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Pastāv uzskats, ka ikviens cilvēks ir kolekcionārs – varbūt jau pieredzējis krājējs vai vēl ie
sācējs, kurš tik tikko sāk veidot savu kolekciju, vai varbūt potenciāls kolekcionārs, kurš pat 
vēl īsti nav apzinājies, kas tuvs viņa sirdij.  Pēc būtības kolekcionēšana ir viens no veidiem 
kā cilvēks attīstīta izziņu un veido savu attieksmi pret apkārtējo pasauli. Mūsu kolekcijas 
stāsta par mums, mūsu interesēm, iespējām, statusu un pat varu. Bet patiesās kolekcio
nāra dividendes izpaužas viņa emocijās: lepnumā par savu kolekciju un rūpēs par to, prie
kā, ko tā sniedz un turpinās sniegt papildinoties.

Pēc vairāk nekā 10 Aizkraukles bankā nostrādātiem gadiem varu droši teikt, ka arī ban
ka savā īpašā veidā ir kolekcija. Mūsu klientu veiksmju un panākumu kolekcija. Sasniegu
mu un rezultātu kolekcija. Profesionāļu kolekcija. Šeit gadu gaitā ir radīta unikāla darījumu 
vide, kas atalgo pieredzi un efektīvu darbu, savstarpēju cieņu un pleca sajūtu, un šajā vidē 
mēs esam vienlīdzīgi un vienlīdz svarīgi. Jo nopietnāka ir mūsu kolekcija, jo veiksmīgāka 
ir banka un stabilāks tās stāvoklis finanšu tirgū. Tādēļ mēs atzīstam un novērtējam kolek
cionēšanu. Un šajā izdevumā vēlamies pastāstīt jums par mūsu kolekcijām un kolekcio
nāriem.

2008. gada jaunumu kolekcijā gribam izcelt galveno – bankas jauno darbības stratēģiju 
2009.–2013. gadam. Vēl īpaši tuva un zīmīga ir mūsu labdarības projektu kolekcija. Mēs 
pastāstīsim arī par interesantākajām privātajām kolekcijām – gan par AB.LV darbinieku, 
gan par mūsu klientu un partneru kolekcijām. Katra šeit izstāstītā stāsta patiesā vērtība ir 
cilvēku aizrautībā, jo tā sniedz baudu un iespēju radoši izpaust savas zināšanas, prasmes 
un dvēseli. Nav svarīgi, vai tā būtu numismātika vai senu laivu, kaktusu vai galvasrotu krā
šana.

Cilvēka aizraušanās – lūk galvenā ideja, kas mūs iedvesmo, runājot par kolekcionēša
nu. Ja cilvēks kaut kam ir pievērsies no sirds, tas nozīmē, ka viņš virzās uz mērķi un realizē 
šajā procesā visu savu potenciālu. Tieši tā pret savu darbu izturamies mēs. Un ceram, ka 
mūsu klienti un partneri to ievēro un novērtē. Savukārt mēs augstu vērtējam to, ka mums 
vienmēr ir kopīgas tēmas sarunām – vai tie būtu jauni biznesa projekti, vīnu vai cigāru ko
lekcija, vai kārtējā auto iegāde.

Cienījamie AB.LV klienti un partneri, mēs novēlam jums nezaudēt savu aizrautību un pa
pildināt savas profesionālās un privātās kolekcijas ar jauniem eksponātiem, sasniegumiem 
un veiksmēm.

vārds redaktoram

 Romāns Surnačovs
2008. gada pārskata redaktors,

Produktu attīstības pārvaldes vadītājs

Īsts kolekcionārs ir aizrautîgs un zinåtkårs, viñß mērķtiecīgi virzās 
uz rezultātu un attīstību. Tāda ir katra profesionāļa darbības būtība. 
Mēs to zinām, jo esam gan veiksmīga banka, gan lietpratīgi banku 
tradīciju un sasniegumu kolekcionāri.

Ar cieņu,

vārds redaktoram

Bankas stratēģija 
Lielā intervija ar Ernestu Berni par iepriekšējo
gadu vērtīgo pieredzi, pašreizējiem mērķiem un 
uzdevumiem, un bankas panākumiem nākotnē.

Kvantitāte - Kvalitāte
Vadims Reinfelds savu karjeru AB.LV veiksmīgi
veido kopš 1997. gada. Tagad viņam ir svarīga
loma jaunās stratēģijas veidošanas un 
realizācijas procesā.

ab.NEWs
2008. gads bija bankas jubilejas gads. 
Mūsu pirmie 15 gadi finanšu tirgū ir bijuši 
veiksmīgi un notikumiem, panākumiem un 
rezultātiem bagāti.

ab.PEOPLE 
Privātā kolekcija Nr. 1
AB.LV darbinieki ir banku nozares profesionāļi, 
bet privātajā dzīvē viņi ir aizrautīgi kolekcionāri, 
kuri savam vaļaspriekam nododas ar sirdi un 
dvēseli. Par to vairāki interesanti stāsti.

Bija laiks, kad izšķirošais faktors ražošanā bija zeme, pēc tam – kapitāls. Šodien 
izšķirošais faktors ir pats cilvēks un viņa zināšanas. 

/Romas pāvests Jānis Pāvils II/
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ab.CLiENTs&ParTNErs
Privātā kolekcija Nr. 2
Jūs varat būt uzņēmējs vai advokāts, būt savā biznesā 
ārkārtīgi aizņemts cilvēks, bet, ja jums ir aizraušanās – 
automašīnas vai bruņrupuči, ja jūs spējat novērtēt labu 
vīnu vai cenšaties iepazīties ar ievērojamiem cilvēkiem, 
jūs noteikti atradīsiet tam laiku. To pierāda mūsu 
klientu un partneru stāsti.

Labo darbu kolekcija
Oļegs Fiļs zina, kā naudas enerģiju novirzīt labos 
darbos. Viņam tāpat kā visai AB.LV pārvaldes 
komandai labdarība nav labas reputācijas obligāts 
elements, bet ikdienas darbs, ko Banka veic ar prieku.

aB.suPPORt
Par bankas īstenotajiem labdarības un 
sponsorēšanas projektiem 2008. gadā. No projekta 
”Latvijas lepnums”, kas jau kļuvis par labu tradīciju, 
līdz Latvijas, Krievijas un citu valstu labāko mākslinieku 
koncertu un izrāžu atbalstīšanai.

ab.FiNaNCE
Skaitļi, kas runā paši par sevi.
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Darbinieki raksturo tevi kā 
radošu un tajā pašā laikā tradīci-
jām uzticīgu cilvēku. Mūsu gada 
atskaites tēma – kolekcionēšana. 
Kontekstā ar šo tēmu pastāsti 
par savu tradīciju kolekciju, tas 
ir – par globālām, bankas un 
personīgajām tradīcijām!

Es gan neteiktu, ka kolekcionēju tradīcijas. 

Iespējams, maniem lēmumiem ir kāda lī

dzība ar tradīcijām. Vienmēr esmu paļāvies 

uz savu un citu cilvēku pieredzi, kuru man 

bijis iespējams vērot. Varbūt tas izskaidro 

dažu lēmumu tradicionalitāti. Pēdējo gadu 

laikā mūsu biznesa vadība ir ievērojami uz

labojusies, pieauguši tā apjomi, darbinie

ku skaits, sarežģītāka kļuvusi korporatīvā 

struktūra, parādījušās meitas kompānijas. Iz

audzis mūsu klientu skaits. Bet process nav 

apstājies. Pēc 10 gadiem es tieši to pašu 

varēšu teikt par 2008. gadu. Pieredze – 

lūk, kas ir nenovērtējams. 

Galvenā tradīcija ir tā, ka visu šo gadu laikā 

man patīk tas, ko es daru. Man patīk no rīta 

celties un doties uz darbu. Man patīk strā

dāt. Lai kāda arī veidotos mana darba diena, 

es to noslēdzu ar gandarījumu un braucu 

mājās. Tam visam manās acīs ir tradicionāla 

vērtība. Agrāk bizness bieži vien tika veidots 

tālākpārdošanai. Tieši tā, manuprāt, ir vie

na no šībrīža finanšu krīzes problēmām. Kad 

bizness tiek veidots biznesa dēļ, tā rezul

tāts varbūt arī nav tik ātrs, toties ir garantēts 

un stabils. Šeit es redzu mūsu priekšrocī

bu. Mēs tā veidojām savu biznesu. Mēs ķē

rāmies pie tā, kas mums saprotams. Reizēm 

mums vajadzēja vairākus gadus, lai ievies

tu jaunu pakalpojumu. Mums bija nepie

ciešams laiks, lai pilnībā izprastu jautājuma 

būtību. Tas bija mūsu darbs. Nodarbošanās 

ar to, kas tev patīk, – mūsu laikos tas ir liels 

retums. Redzu, ka arī maniem kolēģiem un 

partneriem patīk tas, ko viņi dara. Tieši tā

pēc esam droši par nākotni, par spīti kļū

dām, kuras esam pieļāvuši.

Es allaž saku saviem tuvākajiem kolēģiem, 

ka vadītāja loma gadu no gada tikai pie

aug. Īpaši tādā jomā kā finanšu pakalpo

jumu sniegšana. Nav iespējams sastādīt 

rakstisku instrukciju, kā pareizi apkalpot 

klientu, kā risināt darba procesā radušās 

problēmas. Viss ir atkarīgs no vadītāja – no 

tā, kā viņš spēs tam sagatavot savus cilvē

kus, sniegt tiem atbalstu un dot padomu. 

Faktiski tas, ar ko mēs nodarbojamies – tās 

ir attiecības. Viss pārējais – ”dzelži” (sistē

mas, datori). Tā ir palīdzība. Galvenais – 

attiecības.

Pēdējā gada laikā mēs daudzas lietas esam 

uzlūkojuši kritiski, varētu pat teikt – esam 

spējuši būt godīgi. Iespējams, godīguma 

mums līdz šim pietrūka. Domāju, ka šis go

dīgums, pat nežēlīga attieksme pret sevi un 

savu rīcību mūs saliedēja, un mēs spējām 

virzīties uz priekšu. Es reāli saskatu savu iz

augsmi. Atceroties to, ar ko nodarbojos 

pirms 10 gadiem, un to, ar ko nodarbo

jos pašlaik, redzu, ka tās ir pilnīgi atšķirī

gas lietas.

Pasaule attīstās strauji, mūs gaida ļoti inte

resants laiks. Šis ir ekonomiskās, politiskās 

un sociālās situācijas vairākkārtēju pārmai

ņu laiks. Pašlaik norisinās patēriņa krīze, 

un mēs redzam, ka daudzi modeļi, kas tika 

aktīvi ieviesti, tagad nedarbojas. Un man 

liekas – tas ir tādēļ, ka vairākums ir atkāpu

šies no tradicionālajām bāzes vērtībām. Šis 

laiks interesants arī ar to, ka vēl ir ārkārtī

gi grūti prognozēt, kas notiks pēc dažiem 

gadiem. Un tas, ka mūsu aktīvās darbī

bas laiks iekrīt tik sarežģītā laikmetā, – tas 

mums ir nopietns izaicinājums. n

mūsu spēku struktūru un izvietojumu. Mēs 

izveidojām veiksmīgu komandu ar parei

zu kompetenču sadali. Tieši ar šo komandu 

mēs izgājām cauri nemierīgajai vasarai, ne

prātīgajam rudenim un depresīvajam zie

mas sākumam. Bankas darbības laikā šī ir 

labākā valde, un es esmu ļoti apmierināts 

ar mūsu darbu. Es bieži kritiski vērtēju gan 

savu, gan kolēģu darbības. Es zinu savus un 

viņu trūkumus. Kritisks vērtējums dod pozi

tīvu rezultātu un palielina panākumu iespē

jas. Mūsu galvenais sasniegums – cilvēki. 

Mums ir viena no nozares veiksmīgākajām 

menedžeru komandām un viens no kom

petentākajiem personāliem Latvijā. Tas ir 

fakts. Un es kā vadītājs ar to lepojos. 

Kāds domātājs ir teicis: ”Slikts 
ir tas plāns, kuru nevar mainīt.” 
Vai tādu pieeju var piemērot arī 
AB.LV jaunajai stratēģijai?

Mūsu stratēģiskais mērķis ir skaidrs. Būt lī

dzās klientiem, sniegt viņiem tos pakalpo

jumus, kādi tiem nepieciešami, par tādu 

cenu, kuru tie gatavi maksāt, un tajā kva

litātē, kādu viņi no mums sagaida. Bet ceļš 

uz mērķi ne vienmēr ir taisns. Tas var būt lī

kumains, tajā gadās gravas, upes, kalni, 

un reizēm tos ir vieglāk apiet, nekā lauzties 

cauri. Šajā ziņā mēs esam ļoti elastīgi. Tā ir 

vēl viena mūsu priekšrocība – prasme pie

ņemt koriģējošus lēmumus. Tādēļ stratēģi

jas realizēšanas plāns var mainīties. Bet mēs 

vienmēr atceramies par mērķi.

Mums ir nenovērtējama pieredze, kas uz

krāta 15 gadu darbā ar mūsu klientiem. 

Esam izgājuši cauri veiksmīgiem bizne

sa vadības gadiem un pārdzīvojuši ne visai 

veiksmīgus gadus. Tieši šī pieredze palī

dzēs mums nākotnē. Galvenais – uzmanīgi 

skatīties, ieklausīties un vērot, kas nepie

ciešams mūsu klientiem, un iet kopsolī ar 

viņiem. Un reizēm, iespējams, arī nepiekrist 

viņiem un nedarīt visu to, ko klienti prasa… 

Tas jau ir mūsu kompetences jautājums. 

Vienkārši dažādām bankām ir atšķirīga pie

dāvājumu forma. Bet savā būtībā finansiā

lo pakalpojumu sfēra ir neierobežota, jo 

klientu vajadzības ar katru gadu mainās vai 

paplašinās. Mainās pašu klientu bizness: 

kādam tas pieaug, kādam samazinās, kāds 

emigrē uz citu valsti. Vienmēr ir jauni attīs

tības ceļi. Tādēļ jauna stratēģija – tas ir at

tīstības virziens, kuru esam izvēlējušies jau 

sen. Šīs stratēģijas realizācijas metodes tiks 

pastāvīgi noslīpētas un precizētas.

Par jauno stratēģiju es sāku domāt 2006. 

gadā, kad sapratu, ka esam uz pārmaiņu 

sliekšņa. Tad arī kļuva skaidrs, ka mūsu uz

sāktajam ceļam nepieciešamas korekcijas, 

ka bankas 2003. gadā izvirzītie uzdevu

mi ir jau izpildīti. Bet mans galīgais uzskats 

noformulējās 2007. gadā, kad pasaulē pa

rādījās acīm redzamas finanšu sistēmas 

pārslodzes pazīmes, un tas, bez šaubām, 

ietekmēja pārmaiņu procesa paātrināšanu 

mūsu bankā.

Realizējot mūsu stratēģiskos uzdevumus, 

pēdējā gada laikā mēs esam iedzīvināju

ši ne mazumu jaunu taktisku lēmumu. Bet 

mūsu kopīgais stratēģiskais redzējums pa

liek nemainīgs – būt vajadzīgiem mūsu 

klientiem. Prakse liecina, ka mūsu klienti 

katrs savā biznesā ir īsti profesionāļi. Tomēr 

tad, kad lieta nonāk līdz finanšu jautāju

miem un nodokļu plānošanai, daudziem 

no viņiem rodas jautājumi. Un tad mēs kā 

sava darba profesionāļi varam dot reālus 

padomus, rekomendēt, kā vislabāk rīko

ties katrā konkrētā situācijā. Tagad ir tāds 

laiks, kad jādomā ne tikai par to, lai klien

ti pelnītu, bet arī par to, lai viņiem nebū

tu zaudējumu. Ikdienas darbā mums nereti 

nākas atrunāt klientus no riskantiem iegul

dījumiem par labu konservatīvākai pieejai. 

No otras puses, vienmēr pastāv iespēja uz

ņemties risku un par to saņemt atbilstošu 

samaksu.

Kādi ir četri vai pieci atslēgas 
vārdi, jēdzieni, kas raksturo 

AB.LV jauno stratēģiju no 
klientu un bankas partneru 
izdevīguma viedokļa?

Pirmkārt, kompetence. Otrkārt, ērtības un 

vienkāršība. Jo vienkāršāki pakalpojumi, jo 

lielākas to panākumu iespējas. Treškārt, pār

liecība un stabilitāte. Banka var būt ļoti uz

ticama organizācija no finanšu viedokļa, 

bet tā var neprast par to pārliecināt klien

tu. Klienti uztic mums naudu, uztic faktis

ki daļu sava biznesa, kuru daudzi no viņiem 

veidojuši ilgus gadus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai 

viņi būtu pārliecināti, ka mūsu piedāvātie ri

sinājumi nekaitēs viņu biznesam, bet, gluži 

pretēji, – palīdzēs. Un pats pēdējais – āt

rums. Man liekas, ka klientiem ir vērtīgs viss 

iepriekšminētais, un pārliecība ir at slē gas 

vārds. Klientu pārliecība par mūsu kompe

tenci un stabilitāti, ērtībām un mūsu servi

sa ātrumu. Ja mums ir pa spēkam to visu 

sniegt, tad varu apgalvot – panākumi ir no

drošināti. Šobrīd tas ir pierādījies.

Ko tev kā līderim un stratēģim
ir izdevies panākt, ko uzlabot?
Ar ko tu lepojies?

Censties uzlabot kaut ko ir ne veiks  mei no

lemts ceļš. Tā ir kauja, kas zaudēta, pirms tā 

sākusies. Ir jābūt konkrētam uzde vumam. 

Izplūdusi jautājuma nostādne – piemēram, 

kaut ko uzlabot – neved pie panākumiem. 

Jo konkrētāk formulēts uzdevums, jo kon

krētāk noteiktas tā sasniegšanas metodes, 

jo lielākas ir panākumu iespējas.

Man ir izdevies galvenais – norādīt virzie

nu, kurā pašlaik dodamies. Izdevies iedvest 

saviem tuvākajiem kolēģiem pārliecību 

par šī virziena pareizību. Mums ar Oļegu 

(Oļegs Fiļs, AB.LV līdzīpašnieks) ir izdevies 

izveidot ļoti efektīvu menedžeru koman

du, pienākumus un atbildību sadalot tā, 

lai viss darbotos veiksmīgi. Kad man jautā, 

kas ir svarīgākais no tā, ko pagājušajā gadā 

esmu izdarījis, es atbildu: mēs sakārtojām 

Seneka, kurš, starp citu, bija arī 
labs finansists, ir teicis: ”Tam, 
kurš nezina, uz kuru ostu doties, 
nebūs ceļavēja.” Vai AB.LV zina 
savu ostu? Un kāds šodien ir 
ceļavējš?

Ar ostu viss ir ļoti vienkārši. Ja pazīsti un iz

jūti savus klientus, saproti, ko viņi sagaida 

no sadarbības ar tevi, tas arī nosaka ta

vas darbības mērķi. Galvenais – zināt klien

tu vajadzības, jo tieši šīs zināšanas nosaka 

virzienu, kurā ir vērts attīstīt biznesu. Šajā 

gadījumā jautājums par ceļavēju – tas ir 

jautājums par to, cik pareizi tu apzinies sa

vas virzības perspektīvu, to, kas klientiem 

vajadzīgs šodien un kas būs nepieciešams 

pēc gada vai diviem. Turklāt – ceļavēju ie

tekmē arī konkurenti, viņu darbības un 

mērķi.

Varētu likties, ka pēdējā laika notikumi sa

mazinājuši gan mūsu konkurentu, gan ce

ļabiedru skaitu. Patiesībā tas nebūt tā nav. 

Tirgū vienmēr notiek kustība, un runa nav 

par konkurentu skaita samazināšanos, bet 

gan par viņu sastāva maiņu. Domāju, ka šo

brīd notiek tieši šis process. Kā zi nāms, jeb

kura krīze nozīmē ne tikai ar to saistītos 

potenciālos zaudējumus, krīze nozīmē arī 

jaunas iespējas. Ja esi uztvēris klientu ak

tuālās vajadzības un spēj maksimāli kvalita

tīvi tās realizēt, tad visam kopumā vajadzētu 

būt kārtībā.

Jaunās korporatīvās stratēģi-
jas izstrāde ir darbietilpīgs pro-
cess, kas prasa visas kompānijas 
menedžmenta maksimālu līdzda-
lību un atdevi. Cik daudz laika va-
jadzēs bankai, lai pieliktu punktu 
šim globālajam projektam? 

Tas patiešām ir ļoti darbietilpīgs process. 

No praktiskā viedokļa tas ir projekts, kuram 

nav noslēguma. Private banking – tas ir pa

kalpojumu kopums, kas izdomāts jau sen. 

baNkas STRATĒĢIJA
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Kvantitāte - Kvalitāte
mu veikšanu. Piemēram, daudz ko no tā, 
ko klients agrāk veica caur internetban
ku, tagad iespējams veikt pa telefonu. Jau 
tagad ar telefoniska rīkojuma starpniecību 
klienti veic konvertāciju un vairāku veidu 
pārskaitījumus. 
Mēs piedāvāsim jaunus biznesa finansēša
nas veidus, piemēram, piesaistot kapitālu 
no AB.LV klientiem, kuri ir ieinteresēti uz
ņemties risku, lai gūtu papildu peļņu. Es ru
nāju par iespējamo obligāciju emisiju mūsu 
klientiem un par sindicētajiem kredītiem. 
Pirmos šādus darījumus plānojam īstenot 
2009.–2010. gadā.  

Turklāt mēs attīstīsim arī mūsu meitas uz
ņēmumu biznesu, kas saistīti ar fiduciāro 
pakalpojumu sniegšanu, trasta un fondu 
pakalpojumus. Zinot, kādu uzmanību 
Valsts ieņēmumu dienests pievērš turīgajai 
iedzīvotāju daļai, Latvijas klientiem jau ta
gad piedāvājam grāmatvedības pakalpoju
mus, konsultācijas nodokļu jautājumos un 
gada pārskatu sagatavošanu.

Vai jaunās stratēģijas realizācijas pro
cesā tu sevi uzskati vairāk par stratē
ģi vai taktiķi? Un kādu tu redzi savu 
kā vadītāja misiju?
Pats svarīgākais uzdevums man – stratēģijas 
realizēšana, tātad taktiskās darbības. Tāpat 
kā vairākums bankas vadības, es vienlaikus 
piedalos arī stratēģijas veidošanā. Mana mi
sija – stratēģijas veiksmīga ieviešana dzīvē. 
Un šajā procesā nepieciešamas gan stratē
ģa, gan taktiķa iemaņas. Galvenais – mums 
jāsasniedz ieplānotais, jānonāk pie tiem 
mērķiem, kurus esam sev izvirzījuši. Un es 
apzinos savu atbildību par šī darba panā
kumiem. 

