 239 13 6,645 23,664

Aktīvi un ārpusbilances saistības       

ģeogrāfisko reģionu dalījumā kopā  108,683 22,239 51,458 19,656 73,965 276,001

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

šo saistību galvotāji.
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b) Likviditātes risks
Likviditāte ir Bankas spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) nepieciešamību 

pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finansiālo saistību izpildīšanai. Ar to saprot Bankas 

spēju pārvērst aktīvus skaidrā naudā ar minimāliem zaudējumiem vai arī aizņemties naudu par saprātīgu samaksu. Bankas 

padome, pamatojoties uz pasīvu struktūru, likviditātes pārvaldīšanas politikā ir noteikusi augstu tekošās likviditātes līmeņa 

uzturēšanu. 

Bankas tekošo likviditāti nodrošina Finanšu tirgus pārvalde, bet Riska pārvalde organizē un kontrolē likviditātes riska pār-

valdīšanas prasību ievērošanu.

Likviditātes riska pārvaldīšanai tiek pielietoti šādi rādītāji: aktīvu un pasīvu sabalansētība pēc attiecīgajiem dzēšanas termi-

ņiem kopā visās valūtās un atsevišķu valūtu griezumā, kā arī likviditātes rādītāji. Novērtējot likviditāti, tiek ņemti vērā lielākie 

klientu (savstarpēji saistītu klientu grupas) noguldījumi.

Likviditātes nodrošināšanai 2003. gadā Banka izveidoja vērtspapīru Likviditātes portfeli, kurā iekļautie vērtspapīri atbilst 

šādiem kritērijiem: augsta likviditāte tirgū, augsts kredītreitings, mainīga procentu likme vai procentu likmes fiksētas ne 

ilgāk kā uz vienu gadu.
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Nākamā tabula atspoguļo Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību sadalījumu pa attiecīgajām dzēšanas termiņu 

grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz līgumā paredzētajam dzēšanas termiņam.

  Uz     Vairāk    

 Termiņš piepra- Līdz  1 - 6 6 - 12 1 - 5 nekā Bez  Ieķīlātie 

(tūkst. latu) nokavēts  sījumu 1 mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi termiņa aktīvi Kopā 

Aktīvi           

Kase un prasības uz pieprasī-           

jumu pret centrālajām bankām  – 9,678 – – – – – – – 9,678

Prasības pret kredītiestādēm  – 56,159 6,176 – 1,353 – – 303 – 63,991

Kredīti  228 1,399 849 7,855 11,863 27,057 15,459 – – 64,710

Parāda vērtspapīri un citi           

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu – 98,000 – – – – – – 4,749 102,749

Akcijas un citi vērtspapīri ar          

nefiksētu ienākumu  – – – – – – – 60 – 60

Atvasinātie līgumi  – 39 – – – – – – – 39

Līdzdalība saistīto uzņēmumu           

pamatkapitālā  – – – – – – – 12 – 12

Nemateriālie aktīvi  – – – – – – – 510 – 510

Pamatlīdzekļi – – – – – – – 8,694 – 8,694

Nākamo periodu izdevumi un           

uzkrātie ienākumi  3 69 594 964 51 – – – – 1,681

Pārējie aktīvi  – 82 – – – – – 131 – 213

Aktīvi kopā  231 165,426 7,619 8,819 13,267 27,057 15,459 9,710 4,749 252,337

 

Pasīvi           

Saistības pret kredītiestādēm           

un centrālajām bankām  – 1,380 – – – – – – 2,450 3,830

Noguldījumi  – 196,792 4,429 8,879 6,217 5,017 3 – – 221,337

Atvasinātie līgumi  – 67 – – – – – – – 67

Nākamo periodu ienākumi           

un uzkrātie izdevumi  – 388 40 – 49 – – – – 477

Uzkrājumi saistībām un           

maksājumiem  –  – – – – – 759 – 759

Pārējās saistības  – 976 – – – – –  – 976

Kapitāls un rezerves  – – – – – – – 24,891 – 24,891

Pasīvi kopā  – 199,603 4,469 8,879 6,266 5,017 3 25,650 2,450 252,337

          

Ārpusbilances posteņi           

Galvojumi (garantijas)  – 206 17 153 68 484 – – – 928

Akreditīvi  – 40 216 257 48 – – – – 561

Neizmantotās kredītlīnijas  – 9,798 – – – – – – – 9,798

Maksājumu karšu            

neizmantotie limiti  – 1,868 – – – – – – – 1,868

Piešķirtie, bet vēl           

neizmaksātie kredīti  – 8,736 – – – – – – – 8,736

Līgumi par aktīvu pirkšanu  – 159 1,273 32 – – – – – 1,464

Ārpusbilances posteņi kopā  – 20,807 1,506 442 116 484 – – – 23,355

Likviditātes neto pozīcija   (54,984) 1,644 (502) 6,885 21,556 15,456 (15,940)  

Likviditātes kopējā pozīcija   (54,984) (53,340) (53,842) (46,957) (25,401) (9,945) (25,885)  
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Aktīvu, pasīvu un ārpusbilances posteņu termiņstruktūra tiek veidota, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

– aktīvus uzrāda atbilstoši atlikušajam atmaksas vai iespējamajam pārdošanas termiņam;

– aktīvus, kas ieguldīti ar tiesībām tos saņemt pēc pieprasījuma, uzrāda termiņa grupā “uz pieprasījumu”;

– aktīvus vai to daļu, kuru samaksas kavējums ir ilgāks par 14 dienām, uzrāda kā nokavētus aktīvus;

–  aktīvus vai to daļu, kā arī visus maksājumu karšu izsniegtos kredītus un norēķinu konta debeta atlikumus (overdraftus), 

kuru samaksas kavējums ir mazāks par 14 dienām, uzrāda kategorijā “uz pieprasījumu”;

–  vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, kas ir augsti likvīdi vērtspapīri un kurus nepieciešamības gadījumā iespējams brīvi pār-

dot ar minimāliem zaudējumiem, termiņstruktūrā atspoguļo kategorijā “uz pieprasījumu”;

–  par beztermiņa aktīviem uzskata aktīvus, kuriem darījuma būtība neparedz noteiktu beigu termiņu vai kuru atmaksas vai 

pārdošanas termiņš nevar būt precīzi noteikts;

– saistības un ārpusbilances posteņus atspoguļo atbilstoši atlikušajam līgumu izpildes termiņam;

– saistības ar nenoteiktu izpildes termiņu un pienākumu tās izpildīt tiek uzrādītas termiņa grupā “bez termiņa”. 

Tiem aktīviem, kuriem ir izveidoti speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem, atlikumi ir uzrādīti neto vērtībā.

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām Bankai jāuztur likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā apjomā, bet 

ne mazāk kā 30% apmērā no Bankas tekošo saistību kopsummas. 2003. gada 31. decembrī saskaņā ar Finanšu un kapitā-

la tirgus komisijas noteikumiem aprēķinātais Bankas likviditātes rādītājs bija 76% (80%).

c) Valūtas risks
Banka ir pakļauta riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt tās finanšu pozīcijas un naudas plūsmu. 