Tu esi tieši saistīts ar jaunievedu
mu procesiem: jaunā klientu politika, 
produkti, apkalpošanas modelis. 
Viena no biznesa teorijām nosaka: 
neviens jaunievedums nekad nav ticis 
ieviests tā, kā bija plānots.
Kā tas notiek AB.LV?
Dzīve ievieš savas korekcijas jebkuros plā
nos. Mēs ar to rēķināmies, bet savu ilgter

miņa plānu īstenošanā cenšamies turēties 
pie izvēlētā ceļa. Nav obligāti, lai šis ceļš 
būtu taisns, var atrast ērtākus ”apkārtce
ļus” ar mazāku šķēršļu skaitu. Mūsu gala
mērķis – lūk, kam ir galvenā nozīme.

Kā teicis Bertijs Čārlzs Forbss: ”Grūtībām 
vajadzētu tonizēt.” Stratēģijas realizācijas 
procesā korekcijas ir neizbēgamas, mēs 
izvērtējam, kurām stratēģijas plāna sada
ļām nepieciešami grozījumi, kur vajadzīgi 
papildinājumi vai precizējumi. Piemēram, 
2008. gadā tika izstrādāts jauns pakalpo
jums – aktīvu konsultatīvā apkalpošana 
(investīciju portfeļu izveidošana atkarībā 
no konkrētā klienta riska profila), bet sa
karā ar zināmajām pārmaiņām finanšu tir
gū mēs nesākām šī pakalpojuma aktīvu 
piedāvāšanu klientiem. Pakalpojuma ievie
šana tika at likta, bet tas nebūt nenozīmē, 
ka esam no tā atteikušies. Tiklīdz situāci
ja būs piemērota, mēs atgriezīsimies pie šī 
jau izstrādātā produkta ar gatavu, labi iz
veidotu sistēmu un apmācītu personālu. 

Vai vari pastāstīt par kādu no jauna
jiem projektiem, ar kura rezultātiem 
tu kā vadītājs īpaši lepojies? 
Šāds projekts ir Latvijas un ārvalstu klien
tu apkalpošanas vienotais modelis, kura 
pamatā ir individuāla pieeja klienta vaja
dzībām. Šī projekta ietvaros viena Privāt
baņķieru nodaļa, kuras darbība bija kļuvusi 
nepārskatāma darbinieku lielā skaita dēļ, 
tika sadalīta pēc ģeogrāfiskā principa piecās 
nodaļās. Tāds modelis deva iespēju Privāt
baņķieru nodaļas turpmākai izaugsmei, 
saglabājot pastāvīgu servisa kvalitātes un 
darbinieku kompetences kontroli. 

Jaunā bankas stratēģija ir tās izaug
smes un attīstības likumsakarīgs re
zultāts. Bet kāds ir tavs profesionālās 
izaugsmes ceļš bankā? Ar ko tu sāki, 
vai esi sasniedzis savus personīgos 
mērķus? 
Savu darbību AB.LV es sāku 1997. gadā, kad 
pēc sludinājuma laikrakstā pieteicos uz juris
ta vietu. Man nebija pabeigtas augstākās iz
glītības, un līdz jurista diploma saņemšanai 

man piedāvāja pastrādāt citā nodaļā – tiku 
pieņemts Karšu nodaļā. Ar manu tiešu līdz
dalību banka sāka piedāvāt saviem klientiem 
American Express kartes. Pēc tam kādu laiku 
strādāju Kredītnodaļā, bet pēc diploma sa
ņemšanas kļuvu par Juridiskās nodaļas va
dītāju, vēlāk – Administratīvās un juridiskās 
pārvaldes vadītāju, un tagad mans amats – 
operāciju direktors un AB.LV valdes loceklis. 
Šajā laikā esmu ieguvis otru augstāko izglī
tību – MBA grādu ekonomikā. Pašlaik es 
galvenokārt nodarbojos ar biznesa vadību, 
nevis ar jurisprudenci. 

Šo 11 gadu laikā esmu saskāries praktiski 
ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar ban
ku darbību. Laikam jau neesmu sasniedzis 
to mērķi, kuru izvirza MBA programma, – 
pēc mācību pabeigšanas mainīt darbu. To
mēr MBA grāds man deva pārliecību par 
saviem spēkiem, un manas karjeras izaug
sme noteikti ir cieši ar to saistīta. Es nemek
lēju labāku darbu par to, kāds man ir mūsu 
bankā, un arī nemeklēšu, jo jūtos komfor
tabli šeit un tagad. 

Savas finansiālās darbības laikā 
banka sakrājusi iespaidīgu korporatī
vo sasnie gumu un panākumu kolek
ciju. Tā ir īpaša nemateriālo vērtību 
kolekcija. Vai arī tev personīgi ir līdzī
ga kolekcija, vai tu vairāk esi mate
riālists? 
Var teikt, ka man ir diezgan liela AB.LV 
amatu kolekcija… Bet, ja runājam nopietni, 
neko materiālu nekad dzīvē neesmu kolek
cionējis. Mani vairāk piesaista zināšanu un 
prasmju kolekcionēšana, tādēļ laiku pa lai
kam ķeros pie kādas programmas (valodu 
vai profesionālās) apguves vai sāku nodar
boties ar kādu jaunu sporta veidu. Pēdē
jo divu gadu laikā aktīvi spēlēju tenisu un 
cenšos sasniegt labus rezultātus kortos. 
Nesen pirmoreiz nostājos uz sniegadēļa, 
un, šķiet, esmu ar to saslimis. Kolekcionē
jot jaunas aizraušanās, es atļauju sev at
slēgties, atslābināties un tādā veidā uzkrāt 
jaunus spēkus darbam, tostarp arī to stra
tēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanai, 
kādus izvirzījusi mūsu banka. n

izaugsMes PRIEKŠnoTEIKUMI 

Pagājušais gads AB.LV bija jaunās stratēģijas 
sevišķi svarīgu mērķu un uzdevumu realizēšanas 

periods. Kāda ir bankas stratēģiskā minimuma 
un kāda – maksimuma programma? 

Ko jaunu banka gatavo saviem klientiem? 
Mūsu galvenais uzdevums – kļūt par banku, kas 

strādā ar turīgiem cilvēkiem Latvijā un ārzemēs un 
viņu īpašumiem. Īsāk sakot, mūsu minimuma 

programma – ievēroja ma klientu bāzes pa
lielināšana, tuvākajos gados pieaugumam 

jā būt 25–30%. Bet maksimālais uz   de 
vums – panākt, lai mūsu jaunie klienti 

sāktu aktīvi strādāt ar mums un mūsu 
bankā ne tikai veiktu ar biznesu sais

tītas operācijas, bet arī uzticētu 
AB.LV pārvaldīšanai savus brīvos 
līdzekļus. 

Līdztekus ieguldījumu apjoma pa
lielināšanai mūsu mērķis ir bankas 

ienesīguma pieaugums. Mēs strā
dājam pie tā, lai saņemtu komisijas ie

nākumus no pakalpojumiem, kas nav saistīti ar 
procentu ienākumiem vai kapitāla pieaugumu. Turklāt mēs 

aktīvi optimizējam iekšējos resursus, kas gluži tāpat ietek
mē peļņas gūšanu. 

2009. gadā mēs piedāvāsim mūsu klientiem dažus jau
nus produktus un pakalpojumus, kā arī atbrīvosim viņus 
no formalitātēm un procedūrām, kas saistītas ar darīju

Vadims Reinfelds
Valdes loceklis,  COO
Korporatīvo un privāto klientu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Jaunais Korporatīvo un privāto klientu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs 

Vadims Reinfelds lieliski pārzina bankas darbības 
iekšējo mehānismu, jo viņš personīgi

 ir nodarbojies ar gandrīz visiem bankas 
kompetences jautājumiem.

2008
Kredītkaršu
apkalpošanas nodaļas 
speciālists

2004
Administratīvās un
juridiskās pārvaldes
vadītājs

2001
Juridiskās nodaļas 
vadītājs

1997
Valdes loceklis
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IT

2008. gada beigās klientiem kļuva 
pieejama valūtas konvertēšana pa 
tālruni.  
Šī pakalpojuma īpatnība ir tā, ka līdzekļu 
konvertēšana klienta kontā notiek brīdī, kad 
klients zvana dīlerim. Šāds pakalpojums ne 
tikai ietaupa klienta laiku, bet arī vienkāršo 
procedūru, jo nav jāaizpilda rīkojums par 
valūtas konvertēšanu. Nepieciešamie 
nosacījumi – jāzina sava norēķinu konta 
parole un jābūt pietiekamam konta atliku
mam, lai veiktu valūtas operāciju. Zvana 
tālruņa ieraksts šai operācijai piešķir papildu 
drošību.  n

new 
Products

Tagad AB.LV klienti var saņemt bezprocentu 
kredītu uz laiku līdz 45 dienām ar iztērētās 
kredīta summas atmaksas termiņu līdz 
nākamā mēneša 15. datumam. Atšķirībā 
no tradicionālajām AB.LV kredītkartēm 
bezprocentu kredītkaršu limita maksimālais 
apmērs ir EUR 70 000. Šī karte ir domāta ne 
tikai kredītlīdzekļu izmantošanai, tās kontā 
klients var pārskaitīt arī savu naudu. Karte 
piedāvā arī papildu pakalpojumus: iztērētā 
kredīta automātisku dzēšanu no norēķinu 
konta un veikto autorizāciju bezmaksas 
SMS kontroles pieslēgumu. n

Paplašinot brokeru pakalpojumu loku, 
no 2008. gada jūlija ieguldījumu brokeru 
akciju sabiedrība ”AB.LV Capital Mar
kets” saviem klientiem piedāvāja iespēju 
veikt nākotnes darījumus vadošajos ASV 
un Eiropas tirgos. 
Nākotnes līgumu biržas tirgus piedāvā 
saviem dalībniekiem unikālas iespējas 
veikt ieguldījumus atvasinātajos finanšu 
instrumentos uz fondu indeksiem, valūtām, 
energoresursiem, dārgmetāliem, lauksaim
niecības produktiem u. c.  n

2008. gada jūlijā AB.LV produktu 
loks papildinājās ar jauniem pakalpoju
miem – regulāriem pārskaitījumiem un 
konta atlikuma pārvaldīšanu.  
Vienas un tās pašas naudas summas pārskai
tīšanai ar noteiktu periodiskumu (piemēram, 
nomas maksai vai krājkonta papildināšanai) 
ērti izmantot regulārus pārskaitījumus. 
Šādus pārskaitījumus var veikt jebkurā 
valūtā uz norēķinu kontiem, kartes kontiem, 
krājkontiem un bankas iekšējiem naudas 
kontiem, kā arī uz citu banku kontiem. Konta 
atlikuma pārvaldīšana nodrošina iespēju ar 
noteiktu periodiskumu veikt automātiskus 
pārskaitījumus atbilstoši klienta norādītajiem 
noteikumiem. Tādā veidā klients var uzturēt 
minimālo vai arī maksimālo atlikumu kontā. 
Abi pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, un 
klients maksā tikai parasto komisijas maksu 
par pārskaitījumu. n

Bankas partneriem rīkotie ikmēneša 
semināri kļuvuši gan par labu AB.LV 
tradīciju, gan par efektīvu saziņas 
instrumentu.
2008. gada 29. un 30. maijā AB.LV 
Rīgā rīkoja pasākumu saviem ārzemju 
partneriem – uzņēmumiem, kas darbojas 
finanšu un juridiskās konsultēšanas jomā. 
Novembrī Maskavā un Kijevā notika līdzīgi 
semināri bankas partneriem un starpnie
kiem. Šo pasākumu uzdevums ir mūsu 
part nerattiecību un cilvēcisko kontaktu 
veidošana un nostiprināšana, un tam ir 
milzu nozīme mūsu darbības izaugsmē 
ārzemēs. n

Ar  2008. gada 1. jūliju mūsu klienti var 
izmantot pakalpojumu ”Rīkojums pa 
tālruni”, kas ir ļoti ērti izmantojams, ja pie 
rokas nav ne datora, ne faksa. Mūsdienu 
cilvēkam tālrunis vienmēr ir līdzi. Pakalpo
juma būtība ir ļoti vienkārša: klients iepriekš 
iesnieguma formā sagatavo paraugus 
pārskaitījumiem, kurus vēlas pārskaitīt 
pa tālruni, nosaka šāda pakalpojuma 
maksimālos limitus, kā arī norāda paroli. Ja 
nepieciešams veikt pārskaitījumu, klients 
zvana savam privātbaņķierim, paziņo klien
ta kodu un paroli, pārskaitījuma rekvizītus 
un summu. Līdztekus šim pakalpojumam 
pa tālruni var arī veikt operācijas ar krājkon
tiem un izvietot standarta depozītu uz laiku 
līdz vienam gadam.  n

2008. gadā bankas klientiem tika 
piedāvāta jauna bezprocentu 
kredītkarte (charge card).

banku un finanšu jomā Filips Mulinē (Philip 
Molyneux) un pazīstamais speciālists 
kapitāla pārvaldīšanas jautājumos Deivids 
Mods (David Maude).  n

2008. gads AB.LV kļuvis par mūsdie
nīgu informācijas tehnoloģiju ievieša
nas gadu.
Mēs esam veikuši nozīmīgas investīcijas un 
pielikuši daudz pūļu, lai izveidotu jaunu in
formatīvo sistēmu kompleksu, kas klientiem 
ļauj nodrošināt kvalitātes un drošības ziņā 
unikālu apkalpošanu. 
Lūk, dažas no 2008. gadā īstenotajām 
sistēmām un projektiem:
  maksājumu karšu CORTEX 
 (Metavante, ASV) vadības sistēma, 
 kas nodrošina  visu ar maksājumu   
 kartēm veicamo  operāciju apstrādi;
 jaunās banku sistēmas Т24 
 (Temenos, Šveice) ieviešanas pirmais  
 posms – ar maksājumu kartēm veikto  
 operāciju uzskaite, kā arī maksājumu  
 karšu kontu pārvaldīšana;
  uzņēmuma ”Microsoft Dynamics Nav”
 (Microsoft, ASV) resursu vadības   
 sistēma ļāva bankai efektīvi pārvaldīt   
 savus resursus un paaugstināt vadības  
 procesa caurredzamību;
  jaunā vadības sistēma, izmantojot  
 zvanus ”Contact Center” (Nortel,
 Kanāda), kas nodrošina iespēju 
 kvalitatīvi augstākā līmenī pārvaldīt
 klientu zvanus – nodrošināt zvanu
 ”saprātīgu” sadalījumu, reaģēt uz klientu
 aktivitāti, kontrolēt klientu līnijas
 noslogojumu. n

15 jubileju.2008. gada 
17. septembrī
aizkraukles banka
nosvinēja savu 

gadu

Business 
Development

Company news

2008. gada jūlijā AB.LV nodibināja savu 
”Privātbaņķieru skolu”.
Šī jaunieveduma pamatā ir mūsu stratēģis
kie plāni – nākotnē klientiem aktīvāk pie
dāvāt investīciju pakalpojumus un finanšu 
konsultācijas. Šīs skolas pirmie pasniedzēji 
ir ekonomikas zinātņu doktors, profesors 

2008. gada septembrī banka nodibinā
ja meitas uzņēmumu ”AB.LV Transform 
Investments” ar vienu miljonu latu lielu 
pamatkapitālu. 
AB.LV ir jaunā uzņēmuma vienīgā īpaš
niece. Šis uzņēmums būs otrreizējā  ne
kustamā īpašuma tirgus aktīvs dalībnieks, 
kas veic dažādu objektu pirkšanu izsolēs, 
šo objektu apkalpošanu un sagatavošanu 
tālākai pārdošanai. Uzņēmums ”AB.LV 
Transform Investments” ir izveidots ar 
īpašu mērķi nodalīt nekustamā īpašuma 
darījumus no bankas pamatdarbības. n

2008. gadā AB.LV saņēma divus 
sindicētos kredītus par kopējo summu 
EUR 155 miljoni.
Abu kredītu – attiecīgi 70 miljonu eiro 
un 85 miljonu eiro apmērā – atmaksas 
termiņš ir viens gads ar tiesībām šo termiņu 
pagarināt. Ir patīkami apzināties, ka gada 
pārskata izdošanas laikā banka pirmās 
kredītsaistības ir jau izpildījusi.  n

2008. gada 1. oktobrī AB.LV emitēja 
subordinētas obligācijas ASV dolāros 
un eiro. 
Obligāciju dzēšanas laiks ir 2018. gada 
1. oktobris, bankai ir tiesības uz obligāciju 
pirmstermiņa dzēšanu, sākot ar 2013. gada 
1. oktobri. Obligāciju emisijas mērķis bija 
subordinētu finanšu resursu piesaistīšana un 
to iekļaušana bankas kapitālā. Sākotnējais 
emitēto obligāciju apjoms ASV dolāros bija 
20 miljoni, bet obligāciju apjoms eiro – 
10 miljoni. Pieprasījums pēc obligācijām eiro 
pārsniedza piedāvājumu, tāpēc tika nolemts 
izlaišanu palielināt līdz 12,5 miljoniem eiro. 
Obligācijas tika emitētas slēgtā emisijā. 
Obligācijas galvenokārt iegādājās bankas 
klienti – gan fiziskas, gan arī juridiskas 
personas. n

No 2008. gada jūlija AB.LV galvenais 
analītiķis Leonīds Aļšanskis bankas 
klientiem piedāvā regulārus pasaules 
finanšu tirgus apskatus. 
Apskati ar pasaules tirgus procesu un 
jaunumu analīzi katra mēneša pirmajā 
dekādē tiek publicēti bankas mājaslapā 
www.ab.lv. Šeit pieejama arī izsmeļoša 
ikmēneša informācija par atklāto investīciju 
fondu ieguldījumu struktūru, līdzekļu 
izmantošanas nosacījumiem un fonda daļu 
vērtības izmaiņu dinamiku. Šis analītiskais 
apskats palīdz mūsu klientiem pieņemt 
savlaicīgus un pareizus finanšu lēmumus. n

Pārskata gadā banka ir rīkojusi semi
nārus Astanā un Maskavā par bankas 
produktiem un pakalpojumiem. 
Izbraukuma semināri un komandējumi 
ļauj AB.LV darbiniekiem ne tikai informēt 
klientus par aktualitātēm bankas darbībā, 
bet arī palīdz izveidot veiksmīgus kontak
tus, uzzināt klientu aktuālās vajadzības un 
atrast visefektīvākās sadarbības formas. n

2008. gada 1. oktobrī koncerna 
”Aizkraukles banka” uzņēmums 
”AB Konsultācijas” atvēra pārstāv
niecību Uzbekistānas galvaspilsētā 
Taškentā. 
Jaunatvērtā pārstāvniecība Taškentā ir jau 
piektā – pārējās četras ”AB Konsultācijas” 
pārstāvniecības darbojas Maskavā, Sankt
pēterburgā, Odesā un Baku. Pašas AB.LV 
bankas pārstāvniecības atrodas Kijevā, 
Minskā un Almati, un to galvenais uzde
vums ir izplatīt informāciju par koncerna un 
pārstāvniecību sniegtajiem pakalpojumiem. 
Ārzemju klientu apkalpošana ir viens 
no darbības virzieniem, kas koncernam 
”Aizkraukles banka” palīdz īstenot risku 
diversifikāciju, nodrošināt stabilitāti un 
augstus peļņas rādītājus. n

2008. gadā AB.LV pārgāja uz vienotu 
Latvijas un ārzemju klientu apkalpoša
nu, izveidojot Korporatīvo un privāto 
klientu apkalpošanas pārvaldi, kurā 
apvienota Starptautiskā pārvalde un 
Latvijas klientu apkalpošanas pārvalde. 
Jaunās pārvaldes struktūrā ietilpst 
bankas pārstāvniecības, Privātbaņķieru 
nodaļas, Klientu attiecību attīstības nodaļa, 
Kreditēšanas nodaļa, Reģionālās attīstības 
nodaļa, Klientu līnija un Kases nodaļa. Lai 
palielinātu klientu bāzi un nodrošinātu
kvalitatīvāku apkalpošanu, no 2008. gada 
1. aprīļa tika veiktas izmaiņas Privātbaņķie
ru nodaļas struktūrā. Vienas lielas nodaļas 
vietā tika izveidotas piecas atsevišķas: 
Ziemeļu, Rietumu, Dienvidu, Austrumu 
un Centra nodaļa, kas specializējas klientu 
apkalpošanā pēc reģionālā principa. Tika 
izveidota Privātbaņķieru nodaļa ”Latvija”, 
kas apkalpo Latvijas klientus. n

Jaunumi

Business 
Intelligence

2008. gada beigās starptautiskās 
sa maksas sistēmas pārvaldīšanas orga
nizācija ”VISA Europe” piešķīra AB.LV 
”VISA Principal Member” (pilntiesīgas 
VISA dalībnieces) statusu.
Šis statuss ļauj bankai patstāvīgi pieņemt 

lēmumus jaunu karšu produktu izstrādē 
un ieviešanā, un jau 2009. gadā banka 
sāks VISA Platinum un VISA Infinite karšu 
izsniegšanu. ”VISA Principal Member” sta
tusa piešķiršana liecina par VISA komitejas 
augstu novērtējumu AB.LV ris kiem, tās 
stabilitātei un uzticamībai. Pašreizējā situ
ācijā pasaules finanšu sistēmā tam ir īpaša 
nozīme, turklāt šāds statuss piešķirts tikai 
mazāk nekā pusei no Latvijas bankām. n
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Eduards Šmits
Dīleris

Vai, izņemot bruņojumu, tavā 
vēsturiskajā arsenālā ir arī citas 
interesantas kolekcijas?

Kaut kas tiek sakrāts stihiski… Piemēram, 
neliela antīko monētu kolekcija. Mana vi
duslaiku sadzīves priekšmetu kolekcija, kas 
tika savākta Aizkraukles rajonā, iz stādīta 
Tērvetes vēstures muzejā. Pavisam nejau
ši sāku krāt XX gadsimta armijas ķiveres, 
nu grāmatu plauktus okupējušas jau vese
las sešpadsmit. Grāmatām nācās saspies
ties ciešāk, bet pagaidām vēl vietas pietiek 
visam.

Vai ir kādas unikālas vēsturiskas 
kolekcijas, kas tevi iedvesmo tava 
kuģa ”savākšanai”?

Tās pat nav kolekcijas. Iedvesmo citu vēstu
risko kuģu būvētāju pieredze, sākot ar sla
veno Tūru Heijerdālu un Timu Severinu un 
līdz pat mūsdienu Polijas un Skandināvi
jas meistariem, kuri būvē vikingu kuģus. Es 
nolēmu rīkoties citādāk un izdarīt to, ko ne
viens līdz šim vēl nebija darījis, – uzbūvēt 
kuršu laivu. Tās konstrukcija labāk piemēro
ta nelielo Baltijas viļņu šķelšanai.

Kāds būs tava kuģa liktenis pēc tam, 
kad būsi to pabeidzis, – tas kļūs par 
muzeja eksponātu vai varbūt – 
”pa jūrām, pa viļņiem”?

Tikai un vienīgi – ūdenī! Vai gan mēs vese
lu gadu kniedes sitām, lai savu kuģi kā ”Au
roru” noliktu piestātnē. Jūlijā plānoju divu 
nedēļu braucienu pilnā tālaika ekipējumā. 
Pašlaik mēģinu tikt skaidrībā par maršru
tu. Vai doties pa Daugavu un veikt daļu ceļa 
”no varjagiem līdz grieķiem”, vai pa Lielu
pi no Mežotnes līdz jūrai un pierādīt to, ka 
ir pastāvējusi seno zemgaļu osta Mežotnē, 
kura XIII gadsimtā konkurēja ar jauno Rīgu. 
Kad būšu uzkrājis pieredzi upju braucienos, 
varēšu izmēģināt arī Baltijas jūru. Kad lai
va būs savus resursus izsmēlusi, tad gan no
došu to kādā muzejā. Bet domāju – manā 
rīcībā ir gadi 10 upju un jūras vēju izbaudī
šanai…

Kā tev šķiet, vai ir kas kopīgs kuģu 
būvniecībai un bankas izveidei?

Drīzāk jau kopīgais ir ekspluatācijā. Tikpat 
svarīgs ir saskaņots komandas darbs. Tikpat 
nozīmīga ir stūrmaņa (t. i., galvenā cilvēka 
uz kuģa) personas autoritāte un smalkjū
tīga vadība. Tikpat svarīga ir katra ekipāžas 
locekļa prasme, atbildīga attieksme un pil
nīga nodošanās darbam. Bez tā kuģis no
grims. Mūsu bankas komandai visas šīs 
īpašības piemīt pilnā mērā! n

Viņu valdzina viduslaiki, un šī 
aizraušanās ļauj viņam nokļūt sen 
pagājušos laikos… Ja arī mūsu 
spēkos nav radīt laika mašīnu, ir 
iespēja uzbūvēt seno laiku kuģi un 
pilnā ekipējumā doties pa mūsu 
tālo senču vēsturiskajiem ūdens 
ceļiem.

Tava kolekcija ir netradicionāla. 
Tā pat nav īsti saucama par kolekciju, 
tas ir viens ievērojams, turklāt unikāls 
objekts, kura radīšanai tu krāj – ko? 
Pastāsti par savu aizraušanos!

Tas aizsākās 2003. gadā, kad mana aiz
raušanās ar vēsturi pārauga vēsturiskā re
konstrukcijā. Tas bija mēģinājums kādu 
laiku dzīvot mūsu senču dzīvi. Es savā
cu X gadsimta krievu karavīra bruņu un ap
bruņojuma komplektu. Es nodarbojos ar 
loka šaušanu. Piedalos viduslaiku festivā
los Latvijā un ārvalstīs. Šīs aizraušanās ie
spaidā man radās ideja izveidot viduslaiku 
kuģi – sava veida alternatīva zirga pirkša
nai. Katram kareivim taču nepieciešams 
savs transporta līdzeklis.

Privātā 
kolekcija

AB.LV darbinieki ir ne tikai banku darbības profesionāļi, bet arī interesantas, 
neordināras personības. Par to skaidri liecina viņu aizraušanās un privātās 
kolekcijas. Vairākumam no viņiem kolekcionēšana ir gandarījums, nemate
riālas vērtības – emocijas, iespaidi, atmiņas. Un ļoti iespējams, ka dažiem tā ir 
arī perspektīva investīcija… Šādās lietās mūsu cilvēki ir īsti lietpratēji!

AB.PEOPLE

1
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Andrejs Jermoņins
Privātbaņķieru nodaļas
”Dienvidi” vadītājs

Privātbaņķierim jāprot rast 
kopīgu valodu ar klientu 
no jebkuras valsts. Zināmā 
mērā to veicina viņa ilggadējā 
aizraušanās ar dažādu valstu 
banknošu, tātad arī ar šo 
valstu finanšu sistēmu 
kolekcionēšanu.

Kad un ar kādas valsts banknoti 
aizsākās tava kolekcija?

Naudaszīmju kolekcionēšana ir interesanta 
un aizraujoša nodarbošanās, kas aizsākusies 
reizē ar naudas parādīšanos. Manas bank
nošu kolekcijas vēsture sākās 1995. gadā. 
90. gadu sākumā ievērojami palielinājās 
papīra naudaszīmju un jaunu valūtu skaits, 
veidojoties jaunām valstīm, un pirmām kār
tām tās bija bijušās PSRS republikas, ar ku
rām tā vai citādi mēs visi esam bijuši saistīti. 

reti), vislabprātāk to daru vienatnē. Tas 
man palīdz koncentrēties, padomāt par šo 
un to. Tas ir tikšanās rituāls pašam ar sevi. 
Tādēļ es mīlu vasaru, kad varu pasēdēt svai
gā gaisā un mierīgi padomāt.

Kā tu parasti papildini savu kolekciju? 

Galvenokārt kolekcionēju Kubas cigārus. 
Parasti pasūtu tos internetā, jo Rīgā izvēle ir 
neliela un kvalitāte arī nav tā labākā.
 
Vai tev ir kādas ieceres par jaunām ko
lekcijām? Padalies savos plānos!

Par jaunām kolekcijām man ieceru nav. 
Mans uzskats: jo cilvēkam mazāk vaļas
prieku, jo labāk. Es neesmu pieķēries 
cigāriem. Atzīšos, neesmu pat kaislīgs smē
ķētājs. Tāpēc nav izslēgts, ka pienāks laiks 
un es pārstāšu tos smēķēt. Man nav atka
rības nedz no cigāriem, nedz no aizrauša
nās kā tādas. n

AB.PEOPLE

Par šo valstu naudaszīmēm es ieinteresējos 
vispirms un tad arī sāku krāt papīra naudu. 
Turklāt mani vienmēr interesējusi ģeogrāfi
ja, un tāpēc es izlēmu savākt banknotes no 
iespējami daudzām valstīm. Vēlāk man ra
dās interese par atsevišķiem reģioniem un 
vēstures periodiem. Pašlaik manā kolekci
jā ir banknotes no vairāk nekā 200 valstīm, 
pašas vecākās datētas ar XVIII gadsimtu.

Kāpēc tu kolekcionē tieši banknotes? 
Vai tev ir kāda īpaša kolekcionēšanas 
filozofija?

Bonistika (tā saucas naudaszīmju jeb bonu 
kolekcionēšana) man vienmēr likusies inte
resantāka nekā numismātika (monētu ko
lekcionēšana). Bonistika ļauj man iepazīt 
ne tikai atsevišķu valstu naudas apgrozīju
mu un ekonomiskos principus, bet arī ie
dziļināties katras valsts ģeogrāfiskajos un 
vēsturiskajos aspektos. Naudaszīmes ir dzī
vi liecinieki cilvēku un valstu attiecībām no
teiktā laika periodā. Kolekcionēšana man 
ļauj paplašināt redzesloku, iegūt jaunas zi
nāšanas vēsturē un ekonomikā, celt erudī
cijas līmeni.

Šo kolekciju var veidot tādēļ 
vien, lai tās eksponātus izbau-
dītu siltos vasaras vakaros, 
pārdomājot dzīvi. Lai dāvinātu 
šos eksponātus saviem drau-
giem un klientiem, kuri zina 
to vērtību… Tieši tā viņš arī 
rīkojas ar savu cigāru kolekciju.

Zināms, ka tu augstu vērtē labus cigā
rus un tos pat kolekcionē. Ar ko aizsā
kās tava kolekcija un kad tas notika?
                           
Cigārus smēķēju jau vairāk nekā 10 gadus. 
Cigaretes gan es nekad tā pa īstam nees
mu smēķējis, jo no šī procesa negūstu ne
kādu baudu. Sākumā arī cigāru smēķēšana 
man nelikās pievilcīga, bet vēlāk sapratu, 
ka tiem nepieciešama īpaša pieeja, un tas 
mani aizrāva.
Par kolekciju runājot – viss ir banāli. Ja 

Ernests Bernis
Bankas valdes priekšsēdētājs, 
CEo

gribi smēķēt labus cigārus, tad nepiecie
šams krājums. Jo vienkārši tāpat iegādā
ties labus cigārus ir ļoti grūti. Tad arī kļuva 
aktuāls jautājums par kolekciju. Sāku krāt 
cigārus 2005. gadā. Negribu pārspīlēt – 
mana kolekcija nav liela, tikai divi nelieli 
skapji ar 50 kārbām. Un, tā kā manai ko
lekcijai ir vietas ierobežojumi, šī apjoma ie
tvaros arī notiek krājuma atjaunošana un 
papildināšana.

Cigāriem nepieciešami īpaši glabāšanas 
apstākļi. Kur tu glabā savu kolekciju?

Cigārus nevar vienkārši salikt grāmatu ska
pī, tiem nepieciešami īpaši aprīkoti humidori 
(cigāru skapji), kuros tiek uzturēts pastā
vīgs mitruma un temperatūras līmenis. Kā 
jau teicu – man ir divi skapji, un tie abi stāv 
manā darba kabinetā. 
 
Vai tavā kolekcijā ir īpaši vērtīgi ekspo
nāti? Vai tu tos glabā vai dod priekšroku 
tos ”izlietot tam, kam tie domāti”?

Cigāra vērtība ir subjektīva gaumes lieta. La
bam cigāram garšas izcilība atklājas tad, 
kad tam ir 5–10 gadi. Un pēc tam klāt nāk 

arvien jaunas garšas nianses. Cigāra no
briešanas process kopumā var ilgt gan
drīz 40 gadus, protams, ar noteikumu, ka 
to pareizi uzglabā, vai arī līdz brīdim, kad 
pietrūkst pacietības. Veikalā viennozīmī
gi var nopirkt tikai svaigus cigārus. Vispār 
jau par cigāru vērtību runāt ir sarežģīti. Tie 
tomēr nav mākslas priekšmeti. Turklāt agri 
vai vēlu katrs cigārs beidz savu eksistenci. 
Manā kolekcijā ir 10, 15 un 20 gadus veci 
cigāri. Pareizos apstākļos cigārs var tikt uz
glabāts ļoti ilgi. Un ar gadiem garšas īpašī
bas tikai uzlabojas. 

Bet vispār es pats labprāt smēķēju savas 
kolekcijas eksponātus un labprāt dāvinu tos 
cilvēkiem, kuri izprot cigāru vērtību. 

Vai tev ir īpaši ar cigāriem saistīti 
rituāli? 

Mēs dzīvojam mainīgā klimatā, un zinā
ma gada daļa neveicina cigāru lietošanu – 
tas ir vēls rudens, ziema, pavasaris. Vasarā 
atvaļinājuma laikā cigāru smēķēšana man 
sniedz milzu baudu. Pusstunda svaigā gai
sā ar cigāru noskaņo mani meditācijai.
Kad smēķēju (starp citu, darbā to daru 
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miņas, kas saistās ar šo zemi. Gribu piebilst, 
ka mana kolekcija vēl ir jauna un tajā ir tikai 
nedaudz vairāk par 20 priekšmetiem. To
mēr es nešaubos, ka gadu no gada tā pie
augs un papildināsies ar jaunām cepurēm 
un spilgtiem ceļojumu iespaidiem.

Pastāsti kādu interesantu notikumu, 
kas saistīts ar eksotiskas galvassegas 
iegādi tavai kolekcijai?

Bija tāds traģikomisks atgadījums… Man ir 
nesenas pagātnes vjetnamiešu militārista 
cepure. Kad mēs ar draugu ceļojām pa Vjet
namu, es izlēmu atrast konkrētu cepuri, par 
kuru biju lasījis, – zaļš katliņš ar zvaigzni. 
Un, lūk, ceļojot pa upi, es tādu ieraudzī
ju piekrastes tirgū, liku pieturēt laivu kras
tā un skriešus skrēju pirkt cepuri… Draugs 
sauca man nopakaļus: ”Tu tikai obligāti tir
gojies!” Kad piegāju pie pārdevēja, izrādī
jās, ka cepure maksā divus dolārus. Kāda 
vairs jēga tirgoties! Es pielaikoju cepuri, pār
devējs saka: ”Nu, ņem!” – un ar laba vēlēju
ma žestu uzsit pa cepuri. Tajā brīdī man pār 
pieri sāk plūst asins straumīte. Cepure par 
diviem dolāriem izgatavota tā, ka iekš pusē 
rēgojas naglas, un viena no tām bija iedū
rusies man pierē. Lūk, ko nozīmē pirkt lētas 

lietas! Var nākties arī ciest. Tomēr, neņe
mot vērā gūto ievainojumu, šī cepure palika 
manā kolekcijā.

Man ir arī lepna papaha no brauciena uz 
Gruziju pirms diviem gadiem. Toreiz tir
gū mani aplenca pārdevēji, un katrs sla
vēja savu papahu kā pašu skaistāko. Mani 
iz brīnīja, ka zemē ar tik siltu klimatu valkā 
tādas biezas cepures. Patiesībā tās ir kalnie
šu galvassegas, un kalnos ir gan vēji, gan 
aukstums, gan strauja temperatūras mai
ņa. Tieši tāds materiāls pasargā valkātā
ju gan no saules, gan no aukstuma. Man 
ļoti patīk šis manas kolekcijas eksponāts, jo 
tas galvenokārt saistīts ar brīnišķīgām atmi
ņām par gruzīnu tautu, par izslavēto gruzī
nu viesmīlību un sirsnību.

Runājot par eksotiku, teikšu tā: ne vienmēr 
eksotiskā zemē iespējams atrast neparastu 
galvassegu. Bet zemēs, kas netiek uzskatī
tas par eksotiskām, var atrast tādus eksem
plārus! Par vienu no eksotiskākajām savas 
kolekcijas galvassegām uzskatu vienkāršu 
amerikāņu beisbola cepuri ar uzrakstu ”No 
money laundering!” (Nē – naudas atmaz
gāšanai!). Man šī cepure simbolizē valsti, 
kura iestājas par cīņu pret līdzekļu atmaz

gāšanu un šajā cīņā izmanto visus iespēja
mos PR līdzekļus.

Kur tu parasti iegādājies cepures?

Visbiežāk suvenīru kioskos. Turklāt atkarī
bā no valsts gribas nokļūt vietā, kur var ie
gādāties kaut ko autentisku, tādu, kas ir 
vienā eksemplārā. Žēl, ka tas ne vienmēr iz
dodas… Man patīk ielūkoties arī vietējā tir
gū, tur gadās atrast oriģinālas galvassegas. 
Manā kolekcijā ir arī dāvanas. Piemēram, 
gruzīnu cepurīte (melna ar krustiņu), kuru 
man Gruzijā uzdāvināja mūsu klienti. Tā 
man ir ļoti dārga galvassega.

Kas rakstīts uz iecienītākās 
beisbola cepurītes AB.LV 
valdes loceklim, kurš atbild 
par cīņu pret noziedzīgi iegūtu 
naudas līdzekļu legalizēšanu? 
Pareizi! ”no money launde-
ring!” Un tas ir tikai viens no 
viņa galvassegu kolekcijas 
eksponātiem…

Ir zināms, ka tu esi kaislīgs ceļotājs. Ce
pures ir šīs aizraušanās materializācija, 
daļa no tās zemes, kurā tu esi bijis? Vai 
varbūt pareizāk būtu sacīt, ka tu kolek
cionē nevis cepures, bet valstis un tajās 
gūtos iespaidus?

Pilnīgi piekrītu. Kad 1994.–1995. gadā 
pavērās iespēja brīvi izbraukt no valsts, es 
sāku aktīvi ceļot un noteicu sev normu – 
divas jaunas valstis katru gadu. Es jo p  ro
jām pārpildu šo plānu. Esmu apceļojis jau 
54 valstis. Šajā sarakstā ir gan tuvās Ei
ropas valstis, kurās esmu bijis vairākkārt 
(Austrija vai Spānija), gan tādi mūsu pla
nētas eksotiski nostūri kā Antigva un Bar
buda, Kuba, Vanuatu (valsts Okeānijā) un 
Jaunkaledonija…

Sākumā kā obligāts pierādījums tam, ka 
esmu apmeklējis kādu valsti, bija no tu 
rie nes atvests ledusskapja magnēts. Tādu 
magnētu man bija sakrājies jau ap simtu un 
ne tikai no paša ceļojumiem, tos kā dāva
nas no jaunām zemēm veda arī draugi. Lai
kam ejot, sapratu, ka atmiņas ledusskapja 
mag nētu veidā ir mazliet garlaicīgas. Būtī
bā – tāds magnēts ir sērijveida ražojums, 
un reti izdodas atrast kādu eksemplāru, 
kas ir roku darbs, apmeklēt kādu darbnī
cu, kurā ražo unikālus paraugus. Un, lūk, 
pirms četriem gadiem, kad ar draugiem 
biju Meksikā, uzzināju, ka mūsu bankā pēc 
dažiem mē nešiem tiek plānota korporatīvā 
ballīte kovboju stilā. Kovboji un Meksika – 
diezgan tuvas lietas, tā es izlēmu. Un man 
iegribējās nopirkt īstu meksikāņu sombre
ro tieši tā dzimtenē. Tad es vēl nezināju, ka 
šī cepure kļūs par sākumu manai kolekci
jai. Līdz šim brīdim šī galvassega ir lielākais 
eksponāts manā kolekcijā. No Meksikas uz 
Rīgu man nācās to vest rokās, jo bagāžā šī 
cepure vienkārši neietilpa. Tagad varu teikt: 
tas, kā es šo sombrero meklēju, kā nopirku, 
no kā šī cepure pagatavota un kas to val
kā – tas kopā veido tās neaizmirstamās at

Aleksandrs Pāže
Valdes loceklis, CCo

Kas tev palīdz papildināt kolekciju? Vai 
tu esi kāda kluba vai asociācijas biedrs?

Banknošu kolekcionēšana ir nepārtraukts 
process, jo ar katru gadu to skaits palieli
nās. Tas arī man palīdz papildināt kolek
ciju. Es uzmanīgi sekoju jaunumiem šajā 
sfērā un jaunu naudaszīmju rašanās proce
sam. Šajā lietā man palīdz specializētie pe
riodiskie izdevumi, regulāri kolekcionāru 
salidojumi, kā arī izsoles internetā. Regulāri 
kontaktējos ar vietējiem un ārvalstu kolek
cionāriem, tirdzniecības dīleriem un antik
vāriem.
Vēl viena mana aizraušanās, kas veiksmīgi 
savijas ar bonistiku, ir ceļošana. Katru gadu 
apceļoju vairākas jaunas valstis un arvien 
papildinu savu kolekciju. Pošoties uz kādu 
valsti, es vispirms interesējos par tās valūtu 
un naudaszīmēm, kas šajā valstī ir apgrozī
bā. Kolekcijas papildināšanā man palīdz arī 
draugi un kolēģi.
Krājot banknotes, reizēm aizdomājos: caur 
cik cilvēku rokām izgājušas šīs bankno
tes, cik valstīs tās pabijušas un kā nonāku
šas manā kolekcijā! Tas ir vesels process, 
kas skar neskaitāmus cilvēkus un varbūt arī 
likteņus.

Pastāsti par savas kolekcijas 
interesantākajiem eksponātiem!

Īpašu gandarījumu man sagādā kolekcio
nēt naudaszīmes no valstīm, kas vairs ne
eksistē, piemēram, Austroungārijas, franču 
Indoķīnas, kā arī koloniālo 
valdību banknotes un bank
notes no tādām eksotiskām 
valstīm kā Folklendu sa
las, Nīderlandes Antiļas, 
Senpjēra un Mikelona un 
Franču Polinēzija.
Aizraujoša ir arī bank
nošu kolekcionēšana no 
Pilsoņu kara perioda 

AB.PEOPLE

Krievijā, kad tika laists apgrozībā milzīgs 
daudzums papīra naudas. Tās drukāja Pa
gaidu valdība, pilsētu valdes, banku noda
ļas, militārās valsts kases un kooperatīvi.
Mani interesē arī dažādi čeki, kuponi un tā 
saucamie surogāti, tādi kā PSRS obligācijas, 
”Vņešposiltorga” apmaiņas čeki, ”Berjoz
kas” valūtas bonas, MMM akcijas u. c.

Būtībā arī banka kolekcionē naudu. 
Tad jau iznāk, ka jums ir kopīga 
aizraušanās?

Man prieks, ka mana aizraušanās atspogu
ļojas arī manā profesionālajā darbībā. Tas 
dod man iespēju izmantot savas zināšanas 
un pieredzi, ko esmu guvis naudas apgro
zības izpētē. Mūsu banka savā veidā arī krāj 
banknotes, mums tikai ir atšķirīgi kolekcio
nēšanas principi un pieeja. Man svarīgākais 
ir pats process, bankai – saglabāšana un 
vairošana (peļņa). Bet mums ir arī kaut kas 
kopīgs – patiesa aizraušanās. Mans darbs 
un vaļasprieks dod man milzu enerģiju un 
uzlādē mani turpmākai profesionālai un 
personīgai izaugsmei.n
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mēs uzcēlām māju kaktusiem ar nepiecie
šamo palodžu skaitu saules pusē. Lai 

apkoptu kaktusus, vajadzēja iekār
tot māju ērtai dzīvošanai.

Vai tavā kolekcijā ir kāds 
unikāls eksemplārs vai ek
sotisks kaktuss, kas atvests, 
piemēram, no Timbuktu? 

Un kā tas nonācis pie tevis?

Kad sākās mana aizraušanās ar kaktusiem, 
uz ārzemēm vēl neviens nebraukāja, bet, 

kad tas kļuva iespējams, izrādījās, ka au
gus no dažādām valstīm pārsvarā ievest 
aizliegts. Tādēļ no tālām zemēm es kak
tusus nevedu, pirmkārt, tāpēc, ka esmu 

likumpaklausīgs, otrkārt, tāpēc, ka Tur
cijas un Ēģiptes pludmalēs tie neaug (iz

ņēmums – vienas un tās pašas opunciju 
sugas hoteļu teritorijās).