No darījumiem izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts katrai valūtai atsevišķi un ietver ārvalstu valūtā denominētos aktīvus 

un saistības, kā arī no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošās naudas plūsmas. 

Bankas valūtas riska pārvaldīšanas politika ir katrā ārvalstu valūtā saskaņot naudas plūsmas, kas izriet no tās aktīviem 

un saistībām, un ierobežot no nesaskaņotiem aktīviem un saistībām izrietošo risku, izmantojot nākotnes valūtas maiņas 

līgumus. Bankas valūtas riska pārvaldīšanas politika nosaka ierobežojumus valūtas riska līmenim un pieļaujamos limitus 

valūtas pozīcijām. 
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Bankas 2003. gada 31. decembra aktīvi, saistības, kapitāls un rezerves, kā arī atvasināto finanšu instrumentu naudas 

plūsmas pa valūtām:

     Pārējās 

(tūkst. latu) LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi       

Kase un prasības uz pieprasījumu pret       

centrālajām bankām  8,320 941 364 – 53 9,678

Prasības pret kredītiestādēm  504 49,283 7,974 4,100 2,130 63,991

Kredīti  13,822 42,890 7,998 – – 64,710

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar       

fiksētu ienākumu 5,505 87,921 9,323 – – 102,749

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu       

ienākumu 30 – 30 – – 60

Atvasinātie līgumi  39 – – – – 39

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā  12 – – – – 12

Nemateriālie aktīvi  510 – – – – 510

Pamatlīdzekļi  8,411 8 275 – – 8,694

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie       

ienākumi  148 1,264 263 6 – 1,681

Pārējie aktīvi  196 16 1 – – 213

Aktīvi kopā  37,497 182,323 26,228 4,106 2,183 252,337

      

Pasīvi      

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām       

bankām  2,456 1,112 66 – 196 3,830

Noguldījumi  7,674 177,922 30,180 4,001 1,560 221,337

Atvasinātie līgumi  47 14 6 – – 67

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie       

izdevumi 205 232 40 – – 477

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem  759 – – – – 759

Pārējās saistības  851 56 42 23 4 976

Saistības kopā  11,992 179,336 30,334 4,024 1,760 227,446

Kapitāls un rezerves  24,891 – – – – 24,891

Pasīvi kopā  36,883 179,336 30,334 4,024 1,760 252,337

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija  614 2,987 (4,106) 82  423 –

Ārpusbilances ārvalstu valūtas maiņas       

darījumi, prasības/(saistības)  (2,780) (2,790) 5,259  (34) 340  –

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija  (2,166) 197 1,153 48 763 –

Procentos no pašu kapitāla  (%)  (9.59) 0.87 5.11 0.21 3.38 –

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums paredz, ka atsevišķas ārvalstu valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no 

pašu kapitāla un kopējā ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla.

2003. gada 31. decembrī Banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

d) Procentu likmju risks
Procentu likmju risks raksturo tirgus likmju izmaiņu ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli. Ikdienā Bankas darbība ir saistīta ar 

procentu likmju risku, ko ietekmē ar procentu ienākumiem un izdevumiem saistīto aktīvu un saistību atmaksas termiņi vai 

procentu likmju pārskatīšanas datumi.
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Banka izsniedz kredītus gan ar fiksētu, gan mainīgu procentu likmi. Lai mazinātu procentu likmju izmaiņu ietekmi uz 

Bankas finanšu stāvokli, Bankas riska pārvaldīšanas politikas paredz iespēju slēgt procentu likmju mijmaiņas darījumus. Lai 

ierobežotu procentu likmju risku Bankas ieguldījumos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu, tiek slēgti biržā tirgotie valdības 

parāda vērtspapīru un procentu likmju mijmaiņas darījumu nākotnes līgumi.

Nākamajā tabulā tiek uzrādīti aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību sadalījums noteiktos termiņu intervālos atbilstoši īsā-

kajam no atlikušā atmaksas, izpildes, dzēšanas termiņa vai termiņa līdz nākamajam procentu likmju izmaiņas datumam vai 

atbilstoši procentu likmju pārcenošanas termiņiem:

       Procentu 

      Vairāk likmju  

 Līdz  1 - 3 3 - 6 6 - 12 1 - 5 nekā  riskam  

(tūkst. latu) 1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie  Kopā 

Aktīvi         

Kase un prasības uz pieprasījumu         

pret centrālajām bankām  – – – – – – 9,678 9,678

Prasības pret kredītiestādēm  62,335 – – 1,353 303 – – 63,991

Kredīti  2,476 2,641 48,325 8,206 2,753 309 – 64,710

Parāda vērtspapīri un citi          

vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  9,935 16,649 4,558 5,902 38,532 27,173 – 102,749

Nemateriālie aktīvi  – – – – – – 510 510

Pamatlīdzekļi  – – – – – – 8,694 8,694

Pārējie aktīvi  – – – – – – 2,005 2,005

Aktīvi kopā  74,746 19,290 52,883 15,461 41,588 27,482 20,887 252,337

        

Pasīvi         

Saistības pret kredītiestādēm          

un centrālajām bankām  3,830 – – – – – – 3,830

Noguldījumi 201,221 6,284 2,595 6,217 5,017 3 – 221,337

Pārējās saistības  – – – – – – 2,279 2,279

Kapitāls un rezerves  – – – – – – 24,891 24,891

Pasīvi kopā  205,051 6,284 2,595 6,217 5,017 3 27,170 252,337

Biržā tirgotie nākotnes līgumi,         

pārdotie  – – – – – (4,162) – (4,162)

Procentu likmju pārcenošanas         

termiņa atšķirības  (130,305) 13,006 50,288 9,244 36,571 23,317 (6,283) –

e) Darbības jeb operacionālie riski
Bankas darbībā var būt identificējami arī nefinanšu riski, kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, 

piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un proce-

dūras u.tml. Banka cenšas saglabāt iespējamo zemāko riska līmeni, vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līme-

ni. Iekšējā kontrole Bankas struktūrvienībās un kontrole no Riska vadības pārvaldes puses ir viens no iespējamo zaudējumu 

novēršanas līdzekļiem. 