Tagad ir garlaicīgāk un vienkāršāk. Visu var 
nopirkt veikalos. Agrāk dažādus paraugus 
vajadzēja meklēt pie privātajiem tirgotā
jiem, izkaulēt no pazīstamiem un nepazīs
tamiem audzētājiem vai vienkārši nospert. 
Starp citu, pastāv uzskats, ka vislabāk aug 
tieši nozagti augi.
No maniem kaktusiem visunikālākie ir tie 
kaktusi, kas manā mājā aug (vai izdzīvo) 
jau daudzus gadus pēc tam, kad to sugas
brāļi sen pārcēlušies uz kaktusu paradīzi. 

Visneaizmirstamākais kaktuss slavens ne ar 
savu eksotiku, bet ar veidu, kādā tas iegūts.

Lūk, leģenda par opunciju.
Pioniera vecumā man bija padomju skolai 
raksturīgā vasaras prakse. To vadīja darb
mācības skolotājs, kurš pilnīgā saskaņā ar 
savu specialitāti ne tikai mācīja mums dar
bu, bet arī ļoti mīlēja mūs likt pie darba. 
Slaistīties nebija iespējams. Un tad kādā 
jaukā dienā, apdullis no acetona krāsas, 
ar kuru jau septiņpadsmitajā kārtā krāso
ju kārtējo skolas solu, es izgāju skolas gai
tenī ieelpot svaigu gaisu. Tur es ieraudzīju 
kaktusu, kas sastāvēja no kopā salipušām 
”pankūkām”, pārklātām ar tādām kā blā
vām kārpiņām. Tajā laikā aizraušanās ar 
kaktusiem jau bija pilnā mērā iemājoju
si manā apziņā, tādēļ, nešauboties ne mir
kli, es izlēmu vienu ”pankūciņu” noplēst, 
lai realizētu katra auga konstitucionālās 
tiesības uz veģetatīvo vairošanos. Diem
žēl tajā brīdī es vēl nezināju, ka kārpiņas uz 
šīm ”pankūciņām” nav nekādas kārpiņas, 
bet visīstākās adatas, tik tās ir mazmazī
tiņas un aug kompaktās grupās pa vairā
kiem simtiem. Rezultāts: noplēšanas brīdī 
es sajutu nelielu diskomfortu, bet pēc da
žām dienām visa labā plauksta pietūka. 
Darbmācības skolotājs spēja iejusties manā 
mokpilnajā stāvoklī un atzina, ka roka nav 
darbam derīga un iemācīja krāsot ar kreiso 

roku. Paldies viņam par to! Manai sievai šis 
kaktuss izteikti nepatīk, bet izmest to ne
ļaušu, jo tas man atgādina par laimīgo pa
domju skolnieka bērnību.

Ziedi – dzīvas būtnes, un rūpes tiem 
nepieciešamas ne mazāk kā cilvēkiem. 
Ar tiem vajag arī sarunāties, pretējā 
gadījumā tie slikti aug. Cik tuvas ir tavas 
attiecības ar kaktusiem?

Kaut kas tajā visā ir. Tiesa, man šķiet, ka brī
dī, kad sākšu ar tiem sarunāties, man vaja
dzēs pārcelties uz telpām bez kaktusiem un 
durvju rokturiem. Bet ir kāds veids, kurš ie
darbojas: ja bieži priecē acis pie kāda kak
tusa, tas noteikti sāk aktīvi augt vai arī iet 
bojā pilnīgi nesaprotamu iemeslu dēļ (ie
spējams, no bailēm).

Vai aizrautīgam kolekcionāram jābūt 
kādām noteiktām rakstura īpašībām, un 
vai šīs īpašības palīdz tev profesionālajā 
darbībā bankā?

Neuzskatu sevi par kolekcionāru. Kolekcio
nāram vajadzīgo īpašību man nav. Bet ban
ku lietās man palīdz zināšanas par to, ka 
neviens kaktuss nespēj aizsargāt no dato
ru radiācijas. n

tuss uzzied tikai tad, ja ir pareizi kopts, un 
katra izplaukušā zieda ziedēšanas laiks ir 
ļoti īss. Protams, es izlūdzos stādiņu, lai visu 
pārbaudītu praksē. Pēc tam man uzdāvinā
ja grāmatiņu par kaktusiem, es ieguvu teo
rētisko bāzi, un tad sākās. Var jau būt, ka 
grāmatu man uzdāvināja arī vēlāk. Objek
tīvs fakts: grāmata ir bibliotēkā un kaktusi ir 
mājā. Droši vien tādas kolekcijas galvenais 
iemesls ir slinkums. Kaktuss taču parasti ne
aiziet bojā, ja to dažas dienas vai pat nedē
ļas aizmirst apliet.

Vai neesi noguris no tik ilgas 
aizraušanās ar kaktusiem – 
29 gadi taču nav nekāds joks?

Ilgās kopdzīves vēsturē mūsu attiecības 
pārdzīvojušas dažādus periodus: no dru
džainiem meklējumiem, kur un kā atrast 
kaut ko jaunu, līdz pilnīgai abpusējai igno
rancei. Man ir uzziedējis kaktuss, par kuru 
gudrās grāmatās rakstīts, ka tas zied tikai 
dabā vai botāniskajos dārzos, bet to ziedē
šana dzīvoklī līdz šim nav reģistrēta, un ir 
aizgājis bojā tāds kaktuss, kuram pēc teori
jas vajadzētu izdzīvot pat kodolkara apstāk
ļos. Pašlaik acīmredzot ir iestājies kārtējais 
renesanses periods.

Tavai kolekcijai acīm redzami 
nepieciešams daudz vietas. 
Kā un kur tu to glabā?

Kamēr dzīvojām dzīvoklī, nācās regulāri do
māt par mājokļa sastāvdaļu izvietojumu, 
lai visam pietiktu vietas. Tad tas apnika, un 

Šis investīciju biznesa profesio-
nālis zina, kas ir 'cissus', un cie-
na opuncijas, neņemot vērā to, 
ka tās var būt bīstamas… Viņa 
aizraušanās ir kaktusi, un, lai 
tiem nodrošinātu piemērotu 
dzīvestelpu, viņš uzcēla māju.

Vīrietis, kurš krāj ziedus – tas ir īpašas 
uzmanības vērts! Kas tevi uz to pamu
dināja? Un – vai tu neesi noguris no tik 
ilgstošas mīlestības uz kaktusiem?

Es neticu tam, ko cilvēki pārliecināti stās
ta par iemesliem, kas tos iedvesmojuši kā
dai rīcībai kaut kad senā pagātnē. Notikumi 
pa laikam gaist no atmiņas, bet leģendas 
turpina dzīvot un tiek nodotas no paaudzes 
paaudzē… 

Lūk, mana leģenda.
Mūsu mājās vienmēr ir bijis daudz augu. 
Lielākoties tās bija tradeskancijas un istabas 
bērzi ('cissus'), tas ir – dažāda lienoša un 
nokarena botānika, kas kalpoja galvenokārt 
kā standarta hruščovkas interjera noformē
jums. Tos kopa mana mamma, es īpaši ar 
tiem neaizrāvos, lai gan bez pretošanās vei
cu tādus uzdevumus kā, teiksim, aplaistī
šana. Apmēram desmit gadu vecumā biju 
viesos pie savas tantes un ieraudzīju uz pa
lodzes lielu kaktusu ar dažiem skaistiem un 
jauki smaržojošiem ziediem. Īpašu iespai
du uz mani atstāja tas, ka burtiski vakar iz
plaukušie ziedi no rīta jau bija novītuši. Vēl 
vairāk mani iespaidoja stāsts par to, ka kak

Vadims Burcevs
”AB.LV Capital Markets” un 
”AB.LV Asset Management”
Pārdošanas atbalsta un klientu 
apkalpošanas nodaļas vadītājs 

Ir zināms, ka pasaulē ir kaismīgu
ceļotāju klubs, kurā var iestāties, 
tikai sasniedzot noteiktu līmeni – 
noteiktu valstu skaitu, kurās esi bijis. 
Vai tu esi līdzīga kluba biedrs?

Tādu klubu ir daudz. Esmu lasījis, kā tajos ie
stāties, kādi noteikumi jāizpilda, cik valstis 
jāapmeklē. Reizēm uzskata, ka esi apmek
lējis kādu valsti arī tad, ja esi tajā tikai pieze
mējies ar lidmašīnu, lai veiktu pārsēšanos. 
Man tādi noteikumi šķiet nekorekti, un es 
vados pats pēc saviem noteikumiem – jā
sper kāja uz šīs zemes, jāsarunājas ar cilvē
kiem, jānogaršo nacionālās virtuves ēdieni, 
tikai tad var uzskatīt, ka esi šai zemē bijis. 
Tāpēc esmu izlēmis pagaidām šādos klubos 
nestāties.

Vai tavā kolekcijā ir galvassegas no tām 
valstīm, kurās atvērtas AB.LV pārstāv
niecības? Kā tev šķiet, vai šāda kolekci
ja papildināsies un kāds būs nākamais 
eksponāts?

Man ir divas cepures no Kazahstānas, kuras 
dāvājuši kolēģi un klienti. Ir uzbeku tibe
teika. Kā jau teicu, ir gruzīnu galvassegas. 
Tur mums pārstāvniecības pagaidām nav, 
bet tur mums ir lieliski klienti un partneri. 
Es jau zinu, kādu galvassegu gribētu iegūt 
no Krievijas, kur mums ir pārstāvniecības 
Maskavā un Sanktpēterburgā. Gribētu kāzu 
galvassegu – tradicionālo sieviešu kokošņi
ku, bet to nav tik vienkārši atrast un iegā
dāties, un tas padara manu uzdevumu vēl 
interesantāku.

Runājot par jauniem pārstāvniecību atvēr
šanas plāniem, teikšu tā: tādi plāni ir. Tik
līdz tie būs realizēti, es centīšos šajā valstī 
atrast savai cepuru kolekcijai piemērotu ek
semplāru. Esmu pārliecināts, ka ceļojumi 
un galvassegas – tā ir mana aizraušanās vi
sai dzīvei. n

AB.PEOPLE
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Dina Morozova
Juriste

Viņa sāka ar Tarantino un 
Rodrigesa filmām, tagad viņas 
kolekcijā ir simtiem filmu. Viņa 
neatzīst torentus un pirātiskās 
versijas, stingri ievēro autor-
tiesības un meklē kolekcijas 
izdevumus. Un sapņo uzrakstīt 
oskara cienīgu scenāriju…

Vai tu atceries to dienu, kad nopirki 
disku ar pirmo filmu, noliki to plauktā un 
teici sev – lūk, šis ir manas kolekcijas 
sākums? Un kas bija šī filma?

Ilgu laiku es neiegādājos DVD atskaņotāju, 
jo sapratu, ka, būdama kaismīga kinomā
ne, sākšu iepirkt savas iecienītākās filmas, 
bet tas ir dārgs prieks, jo vairāk tāpēc, ka 
man bija gatavs saraksts ar vairāk nekā 
350 krievu un ārvalstu kinofilmām, kuras 
man ļoti patīk un kuras mīļuprāt noskatītos 
vēl un vēl. Tomēr 2007. gada augustā pēc 
kārtējā kino apmeklējuma sapratu, ka vairs 
nevaru izturēt un devos pirkt DVD atska
ņotāju un vienlaikus pasūtīju no Maskavas 
pirmo filmu partiju – ”Cietais rieksts” (pir
mās trīs filmas) un ”Grēku pilsēta”. Kopš tā 

brīža es vairs nevaru rimties un pastāvīgi 
pērku jaunus diskus.

Pastāsti par vērtīgākajiem savas kolek
cijas eksemplāriem! Mēs zinām, ka tev 
pieder kolekcijas filmas. Ko tas nozīmē, 
un kas ir to vērtība?

Pats vērtīgākais eksemplārs laikam ir ”Gre
dzenu pavēlnieks” – visas trīs filmas režiso
ra versijā ļoti skaistā noformējumā, tam ir 
daudz bonusa materiālu, režisora un citu fil
mas veidotāju izsmeļoši komentāri. Līdz ar 
to katra no trim filmām aizņem 4 diskus, 
turklāt pati filma ir tikai divos no tiem, viss 
pā rējais – papildmateriāli. Kolekcijas fil
mas – tas ir fil mas ieraksts režisora versijā, 
kas ir daudz garāka nekā kinoteātra versija, 
ar lielu skaitu papildmateriālu, ar epizodēm, 
kas vēlāk no kinoteātra versijām izņemtas, 
ar režisora un galveno lomu aktieru komen
tāriem. Bieži šie filmu izdevumi ir interesan
tāk noformēti.

Ja jau reiz tu kolekcionē kinofilmas, 
tātad esi dedzīga kino mīļotāja. 
Cik filmu tu noskaties, piemēram, 
nedēļas laikā?

Ideālā gadījumā būtu – katru dienu pa fil
mai, bet tā jau ne vienmēr izdodas. Turklāt 
gadās arī tā, ka sāku skatīties filmu un sa
protu, ka tā ir lieliska filma, bet manam šīs 

dienas no skaņojumam pavisam nepiemēro
ta, šo dien jāskatās kāda cita, bet šai jāpagai
da pie mērotāks brīdis.

Ko tev nozīmē kino: barība prātam 
vai dvēselei, relaksēšanās veids, 
tīri estētisks baudījums… Vai kaut 
kas pavisam cits?

Gan viens, gan otrs, gan trešais. Viss atka
rīgs no filmas un pašas noskaņojuma. Man 
patīk ļoti dažādas filmas, bet, neraugoties 
uz to, mani īpaši aizrauj filmas, kurās forma 
un saturs ir nevainojamā harmonijā, tādas 
kā Pītera Džeksona ”Gredzenu pavēlnieks”, 
Roberta Rodrigesa un Frenka Millera ”Grēku 
pilsēta”, Džana Imou ”Varonis” un Andreja 
Zvjaginceva ”Izraidīšana”.

Vai tev nav vēlēšanās pašai piedalīties 
kinoražošanā? Piemēram, uzrakstīt 
scenāriju? Vai uzņemt filmu par savu 
banku?

Tas būtu ārkārtīgi interesanti! Uzrakstīt sce
nāriju… hm, varētu mēģināt. Man šķiet, ka 
mūslaiku kinoscenāriju galvenais trūkums ir 
dialogi. Nezinu, vai spētu ar to tikt galā un 
sacerēt pāris spārnotu frāžu, tādu kā ”Esmu 
nevainīga! Viņš pats atnāca!” vai ”Šampa
nieti no rītiem dzer tikai aristokrāti un de
ģenerāti”. Filmu par banku? Bet tas jau būtu 
dokumentālais kino. Es līdz šim esmu aizrā
vusies ar spēlfilmām. n
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Gajane Paplavska
Kredītmenedžere

Cik eksemplāru ir tavā kolekcijā, un 
kur tu tos glabā?

Pēc rūdītu kolekcionāru priekšstatiem 
mana kolekcija nav liela – tajā ir tikai ap
mēram 25 eksemplāri. Vēl nesen īpašas 
vietas kolekcijai nebija. Ilgu laiku turēju to 
uz sava darba galda, šobrīd lielākā daļa ir 
mājās un gaida, kad beigsies remonta un 
dizaina risinājumu meklējumi.

Vai ir arī kāda vardīte – mīlule? 
Un kāpēc tieši tā?

Laikam jau vissiltākās jūtas man ir pret vie
nu no kolekcijas pirmdzimtajiem. Tas ir ek
semplārs, kuru 1999. gadā pārvedu no 
Spānijas un kuram pat vārdu esmu devu
si. Viņu sauc Frog (no angļu val. – varde) 
Hosē (no spāņu val. – Jose). Viņam ir tik 
jauks smaids.

Vai ir kāds interesants/ smieklīgs/ 
aizkustinošs stāsts, kas saistīts ar kādu 
tavas kolekcijas eksemplāru?

Ir viena vardīte, ko man atveda dāvanā no 

kādām tālām salām. Viņai ir ne tikai mūsu 
platuma grādos mītošiem abiniekiem ne
raksturīga krāsa – tirkīza, viņa spēj šo krāsu 
mainīt līdz gandrīz baltai – atkarībā no lai
ka apstākļiem. Visticamāk, ka tas saistīts ar  
gaisa mitruma līmeņa maiņu. Šķiet, mūsu 
Latvijas klimats viņai ir ne visai piemērots.

Ir zināms, ka savas darbības sāku
mā vardīte bija bankas korporatīvā tēla 
daļa. Laika gaitā banka nomainīja savu 
stilu un logotipu. Vai tev kā šī dzīvnieka 
cienītājai nav mazliet žēl?

Man nebūt nav žēl, ka banka mainījusi stilu 
un logotipu. Man ļoti simpatizē mūsu paš
reizējais tēls. Mūsu klienti to ir pieņēmuši 
un atpazīst. Ir jāvirzās uz priekšu, uz jau
niem mērķiem. Bet mana aizraušanās ar 
vardītēm tādēļ nemainīsies. Būs panākumi 
darbā, būs jauni ceļojumi, būs jauni ekspo
nāti manā kolekcijā. n

Viņu iedvesmo vardītes – 
ceļotājas tēls, un jau gandrīz 
10 gadu viņas mājā dzīvo Frog 
Hosē. Kādreiz vardīte bija 
AB.LV korporatīvais simbols, 
un arī tas ir argu ments par 
labu šo jauko abinieku kolek-
cionēšanai.

Kāpēc vardes? Kas bija tavas kolekci
jas iesākumā – dziļa interese par abi
niekiem vai naudu (ir zināms, ka dažām 
tautām varde ir bagātības simbols)?

1995. gadā, sākot strādāt bankā, piere
dzēju tos laikus, kad varde bija AB.LV imi
dža neatņemama sastāvdaļa. Bet par savas 
kolekcijas devīzi izvēlējos populāro var
dīti – ceļotāju. Tas saistīts ar to, ka ko
lekciju papildina galvenokārt vardes, kas 
pārvestas no tuviem un tāliem ceļojumiem.
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Raimonda Burakēviča mašīnu 
kolekcija 

AB.LV klienti un partneri – tie ir ļaudis, kas nododas ne tikai savam darbam un biznesam, bet arī citām 
pārsteidzošām, izglītojošām, nopietnām un nenopietnām lietām. Kāds no viņiem ir pieredzējis kolekcio-
nārs, kāds cits sevi par tādu neuzskata, bet tik un tā viņa kolekcija ir gana pievilcīga, un tai netrūkst dziļas 
filozofiskas jēgas. Galvenais, kas vieno šos ļaudis, – tas ir patiess gandarījums, ko sniedz kolekcionēšanas 
process.

Opel markas automašīnu kolekcionēšana un restaurēšana man kļuvusi par īstu 
aizraušanos. Mani interesē ne tikai retro automobiļi, bet arī retas mašīnas – 
tādas, kas ir tikai dažos eksemplāros vai arī pazīstamas tikai zinātājiem.

Mana draudzība ar opeli aizsākās 1998. 
ga dā, kad iegādājos pirmo jauno Opel  
Vectra automašīnu, un šis modelis mani 
”aizķēra”. Sāku piedalīties sacīkstēs ar Opel 
Corsa standarta komplektācijas auto, tad 
pārgāju uz dragreisu, un tad arī radās jau
nas idejas. Sāku pētīt vācu portālu mobi
le.de, kur ir viss, un man iepatikās vairāki 
Opel modeļi. 
Uz sacensībām man līdzi brauca saliedē
ta atbalsta grupa, kas man palīdzēja un ar
vien vairāk uzkarsēja manu interesi par šīm 
mašīnām. Un, ja iesākumā viss bija vaļas
prieka un azarta līmenī, tad vēlāk tas kļu
va daudz nopietnāk. Ap to laiku man jau 
bija vairākas mašīnas un vairs nebija spē
ka tikt ar visu galā, trūka darbaroku… Tad 
mēs ar biedriem izlēmām, ka mašīnām 
nepieciešama īpaša telpa un tāda ir jā
uzceļ. Tātad – lietas attīstīšanai vajadzīgs 
biznesa plāns. Tā autosports un automašī

nu restaurēšana – turklāt tikai Opel mar
kas automašīnu – kļuva par mūsu iemīļotu 
aizraušanos. Šīs mašīnas mēs pārzinājām 
pilnībā un varētu tās izjaukt un salikt aiz
vērtām acīm. Es negribēju meklēt neko 
jaunu un nodarboties ar citu marku mašī
nām, mani pilnībā apmierināja Opel mar
kas auto.

Sava projekta īstenošanai mēs nopirkām 
zemesgabalu. Pirms dažiem gadiem es 
mēdzu jokot, ka tā mēs tiksim arī līdz Opel 
muzejam, tagad es domāju, ka tas jau ir 
pilnīgi iespējams. Varbūt tas netiks no
saukts par muzeju, bet pavisam noteikti tas 
būs salons ar trīsdesmit eksponētām mašī
nām un līdzās serviss, kur notiks visi darbi: 
mašīnu montāža, restaurācija un apkope. 
Pašlaik manā kolekcijā, ieskaitot ”negata
vos” eksemplārus, ir 10 mašīnas. Vecākais 
no tiem – Opel Kapitan, 1962. gada izlai

duma modelis. Tas ir labākais manas ko
lekcijas eksponāts. Man palaimējās iegūt 
šo mašīnu jau pēc restaurācijas un par sa
līdzinoši zemu cenu. Protams, ar šo mašī
nu es lepojos visvairāk. Bet man ir vēl viena 
īpaša mašīna – tā ir 1988. gada izlaiduma 
Opel Corsa. Tā neskaitās retro automašīna, 
tas ir sporta auto, kas ar ļoti labiem panā
kumiem ir piedalījies standarta klases auto
sacīkstēs. Pašlaik veidoju bukletu ”Seši gadi 
Latvijas trasēs”, kurā Opel Corsa būs gal
venais varonis, un plānoju šo bukletu izdot 
1000 eksemplāru tirāžā. Jo tieši ar šo ma
šīnu viss sākās!