Operacionālā riska pārvaldīšanā liela nozīme tiek piešķirta automātiskās darījumu kontroles sistēmas pilnveidei. Izstrādājot 

uzskaites un kontroles procedūras, tiek noteikti pasākumi operacionālo risku samazināšanai. 
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4. PIELIKUMS  Procentu ienākumi un izdevumi

 2003 2002

Procentu ienākumi   

no prasībām pret kredītiestādēm  749,757 1,133,455

no kredītiem  3,644,733 3,164,889

no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem   

ar fiksētu ienākumu  4,549,309 3,427,368

pārējie procentu ienākumi  96 542

Procentu ienākumi kopā  8,943,895 7,726,254

Procentu izdevumi   

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām  35,047 15,941

par nebanku noguldījumiem  1,391,511 1,678,694

pārējie procentu izdevumi  341,722 66,447

Procentu izdevumi kopā  1,768,280 1,761,082

Procentu ienākumiem un izdevumiem pakļauto aktīvu un saistību gada vidējās procentu likmes:

2003 2002

Mēneša Procentu  Vidējā Mēneša Procentu  Vidējā

vidējais ienākumi / procentu vidējais ienākumi / procentu 

atlikums izdevumi likme atlikums izdevumi likme

Aktīvi

Kase un prasības

pret Latvijas Banku 9,506 – – 7,416 – –

Prasības pret kredītiestādēm, neto 58,117 750 1.29 49,073 1,133 2.31

Kredīti, neto 49,509 3,645 7.36 30,807 3,165 10.27

Parāda vērtspapīri 74,161 4,549 6.13 45,696 3,427 7.50

Pārējie aktīvi, neto 9,043 – – 5,243 1 –

Aktīvi, kopā 200,336 8,944 4.46 138,235 7,726 5.59

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm

un centrālajām bankām 5,574 35 0.63 4,531 16 0.35

Noguldījumi 168,473 1,392 0.83 116,285 1,679 1.44

pieprasījuma 140,738 456 0.32 97,824 858 0.88

termiņnoguldījumi 27,735 936 3.38 18,461 821 4.45

Pārējās saistības 5,839 5 – 2,163 – –

Saistības, kopā 179,886 1,432 0.80 122,979 1,695 1.38

Kapitāls un rezerves 20,450 – – 15,254 – –

Saistības, kapitāls un rezerves, kopā 200,336 1,432 0.71 138,233 1,695 1.23

Procentu atdeves starpība, % 3.66 4.21

Ieguldījumu atdeves starpība, % 3.75 4.36
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5. PIELIKUMS   Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Komisijas naudas ienākumi  2003 2002

– par maksājumiem klientu uzdevumā  3,388,888 2,791,936

– par maksājumu kartēm  693,975 537,579

– ar kredītu izsniegšanu saistītie ienākumi  575,255 364,929

– par servisa pakalpojumiem klientiem  419,192 325,074

– par skaidras naudas operācijām  174,099 211,263

– pārējie komisijas naudas ienākumi  226,002 156,457

Komisijas naudas ienākumi kopā  5,477,411 4,387,238

  

Komisijas naudas izdevumi   

– par korespondentbanku pakalpojumiem  616,956 507,584

– par maksājumu kartēm 409,335 280,043

– pārējie komisijas naudas izdevumi  44,310 48,934

Komisijas naudas izdevumi kopā  1,070,601 836,561

6. PIELIKUMS  Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

 2003 2002

Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem  1,875,931 1,300,181

Peļņa  /(zaudējumi)  no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas  180,124 (3,354)

Peļņa no tirdzniecības portfeļa vērtspapīru pārvērtēšanas  81,657 562,622

Peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 779,503 –

(Zaudējumi) / peļņa no tirdzniecības portfeļa vērtspapīru tirdzniecības  (41,538) 28,815

(Zaudējumi) no tirdzniecības ar citiem finanšu instrumentiem  (1,863) (238,411)

(Zaudējumi) no citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas  (19,704) (46,714)

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājuma korekcija 339,584 –

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa kopā  3,193,694 1,603,139

7. PIELIKUMS  Citi parastie ienākumi 

 2003 2002

Ienākumi no līgumsodiem  154,159 143,211

Ienākumi no telpu nomas 104,847 3,627

Ienākumi no pamatlīdzekļu nomas un pārdošanas  20,948 7,339

Citi parastie ienākumi  6,354 4,990

Citi parastie ienākumi kopā  286,308 159,167
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8. PIELIKUMS  Administratīvie izdevumi

 2003 2002

Padomei un valdei izmaksātais atalgojums  117,781 143,661

Personāla atalgojums  2,532,731 1,993,002

Telpu nomas un uzturēšanas izdevumi  686,223 566,589

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  621,709 544,773

Starpbanku un citas sakaru izmaksas  479,133 423,797

Reklāmas un mārketinga izdevumi  402,639 508,970

Ziedojumi  366,321 190,480

Tehnikas apkalpošanas izdevumi un kancelejas preces  251,807 231,548

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 45,496 –

Citi administratīvie izdevumi  916,686 546,483

Administratīvie izdevumi kopā  6,420,526 5,149,303

2003. gadā vidējais Bankā strādājošo darbinieku skaits bija 352 (277).

Bankas darbinieku skaits un sadalījums pa kategorijām:

 31.12.2003. 31.12.2002.

Vadība 6 6

Pārvalžu un nodaļu vadītāji  63 56

Pārējie darbinieki  300 239

Kopā  369 301

9. PIELIKUMS  Citi parastie izdevumi

 2003 2002

Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas un norakstīšanas  – 358,528

Citi parastie izdevumi  4,652 50,579

Citi parastie izdevumi kopā  4,652 409,107
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10. PIELIKUMS   Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un uzkrājumu samazināšanas 
ienākumi

 2003 2002

Speciālie uzkrājumi pārskata gada sākumā  1,634,198 1,401,269

Vispārējie uzkrājumi pārskata gada sākumā  524,246 489,038

Kopā uzkrājumi pārskata gada sākumā  2,158,444 1,890,307

Peļņas un zaudējumu aprēķinā iekļautie speciālie uzkrājumi  357,583 784,578

Peļņas un zaudējumu aprēķinā iekļautie vispārējie  uzkrājumi  244,444 59,002

Aktīvu norakstīšanas izdevumi 40,350 11,821

Kopā uzkrājumi, kas iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā  642,377 855,401

Speciālo uzkrājumu samazināšanas ienākumi  (581,657)  (261,835) 

Vispārējo uzkrājumu samazināšanas ienākumi  – (23,794) 

Iepriekš norakstīto aktīvu atgūšana  (20,326)  (9,934) 

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi kopā  (601,983)  (295,563) 

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto  40,394 559,838

Aktīvu norakstīšanas izdevumi (40,350)  (11,821) 

Pārdošanai pieejamo aktīvu vērtības samazinājuma korekcija 15,000 –

Uzkrājumu samazinājums valūtas kursa svārstību rezultātā  (72,071)  (71,854) 

Speciālo uzkrājumu samazinājums aktīvu norakstīšanas rezultātā  (116,861)  (208,026) 

Speciālie uzkrājumi  pārskata gada beigās  1,215,866 1,634,198

Vispārējie uzkrājumi pārskata gada beigās  768,690 524,246

Kopā uzkrājumi nedrošiem parādiem pārskata gada beigās  1,984,556 2,158,444

Peļņas un zaudējumu aprēķinā iekļauto speciālo uzkrājumu samazinājums ietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vēr-

tības samazinājuma pozitīvu korekciju 339,584 latu apmērā, savukārt 2002. gadā Bankas peļņas un zaudējumu aprēķinā 

iekļautie speciālie uzkrājumi ietver ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājuma negatīvu korekciju 295,528 latu apmērā.

Bankas kopējo uzkrājumu nedrošiem parādiem struktūra 2003. un 2002. gada 31. decembrī:

  31.12.2003.  31.12.2002.