Ar AB.LV es sadarbojos vairāk nekā desmit 
gadus. Mūsu attiecības vienmēr bijušas 
veiksmīgas, viss bijis skaidri un saprota
mi: ”Nāc, ņem un dari!” Es ceru, ka nākot
nē AB.LV atbalstīs arī manu Opel projektu. 
Sapņoju, ka mans vaļasprieks – Opel mar
kas mašīnas – kļūs par manas dzīves gal
veno lietu. n

Privātā kolekcija
AB.CLiENTs&ParTNErs
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vīns ir labāks – jaunais vai vecais, intere
santa ir viedokļu apmaiņa pie muskatvīna 
glāzes. Muskatvīna pievilcība ir harmonijā 
starp smaržas buķeti un tā garšu. Pirmo pa
tīkamo iespaidu, ko sniedz oža, apstiprina 
garšas izjūta. Baltā un rozā muskata garša 
izceļas ar augstu cukura līmeni. Šo mus
katvīnu labākajos paraugos ir ne mazāk kā 
26–28% cukura. Tomēr šī vīna izcilās īpa
šības nevar izskaidrot tikai ar tā saldumu. 
Tajā visas garšas nianses ir tādā līdzsvarā, 
ka neviena no tām nav uztverama atseviš
ķi. Tādus vīnus sauc par harmoniskiem. To 
garšu parasti apzīmē ar terminiem ”samtai
na”, ”eļļaina”, un to nosaka gan tās vielas, 
kas uzkrājas vīnogās augsnes un klima
ta apstākļu ietekmē, gan arī tās, kas veido
jas rūgšanas un uzglabāšanas procesā. Kad 
šādu vīnu ielej glāzē un paskalina pa sieni
ņām, tas atstāj tieši tādas pēdas kā visdār
gākais konjaks.

Vīna izvēle atkarīga gan no situācijas, gan 
ēdiena un garastāvokļa. Turklāt pareiza vīna 
izvēle uzlabo uzkodu un kopīgo garšas bu
ķeti, toties nepareiza izvēle var sabojāt arī 
izcila vīna un labi pagatavota ēdiena garšu. 
Mans personīgais viedoklis: tagad ir daudz 
vīnu no dažādām valstīm – no Argentīnas, 
Austrālijas, Čīles, Jaunzēlandes. Tie nav slik
tāki par franču, itāļu un spāņu vīniem. Cita 
lieta, ka Argentīnas, Austrālijas un Čīles vīni 
lielākoties ir jaunie vīni. Lai kļūtu par īstu 
vīnu pazinēju, nepieciešams ļoti ilgs laiks, jo  
tas ir milzīgs informācijas daudzums, tur
klāt nemēdz būt pilnīgi vienādu vienas šķir
nes vīnu, un vīnu skaits ir milzīgs. Neesmu 
vīnzinis un nekad neesmu vēlējies par tādu 
kļūt, mani pat ļoti apmierina vienkāršā Aiz
kraukles bankas partnera loma, tomēr man 
ir noteiktas zināšanas un izjūta, un es cen
šos ne tikai vienkārši papildināt savu ko
lekciju, bet ar katru gadu veidot to arvien 
bagātāku un labāku.

Moldovas vīndaru tradīciju saknes snie
dzas tālā pagātnē. Izrakumos atrastās amfo
ras liecina, ka starp vietējiem iedzīvotājiem 
un grieķu kolonistiem notika rosīga vīnu 
tirdzniecība. Vīnogu kultūras audzēšanas 
sākumlaiku noteikt nav izdevies, bet ir zi
nāms, ka līdz ar romiešu iebrukumu šajās 
teritorijās vīnogu audzēšana un vīna darī
šana kļuvusi plaši izplatīta. Romieši, pazī
dami vīnogu audzēšanas kultūru, novērtēja 
reģiona augsnes un klimata labvēlīgos ap
stākļus. Romiešu kundzības laiks iespaido
jis ne tikai agrokultūras paņēmienus, bet arī 
vīna darīšanas procesus un terminolo ģiju, 
ko joprojām lieto mūsu tautā. 

Kopš 12. gadsimta sākuma, kad uz Romas 
impērijas drupām dzima jaunas kņazistes 
Valahija un Moldāvija, vīna darīšana ieguva 
nozīmīgu vietu valsts ekonomikā. Sākot ar 
14. gadsimtu, vīns kļūst par eksporta preci, 
galvenokārt uz Maskavas valsti un Poliju.

Neņemot vērā trīs gadsimtus ilgušo 
mongoļu jūgu, Moldāvija šajā periodā (no 
15. līdz 18. gadsimtam) turpināja ekspor
tēt vīnus uz Ukrainu un Mazkrievijas kņa
zistēm. Moldāvijas vīnu, īpaši sarkano, 
lietotāji bija Krievijas klosteri un baznīcas, 
kuri iepirka tos baznīcas rituāliem un cere
monijām. Maskavas Novodevičjes kloste
ris joprojām ir Moldovas vīnu pastāvīgais 
pasūtītājs. 19. gad simtā vīna eksports no 
Moldāvijas uz Krieviju bija jau regulārs. 

Vīns ienāca feodālās Moldāvijas sadzīvē uz 
palikšanu. Bet valdnieku un bajāru pilīs iz
veidojās īpatnējs vīna kults un sarežģīts gal
ma dzīru rituāls. Lai nodrošinātu valdnieka 
galmu ar vīnu, bija vajadzīgi lieli vīna lau
ki, labi izveidota vīnu darīšana un pagra
bu saimniecība. Par to rūpējās vesels galma 
štats, kas tiek pieminēts hronikās. Valdnie
kam vairāk pietuvinātie galminieki – pirmais 
vīna lējējs un citi, kuriem bija tieša pieeja 
valdnieka galdam, – uzraudzīja vīna lau
kus un vīna darītavas un veica to ļoti centīgi, 
jo pirmais vīna lējējs pasniedza vīna kau
su pašam valdniekam, un par sliktas kvalitā
tes vīnu viņš atbildēja ar savu galvu burtiskā 
nozīmē. Viduslaiku Moldāvijā tas bija diez
gan populāri.

1812. gadā Moldāvija tika iekļauta Krievi
jas impērijā ar jau attīstītu vīnogu audzē
šanu un vīna darīšanu. Vīnam radās plašs 
pieprasījums visos neaptveramajos Krievijas 
plašumos. Ja 1837. gadā kopējā vīna lau
ku platība bija 13 000 desetīnu un tika sa

ražots miljons vīna spaiņu, tad 1900. gadā 
jau bija attiecīgi 74 000 desetīnu un 15 
miljoni spaiņu, no tiem 10 miljoni tika eks
portēti, tostarp uz Franciju, kurai vīnogulāju 
bojāejas dēļ trūka vīna. Tajā laikā Moldāvi
ja ieņēma pirmo vietu vīna ražošanā Krievijā 
(50% no visiem ražotajiem vīniem).

Sākot no pagājušā gadsimta 50. gadiem, 
vīna darīšana Moldāvijā kļuva organizē
ta. Tās attīstību noteica Padomju Savienī
bas pieaugošās vajadzības.  Tika uzcelts 
simtiem vīnogu pārstrādes un vīna darīša
nas rūpnīcu. Tika apgūtas jaunas Heresa, 
Madeiras, Kagora, Portvīna ražošanas teh
noloģijas. Tā kā pieprasījums pēc augstas 
kvalitātes vīna bija milzīgs, tika uzceltas di
vas lielas marķēto vīnu rūpnīcas – "Krikova" 
un "Mazie Milešti". Vīnu izturēšanai domā
tie pagrabi tika izvietoti pamestās gliemež
vāku ieguves šahtās un ir lielākie visā Eiropā 
– tās ir veselas pazemes pilsētas, kurās ielas 
nosauktas slavenu Moldovas vīnu vārdos – 
"Aligote", "Kabernē", "Fetjaska". "Mazo Mi
leštu" pag rabos padomju varas gados tika 
savesti labākie vīni no visiem Moldāvijas re
ģioniem (mikrozonām). Tā veidojās ”Mold
vinproma” marķēto un kolekciju vīnu fonds, 
kas bija lielākais vīnu ražošanas resors. Vi
sus cienījamos viesus, partijas bosus, ak
tierus un kosmonautus moldāvi ielūdza 
apmeklēt savus vīna pagrabus, par ko lieci
na ieraksti viesu grāmatā. n

Moldova tradicionāli tiek uzskatīta par vīnu zemi. Kādreiz vairākumam ģimeņu 
mājās bija pašu gatavots vīns. Tā tas vienmēr bijis arī manās mājās. Mēs dzīvojām 
privātmājā, un mums bija liels un dziļš pagrabs, būvēts vēl tajos laikos, kad Moldo-
va bija Rumānijas sastāvdaļa. Vecāki katru rudeni gatavoja vīnu, tādēļ šo procesu 
labi pārzinu jau kopš bērnības – es pats tajā aktīvi piedalījos.

Ar kolekcionēšanu sāku nodarboties sa
mērā nesen, un to veicināja mans bizness. 
Par maniem klientiem kļuva lielākie Moldo
vas, Rumānijas un Bulgārijas vīna darītāji, 
kā arī daži ievērojami alkohola importētāji 
no Krievijas. Katram vīndarim ir sava kolek
cija, tiesa gan, šīs kolekcijas netiek mērītas 
pudelēs, bet dekalitros. Un man radās ie
spēja pieskarties šiem dārgumiem. Runā
jot par manas kolekcijas glabāšanas vietu 
– tas ir atsevišķs stāsts. Moldovā ir slaveni 
un plaši pazīstami vīna pagrabi. Bet divi no 
tiem – ”Krikovas pagrabi” un ”Mazie Mi
lešti” – ir visiem zināmi. Uz turieni ved tū
ristus un delegācijas, jo tie ir valsts īpašums. 
Pastāv arī trešā vieta, par kuru zina nedau
dzi, turp mūsu vadība reizēm ved pašus 
svarīgākos viesus, un tā ir privātīpašums. Tā 
ir ”Branešti” – unikāla dabas veidota šūn
akmens glabātava, kas platības ziņā pārspēj 
abas pirmās. Tā ir vesela pazemes pilsē
ta, kurā atrodas glabātavas, privātkolekcijas 
(arī mana), degustāciju zāle, kā arī vīnu ap
strādes un pildīšanas līnijas.

Kelina Koržana vīnu 
kolekcija

Kelins Koržans, Kišiņeva, Moldova

Pazemes tuneļi ir 2 līdz 25–30 metru aug
sti un tik plati, ka tajos brīvi var iebraukt au
tofurgons, to kopējais garums ir apmēram 
240 kilometri. Tie atrodas dziļi pazemē, un 
tajos ir pastāvīga temperatūra, kas atka
rībā no tuneļa līmeņa svārstās no +8 līdz 
+13 grādiem. Šeit var degustēt līdz 180 
dažādu vīna šķirņu, starp citu, arī dažiem 
bankas darbiniekiem paveicies tur pabūt. 
Mana kolekcija lielākoties sastāv no moldā
vu, spāņu un franču vīniem. Tajā ir apmē
ram 150 pudeles, kuru vecums sniedzas no 
10 līdz 40 gadiem. Galvenokārt tie ir sar
kanie un deserta vīni ”Muskat 1976”, ”Ma
deira 1979” no Spānijas, ”Marsala 1972”, 
”Negru de Purkar 1980”, ”Roshu de Purkar 
1986”, ”Rochu de Purkar 1981”, ”Auriu 
1978”, ”Portvīns”, ”Bordo 1976”, ”Sarka
nais burgundietis 1985”.

Mans mīļākais vīns ir deserta  ”Muskat 
1976”. Tam ir zeltaina krāsa un nepārspē
jama garša. Baltais muskatvīns mēdz būt 
no zeltainas līdz vidēji stipras tējas krāsā; 
vīnam paliekot vecākam, krāsa kļūst tum
šāka. Vairākums patērētāju augstu vērtē 
jauno muskatvīnu, kas nav vecāks par trim 
gadiem, ar spilgti izteiktu muskata gar
šu. Bet ir tādi, kas priekšroku dod izturē
tiem muskatvīniem, kuriem muskata tonis 
ir vairāk vai mazāk izlīdzinājies. Protams, 
nav jēgas strīdēties par to, kāds muskat

AB.CLiENTs&ParTNErs
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Viss sākās ar pirmo bruņrupuci, ko ierau
dzīju Vidusjūrā. Uztvēru to kā veiksmes 
zīmi un nopirku atmiņai suvenīru – bruņ
rupucīti.

Manā kolekcijā dzīvu eksponātu nav. Visas 
dzīves garumā manās mājās allaž ir kāds 
dzīvojis: gan kāmītis, gan neskaitāmi viļņ
papagaiļi, gan ezīši... Kādus tik dzīvniekus 
nestiepu uz mājām… Ar bruņrupučiem gan 
neveicās. Kopš zaudēju savu mīluli bruņ
rupucīti, atļaujos tos pētīt tikai zooveikalu 
vitrīnās. Ir vēl kāds nopietns iemesls: bruņ
rupucis nav sociāla būtne, viņam jādzīvo 
brīvībā.

Protams, kolekcijas veidošanās saistīta ar 
ceļojumiem. Esmu apceļojis daudzas val
stis, bet vēl vairāk ir to valstu, kurās nees
mu bijis. Problēma ir tajā apstāklī, ka šajās 
valstīs nav jūras, bet man tas ir obligāts no
sacījums, izvēloties ceļojumu. Tādēļ iznāk 
vairākkārt apmeklēt vienas un tās pašas ze
mes. Labi, ka vismaz okeāni mums ir tikai 
pieci, esmu pabijis visos piecos. Bruņrupu
čus es un mani tuvākie draugi esam veduši 
no dažādām vietām. Ir bruņrupuči no Ēģip
tes, Maldivu salām, Kanāriju salām, Ameri
kas, Galapagu salām, Filipīnām, Austrālijas, 
Fidži, Austrijas, Francijas, Ukrainas un pat 
no Latvijas. Kolekcija ir izaugusi līdz tādiem 

apmēriem, ka šobrīd katrs jauns bruņru
pucis – jo mazāks, jo vērtīgāks. Lai gan da
žiem lieliem vieta vēl atradīsies.

Es nevaru savas kolekcijas bruņrupučus sa
dalīt īpašajos, mīļajos un man vienaldzī
gajos. Katrs no tiem atgādina par kādu 
piedzīvotu notikumu vai par vietu, kurā 
esmu bijis, vai arī ir saistīts ar man tuviem 
cilvēkiem.

Atklāti sakot, neuzskatu sevi ne par pie
redzējušu kolekcionāru, ne arī par krājē
ju amatieri. Es maz zinu par bruņrupučiem. 
Man diemžēl nepietiek laika, lai pētītu šos 
brīnišķīgos dzīvniekus. Mani bruņrupu
či ir būtiski atbalsta punkti manās atmiņās, 
vienalga, vai tie ir skaisti vai nē, nopietni 
vai smieklīgi, gatavoti no koka, akmens vai 
dzintara, vai tie ir primitīvi aborigēnu dari
nājumi vai arī no Swarovski kolekcijas. Ap
mēram 100 atbalsta punktu manā atmiņā. 
Atcerieties, es runāju par sklerozi?

Man te uzdeva provokatīvu jautājumu: vai 
es esot ēdis bruņrupuču zupu. Atbildu: nē, 
neesmu ēdis. Un ar grūtībām spēju iedo
māties kaut vienu no sev tuviem cilvēkiem, 
kurš spētu to izdarīt. Kāds mans paziņa bie
ži joko, ka haizivis neēdot advokātus – so
lidaritātes vārdā. Kad tu esi iemīlējis jūru, 

kad tu, gadu no gada nirstot ierastajās vie
tās, ”sejā” pazīsti vairākumu zemūdens ie
mītnieku, tu kļūsti šai pasaulei piederīgs. 
Piederīgs citai, mierīgai un brīnumu pilnai 
pasaulei. Tajā ir savi fizikas un uzvedības li
kumi. Un mēs tāpat kā haizivis neēdam 
sev līdzīgos. Bruņrupuči, šie it kā neveik
lie reptiļi, dzīvojuši jau pirms 200 miljoniem 
gadu, viņu senči redzējuši dinozaurus, bet 
viņi paši nav īpaši mainījušies. Viņi dzīvojuši 
uz šīs planētas jau pirms cilvēka, bet pašlaik 
vairākas to sugas ir uz izmiršanas robe
žas, un tikšanās ar tiem uzskatāma par lie
lu veiksmi. Droši vien visiem ir zināms stāsts 
par vienīgo dzīvu palikušo savas sugas pār
stāvi Vientuļo Džordžu (Lonesome George) 
no Galapagu salām. Bet ūdenī viņi ir skais
ti, lepni un graciozi. Kāda gan var būt runa 
par zupu!…

Sergejs Bolmasovs, advokāts, Maskava, Krievija

Sergejs Bolmasovs. 
Pati ”nesteidzīgākā” 
kolekcija

P.S. Starp citu, fotogrāfijā sarkanajā cepurītē – 
bruņrupucis no Ziemassvētku tirdziņa Doma 
laukumā Rīgā 2008. gada decembrī. n

Mana dzīve cieši saistīta ar jūru, ar zemūdens pasauli. Aizraušanās 
ar bruņrupuču kolekcionēšanu sākās jau sen, pirms vairāk nekā 

desmit gadiem. Bruņrupucis ir gudrības iemiesojums.
Bet tik ļoti gribas būt gudram, dzīvojot ilgi, turklāt dzīvot ilgi, 

saglabājot gudrību un vienlaikus nesirgstot ar sklerozi…

Dzīve dāvā mums tikšanās ar cilvēkiem at
bilstoši tam, cik tīri ir mūsu nodomi. Atklāti 
sakot, man nekad nav bijis kāda īpaša plā
na vai nodoma, par tādu aizraušanos es pat 
nedomāju. Vienkārši man vienmēr ir veicies 
satikt interesantus cilvēkus, un reiz, pārlū
kojot mājas fotogrāfiju kolekciju, es sapratu, 
ar ko lepojos pa īstam. Ar to, ka man bijis 
gods satikt un iepazīt tik īpašus cilvēkus.

No otras puses, manu aizraušanos grūti 
pieskaitīt materiālām lietām. Tās pamatvēr
tība – mani iespaidi un atmiņas. Pēc katras 
jaunas tikšanās paliek emocijas, un katra 
tikšanās liek aizdomāties par to, cik gan īsa 
un pārejoša ir mūsu dzīve un cik daudz jā
paveic, lai tajā atstātu savas pēdas.

Pirmā tikšanās, kura man bija ļoti svarīga, 
bija iepazīšanās ar Ričardu Brensonu, vis
veiksmīgāko, izaicinošāko mūsu laika uz
ņēmēju. Tomēr par tikšanos, kas uz mani 
atstājusi neaizmirstamu iespaidu un kas ļoti 
izteikti mainīja manus uzskatus, kļuva iepa
zīšanās ar Krievijas Federācijas varoni Igo
ru Zadorožniju. Viņam piemīt ļoti spēcīgs 
raksturs, ne ar ko nesalīdzināma vīrišķība, 
satriecošs dzīvesprieks un dzīves mīlestī
ba. Bet viņa liktenis ir bijis sarežģīts un pat 
dramatisks. Kaujas uzdevuma izpildes lai
kā viņam vairākas reizes pie skaidras ap
ziņas nācās pārdzīvot aiziešanu no dzīves 
un tomēr izdzīvot, viņš zaudēja abas kā
jas un vienu roku. Viņš ir īsts virsnieks, pēc 
tik smagiem pārdzīvojumiem viņš vēl vai
rākus gadus palika ierindā un pat uzvarēja 
maratona sacensībās invalīdiem ratiņkrēs
lā Ņujorkā.

Vēl viens mans paziņa – Didjē Bedārs – 
ir patiesi unikāls cilvēks, kaujas māks
lu meistars. Starp citu, es pats esmu Ving 
Čun viencīņas starptautiskās nozīmes ins
truktors. Didjē strādāja pie kaujas skatu 
veidošanas filmai ”Borna identifikācija”. Sa
triecošs cilvēks: vienkāršs, atvērts, atklāts, 
ar savu pozitīvo enerģiju spēj aizraut visus 
apkārtējos. Jāatzīst, ka visi ievērojamie cil

vēki, kurus esmu iepazinis, ir vienkārši cil
vēki bez lieka patosa.

Man nepietiek ar vienreizēju iepazīšanos, 
tāpēc cenšos uzturēt kontaktus ar katru no 
šiem cilvēkiem. Tas sakāms arī par Muha
medu Junusu, Nobela prēmijas laureātu, 
ekonomikas profesoru, ievērojamu baņ
ķieri un filantropu, un arī par daudziem ci
tiem. Mūsu attiecības pāraugušas ciešos 
kontaktos, mēs uzturam sakarus, mums ir 
interesanti uzzināt otra viedokli dažādos 
jautājumos. 

Savu aizraušanos es iesākumā nesaucu par 
kolekciju, tāds apzīmējums parādījās kriet
ni vēlāk. Būtībā šī aizraušanās man palīdz 
iegūt jaunus draugus. Vispirms man rodas 
vēlēšanās iepazīties ar kādu noteiktu cil
vēku. Tā notika ar arī modes mākslinieku 
Iļju Šijanu. Es redzēju Fashion TV viņa dar
bu skati, un man radās vēlēšanās iepazīties 
ar cilvēku, kas to visu izdomājis. Tagad mēs 
esam draugi, apsveicam viens otru svētkos, 
mums ir bijuši un būs jauni kopīgi rado
šie projekti, bet iesākumā – es atkārtošos – 
man vienkārši gribējās satikt šo cilvēku.

Katrai jaunai tikšanās reizei es patiešām ga
tavojos, bet ne jau no informācijas iegū
šanas aspekta. Parasti ar šādiem cilvēkiem 
satikties ir ļoti grūti, viņi allaž ir ļoti aiz
ņemti, tādēļ pats grūtākais ir norunāt tik
šanos. Nenovērtējamu palīdzību šajā lietā 
sniedz mans palīgs, kurš velta lielas pūles, 
lai manas tikšanās notiktu, bet pēc tam viss 
risinās jau pats no sevis, vienkārši jābūt pa
tiesam.

Manā kolekcijā, protams, ir arī biznesa cil
vēki, un tādu ir ļoti daudz. Tomēr piekrītu 
uzskatam, ka šajā gadījumā nevajag jaukt 
biznesu un aizraušanos. Un nedrīkst da
līt cilvēkus pēc viņu profesionālās piederī
bas, ir jāciena metodes, ar kurām katrs no 
viņiem cenšas sasniegt savus mērķus un se
kot savai sūtībai. n

Igora Tunika tikšanās
Mana aizraušanās, kuru var nosaukt arī par kolekciju, – iepazīšanās un tikšanās ar 
slaveniem, ievērojamiem mūsu planētas cilvēkiem.

AB.CLiENTs&ParTNErs

No augšas uz leju:
Muhameds Junuss (pa labi) – baņķieris, Nobela prēmijas laureāts
Ričards Brensons – Virgin Group dibinātājs un īpašnieks
Igors Zadorožnijs – Krievijas Federācijas varonis
Iļja Šijans – pazīstams modes mākslinieks
Ichaks Adizess – viens no vadošajiem menedžmenta ekspertiem 
pasaulē, Adizesa institūta dibinātājs

Igors Tuniks (no kreisās), Kijeva, Ukraina
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Skaidrojošajā vārdnīcā ”labdarība” de
finēta kā labprātīga, nesavtīga palīdzī
ba cilvēkiem. Ko tev personīgi nozīmē 
labdarība?

Labdarība – tā ir laika un naudas līdzekļu 
bezatlīdzības ziedošana sabiedrības labā, 
palīdzībai konkrētiem cilvēkiem vai labdarī
bas organizācijām, kuru labās idejas tu at
balsti.

Studiju gados lasot par biznesa organizē
šanas pamatiem, parasti ielūkojos rietumu 
biznesa guru grāmatu pēdējās nodaļās, ku
rās autori apgalvoja, ka labdarība vai mece
nātisms ir labi nostādītas biznesa mašīnas 
neatņemama daļa.

Toreiz es par to īpaši neaizdomājos, bet lai
ka gaitā nonācu pie pārliecības, ka bizness 
tikai peļņas dēļ nav pilnvērtīgs. Savs bizness 
iegūst īstu jēgu un dod gandarījumu tad, 
ja iespējams dalīties nopelnītajā un novir
zīt naudas enerģiju tur, kur pats uzskati par 
nepieciešamu: palīdzēt bērniem, veicināt 
sportu, kultūras projektus, atbalstīt visai sa
biedrībai nozīmīgus objektus.

Turklāt mērķtiecīgi izplānoti labdarī
bas projekti neapšaubāmi dod daudz 
labā kus rezultātus. Tieši tādēļ mēs ar 
otru ”Aiz kraukles bankas” līdzīpašnieku          
Ernestu Berni nonācām pie kopīga lēmu
ma izveidot AB.LV korporatīvo labdarības 
fondu, kura darbības pamatā ir dažādu 
labdarības programmu izstrāde saistībā ar 
mūsu mērķiem un prioritātēm.

LABIE darbi

kolekcija

oļegs Fiļs
aB.Lv līdzīpašnieks, dCeO

Bankas valdes 
priekšsēdētāja vietnieks
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Latvijas 
lepnums
Jau piekto gadu ”Aizkraukles banka” 
atbalsta labdarības akciju, kurā tiek piešķirts 
tituls ”Latvijas lepnums”. 
Ikvienā Latvijas vietā dzīvo un strādā 
cilvēki, kuri palīdz kļūt labākām citu 
cilvēku dzīvēm, atrodas līdzās, kad tas 
ir tik nepieciešams, palīdz, uztur cerību, 
dažreiz atdodot pēdējo, kas viņiem pieder… 
Neprasot un nedomājot par materiāliem 
labumiem, viņi vienkārši dara labu, izrādot 
vislielāko cēlsirdību un drosmi. Akcija 
”Latvijas lepnums” ir iecerēta, lai atrastu 
šos sirsnīgos, pašaizliedzīgos un nesavtīgos 
cilvēkus. Laikraksts ”Diena”, telekanāls TV3 
un portāls ”draugiem.lv” ar savas auditorijas 
starpniecību uzzina viņu vārdus un pastāsta 
par viņu labajiem darbiem visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. 
2008. gadā šos gaišākos Latvijas cilvēkus 
apsveica Valsts prezidents Valdis Zatlers. n 

Labdarība
Bankas labdarības fonds
Labdarības fonds ”AB.LV Fonds” finansiā
li atbalsta sabiedrībai nozīmīgus labdarības 
projektus. Galveno uzmanību fonds pievērš 
laikmetīgajai mākslai, bērniem un jaunie
šiem, pilsētvides un pilsoniskās sabiedrības 
attīstībai un izglītības pilnveidošanai. Lai iz
vēlētos īstenojamos labdarības projektus, 
fonds bankas iekšējā korporatīvajā portā
lā veic aptauju, kurā piedalās visi AB.LV dar
binieki.

2008. gadā fonds realizēja šādus 
labdarības projektus:
 laikmetīgās mākslas programmu AB.LV;
 grantu programmu ”Laikmetīgās   
 mākslas izstādes 2007.–2009. g.”;
 grantu programmu ”Bērniem un 
 ģimenei draudzīgi projekti”;
 grantu programmu ”Jauniešu ideju 
 darbnīca”;
 programmu ”Rotaļlaukumi
 mazajiem rīdziniekiem”;
 grantu programmu ”Atbalsts labdarības
 organizāciju ziedojumu piesaistes
 projektiem”;
 sadarbības programmu ”Atbalsts 
 nevalstisko organizāciju neaizskaramo
 kapitālu un rezerves fondu veidošanai”;
 programmu ”Atbalsts nevalstisko 
 organizāciju pieredzes apmaiņas 
 braucieniem un to iespēju
 paplašināšanai”. n

Koncerti, 
viesizrādes
 “Positivus AB Festival“
2008. gadā banka jau otro reizi sniedza
atbalstu lielākajam mūzikas festivālam Latvi
jā ”POSITIVUS AB FESTIVAL”. Festivāls notika 
18. un 19. jūlijā Salacgrīvā. Divas dienas uz 
vairākām skatuvēm uzstājās tādas pazīsta
mas ārzemju grupas kā Fatboy Slim, Manic 
Street Preachers, Travis, British Sea Power, 
I’m From Barcelona. Festivālā piedalījās arī 
citi pazīstami izpildītāji, piemēram,Timo 
Maas, Iļģi, Mitsoura, Gorbachov, Gustavo,
Mofo, My Federation, Inokentijs Mārpls, 
Pienvedēja Piedzīvojumi, Mona De Bo, 
Craft B, Jānis Krauklis, Bogdan Taran,
Dj Sun, Astro’n’out, The Briefing, Satellites 
LV, Mild, Livingstons, Voiceks Voiska, Land, 
Živile.

AB.suPPORt
atbalsta misija

Šī gada pārskata vadmotīvs ir kolekcio
nēšana un kolekcijas. AB.LV labo darbu 
kolekcija ar katru gadu pieaug. Par kuru 
bankas labdarības projektu tev paliku
šas īpašas atmiņas un kāpēc?

Ir grūti izcelt vienu projektu, jo katrs no 
tiem sniedz pozitīvas emocijas un dod reā
lu labumu sabiedrībai. Tomēr noteikti visvē
rienīgākais un Latvijā visplašāk zināmais ir 
”Latvijas lepnums”. Šā projekta mērķis – at
rast cilvēkus, ar kuru rīcību var lepoties visa 
Latvija, un svinīgā atmosfērā publiski paust 
mūsu atzinību un pateicību viņiem. Jau vai
rākus gadus es pats personīgi līdzdarbo
jos projekta žūrijā, kura izvērtē šos cilvēkus, 
un katru reizi es nebeidzu brīnīties par to, 
kādi mums Latvijā ir cilvēki – Cilvēki ar lie
lo burtu!

Vai bankai ir kādas labdarības priori
tātes? Ir zināms, ka AB.LV ievērojamus 
naudas līdzekļus ziedo bērniem. 
Vai tas ir saistīts ar bankas īpašnieku 
personīgajām prioritātēm?

Iespējams, nebūšu oriģināls, sacīdams, ka 
mūsu bērni ir mūsu nākotne, tomēr tas ir 

neapšaubāms fakts, ar kuru nevar nerēķi
nāties.

Jau vairākus gadus bankas prioritāte lab
darības jomā ir tie projekti, kas saistīti ar 
bērniem un jaunatni, jo ieguldījums bērnu 
izglītībā un attīstībā ir nenovērtējams iegul
dījums kulturālas un garīgi bagātas sabied
rības radīšanā Latvijā.

Īss, bet nebūt ne vienkāršs jautājums: 
kādēļ, tavuprāt, cilvēki nodarbojas ar 
labdarību? 

Tie, kuriem ir svarīgi, kādā sabiedrībā mēs 
dzīvojam, labdarību uzskata par vienu no 
svarīgākajām dzīves sastāvdaļām.
Palīdzības sniegšana tiem, kam tā visvairāk 
vajadzīga, – lūk, iemesls, kādēļ es nodar
bojos ar labdarību.

Biznesa pasaules bagātākie cilvēki lab
darības mērķiem ziedo milzīgus līdzek
ļus. Vai viņu vidū ir cilvēki, kurus tu 
uzskati par piemēru?

Es domāju, ka ziedojuma lielumam nav no
zīmes. Jebkura cilvēka vēlme palīdzēt tam, 

kurš nonācis grūtā situācijā, ir tikai apsvei
cama un uzskatāma par sekošanas cienīgu 
piemēru – nav no svara, vai jūs dodat žē
lastības dāvanu ubagam vai dāvināt pilsētai 
rotaļu laukumu. Man prieks par to, ka pa
saulē nevalda vienaldzība un grūtā brīdī cil
vēki cits citam palīdz.

Atgriežoties pie kolekcionēšanas: vai 
tev ir kāda privāta kolekcija?
Vai varbūt saistībā ar kolekcionēšanu 
radušies kādi plāni? 

Man nav atsevišķas privātas kolekcijas, bet 
mana lielākā aizraušanās ir man piederošās 
Nurmuižas atjaunošana. Tā būvēta16. gad
simta beigās un ir valsts nozīmes arhitek
tūras piemineklis. Tur ir gan arheoloģiski 
atradumi, gan senās arhitektūras saudzīga 
atjaunošana un interjeru radīšana pa gaba
liņam vien, faktiski no jauna, un, protams, 
milzums noslēpumu un mīklu – grūti iedo
māties vērienīgāku kolekciju. n

Akcijas ”Latvijas lepnums” 2008. gada laureātu apbalvošana.

LABIE darbi
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Laikmetīgās 
mākslas muzeja 
kolekcijas 
izveidošana
Jau ceturto gadu turpinās 
AB.LV un LR Kultūras ministri-
jas sadarbība Latvijas kultūras 
dzīvē īpaši nozīmīga projekta – 
Laikmetīgās mākslas muzeja – 
izveidošanā. 

Saskaņā ar 2005. gada 23. septembrī pa
rakstīto līgumu 10 gadu laikā ”Aizkraukles 
banka” ziedo vienu miljonu latu talantīgu 
Latvijas jauno mākslinieku gleznu, kā arī 
Lietuvas un Igaunijas mākslinieku darbu 
iegādei muzejam. Lēmums atbalstīt muzeja 
izveidošanu atbilst AB.LV korporatīvajām 
vērtībām un tēlam, liecina par bankas 
ilgtermiņa mērķiem un atbildību savas 
valsts priekšā. Šāds projekts un sadarbība 
ir spilgts piemērs tam, kā privātais sektors, 
valsts un sabiedrība var apvienot spēkus un 
virzīt tos uz cēlu mērķi – Latvijas kultūras 
attīstību un mūsu valsts mūsdienīgās 
mākslas cienīgu reprezentēšanu ārzemēs.

Ar mākslas darbu atlasi kolekcijai nodar
bojas LR Kultūras ministrijas apstiprināta 
starptautiska ekspertu komisija, kuras 
sastāvā ir arī AB.LV valdes priekšsēdētājs 
Ernests Bernis. Vienlaikus ar kolekcijas 
izveidi notiek arī muzeja ēkas celtniecība 
Rīgas ostas rajonā Andrejsalā. Tiek 
plānots muzeja vajadzībām pārbūvēt veco 
termoelektrostaciju, kas atrodas Rīgas 
ostas teritorijā, un papildināt to ar vairākām 
mūsdienīgām piebūvēm. Pēc Rīgas pilsētas 
galvenā arhitekta Jāņa Dripes teiktā, ”vecā 
TEC ēka kā kukainis dzintarā tiks iekausēta 
mūsdienu arhitektūrā”.

un meklētu risinājumus. Sadarbības 
līgums starp Rīgas Juridisko augstskolu un 
”Aizkraukles banku” parakstīts 2008. gada 
oktobrī. n

Sports
AB.LV ziedojusi 103 000 latu 
handbola attīstībai Latvijā 

2008. gadā ”Aizkraukles banka” parakstīja 
sadarbības līgumu ar Latvijas Handbola fe
derāciju, un saskaņā ar šo līgumu handbola 
attīstībai 2008. gadā tika sniegts atbalsts 
103 000 latu apmērā. Šis bija jau astotais 
bankas un federācijas sadarbības gads, un 
šī bija vislielākā finansējuma summa visā 
sadarbības laikā. Nauda paredzēta Latvijas 
handbola vīriešu izlases sagatavošanai 
2010. gada Eiropas čempionāta kvalifikāci
jas turnīram, jauniešu un junioru handbola 
attīstībai, kā arī AB.LV Latvijas kausa izcīņas 
handbolā rīkošanai. ”Aizkraukles banka” ir 
piešķīrusi arī papildu finansējumu handbola 
kluba ”ASK” un jauniešu handbola koman
das ”ASK/Jaunsargs” atbalstam. n

No augšas uz leju:
Miervaldis Polis, ”Dog portrait”, 1973. g.

Barbara Gaile, ”Excited from Hapiness”, 2005. g. 
Aija Zariņa, ”Eiropas nolaupīšana Nr. 1”, 1988. g.

Andress Tolts, ”Laulupidu/Song Festival”, 1967. g.
Juris Boiko, ”Sounds I”, 2001. g.

 Grupa БИ-2 un Latvijas 
Nacionālais simfoniskais 
orķestris 
Banka jau vairākkārt ir atbalstījusi koncer
tus, ko Latvijā sniedz viena no Krievijas 
populārākajām rokgrupām – БИ2.
21. jūlijā Jūrmalā, koncertzālē ”Dzintari”, 
ar AB.LV atbalstu notika БИ2 un Latvijas 
Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts. 

 AB.LV – A. Čehova Maskavas 
Dailes teātra viesizrāžu ģenerāl
sponsors 
No 26. līdz 30. jūnijam Rīgā notika A. 
Če hova Maskavas Dailes teātra viesizrādes. 
Teātris uz Rīgu bija atvedis Šekspīra lugu 
”Hamlets” Jurija Butusova iestudējumā 
un Moljēra lugu ”Tartifs” Ņinas Čusovas 
iestudējumā. Izrādēs spoži darbojās tādi 
izcili aktieri kā Oļegs Tabakovs, Konstantīns 
Habenskis, Mihails Porečenkovs, Mihails 
Truhins, Marina Goluba un citi. Šīs izrādes 
kļuva par vienu no visnozīmīgākajiem un 
spilgtākajiem notikumiem teātra sezonā 
Latvijā.  

 AB.LV – Oļega Meņšikova 
teātra viesizrāžu ģenerāl
sponsors
1. un 2. oktobrī uz Dailes teātra skatuves 
uzstājās Oļega Meņšikova teātris ar lugu 
”1900. Leģenda par pianistu”. Galvenajā 
lomā – pats noslēpumainais, talantīgais, 
interesantais, neparedzamais, izcilais un tik 
dažādais Oļegs Meņšikovs. 

 Ar AB.LV atbalstu pasniegta 
Lielā mūzikas balva 
2008. gada 5. martā Latvijas Nacionālajā 
operā ar AB.LV atbalstu notika Latvijas 
akadēmiskās mūzikas dzīves prestižākās 
balvas – Lielās mūzikas balvas  – 14. pa snieg
šanas ceremonija. Pasākuma organizatore 
ir LR Kultūras ministrija. Balvas pa s niegšanas 
ceremonija un laureātu koncerts kļuva par 
vienu no spilgtākajiem Latvijas mūzikas 
dzīves notikumiem. Vienā vakarā uz operas 

teātra skatuves bija iespēja dzirdēt pašus 
izcilākos un iemīļotākos iepriekšējās sezonas 
mūzikas sacerējumus. n

Kultūra neatzīst 
robežas 
Šogad tāpat kā iepriekšējos 
gados valstīs, kurās darbojas 
mūsu bankas pārstāvniecības, 
atbalstīja vairākus Latvijas Ne-
atkarības dienai veltītus pasā-
kumus, ko organizēja Latvijas 
vēstniecības. Iepazīstināšana ar 
Latvijas kultūru bieži kalpo par 
stimulu sadarbības aizsākša-
nai uzņēmējdarbības un finan-
šu jomā.

2008. gadā AB.LV ir sniegusi atbalstu 
šādiem svētku pasākumiem:
 Staņislavska un ŅemirovičaDančenko       
Muzikālajā teātrī Мaskavā notika svēt
ku koncerts, kurā piedalījās kamerorķestris 
”Kremerata Baltica”, pianists Vestards Šim
kus, vijolniece Marta Sudraba un mecosop
rāns Baiba Berķe. 

 
 Sanktpēterburgas Starptautiskā teāt
ra festivāla ”Baltijas māja” ietvaros notika 
Latvijas Nacionālā teātra iestudētā mūzikla 
”Māsa Kerija” pirmizrāde.

 Taškentā un Astanā notika ērģelnieces 
Jevgēņijas Ļisicinas un kontrtenora Sergeja 
Jēgera koncerti. Jevgēņijas Ļisicinas vārds ir 
labi zināms vairākām klasiskās mūzikas cie
nītāju paaudzēm un asociējas ar visā pa
saulē pazīstamajām Rīgas Doma ērģelēm, 
ar kurām saistīts viss ērģelnieces radošais 
mūžs. Sergejs Jēgers ir atzīts par labāko 
kontrtenoru Baltijas valstīs. ”Uzlecoša ope
ras zvaigzne, brīnišķīgs kontrtenors” – tā 
viņu raksturo plašsaziņas līdzekļi, veltot 

dziedātājam daudzus komplimentus. 
Koncerta programmā bija iekļauti 
J. S. Baha, A. Vivaldi, Dž. Kačini, S. Franka 
un daudzu citu izcilu komponistu darbi. 

 Мinskā un vēl četrās lielākajās Baltkrie
vijas pilsētās no 2008. gada 2. oktobra 
līdz 2009. gada 30. janvārim bija apska
tāma Latvijas laikmetīgās mākslas ceļojošā 
izstāde ”Погляды 6” (”Skatījumi 6”). Izstā
dē bija iekļauti 26 glezniecības, skulptūras 
un grafikas darbi, kuru autori ir seši Latvijā 
plaši pazīstami mākslinieki Jānis Mitrēvics, 
Ieva Iltnere, Sandra Krastiņa, Inga Brūvere, 
Leonards Laganovskis un Gļebs Panteļejevs, 
kuru daiļrade ieņem izcilu vietu Latvijas 
mākslas vēsturē, turklāt viņi turpina aktīvi 
radīt jaunus darbus arī pašlaik.

 Вaku notika Latvijas Neatkarības die
nai veltīts pasākums – oficiāla pieņemša
na un Latvijas mūziķu koncerts. Pasākumu 
apmeklēja diplomātu korpusa un ministri
ju pārstāvji, uzņēmēji, kultūras un mākslas 
darbinieki, žurnālisti. n

Izglītība
AB.LV un Rīgas Juridiskās 
augstskolas sadarbība 

”Aizkraukles banka” ir atbalstījusi Rīgas 
Juridiskās augstskolas studiju programmas 
”Tiesības un finanses” izveidi. Šis ir 
vienīgais šāds studiju kurss Latvijā un viens 
no nedaudzajiem Eiropā, kas sagatavos 
augsta līmeņa speciālistus, kuri vienlīdz 
labi orientēsies gan finanšu, gan tiesību 
jomā. Rīgas Juridiskās augstskolas un AB.LV 
sadarbības ietvaros tiks veikti arī pētījumi, 
publicēti analītiski materiāli, notiks konfe
rences Baltijas valstu un Austrumeiropas 
valstu speciālistiem finanšu jomā, kā arī tiks 
organizētas diskusijas ar Latvijas valdību, 
lai analizētu finanšu jomas problēmas 

AB.suPPORt
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Lai arī Laikmetīgās mākslas muzeja ēka 
vēl nav uzcelta, tā kolekcija tiek aktīvi un 
plaši eksponēta, jo šī grandiozā projekta 
galvenais mērķis ir mūsdienīgās mākslas 
attīstības atbalsts, sabiedrības informēšana 
par mūsdienīgās mākslas norisēm Latvijā. 
Muzeja ekspozīcija regulāri piedalās dažā
dās starptautiskās izstādēs, tostarp minama 
2007. gadā veiksmīgi noritējusī izstāde 
Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē. 2008. 
gada maijā muzeja kolekcija tika eksponēta 
Briselē, Eiropas Komisijas birojā, pēc tam 
šī izstāde dažādu starptautisko projektu 
ietvaros tika izstādīta citās Eiropas valstīs, 
dodot iespēju mūsu Eiropas kaimiņiem tu
vāk iepazīt un novērtēt Latvijas mūsdienīgo 
mākslu. 

2008. gada aprīlī Maskavā pasākuma 
”Latvijas kultūras sezona Maskavā” laikā 
notika muzeja kolekcijas izstāde ”Buķete”. 

Patlaban ar AB.LV atbalstu muzeja kolekcijā 
cienījamu vietu ieņēmuši 86 mākslas darbi. 
Starp mākslas darbiem, ar kuriem kolekcija 
tika papildināta 2008. gadā, īpaši gribas 
atzīmēt 20 izcilā fotogrāfa, Lietuvas 
mūsdienu fotogrāfijas skolas dibinātāja un 
nacionālo kultūras balvu ieguvēja Antana 
Sutkus darbus. Mūsu bankas iegādāto dar
bu vidū ir reti uzņēmumi, kuros iemūžināts 
slavenais franču filozofs un literāts Žans 
Pols Sartrs. (Skat. foto lappuses apakšā.)  

Banka dažādos veidos atbalsta arī talantīgu 
Latvijas mākslinieku personālizstāžu orga
nizēšanu gan Latvijā, gan citur pasaulē. Tā 
ir iespēja jaunajiem māksliniekiem atklāt 
savu mākslu arvien plašākam cienītāju 
lokam, kā arī iespēja pierādīt dzīvē, ka īstai 
mākslai nav robežu. n

”Pateicoties mecenātiem, mums, mūsdienu 
cilvēkiem, ir iespēja baudīt pagājušo gad
simtu mākslu. Ja nebūtu Tretjakova, viņa 
mīlestības uz mākslu un īpašās uzmanības 
pret tā sauktajiem peredvižņikiem Krievijas 
mākslā, tagad nebūtu arī slavenās Tretja
kova galerijas. Mecenāts investē kultūras 
mantojumā savus personīgos līdzekļus un 
faktiski saglabā vēsturi nākamajām paau
dzēm. Tā ir cēla lieta, kas pelna mūsu laika, 
spēku un līdzekļu ieguldījumu. Mūsu banka 
lepojas ar projekta ”Latvijas Mūsdienīgās 
mākslas muzeja izveidošana” mecenāta 
statusu. Tas ir mūsu ieguldījums valsts, 
kurā mēs dzīvojam, strādājam un audzinām 
savus bērnus, kultūrā un nākotnē.”