 Speciālie  Vispārējie  Speciālie  Vispārējie 

 uzkrājumi  uzkrājumi  uzkrājumi  uzkrājumi 

Prasības pret kredītiestādēm  – 104,649 156 102,785

Kredīti  886,546 664,041 936,671 421,461

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri     

ar fiksētu ienākumu 236,911 – 615,533 –

Nākamo periodu izdevumi un     

uzkrātie ienākumi  12,611 – 16,377 –

Pārējie aktīvi  79,798 – 65,461 –

Kopā  1,215,866 768,690 1,634,198 524,246
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11. PIELIKUMS  Nodokļi

 2003 2002

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  7,356,037 4,527,519

Apliekamā ienākuma palielinājums  /(samazinājums), kas pakļauts laika atšķirībām  680,451 (627,748)

Citi apliekamā ienākuma palielinājumi /(samazinājumi) 478,188 (91,487)

Ar nodokli apliekamais pārskata gada ienākums  8,514,676 3,808,284

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 19% (22%) 1,617,788 837,823

Nodokļa atlaides  (323,788) (188,781)

Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata gadu  1,294,000 649,042

Iepriekšējā gada uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija  7,642 (21,050)

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (samazinājums) /palielinājums (98,000) 151,000

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi  1,203,642 778,992

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:

  31.12.2003.  31.12.2002.

 Nodokļa aprēķina   Nodokļa aprēķina  

 summa, kas pakļauta  summa, kas pakļauta 

 laika atšķirībām  Nodokļa likme laika atšķirībām  Nodokļa likme

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības     

finanšu grāmatvedībā un nodokļu    

vajadzībām starpība  1,483,702 15% 1,043,174 15%

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 

pārvērtēšanas rezerve 3,442,670  – 

Vispārējie un citi uzkrājumi  (927,291)  (656,430) 

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana,    

neto 3,590  826,589 

Atliktā uzņēmumu ienākuma      

nodokļa saistības  4,002,671 600,401 1,213,333 182,000

 2003 2002

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis gada sākumā 182,000 31,000

(Samazinājums), kas iekļauts peļņas un zaudējumu aprēķinā (98,000) 151,000

Palielinājums, kas attiecināts uz pārvērtēšanas rezervi pašu kapitālā 516,401 –

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis gada beigās 600,401 182,000

Nodokļu kustības pārskats:

 

   Valsts sociālās   

 Uzņēmuma  Iedzīvotāju apdrošināšanas  Pievienotās  Nekustamā 

 ienākuma  ienākuma  obligātās  vērtības  īpašuma 

 nodoklis nodoklis iemaksas  nodoklis  nodoklis

01.01.2002. nodokļa (saistības) (781,063) – (46,552) (546) –

Aprēķināts  (649,042) (459,544) (722,475) (41,066) (24,490)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem  21,050 – – – 1,299

Samaksāts  1,853,342 459,544 707,743 30,851 23,191

31.12.2002 nodokļu pārmaksa/(saistības)  444,287 – (61,284) (10,761) –

Aprēķināts  (1,294,000) (574,963) (850,713) (43,237) (33,807)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem  (7,642) – – – 729

Samaksāts  335,373 574,699 837,750 50,543 33,078

31.12.2003. nodokļu (saistības) (521,982) (264) (74,247) (3,455) –      
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12. PIELIKUMS  Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

 31.12.2003. 31.12.2002.

Kase  3,120,570 3,667,800

Prasības pret Latvijas Banku  6,557,765 5,786,111

Kase un prasības uz pieprasījumu 

pret centrālajām bankām kopā  9,678,335 9,453,911

Prasības pret Latvijas Banku veido korespondentkonta atlikums 2003. gada 31. decembrī.

Pēc Latvijas Bankas norādījumiem aprēķinātais vidējais korespondentkonta atlikums Latvijas Bankā nedrīkst būt mazāks par 

Latvijas Bankas padomes noteikto 3% (5%) rezervju prasību apmēru, kas tiek noteikts atbilstoši piesaistīto līdzekļu apmē-

ram. Ar 2003. gadu no rezerves aprēķina bāzes tiek izslēgti nebanku noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem, 

repo darījumi un nebanku noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem. 2003. gada 31. decem-

brī Banka bija ievērojusi šo prasību.

13. PIELIKUMS  Prasības pret kredītiestādēm 

Izvērtējot risku darbībai starpbanku tirgū, Banka ir turpinājusi veidot vispārējos uzkrājumus prasībām pret ne-OECD reģiona 

valstu kredītiestādēm, izņemot prasībām pret Baltijas valstu kredītiestādēm, 2% apmērā no mēneša vidējā prasību apjoma.

 31.12.2003. 31.12.2002.

Prasības pret OECD reģiona valstīs reģistrētām kredītiestādēm  53,992,085 61,285,034

Prasības pret Latvijā  reģistrētām kredītiestādēm  4,579,638 1,867,093

Prasības pret citu valstu kredītiestādēm  5,524,149 3,565,952

Prasības pret kredītiestādēm kopā  64,095,872 66,718,079

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem 

(skatīt 10. pielikumu)  (104,649) (102,941)

Neto prasības pret kredītiestādēm  63,991,223 66,615,138

2003. gada 31. decembrī Banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 26 (20) OECD reģiona valstīs reģistrētām kre-

dītiestādēm, 4 (2) Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un 28 (28) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.

 Prasības pret kredītiestādēm 

    Kopā  Kopā 

 OECD reģionā  Latvijā  Citās valstīs  31.12.2003. 31.12.2002.

Korespondentkontu atlikumi  29,999,817 395,428 5,432,149 35,827,394 40,320,111

Diennakts noguldījumi  11,819,768 3,205,000 – 15,024,768 17,414,884

Drošības depozīti  – 302,960 – 302,960 1,811,700

Termiņnoguldījumi 12,172,500 676,250 92,000 12,940,750 7,171,384

Prasības pret kredītiestādēm kopā  53,992,085 4,579,638 5,524,149 64,095,872 66,718,079

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem      

parādiem (skatīt 10. pielikumu)  – – (104,649) (104,649) (102,941)

Neto prasības pret kredītiestādēm  53,992,085 4,579,638 5,419,500 63,991,223 66,615,138

2003. gada 31. decembrī Bankas kopējā atlikumu summa četrās OECD reģionā reģistrētās kredītiestādēs veidoja 88% 

(82%) no visām prasībām pret OECD reģiona valstu kredītiestādēm un četrās citās valstīs reģistrētās kredītiestādēs – 82% 

(81%) no visām prasībām pret citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.
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14. PIELIKUMS  Kredīti

2003. gadā Bankas vadība ir saglabājusi politiku veidot vispārējos uzkrājumus standarta kredītiem, kas nav nodrošināti ar 

depozītiem. Vispārējie uzkrājumi privātpersonām izsniegtajiem kredītiem tiek noteikti atbilstoši Bankas iekšējā kredītreitinga 

kategorijai robežās no 0.35% līdz 1% (0.4% līdz 1%) no neatmaksātās kredīta pamatsummas, savukārt vispārējie uzkrāju-

mi uzņēmumiem izsniegtajiem kredītiem un nenodrošinātiem maksājumu karšu kredītiem tiek veidoti attiecīgi 1.5% (1.5%) 

un 2% (5%) apmērā.  Vispārējie uzkrājumi overdraftiem ir noteikti atbilstoši overdraftu programmām, attiecīgi 0% – 1.5% 

(1.5%) no neatmaksātās overdrafta pamatsummas.

Kredīti  31.12.2003. 31.12.2002.

Hipotekārie kredīti  30,655,325 12,911,615

Parastie kredīti  22,588,752 16,471,560

Izmantoto kredītlīniju atlikumi  10,048,322 9,108,126

Finanšu līzings 1,676,764 1,265,573

Maksājumu karšu debeta atlikumi  670,008 734,609

Klientu norēķinu kontu debeta atlikumi  401,276 1,223,727

Drošības depozīti  220,146 224,281

Kredīti kopā  66,260,593 41,939,491

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (skatīt 10. pielikumu)  (1,550,587) (1,358,132)

Neto kredīti  64,710,006 40,581,359

Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai kopējais riska darījumu apjoms ar vienu personu vai savstarpēji saistītu perso-

nu grupu, kas nav saistīta ar kredītiestādi, nedrīkst pārsniegt 25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Savukārt visām ar kredīt-

iestādi saistītām personām riska darījumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu kapitāla.

2003. gada 31. decembrī Banka bija izpildījusi iepriekš minētās prasības par saistīto un nesaistīto personu kreditēšanu.

Kredītu sadalījums pēc procentu uzkrāšanas principa:

Procentu uzkrājumu princips  31.12.2003. 31.12.2002.

Kredīti, kuriem procenti bija uzkrāti  65,224,070 40,582,532

Kredīti, kuriem procentu uzkrāšana pārtraukta  1,036,523 1,356,959

Kredīti kopā  66,260,593 41,939,491

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (skatīt 10. pielikumu) (1,550,587) (1,358,132)

Neto kredīti  64,710,006 40,581,359

Kredītu sadalījums pēc aizņēmēja veida:

Aizņēmēja veids 31.12.2003. 31.12.2002.

Privātuzņēmumi  31,681,338 24,426,437

Pašvaldību uzņēmumi  79,000 81,000

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas  375 53,460

Bankas darbinieki  1,373,546 629,157

Citas privātpersonas  33,126,334 16,749,437

Kredīti kopā  66,260,593 41,939,491

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (skatīt 10. pielikumu) (1,550,587) (1,358,132)

Neto kredīti  64,710,006 40,581,359
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Uzņēmumiem izsniegto kredītu sadalījums pēc tautsaimniecības nozarēm:

Tautsaimniecības nozare  31.12.2003. 31.12.2002.

Tirdzniecība  9,191,112 9,345,339

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana  8,124,874 2,729,008

Būvniecība  3,343,160 1,182,456

Rūpniecība  3,163,814 2,444,169

Transports un sakari  1,728,841 1,089,075

Finanšu starpniecība  1,719,039 1,165,097

Citas pakalpojumu nozares  767,365 731,115

Lauksaimniecība un mežsaimniecība  192,826 230,622

Pārējās nozares  3,529,307 5,590,556

Bruto uzņēmumiem izsniegtie kredīti kopā  31,760,338 24,507,437

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). 

Finanšu līzinga prasības:

Bruto ieguldījumi finanšu līzingā  31.12.2003. 31.12.2002.

– līdz vienam gadam  21,093 11,425

– no 1 līdz 5 gadiem  1,791,702 1,385,069

Kopā ieguldījumi finanšu līzingā, bruto  1,812,795 1,396,494

Atskaitot nenopelnītos procentu ienākumus  (136,031) (130,921)

Finanšu līzinga prasības, bruto 1,676,764 1,265,573

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem  (769) (400)

Neto finanšu līzinga prasības kopā  1,675,995 1,265,173

Visas finanšu līzinga prasības izriet no transporta līdzekļu līzinga.

15. PIELIKUMS  Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 31.12.2003. 31.12.2002.

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri  46,235,590 23,651,448

Valsts parāda vērtspapīri  33,139,742 24,638,961

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri  21,171,761 3,632,774

Pašvaldību parāda vērtspapīri 1,720,380 –

Finanšu institūciju parāda vērtspapīri  718,117 1,638,519

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā  102,985,590 53,561,702

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (skatīt 10. pielikumu)  (236,911) (615,533)

Neto parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu  102,748,679 52,946,169
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Bankas īpašumā esošo parāda vērtspapīru ar fiksētu ienākumu sadalījums pēc ieguldījuma veida:

  31.12.2003.  31.12.2002.

 Pārdošanai  Tirdzniecības  Investīciju  Tirdzniecības 

 pieejamie portfeļa  portfeļa  portfeļa 

 vērtspapīri  vētspapīri  vērtspapīri  vērtspapīri 

Latvijas centrālās valdības parāda vērtspapīri 8,676,612 – – 9,070,916

OECD reģiona valstu emitenti     

Centrālo valdību parāda vērtspapīri  7,618,679 – 2,484,683 796,792

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri  25,144,839 1,621,664 – 22,503,634

Finanšu institūciju vērtspapīri  – – – 1,638,519

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri  1,479,042 – – 3,632,774

Citu valstu emitenti     

Centrālo valdību parāda vērtspapīri  16,435,856 408,595 9,360,655 2,925,915

Pašvaldību parāda vērtspapīri  1,663,034 57,346 – –

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri  18,653,150 815,937 – 1,147,814

Finanšu institūciju vērtspapīri  718,117 – – –

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri  18,650,023 1,042,696 – –

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri     

ar fiksētu ienākumu kopā  99,039,352 3,946,238 11,845,338 41,716,364

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem     

(skatīt 10. pielikumu)  (236,911) – (615,533) –

Neto parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri     

ar fiksētu ienākumu  98,802,441 3,946,238 11,229,805 41,716,364

Izvērtējot Bankas pārdošanai pieejamo vērtspapīru portfeļa ieguldījumu riska pakāpi, 2003. gada 31. decembrī Banka bija 

izveidojusi speciālos uzkrājumus Argentīnas valsts parāda vērtspapīriem 236,911 latu apmērā (2002. gada 31. decembrī 

Argentīnas un Brazīlijas valsts parāda vērtspapīriem – 615,533 latu apmērā).

2003. gada 31. decembrī Banka bija ieķīlājusi Latvijas centrālās valdības parāda vērtspapīrus bilances vērtībā 2,872 tūkst. 

latu repo darījuma veikšanai un 1,877 (1,969) tūkst. latu valūtas mijmaiņas darījumu nodrošināšanai.

2003. gada 31. decembrī Bankas visi parāda un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot viena privātuzņēmuma parāda 

vērtspapīrus 322,671 (350,029) latu vērtībā, tiek kotēti biržās. 