Ernests Bernis 
AB.LV līdzīpašnieks, CEO

Bankas valdes priekšsēdētājs

AB.suPPORt

Antanas Sutkus, ”Žans Pols Sartrs Lietuvā. 
Nida”, 1965. g.
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Dāmas un kungi,

godātie Aizkraukles bankas akcionāri, klienti un sadarbības partneri!

Aizkraukles bankas 2008. gada rezultāti uzskatāmi pierāda, ka Bankas vadībai ir izdevies veiksmīgi prognozēt 

situāciju tirgū un attiecīgi mainīt Bankas darbības stratēģiju, līdz ar to ienesīguma rādītāji ir vieni no labākajiem 

banku sektorā Latvijā. 2008. gada 31. decembrī Bankas kapitāla atdeve (ROE) bija 12,15%, savukārt aktīvu 

atdeve (ROA) – 1,0%.

Jau strādājot pie 2008. gada finanšu plāna, Aizkraukles banka paredzēja ekonomikas lejupslīdi un lietoja 

piesardzības principu finanšu plāna izstrādē.

Vērtējot pagājušā gada finanšu un vispārējo sniegumu, Bankas vadība ir gandarīta par paveikto. Aizkraukles ban

kas peļņa 2008. gadā bija 10,7 miljoni latu, kas ir atzīstams rezultāts pašreizējos tirgus apstākļos.

Pagājušajā gadā pasaulē valdīja ekonomikas recesija, un Latvijas tirgus nebija izņēmums. Lai arī šāds notikumu 

pavērsiens tika prognozēts, tomēr tik strauja ekonomikas lejupslīde radīja spēcīgus satricinājumus finanšu tirgos un 

lika starptautiskām finanšu institūcijām, kā arī valstu valdībām iesaistīties situācijas stabilizēšanā.

Koncerna un Bankas vadība apzinās, ka globālā kredītu un likviditātes krīze ir ietekmējusi Koncerna un Ban

kas darbību 2008. gadā. Paredzams, ka 2009. gadā krīze ietekmēs visu uzņēmumu darbību, arī kredītiestāžu 

darbību ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Koncerna un Bankas vadība ir pilnīgi pārliecināta, ka esošā situācija 

neietekmēs Banku vairāk kā citas līdzīga darbības profila Latvijas kredītiestādes. Tādēļ Koncerna un Bankas vadība 

ir pārliecināta, ka pārskatāmā nākotnē Aizkraukles banka pilnā apmērā spēs nodrošināt saistību izpildi un realizēt 

savus aktīvus parastās komercdarbības gaitā.

Globālā ekonomiskā krīze ir cēlonis uzticības trūkumam starpbanku tirgū, bankas nelabprāt iesaistās jaunos 

darījumos, tādējādi radot pamatotas šaubas par finanšu institūciju spēju izmantot ārējos finansēšanas avotus 

līdzekļu piesaistei.

Pārskata perioda beigās divu Bankas sindicēto aizņēmumu apjoms bija 155 miljoni eiro. Sindicētie aizņēmumi tika 

saņemti 2008. gada februārī un jūlijā, refinansējot iepriekšējos aizņēmumus un samazinot to kopējo apmēru no 

215 līdz 155 miljoniem eiro.

Banka pirmo sindicēto aizņēmumu 70 miljonu eiro apmērā atbilstoši līguma nosacījumiem atmaksāja 2009. gada 

februārī, saglabājot likviditātes rādītāju virs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteiktās minimālās 

prasības. Pirms aizņēmuma atmaksas Bankas likviditātes rādītājs bija 44,41%, pēc atmaksas – 39,42%.

Banka jau 2009. gada janvārī apliecināja savu gatavību dzēst februāra aizņēmumu līgumā noteiktajā apjomā un 

termiņā, izvietojot depozītu pilnā apmērā pie sindicētā darījuma organizatora.

Līdzīgā veidā no pamatdarbības naudas plūsmas Aizkraukles banka plāno atmaksāt arī otru sindicēto aizdevumu 

85 miljonu eiro apmērā.

Nozīmīgs aizvadītā gada notikums bija pirmā Bankas subordinēto obligāciju emisija ASV dolāros un eiro ar kopējo 

nominālvērtību 20 miljoni ASV dolāru un 12,5 miljoni eiro. Obligāciju emisija tika realizēta veiksmīgi, jo saņemtie 

obligāciju iegādes pieteikumi pārsniedza sākotnēji ierosināto emisijas apjomu.

2008. gadā Banka papildus piesaistīja arī subordinēto depozītu no privāta investora 15 miljonu ASV dolāru apmērā 

ar termiņu uz 10 gadiem.

2008. gada pēdējā ceturksnī bija vērojams īslaicīgs Bankas likviditātes rādītāja samazinājums. Tas bija saistīts ar 

klientu noguldījumu aizplūšanu, kuru veicināja pamatotās šaubas par valsts ekonomiku un uzraudzības institūciju 

spēju rīkoties nestandarta situācijā, kā arī problēmas ar lielākās Latvijas privātās bankas nacionalizāciju. To ietek mē

ja arī sezonālās noguldījumu apjoma svārstības, kas saistītas ar klientu uzņēmējdarbības aktivitātēm gada beigās.

Likviditātes rādītājs 2008. gada beigās bija 41,32%, kas ir būtiski virs FKTK noteiktā minimālā līmeņa 30% un nav 

pretrunā ar efektīvu līdzekļu izmantošanu pašreizējos tirgus apstākļos. Noguldījumu aizplūšana negatīvi ietekmēja 

Bankas likviditātes rādītāju 2008. gada novembra beigās, bet jau decembrī noguldījumu apjoms sasniedza ierasto 

līmeni. Īpaša uzmanība tika pievērsta veiksmīgai sadarbībai ar klientiem, tai skaitā sniedzot papildu informāciju 

par regulārajām depozītu akcijām. Statistikas dati liecina par klientu pakāpenisku atgūšanos no saspringuma 

ekonomiskajā situācijā visā pasaulē. Bankā pieaug ne tikai noguldījumu apjomi un pagarinās to termiņi, bet pieaug 

arī maksājumu skaits un ārvalstu valūtu maiņas darījumu apjoms. No pārskata perioda beigām līdz 2009. gada 

26. februārim noguldījumu apjoms ir pieaudzis par aptuveni 9%.

Koncerna un Bankas vadība plāno šādus pasākumus pietiekamai likviditātes līmeņa nodrošināšanai:

•	 jaunu	klientu	piesaiste	un	sagaidāmais	noguldījumu	pieaugums,	kas	balstīts	uz	regulārām	depozītu	akcijām,	

aģentu tīkla paplašināšanu, pakalpojumu klāsta papildināšanu un to klientu atgūšanu, kas samazināja savus 

noguldījumus Bankā saistībā ar svārstīgo un neskaidro situāciju globālajos finanšu tirgos 2008. gada nogalē;

•	 mērķtiecīga	kredītportfeļa	samazināšana	(t.	sk.	iespējamā	kredītportfeļa	daļas	pārdošana)	un	kreditēšanas	

ierobežošana (līdzīgi kā citās Latvijas bankās);

•	 sindicēto	aizņēmumu	atmaksa	pilnā	apjomā	parastās	Bankas	darbības	gaitā;

•	 ieguldījumu	īpašumu	pārdošana	2010.	gadā;

•	 stingrāka	izmaksu	kontrole	un	pārvaldīšana;

•	 dividenžu	politika,	kas	paredz	lielāko	peļņas	daļu	iekļaut	Bankas	pašu	kapitālā.

Koncerna un Bankas vadības aplēses un prognozes, kas balstītas uz mērenu klientu noguldījumu pieaugumu, 

daudz mazāku kredītu atmaksas apjomu, nekā paredzēts līgumos, un sindicēto aizņēmumu atmaksu pilnā apmērā, 

liecina par Koncerna un Bankas spēju turpināt savu darbību un uzturēt pietiekamu likviditātes līmeni. Pat maz tica

ma stresa scenārija gadījumā, kurā netiek iekļauta naudas plūsma no klientu kredītu atmaksas, likviditātes rādītājs 

saglabātos 35–45% robežās, kas būtiski pārsniedz FKTK noteikto minimālo līmeni 30%.

2008.	gada	beigās	tika	apstiprināta	Bankas	darbības	jaunā	stratēģija,	kuras	galvenais	mērķis	ir	tādu	pakalpo

jumu	sniegšana,	kuri	mazāk	ietekmē	Bankas	likviditātes	rādītājus.	Bankas	stratēģiskais	mērķis	ir	kļūt	par	vadošo	

neatkarīgo privāto banku reģionā, kas apvieno tradicionālos bankas pakalpojumus, aktīvu pārvaldi un konsultācijas 

savu klientu vajadzībām pielāgotā vienotā pakalpojumu piedāvājumā. Saskaņā ar jauno stratēģiju 2009.–2013. ga

dam	Bankas	galvenais	mērķis	ir	panākt,	lai	vidēji	lieli	privātie	uzņēmumi	un	turīgas	privātpersonas	Baltijā	un	NVS	

valstīs izvēlētos Banku par primāro finanšu partneri un konsultantu. Bankas misija ir saglabāt un vairot klientu 

kapitālu, sniedzot viņiem šim nolūkam nepieciešamos finanšu pakalpojumus un konsultācijas.

Bankas 2009. gada finanšu plāns paredz būtisku administratīvo izdevumu samazinājumu, veicot Bankas darbības 

optimizāciju. Ņemot vērā esošo situāciju gan Latvijas, gan pasaules ekonomikā un finanšu tirgos, Banka paredz, 

ka 2009. gada darbības rezultāti var nesasniegt iepriekšējo gadu līmeni. Galvenokārt tas ir saistīts ar straujo bāzes 

procentu likmju krišanos, kas būtiski samazinās Bankas procentu ieņēmumu apjomu, tajā pašā laikā procentu 

izdevumu daļa nesamazināsies proporcionāli, jo resursu piesaistes izmaksas ir augstas finanšu tirgos pastāvošā 

uzticības trūkuma dēļ.

Tomēr jāuzsver, ka, neņemot vērā iepriekš minēto, Bankas pamatdarbība joprojām nesīs apjomīgu peļņu un 

iespējamie zaudējumi tiek prognozēti no izdevumiem uzkrājumiem, īstenojot konservatīvu pieeju kredītportfeļa 

novērtēšanai.

Bankas padomes un valdes ziņojums Bankas padomes un valdes ziņojums
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Ar Bankas atbalstu Maskavā un Briselē notika Latvijas laikmetīgās mākslas darbu izstādes, Rīgā tika organizētas 

Maskavas	teātru	viesizrādes,	kā	arī	Latvijas	mūziķiem	pasniegtas	Lielās	mūzikas	balvas	akadēmiskās	mūzikas	žanrā.

Jau tradicionāli Aizkraukles banka aktīvi iesaistījās Latvijas Republikas ārvalstu vēstniecību organizēto Latvijas Re

publikas proklamēšanas svētku atbalstīšanā Maskavā, Sanktpēterburgā, Taškentā, Astanā, Minskā un Baku.

Sporta jomā Aizkraukles banka nemainīgi ir Latvijas handbola dzīves atbalstītāja. Pagājušajā gadā ar Bankas at

balstu Latvijas vīriešu handbol izlase piedalījās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, savukārt Latvijas handbola 

klubs ASK/AB.LV kārtējo reizi kļuva par Latvijas čempionāta uzvarētāju un veiksmīgi startēja Baltijas apvienotajā 

handbola līgā.

Ne mazāk būtisku ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgu projektu atbalstīšanā sniedza Bankas korporatīvais fonds – 

“AB.LV Sabiedriskā labuma fonds”, kurš 2008. gadā laikmetīgās mākslas, bērnu un jauniešu, pilsētvides, izglītības 

un pilsoniskās sabiedrības attīstībai novirzījis finansējumu vairāk nekā 300 tūkstošu latu apmērā.

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

Bankas darbiniekiem par ieguldīto darbu!

Padomes priekšsēdētājs      

Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs       

Ernests Bernis 

Rīgā, 2009. gada 26. februārī

Finanšu rezultāti
Bankas peļņa 2008. gadā bija 10,7 miljoni latu, un aktīvu apjoms 2008. gada 31. decembrī bija 983,4 miljoni 

latu.

Kopējie Bankas ieņēmumi no pamatdarbības pirms uzkrājumu veidošanas izdevumiem 2008. gadā bija 57,5 mil

joni latu. Turklāt neto komisijas naudas ienākumu proporcija kopējā pamatdarbības ienākumu struktūrā gada laikā 

palielinājusies no 16% līdz 19%. Tas liecina, ka kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītājus neietekmējošo 

darījumu un tiem saņemto ienākumu īpatsvars pieaug, un tas ir pamats Bankas stabilai attīstībai nākotnē un ap

stiprina izvēlētās Bankas darbības stratēģijas pareizību.

Atbilstoši	2008.	gadam	izvirzītajiem	stratēģiskajiem	mērķiem	gada	laikā	ir	būtiski	samazināts	Bankas	bruto	

kredītportfelis – no 690 miljoniem latu 2007. gada beigās līdz 648 miljoniem latu 2008. gada beigās, kā arī par 

47	miljoniem	latu	ir	samazinātas	ārpusbilances	saistības	par	piešķirtajiem,	bet	vēl	neizsniegtajiem	kredītiem.

2008. gadā Banka ir bijusi konservatīva un piesardzīga kredītportfeļa kvalitātes novērtēšanā un ir izveidojusi 

apjomīgus uzkrājumus. 2008. gada beigās kopējais uzkrājumu apjoms sasniedza 21 miljonu latu jeb 3,2% no 

kopējā kredītportfeļa apjoma.

Īstenojot piesardzīgu kredītu vērtēšanas politiku, Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs nepasliktinājās un joprojām 

saglabājās augstā līmenī, 2008. gada beigās sasniedzot 16,09%, kas ievērojami pārsniedza FKTK noteikto 

minimālo līmeni 8%. 2008. gada beigās fiksētais kapitāla pietiekamības līmenis bija viens no augstākajiem 

rādītājiem Bankas vēsturē.

Bankas kapitāls un rezerves 2008. gada 31. decembrī bija 80,3 miljoni latu.

2008. gadu ar peļņu noslēdza arī Aizkraukles bankas Koncernā ietilpstošie meitasuzņēmumi – ieguldījumu pār val

des akciju sabiedrība “AB.LV Asset Management” un  ieguldījumu brokeru akciju sabiedrība “AB.LV Capital Market”.

Pakalpojumu pilnveidošana
Turpinot darbu pie Bankas pakalpojumu un servisa pilnveidošanas, aizvadītā gada oktobrī Aizkraukles bankas Kon

cerna uzņēmums AS “AB Konsultācijas” atvēra jaunu pārstāvniecību Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā. Pārējās 

AS “AB Konsultācijas” pārstāvniecības atrodas Maskavā, Sanktpēterburgā, Kijevā (ar filiāli Odesā), Minskā un Baku. 

Savukārt Aizkraukles bankai ir pārstāvniecības Kijevā, Minskā un Almati.

Pārstāvniecību galvenais uzdevums ir informācijas sniegšana par Aizkraukles bankas Koncernu un tā pakalpo

jumiem. Nerezidentu apkalpošana (finanšu pakalpojumu eksports) ir viena no svarīgākajām Aizkraukles bankas 

biznesa sastāvdaļām.

Īstenojot Bankas jauno biznesa stratēģiju, kura fokusēta uz individualizētu pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem 

un turīgām privātpersonām, pagājušajā gadā tika paplašināts investīciju produktu un pakalpojumu klāsts, uzlaboti 

norēķinu	kontu	attālinātās	vadības	rīki,	pilnveidota	maksājumu	karšu	sistēma,	kā	arī	uzlabota	sistēmas	“Internet

bank AB.LV” funkcionalitāte.

Lai nodalītu darījumus ar nekustamo īpašumu no Bankas pamatdarbības, 2008. gada otrajā pusē Aizkraukles 

banka nodibināja meitasuzņēmumu SIA “AB.LV Transform Investments”, ieguldot tā pamatkapitālā vienu miljonu 

latu.

Aizkraukles banka sabiedrībai
2008. gadā Aizkraukles banka turpināja iesaistīties dažādu sociāli nozīmīgu projektu atbalstīšanā. Kopumā dažādu 

notikumu un projektu atbalstīšanai Aizkraukles banka pagājušajā gadā ziedojusi vairāk nekā 337 tūkstošus latu.

Bankas padomes un valdes ziņojums Bankas padomes un valdes ziņojums
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Bankas padome
Padomes priekšsēdētājs:    

 Aleksandrs Bergmanis 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

 Jānis Krīgers

Padomes loceklis:

 Vladimirs Kutovojs

Bankas valde      Apstiprināšanas datums

Valdes priekšsēdētājs:

 Ernests Bernis               27.12.2007.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:

 Oļegs Fiļs       27.12.2007.

Valdes locekļi:      

 Aleksandrs Pāže              27.12.2007.

 Rolands Citajevs              27.12.2007.

 Vadims Reinfelds              27.12.2007.

 Edgars Pavlovičs              27.12.2007.

 Māris Kannenieks     03.04.2008.

Padomes priekšsēdētājs      

Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs       

Ernests Bernis 

Rīgā, 2009. gada 26. februārī

Bankas padomes un valdes sastāvs Paziņojums par Bankas padomes un valdes atbildību

Bankas padome un valde (turpmāk tekstā – vadība) ir atbildīga par Bankas finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī 

par Bankas un tās meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu. 

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

norādījumiem un citām uz kredītiestādēm attiecināmām Latvijas Republikas likumu prasībām.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 40. līdz 97. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumen

tiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī un 

2007. gada 31. decembrī, kā arī par to 2008. un 2007. gada darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām 

un naudas plūsmu.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, konsekventi lietojot Eiropas Savienībā apstiprinātos Starptau

tiskos finanšu pārskatu standartus un tiem atbilstošus uzskaites principus un pamatojoties uz komercdarbības 

turpināšanas principu. Šo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi 

ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

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

par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Bankas vadība ir atbildīga arī par 

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu uz kredītiestādēm 

attiecināmu Latvijas Republikas likumu prasību ievērošanu.

Padomes priekšsēdētājs      

Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs       

Ernests Bernis 

Rīgā, 2009. gada 26. februārī
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 2008. un 2007. gadu

Koncerns Koncerns Banka Banka
Pielikums 2008 2007 2008 2007

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Procentu ienākumi 4 64,550 56,568 64,550 56,569

Procentu izdevumi 4 (30,413) (25,321) (30,342) (25,215)

Neto procentu ienākumi 34,137 31,247 34,208 31,354

Komisijas naudas ienākumi 5 14,667 12,007 13,555 10,782

Komisijas naudas izdevumi 5 (2,491) (1,702) (2,380) (1,629)

Neto komisijas naudas ienākumi 12,176 10,305 11,175 9,153

Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
aktīviem un saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 6 9,276 (2,473) 9,276 (2,473)

Neto realizētie (zaudējumi)/peļņa no pārdošanai pieejamajiem 
finanšu aktīviem 6 (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 6 2,660 18,568 2,669 18,584

Pārējie ienākumi 836 568 696 542

Dividenžu ienākumi 34 53 475 53

Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 7 (17,729) (2,711) (17,729) (2,711)

Pamatdarbības ienākumi 40,352 56,709 39,732 55,654

Administratīvie izdevumi 8 (23,077) (21,598) (21,784) (20,553)

Nolietojums (1,707) (1,563) (1,664) (1,527)

Ieguldījumu īpašumu 19 (20) (17) (20) (17)

Pamatlīdzekļu 20 (1,257) (1,235) (1,221) (1,203)

Nemateriālo aktīvu 20 (430) (311) (423) (307)

Pārējie izdevumi (1,103) (1,662) (1,406) (2,112)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas (zaudējumi) (71) (173) (71) (173)

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi 14, 16 (2,329) – (2,329) –

Pamatdarbības izdevumi kopā (28,287) (24,996) (27,254) (24,365)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 12,065 31,713 12,478 31,289

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 9 (1,848) (4,187) (1,813) (4,103)

PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 10,217 27,526 10,665 27,186

Peļņa uz vienu akciju 0,10 0,28 0,11 0,27

Attiecināma uz:

Bankas akcionāriem 10,251 27,525

Mazākuma daļu: (34) 1

  SIA “Elizabetes 21a” (31) (5)

  AS “AB Konsultācijas” (3) 6

Padomes priekšsēdētājs      
Aleksandrs Bergmanis

Valdes priekšsēdētājs       
Ernests Bernis 

Rīgā, 2009. gada 26. februārī

Bilance un ārpusbilances posteņi
2008. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. decembrî

Koncerns Koncerns Banka Banka
Pielikums 31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

AKTĪVI  LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 12 57,860 63,684 57,860 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 13 174,664 223,772 174,636 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 4,599 4,952 4,599 4,952

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 768 3,830 768 3,830

Atvasinātie līgumi 15 3,831 1,122 3,831 1,122

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 35,081 92,625 35,081 92,625

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 31,108 86,711 31,108 86,711

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 16 3,973 5,914 3,973 5,914

Kredīti un debitoru parādi 669,872 686,677 669,870 686,674

Kredīti 17 626,869 686,677 626,867 686,674

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 14 43,003 – 43,003 –

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 336 195 274 96

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 18 –  – 3,830 2,432

Ieguldījumu īpašumi 19 19,762 16,514 19,762 16,514

Pamatlīdzekļi 20 6,374 8,663 6,220 8,542

Nemateriālie aktīvi 20 3,449 2,061 3,291 1,988

Uzņēmumu ienākuma nodokļa prasības 9 2,427 590 2,363 590

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 9 4,185 580 3,850 245

Pārējie aktīvi 3,462 2,507 1,751 757

KOPĀ AKTĪVI 982,071 1,102,820 983,387 1,102,864

SAISTĪBAS
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 21 15,690 5,598 15,690 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas 
vai	zaudējumu	aprēķinā 19,238 9,429 19,238 9,429

Atvasinātie līgumi 15 19,238 9,429 19,238 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 865,768 997,874 864,504 996,442