16. PIELIKUMS  Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 31.12.2003. 31.12.2002.

Latvijas uzņēmumu akcijas  30,375 37,806

Ārvalstu uzņēmumu akcijas  29,556 12,475

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā  59,931 50,281
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Bankas īpašumā esošo vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu sadalījums pēc ieguldījuma veida:

  31.12.2003.  31.12.2002.

 Pārdošanai  Tirdzniecības  Investīciju  Tirdzniecības 

 pieejamie portfeļa  portfeļa  portfeļa 

 vērtspapīri  vētspapīri  vērtspapīri  vērtspapīri 

OECD reģiona valstu uzņēmumu akcijas  29,556 – 12,475 –

Latvijas uzņēmumu akcijas  30,375 – 30,375 7,431

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 

ienākumu kopā  59,931 – 42,850 7,431

2003. un 2002. gada 31. decembrī Bankas īpašumā esošās akcijas netika kotētas biržā, izņemot tirdzniecības portfeļa 

Latvijas uzņēmumu akcijas.

17. PIELIKUMS  Atvasinātie līgumi

Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību un patie-

so vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība ir no šiem darījumiem saņemamā summa. Pārējo finan-

šu instrumentu nosacītā pamatvērtība ir šo instrumentu bāzes aktīva vērtība. 

 Nosacītā pamatvērtība  Patiesā vērtība 

    Prasības   Saistības 

 31.12.2003. 31.12.2002. 31.12.2003. 31.12.2002. 31.12.2003. 31.12.2002.

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi       

Spot darījumi  5,077,800 7,151,429 9,444 27,831 9,792 –

Atvasinātie līgumi       

Nākotnes valūtas maiņas līgumi  2,574,536 651,020 32,841 12,466 – 2,544

Valūtas mijmaiņas darījumi  2,032,891 2,201,767 5,974 22,475 47,209 10,599

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi       

kopā  9,685,227 10,004,216 48,259 62,772 57,001 13,143

      

Procentu likmju atvasinātie līgumi      

Biržā tirgotie nākotnes līgumi,       

pārdotie  4,141,769 2,453,568 – – 19,704 45,833

Procentu likmju atvasinātie       

līgumi kopā  4,141,769 2,453,568 – – 19,704 45,833

Ārvalstu valūtas maiņas spot darījumu rezultāts ir atspoguļots bilances posteņos “pārējie aktīvi” un “pārējie pasīvi”.
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18. PIELIKUMS Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā

Bankas līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā pārskata gada beigās:

 Uzņēmēj- Iegādes  Kapitāla  Iegādes  Kapitāla 

 darbības veids vērtība  daļa (%)  vērtība  daļa (%)

   31.12.2003.  31.12.2002.

Līdzdalība saistīto uzņēmumu       

pamatkapitālā      

A  /s “AB Konsultācijas” Konsultatīvie pakalpojumi  12,000 30% 12,000 30%

Līdzdalība saistīto uzņēmumu       

pamatkapitālā kopā   12,000  12,000 

19. PIELIKUMS  Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi 
 31.12.2003. 31.12.2002.

Nemateriālie aktīvi  403,684 308,614

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem  105,816 1,036

Kopā nemateriālie aktīvi  509,500 309,650

Zeme 261,232 103,792

Ēkas un īpašuma uzlabojumi  6,081,329 1,498,947

Nomātā īpašuma uzlabojumi  154,851 577,442

Transporta līdzekļi  223,610 194,077

Biroja aprīkojums   

EDA iekārtas  720,968 502,985

Pārējie pamatlīdzekļi  793,081 741,036

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  459,037 52,121

Kopā pamatlīdzekļi  8,694,108 3,670,400

Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi to atlikušajā vērtībā kopā  9,203,608 3,980,050

Avansa maksājumos pamatlīdzekļu iegādei iekļauti samaksātie avansi zemes iegādei 277,174 latu apmērā.
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Izmaiņas nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos:

       Kopā,

   Ēkas un  Nomātā    atskaitot 

 Nemateriālie   īpašuma  īpašuma  Transporta Biroja  avansa 

 aktīvi  Zeme  uzlabojumi  uzlabojumi  līdzekļi  aprīkojums  maksājumus 

2003. gada 1. janvārī  531,199 103,792 1,604,212 655,756 306,566 2,637,408 5,838,933

Gada laikā iegādātie  188,693 157,440 4,278,217 112,987 105,096 775,088 5,617,521

Gada laikā pārdotie        

un norakstītie  (28,963) – – – (41,961) (217,631) (288,555)

Gada laikā pārklasificētie 33,288 – 444,003 (474,015) – (3,276) –

2003. gada 31. decembrī  724,217 261,232 6,326,432 294,728 369,701 3,191,589 11,167,899

       

2003. gada 1. janvārī  222,585 – 105,265 78,314 112,489 1,393,387 1,912,040

Gada laikā aprēķinātais        

nolietojums  111,811 – 82,042 119,359 65,955 507,325 886,492

Gada laikā nolietojuma       

pārklasificēšana 14,723 – 57,796 (57,796) – (14,723) –

Nolietojuma norakstīšana  (28,586) – – – (32,353) (208,449) (269,388)

2003. gada 31. decembrī  320,533 – 245,103 139,877 146,091 1,677,540 2,529,144

       

2003. gada 1. janvārī  308,614 103,792 1,498,947 577,442 194,077 1,244,021 3,926,893

2003. gada 31. decembrī  403,684 261,232 6,081,329 154,851 223,610 1,514,049 8,638,755

Nolietojuma likme        

(lineārā metode)  20% – 5% 10-57% 20% 10-33% 

Ēku un īpašuma uzlabojumu sastāvā iekļautas nepabeigtās celtniecības izmaksas ēkas rekonstrukcijai 2,933,559 (491,632) 

latu apmērā.

Pamatlīdzekļos iekļauti ieguldījumi nekustamajā īpašumā, kas galvenokārt iegādāti ar mērķi gūt nomas un īres ienākumus, 

kā arī gūt peļņu no tā vērtības palielināšanās. 2003. gada 31. decembrī šo ieguldījumu bilances vērtība bija 2,148,418 lati. 

Tā kā šie ieguldījumi veikti pārskata gadā, tiek uzskatīts, ka šo ieguldījumu patiesā vērtība 2003. gada 31. decembrī būtiski 

neatšķiras no to bilances vērtības.

Nomas un īres ienākumi 2003. gadā no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā bija 103,889 lati, savukārt apsaimniekošanas 

izdevumi – 45,796 lati.

20. PIELIKUMS  Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

 31.12.2003. 31.12.2002.

Uzkrātie procentu ienākumi  1,646,639 815,794

Nākamo periodu izdevumi  47,548 39,479

Uzkrātie ienākumi no saistītā uzņēmuma  līdzdalības pārdošanas  – 26,080

Pārējie uzkrātie ienākumi  – 24,589

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi kopā  1,694,187 905,942

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (skatīt 10. pielikumu)  (12,611) (16,377)

Neto nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  1,681,576 889,565

Uzkrātos procentu ienākumus galvenokārt veido uzkrātie procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapī-

riem ar fiksētu ienākumu, kas 2003. gada 31. decembrī bija 1,411,877 (619,385) latu apmērā.
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21. PIELIKUMS  Pārējie aktīvi

 31.12.2003. 31.12.2002.

Pārdošanai paredzētais īpašums neto  81,994 102,744

Maksājumu karšu klīringa atlikumi  69,216 65,793

Spot darījumu rezultāts  9,444 27,831

Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa  – 444,287

Neto citi īstermiņa aktīvi  52,263 20,041

Neto pārējie aktīvi  212,917 660,696

22. PIELIKUMS  Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

Saistību pret kredītiestādēm un centrālajām bankām iedalījums pēc darījuma partnera rezidences:

 31.12.2003. 31.12.2002.

Saistības pret Latvijas Banku  2,450,000 –

Saistības pret Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm  967,936 822,576

Saistības pret citu valstu kredītiestādēm  411,666 37,644

Saistības pret OECD valstīs reģistrētajām kredītiestādēm  – 2,677

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām kopā  3,829,602 862,897

Saistību pret kredītiestādēm un centrālajām bankām sadalījums pēc to atmaksas termiņa:

 31.12.2003. 31.12.2002.

Uz pieprasījumu dzēšamās saistības  1,187,602 344,397

Repo darījums  2,450,000 –

Diennakts depozīti 192,000 518,500

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām kopā  3,829,602 862,897

23. PIELIKUMS  Noguldījumi

Noguldītāja veids  31.12.2003. 31.12.2002.

Privātuzņēmumi  194,894,798 129,391,835

Privātpersonas  25,495,204 24,033,236

Pašvaldības  635,555 609,855

Finanšu institūcijas  174,564 120,556

Valsts uzņēmumi  78,771 2,282,398

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas  57,980 75,230

Centrālās valdības  – 4,053

Noguldījumi kopā  221,336,872 156,517,163

Noguldītāju rezidences vieta  31.12.2003. 31.12.2002.

Rezidenti  11,641,220 9,955,542

Nerezidenti  209,695,652 146,561,621

Noguldījumi kopā  221,336,872 156,517,163
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24. PIELIKUMS  Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

 31.12.2003. 31.12.2002.

Uzkrātie procentu maksājumi  182,940 207,190

Pārējie uzkrātie izdevumi  294,088 160,789

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi kopā  477,028 367,979

25. PIELIKUMS  Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

 31.12.2003. 31.12.2002.

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai  158,869 134,739

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis  600,401 182,000

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem kopā  759,270 316,739

26. PIELIKUMS  Pārējās saistības

 31.12.2003. 31.12.2002.

Nodokļu saistības  599,948 72,045

Nauda ceļā 148,689 –

Nenoskaidrotās summas  86,779 72,929

Maksājamās dividendes  525 2,750

Citas saistības  140,736 140,868

Pārējās saistības kopā  976,677 288,592

Nenoskaidrotās summas atspoguļo tos ienākošos naudas pārskaitījumus, par kuriem attiecīgajos maksājuma uzdevumos 

nav pietiekamas informācijas, lai Banka varētu šos pārskaitījumus ieskaitīt. 

27. PIELIKUMS  Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības  31.12.2003. 31.12.2002.

Galvojumi un garantijas  1,237,470 1,036,679

Akreditīvi  560,869 416,076

Iespējamās saistības kopā  1,798,339 1,452,755

  

Saistības pret klientiem   

Neizmantotās kredītlīnijas  9,728,230 12,545,429

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti  8,805,587 1,367,669

Maksājumu karšu neizmantotie limiti  1,867,804 1,890,628

Noslēgtie līgumi par nekustamā īpašuma iegādi 1,219,913 –

Noslēgtie līgumi par pārējo pamatlīdzekļu iegādi 136,455 –

Noslēgtie līgumi par ēkas rekonstrukciju 107,637 2,219,333

Saistības pret klientiem kopā  21,865,626 18,023,059

Iespējamās saistības un saistības pret klientiem kopā  23,663,965 19,475,814

Aktīvi pārvaldīšanā 4,137,529 latu apmērā iekļauj kredītus, kas izsniegti, izmantojot klientu uzticētos līdzekļos.  Par kredīt-

risku un citiem riskiem, kas saistīti ar šādi izsniegtiem kredītiem, atbild klients, kurš šos līdzekļus uzticēja Bankai.
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28. PIELIKUMS  Apmaksātais pamatkapitāls

2003. gada 31. decembrī Bankas reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 10 milj. (10 milj.) latu apmērā. Bankas 

pamatkapitālu veido tikai parastās akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 100 (100) latu.

2003. gada 31. decembrī Bankai bija 149 (151) akcionāri, tajā skaitā 30 (32) juridiskās un 119 (119) privātpersonas, ar 

kopējo akciju skaitu 100 tūkst., ieskaitot 60 valdes rezerves akcijas bez balsstiesībām. Bankas valdes locekļiem tiešā veidā 

pieder 90.72% (90.72%) no Bankas pamatkapitāla un padomes locekļiem – 4.35% (4.70%) no Bankas pamatkapitāla.

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

  31.12.2003.  31.12.2002.

  % no visa   % no visa 

 Apmaksātais  apmaksātā  Apmaksātais  apmaksātā 

 pamatkapitāls  pamatkapitāla  pamatkapitāls  pamatkapitāla 

Oļegs Fiļs  4,581,400 45.81 4,581,400 45.81

    

Saistīto akcionāru grupa     

Ernests Bernis  4,478,300 44.78 4,478,100 44.78

Nika Berne  103,000 1.03 103,000 1.03

Kopā saistīto akcionāru grupa  4,581,300 45.81 4,581,100 45.81

Kopā  9,162,700 91.62 9,162,500 91.62

2003. gada 31. decembrī Bankai piederēja atpirktās 30 (30) valdes rezerves akcijas bez balsstiesībām.

29. PIELIKUMS  Darījumi ar saistītām personām

Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, kuri var būtiski ietekmēt Bankas darbību, padomes un valdes locekļi, vado-

šie darbinieki, viņu tuvi radinieki, kā arī viņu kontrolē esošās uzņēmējsabiedrības un Bankas saistītie uzņēmumi.

  31.12.2003.  31.12.2002.

(tūkst. latu) Summa  Nosacījumi  Summa  Nosacījumi 

Saistītām personām izsniegtie kredīti     

Vadībai  539 4% -10% 201 4%-10%

Saistītām juridiskām personām  1,672 4% - 9% 155 8%

Citām saistītām privātpersonām  68 4% -10% 92 4%-10%

Kredīti saistītām personām kopā  2,279  448 

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti  117 4% -10% 49 10%

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem  (156)  (3) 

Kredīti un piešķirtie, bet vēl neizmaksātie     

kredīti kopā, neto  2,240  494 

Procentos no pašu kapitāla, %     

(skatīt 31. pielikumu)  9.92  3.19 
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Procentu ienākumi un izdevumi darījumos ar saistītām personām:

 2003 2002

Procentu ienākumi no prasībām pret saistītām personām 42,588 31,665

Procentu izdevumi par saistībām pret saistītām personām 3,882 5,181

Banka saistītām personām ir izsniegusi arī garantijas par American Express kredītkartēm 10,820 (11,880) latu apmērā. 

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

procentu likmei. 2003. gada 31. decembrī saistīto personu noguldījumi Bankā bija 231,309 (188,966) lati.

30. PIELIKUMS  Nauda un tās ekvivalenti

 31.12.2003. 31.12.2002.

Kase un prasības pret Latvijas Banku  9,678,335 9,453,911

Prasības pret kredītiestādēm  62,440,412 64,906,379

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām (3,829,602) (862,897)

Nauda  un tās ekvivalenti kopā  68,289,145 73,497,393

31. PIELIKUMS  Kapitāla pietiekamība

Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs ir aprēķināts saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par banku 

kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķināšanu.

(tūkst. latu)  

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi  31.12.2003. 31.12.2002.

– apmaksātais pašu kapitāls  10,000 10,000

– akciju emisijas uzcenojums  255 255

– rezerves kapitāls  1,250 1,250

– iepriekšējo gadu peļņa  4,310 1,562

– pašas akcijas bankas īpašumā  (3) (3)

– nemateriālie aktīvi  (510) (310)

– pārskata gada auditētā peļņa (kas nav paredzēta dividenžu izmaksai)  4,352 2,748

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā  19,654 15,502

  

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi   

– pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve 2,926 –

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā  2,926 –

Pašu kapitāls  kopā  22,580 15,502

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība  16,532 7,125

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība  233 85

Pozīcijas riska kapitāla prasība  409 1,107

Darījuma partnera riska kapitāla prasība  13 34

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma  655 1,226

Kapitāla prasību kopsumma  17,187 8,351

Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 13.14 18.56

Minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs (%)  10.00 10.00
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Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasības aprēķins: 

(tūkst. latu) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasības 

  Riska pakāpe  Svērtie aktīvi 

Aktīvi 31.12.2003. (%) 31.12.2003.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 9,678 0 

Prasības pret kredītiestādēm:   

– pret OECD reģiona valstu kredītiestādēm 53,993 20 10,799

– pret citu valstu kredītiestādēm 5,419 100 5,419

– uz pieprasījumu pret LR kredītiestādēm 3,600 20 720

– pret LR kredītiestādēm (izņemot uz pieprasījumu) 979 50 490

Kredīti:   

– kas nodrošināti ar kredītiestādē uz laiku izvietotu termiņnoguldījumu 556 0 0

– kas pilnībā nodrošināti ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma hipotēku 5,286 50 2,643

– pārējie kredīti 58,766 100 58,766

– Tirdzniecības portfeļa aktīvi 102 *  

Pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri:   

– LR valdības parāda vērtspapīri 8,677 0 0

– OECD reģiona valstu centrālo valdību parāda vērtspapīri 5,478 0 0

– citu valstu centrālo un pašvaldību parāda vērtspapīri 20,002 100 20,002

– OECD reģiona valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri 25,145 20 5,029

– citu valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri 18,654 100 18,654

– privātuzņēmumu un finanšu institūciju parāda vētspapīri 20,847 100 20,847

Tirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīri 3,946 * 

Nākamo periodu izdevumi 47 50 24

Uzkrātie ienākumi:   

Uzkrātie ienākumi ar 0% riska pakāpi 207 0 0

Uzkrātie ienākumi ar 20% riska pakāpi 56 20 11

Uzkrātie ienākumi ar 50% riska pakāpi 21 50 11

Uzkrātie ienākumi ar 100% riska pakāpi 1,314 100 1,314

Tirdzniecības portfeļa uzkrātie procentu ienākumi 36 * 

Atvasinātie līgumi  39 * 

Nemateriālie aktīvi 510 ** 

Pamatlīdzekļi, līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā, akcijas un pārējie aktīvi 8,979 100 8,979

Aktīvi kopā  252,337  153,708
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(Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasības aprēķina tabulas turpinājums)

(tūkst. latu) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasības 

  Riska pakāpe  Svērtie aktīvi 

Ārpusbilances posteņi  31.12.2003. (%) 31.12.2003.

Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 100% korekcijas pakāpi    

Garantijas, kas nodrošinātas ar noguldījumiem  309 0 0

Pārējās garantijas  928 100 928

Neatsaucamie rezerves akreditīvi, kas nodošināti ar noguldījumiem  48 0 0

Pārējie neatsaucamie rezerves akreditīvi  41 100 41

Līgumi par aktīvu pirkšanu nākotnē  1,464 100 1,464

Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi    

Dokumentārie akreditīvi, kas nodrošināti ar noguldījumiem  199 0 0

Pārējie dokumentārie akreditīvi  79 100 40

Saistības pret klientiem ar nosacīto 50% korekcijas pakāpi    

0% riska pakāpe  1,835 0 0

50% riska pakāpe  927 50 232

100% riska pakāpe  17,640 100 8,820

Ārpusbilances posteņi ar nosacīto 20% korekcijas pakāpi    

Dokumentārie akreditīvi, kas nodrošināti ar noguldījumiem  112 0 0

Pārējie dokumentārie akreditīvi, kas nodrošināti ar preču    

iekraušanu vai nosūtīšanu apliecinošu dokumentu ķīlu  82 100 16

Ārpusbilances posteņi kopā  23,664  11,541

Ārvalstu valūtas maiņas atvasinātie līgumi (1% - 1.5%)   

20% riska pakāpe  7 20 1

50% riska pakāpe  5 50 3

100% riska pakāpe  71 100 71

Ārvalstu valūtas maiņas atvasinātie līgumi kopā 83  75

Procentu likmju atvasinātie līgumi (2%)  83 * 

Kopā  276,167  165,324

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība    16,532

* Bankas tirdzniecības portfeļa aktīviem un atvasinātiem līgumiem kapitāla prasību aprēķina pozīcijas riska un darījuma partnera riska 

kapitāla prasības ietvaros.

** Pašu kapitāla samazinājuma posteņi.
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Revidentu ziņojums
A /s “Aizkraukles banka”

akcionāriem

Mēs esam veikuši a /s “Aizkraukles banka” (turpmāk tekstā – Banka) 2003. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 8. 

līdz 42. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Bankas 2003. gada 31. decembra bilanci, 2003. gada peļņas 

un zaudējumu aprēķinu, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un attiecīgos pielikumus. Par šiem 

finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, 

pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 

Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos 

nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas 

pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņē-

mumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu 

mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par a/s “Aizkraukles banka” finansiālo 

stāvokli 2003. gada 31. decembrī, kā arī tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2003. gadā saskaņā ar Starptautisko 

grāmatvedības standartu valdes izdotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

SIA “Ernst & Young Baltic“

Licence Nr. 17 

Per Moller Diāna Krišjāne

Personas kods: 060567-14676 Personas kods: 250873-12964

Valdes loceklis LR zvērināta revidente

 Sertifikāts Nr. 124

Rīgā,

2004. gada 2. martā
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