Termiņsaistības pret kredītiestādēm 21 112,517 152,976 109,561 149,970

Noguldījumi 22 712,315 823,777 714,007 825,351

Pakārtotās saistības 23 40,936 21,121 40,936 21,121

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 2,128 4,379 2,079 4,312

Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības 9 1 82  –  –

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 9 5 1  – –

Pārējās saistības 1,073 1,863 1,594 1,820

KOPĀ SAISTĪBAS 903,903 1,019,226 903,105 1,017,601

KAPITĀLS UN REZERVES
Apmaksātais pamatkapitāls 24 15,000 15,000 15,000 15,000

Akciju emisijas uzcenojums 255 255 255 255

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

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (12,932) (2,286) (12,932) (2,286)

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 63,910 41,385 65,794 43,608

Pārskata perioda nesadalītā peļņa 10,251 27,525 10,665 27,186

Attiecināms uz bankas akcionāriem 77,984 83,379 80,282 85,263

Mazākuma daļa 184 215  

KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES 78,168 83,594 80,282 85,263
KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS UN REZERVES 982,071 1,102,820 983,387 1,102,864

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI 
Aktīvi pārvaldīšanā 26 18,796 49,992 5,138 4,189

Iespējamās saistības 26 19,322 19,190 19,322 19,190

Galvojumi (garantijas) 17,436 18,262 17,436 18,262

Pārējās iespējamās saistības 1,886 928 1,886 928

Ārpusbilances saistības pret klientiem 26 20,429 69,428 20,429 69,428

Līgumsaistības par pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegādi 349 2,100 349 2,100

Saistības par piešķirtajiem, bet vēl neizmaksātiem kredītiem 20,080 67,328 20,080 67,328

Padomes priekšsēdētājs      Aleksandrs Bergmanis                                                          Valdes priekšsēdētājs      Ernests Bernis 

Rīgā, 2009. gada 26. februārī

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Pārdošanai 
 pieejamo  

Apmaksātais Akciju  finanšu aktīvu  Kopā 
pamat- emisijas Rezerves pārvērtēšanas Nesadalītā kapitāls
kapitāls uzcenojums kapitāls rezerve peļņa un rezerves

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000
01.01.2007. 15,000 255 1,500 1,726 49,608 68,089

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas – – – (3,909) – (3,909)

Iekļauts	peļņas	un	zaudējumu	aprēķinā	
pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 
rezultātā – – (810) – (810)

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma 
nodoklī – – – 707 – 707

Kopā ienākumi un izdevumi tieši iekļauti 
kapitālā – – – (4,012) – (4,012)

2007. gada peļņa – – –  27,186 27,186

Kopā 2007. gada ienākumi un izdevumi – – – (4,012) 27,186 23,174

Izmaksātās dividendes – – –  (6,000) (6,000)

31.12.2007. 15,000 255 1,500 (2,286) 70,794 85,263

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas – – – (11,441) – (11,441)

Iekļauts	peļņas	un	zaudējumu	aprēķinā	
pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 
rezultātā – – – (1,084) – (1,084)

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma 
nodoklī – – – 1,879 – 1,879

Kopā ienākumi un izdevumi tieši iekļauti 
kapitālā – – – (10,646) – (10,646)

2008. gada peļņa – – – – 10,665 10,665

Kopā 2008. gada ienākumi un izdevumi – – – (10,646) 10,665 19

Izmaksātās dividendes – – – – (5,000) (5,000)

31.12.2008. 15,000 255 1,500 (12,932) 76,459 80,282
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Pārdoša-
nai piee- Attieci-  

Apmak- 
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uzceno- Rezerves 

jamo 
finanšu 
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 Nesada-

lītā- 

nāms
uz Bankas 

akcio- Mazākuma

Kopā 
kapitāls 

un
kapitāls jums kapitāls rezerve peļņa nāriem līdzdalība rezerves

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

01.01.2007. 15,000 255 1,500 1,726 47,385 65,866 34 65,900

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas – – – (3,909) – (3,909) – (3,909)

Iekļauts	peļņas	un	zaudējumu	aprēķinā	
pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 
rezultātā – – – (810) – (810) – (810)

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma 
nodoklī – – – 707 – 707 – 707

Kopā ienākumi un izdevumi tieši iekļauti 
kapitālā – – – (4,012) – (4,012) – (4,012)

Attiecināms uz mazākuma līdzdalību – – – – – - 180 180

2007. gada peļņa – – – – 27,525 27,525 1 27,526

Kopā 2007. gada ienākumi un izdevumi – – – (4,012) 27,525 23,513 181 23,694

Izmaksātās dividendes – – – – (6,000) (6,000) – (6,000)

31.12.2007. 15,000 255 1,500 (2,286) 68,910 83,379 215 83,594

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerves izmaiņas – – – (11,441) – (11,441) – (11,441)

Iekļauts	peļņas	un	zaudējumu	aprēķinā	
pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 
rezultātā – – – (1,084) – (1,084) – (1,084)

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma 
nodoklī – – – 1,879 – 1,879 – 1,879

Kopā ienākumi un izdevumi tieši iekļauti 
kapitālā – – – (10,646) – (10,646) – (10,646)

Attiecināms uz mazākuma līdzdalību – – – – – – 3 3

2008. gada peļņa – – – – 10,251 10,251 (34) 10,217

Kopā 2008. gada ienākumi un izdevumi – – – (10,646) 10,251 (395) (31) (426)

Izmaksātās dividendes – – – – (5,000) (5,000) – (5,000)

31.12.2008. 15,000 255 1,500 (12,932) 74,161 77,984 184 78,168

Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats
par 2008. un 2007. gadu

Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats
par 2008. un 2007. gadu

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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1. Pamatinformācija 
AS “Aizkraukles banka” (turpmāk tekstā – Banka) tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Aizkrauklē, vienotais reģistrācijas 
Nr. 50003149401, Latvijas Republikā, 1993. gada 17. septembrī. Šobrīd Bankas juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes iela 23. 

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

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

Koncernam	un	Bankai	ir	centrālais	birojs,	divi	kredītu	centri	un	viens	norēķinu	centrs	Rīgā,	kā	arī	trīs	Aizkraukles	bankas	
pārstāvniecības Minskā, Kijevā, Almati un sešas AS “AB Konsultācijas” pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Baku, 
Minskā, Taškentā un Kijevā, kurai ir filiāle Odesā. 

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti šādi saīsinājumi – starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), starptautiskie 
grāmatvedības standarti (SGS), starptautiskās finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK), Finanšu un kapitāla tirgus 
komisija (FKTK), Eiropas Monetārā savienība (EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 
(OECD). 

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

Koncerna	konsolidētie	un	Bankas	atsevišķie	finanšu	pārskati	par	2008.	gadu	tika	apstiprināti	Bankas	valdē	2009.	gada		
26. februārī.

Koncerna sastāvā iekļautie Bankas meitasuzņēmumi:

Uzņēmuma nosaukums Reģistrācijas valsts
Reģistrācijas 

numurs Uzņēmējdarbības nozare

Bankas daļa 
(% no kopējā 

pamatkapitāla)

IPAS AB.LV Asset Management LV 40003814724 Finanšu pakalpojumi 100

IBAS AB.LV Capital Market LV 40003814705 Finanšu pakalpojumi 100

SIA Elizabetes 21a LV 50003831571
Operācijas ar nekustamo 

īpašumu 85

AS AB Konsultācijas LV 40003540368 Konsultatīvie pakalpojumi 100

SIA AB.LV Transform Investments LV 40103191969
Operācijas ar nekustamo 

īpašumu 100

 

2. Piemērotās svarīgākās grāmatvedības metodes un uzskaites principi
Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2008. un 2007. gadā konsekventi pielietotie uzskaites principi.

a)	 Atbilstības	ziņojums
Šie Koncerna un Bankas finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz likumos noteiktajā kārtībā sagatavotajiem uzskaites 
reģistriem.	Šie	uzskaites	reģistri	ir	sagatavoti	saskaņā	ar	sākotnējās	vērtības	uzskaites	pamatprincipu,	ietverot	atsevišķu	bilances	
posteņu pārvērtēšanu, kas veikta atbilstoši ES apstiprināto SFPS prasībām.

Grāmatvedības metodes konsekventi piemēro visi Koncerna sastāvā esošie uzņēmumi.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas, sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu pārskatus, 
2008. gada finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav mainītas, izņemot izmaiņas, 
kuras minētas Standartu grozījumos, kas stājās spēkā pārskata periodā.

Standartu	grozījumi,	kas	stājās	spēkā	pārskata	periodā
Ar 2008. gada 1. janvāri tika grozīti un stājās spēkā šādi ES apstiprināto SFPS pielikumi un SFPIK interpretācijas:

39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtējums” un 7. SFPS “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana” grozījumi, 
kurus 2008. gada 13. oktobrī pieņēma Starptautiskā grāmatvedības standartu padome un ES. Koncerns un Banka pārskata 
periodā ir piemērojusi šos grozījumus, to rezultāts ir atspoguļots šo finanšu pārskatu v) skaidrojumā.

Pārskata periodā grozītās vai spēkā stājušās SFPIK, kuras Koncerns un Banka ir piemērojusi un kurām nav būtiskas ietekmes uz 
finanšu pārskatiem.

11. SFPIK 2. SFPS “Darījumi ar koncerna un valdes akcijām” (stājås spēkā ar 2008. gada 1. martu). Interpretācija atspoguļo 
darījumu ar akcijām viena koncerna ietvaros starp diviem vai vairākiem viena koncerna uzņēmumiem, kuru rezultātā meitas
uzņēmums saņem preces vai pakalpojumus kā atlīdzību par mātesuzņēmuma kapitāla instrumentiem, uzskaites principus. 
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Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Peļņa	pirms	uzņēmumu	ienākuma	nodokļa	aprēķināšanas 12,065 31,713 12,478 31,289

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums 1,707 1,563 1,664 1,527

Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums 17,729 2,711 17,729 2,711

Ārvalstu valūtas pozīciju nerealizētie zaudējumi 12,848 8,602 12,839 8,586

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos 
un saistībās 44,349 44,589 44,710 44,113

Kredītu samazinājums/(pieaugums) 42,168 (198,176) 42,167 (198,175)

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā	vērtības	(pieaugums) (2,408) (1,268) (2,408) (1,268)

Nākamo periodu izdevumu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) (141) (91) (178) (6)

Pārējo aktīvu (pieaugums) (1,101) (330) (1,222) (193)

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) (7,283) (20,469) (7,283) (20,469)

Noguldījumu no pārējiem klientiem (samazinājums/pieaugums (111,462) 164,051 (111,344) 164,401

Saistību pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums) 5,288 (4,076) 5,338 (4,080)

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu saistību ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā	vērtības	pieaugums 9,809 5,917 9,809 5,917

Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu (samazinājums/pieaugums (2,251) 1,304 (2,234) 1,259

Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums (841) 151 (227) 123

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu 
ienākuma nodokļa (23,873) (8,398) (22,872) (8,378)

(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis) (5,334) (4,911) (5,156) (4,910)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā (29,207) (13,309) (28,028) (13,288)

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā 

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu samazinājums/(pieaugums) 4,761 (26,097) 4,761 (26,097)

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde) (4,275) (6,599) (4,106) (6,530)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 221 210 213 258

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)   (1,398) (150)

Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana    180

Koncerna uzņēmuma kapitāla daļu (iegāde) (28)   

Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā 679 (32,486) (530) (32,339)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 

Pakārtoto saistību piesaistīšana 19,815 1,791 19,815 1,791

Dividenžu (izmaksas) (4,999) (5,999) (4,999) (5,999)

Koncerna uzņēmuma kapitāla daļu pārdošana  180  

Sindicētā aizņēmuma saņemšana 108,935 147,589 108,935 147,589

Sindicētā aizņēmuma (atmaksa) (154,682) (39,668) (154,682) (39,668)

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā (30,931) 103,893 (30,931) 103,713

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (59,459) 58,098 (59,489) 58,086

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 248,364 198,868 248,357 198,857

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (zaudējumi) (12,848) (8,602) (12,839) (8,586)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās* 176,057 248,364 176,029 248,357

* Naudas un tās ekvivalentu sastāvdaļas skatīt 28. pielikumā.

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

Naudas plūsma no saņemtajiem un izmaksātajiem procentiem LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saņemtie procenti 54,522 48,571 54,522 48,571

Izmaksātie procenti (25,094) (20,507) (25,034) (20,370)

Naudas plūsmas pārskats
par 2008. un 2007. gadu

Finanšu pārskatu pielikumi

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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b)	Finanšu	pārskatu	sagatavošanas	principi
Konsolidētie	un	Bankas	atsevišķie	finanšu	pārskati	sagatavoti	tūkstošos	latu	(LVL	’000),	ja	vien	nav	norādīts	citādi.	

Konsolidētie	un	Bankas	atsevišķie	finanšu	pārskati	ir	sagatavoti,	pamatojoties	uz	sākotnējās	vērtības	pamatprincipu,	izņemot	
aktīvus un saistības, kas uzrādīti to patiesajā vērtībā (skat. 30. pielikumu). 

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

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

Pārskata periodu beigu datums USD EUR RUB

2008. gada 31. decembrī 0,495 0,7028 0,0171

2007. gada 31. decembrī 0,484 0,7028 0,0197

Finanšu pārskatu pielikumos iekavās sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2007. gada rādītājiem, ja vien nav norādīts citādi.

Kā minēts Bankas padomes un valdes ziņojumā (no 34. līdz 37. lpp.), pašreizējā ekonomiskā situācija ir ļoti sarežģīta, tomēr 
Bankas vadība neuzskata, ka tās neskaidrības pasaules finanšu tirgos un Latvijas ekonomikā, kas ietekmē Bankas darbību, ir 
nopietnākas par problēmām, ar kurām jāsaskaras līdzīgiem uzņēmumiem Latvijā. Bankas vadība uzskata, ka tā var pie tiekami 
pamatoti prognozēt, ka Koncernam un Bankai būs pietiekami resursi, lai turpinātu savu darbību pārskatāmā nākotnē. 

Līdz	ar	to	šie	konsolidētie	un	atsevišķie	finanšu	pārskati	par	gadu,	kas	noslēdzās	2008.	gada	31.	decembrī,	sagatavoti,	
pieņemot, ka Koncerns un Banka savu darbību turpinās arī nākotnē, konsekventi piemērojot Eiropas Savienībā pieņemtos Starp
tautiskos finanšu pārskatu standartus un FKTK Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada 
pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumus.

c)	Konsolidācija
Konsolidētie finanšu pārskati ietver visus meitasuzņēmumus, kas atrodas mātesuzņēmuma kontrolē. Meitasuzņēmumi tiek 
ietverti konsolidācijā, sākot ar brīdi, kad kontrole nonāk mātesuzņēmuma rīcībā, un tiek izslēgti no konsolidācijas brīdī, kad šī 
kontrole tiek izbeigta. 

Kontrole pastāv, ja mātesuzņēmums kontrolē vairāk nekā pusi meitasuzņēmuma balsstiesību vai ja mātesuzņēmums spēj noteikt 
meitasuzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības politiku, un ja mātesuzņēmums kontrolē meitasuzņēmuma valdes lielākās 
daļas iecelšanu vai atstādināšanu. 

Bankas un tās meitasuzņēmuma finanšu pārskati tiek konsolidēti Koncerna finanšu pārskatos pēc pilnas konsolidācijas me
todes, apvienojot līdzīgu veidu aktīvus un saistības perioda beigās, kā arī ienākumus un izdevumus. Konsolidācijas nolūkos 
Koncerna uzņēmumu savstarpējie atlikumi un darījumi, ieskaitot procentu ienākumus un izdevumus, kā arī nerealizētā peļņa un 
zaudējumi no darījumiem Koncerna ietvaros tiek savstarpēji izslēgti, ja vien nav to vērtības samazināšanās pazīmju. 

Bankas meitasuzņēmumi ievēro Bankas politikas un risku ierobežošanas metodes.

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

Konsolidētajā finanšu pārskatā meitasuzņēmuma iegādes cena tiek attiecināta uz šī radniecīgā uzņēmuma aktīvu un saistību, kā 
arī iespējamo saistību patiesajām vērtībām iegādes brīdī. Iegādes cena, kas pārsniedz radniecīgā uzņēmuma aktīvu un saistību 
patieso vērtību, tiek uzskaitīta kā šī radniecīgā uzņēmuma nemateriālā vērtība.

d)	 Finanšu	aktīvu	un	saistību	atzīšana	un	atzīšanas	pārtraukšana
Finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda, cita uzņēmuma pašu kapitāla instruments, līgumā noteiktas tiesības saņemt naudu vai citus 
finanšu aktīvus no cita uzņēmuma vai savstarpēji apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības ar citu uzņēmumu apstākļos, kas 
uzņēmumam	ir	potenciāli	labvēlīgi;	vai	līgums,	par	kuru	norēķināsies	vai	var	norēķināties	ar	paša	uzņēmuma	pašu	kapitāla	in
strumentiem un kurš ir neatvasināts, un par kuru uzņēmumam ir vai var būt pienākums saņemt mainīgu skaitu paša uzņēmuma 
pašu	kapitāla	instrumentu,	vai	atvasināts	un	par	to	norēķināsies	vai	var	norēķināties	citādi,	nekā	apmainot	fiksētu	naudas	vai	cita	
finanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. Šim nolūkam uzņēmuma pašu kapitāla instru
menti nav instrumenti, kas paši ir līgumi uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu saņemšanai vai piegādei nākotnē. 

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

Finanšu aktīvi vai saistības tiek atzītas bilancē brīdī, kad Koncerns vai Banka kļūst par līgumslēdzēju pusi saskaņā ar instrumenta 
līguma nosacījumiem. 
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12. SFPIK “Pakalpojumu koncesijas līgumi” (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākās 
2008. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). Interpretācija atspoguļo, kā pakalpojumu koncesijas operatoriem būtu jāpiemēro 
esošie	SFPS,	lai	iegrāmatotu	saistības,	ko	tie	ir	apņēmušies,	un	tiesības,	kas	tiem	piešķirtas	pakalpojumu	koncesijas	līgumos.

14. SFPIK 19. SGS “Noteiktu labumu ierobežojumi, minimālās finansēšanas prasības un to mijiedarbība” (stājas spēkā, kad tos ir 
pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākās 2008. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). 

16. SFPIK “Neto investīciju hedžēšana ārvalstu uzņēmumā” (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, 
kas sākās 2008. gada 1. oktobrī vai pēc šī datuma). Skaidrojums atspoguļo ieteikumus neto investīciju ārvalstu uzņēmumos 
hedžēšanas uzskaitei.

Standarti	un	interpretācija,	kas	ir	izdoti,	bet	vēl	nav	stājušies	spēkā
Finanšu pārskatu sasgatavošanas brīdī šādi standarti un interpretācijas ir izdoti, bet stāsies spēkā pārskata periodos, kas sākas 
2009. gada 1. janvārī un vēlāk, un kurus Koncerns nav piemērojis ar agrāku datumu: 

8. SFPS “Darbības segmenti” (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 
1. janvārī vai pēc šī datuma). Darbības segmenti nosaka informācijas uzrādīšanu par darbības segmentiem dalījumā pa 
struktūrvienībām, kuras vadība uzrauga, pieņemot lēmumus attiecībā uz pamatdarbības jautājumiem. 

1R. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” (pārstrādāts) – informācijas atklāšana par kapitālu (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, 
bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). Saskaņā ar 1. SGS grozījumiem jāatspoguļo 
kapitāla	pārvaldības	mērķi,	politika	un	līdzekļi.	

23. SGS “Aizņēmumu izmaksas” (pārstrādāts) (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 
2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma) – jāpiemēro, uzskaitot aizņēmumu izmaksas. Šis standarts noteic, ka nepieciešams 
skaidrot grāmatvedības politiku, kura pieņemta aizņēmumu izmaksām.

13. SFPIK “Klientu lojalitātes programmas” (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 
2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma). Interpretācija atspoguļo pastāvīgajiem klientiem sniegto pakalpojumu nosacījumus to 
patiesajā vērtībā.

3R. SFPS “Biznesa apvienošana” (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 
1. jūlijā vai pēc šī datuma). Standarts iepazīstina ar izmaiņām biznesa apvienošanas uzskaitē, kas ietekmē goodwill iegūšanas 
periodā un nākotnes pārskata periodos.

2. SFPS “Maksājumi ar akcijām” (izmaiņas, kas stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 
2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). Izmaiņas atspoguļo nosacījumus standarta prasību piemērošanai darījumiem ar 
akcijām, kuros uzņēmums veic maksājumus ar akcijām bez acīmredzamas atlīdzības vai par neatbilstošu atlīdzību.

3.	SFPS	“Biznesa	kombinācijas”	un	27.	SGS	“Konsolidētie	un	atsevišķie	finanšu	pārskati”	(pārstrādāts)	(stājas	spēkā,	kad	tos	ir	
pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma). Izmaiņas saistītas ar līdzdalības 
apjoma	izmaiņu	atspoguļošanu	atsevišķajos	finanšu	pārskatos.	

32. SGS un 1. SGS “Finanšu instrumenti ar dzēšanas tiesību un saistības likvidācijas gadījumā” (pārstrādāts) (stājas spēkā, kad 
tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma).

1.	SFPS	“Starptautisko	finanšu	pārskatu	standartu	pirmreizējā	pielietošana“	un	27.	SGS	“Konsolidētie	un	atsevišķie	finanšu	pār-
skati” (pārstrādāts) (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šī 
datuma).	Izmaiņas	saistītas	ar	meitasuzņēmumu	dividenžu	atspoguļošanu	mātesuzņēmuma	atsevišķajos	finanšu	pārskatos.

Ikgadēja SFPS pilnveidošana (2008. gads) (stājas spēkā, kad tos ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas sākas 
2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma).

15. SFPIK “Līgumi nekustamā īpašuma būvniecībai” (stājas spēkā, kad tās ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, kas 
sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). 

17. SFPIK “Bezskaidru aktīvu sadale starp īpašniekiem” (stājas spēkā, kad tās ir pieņēmusi ES, bet ne agrāk kā gada periodā, 
kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma). Skaidrojums atspoguļo ieteikumus bezskaidru aktīvu, vai, kā, piemēram, 
dividenžu, sadalei starp uzņēmuma īpašniekiem, sadales uzskaitei.

Koncerns un Banka uzskata, ka iepriekš minēto grozījumu sākotnējā piemērošana neveidos būtisku ietekmi uz finanšu 
pārskatiem. 

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

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri tiek iedalīti divos portfeļos: 

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

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

Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā 
vērtībā, kas tiek noteikta, pamatojoties uz kotētajām tirgus cenām. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru 
pārvērtēšanas atbilstoši patiesajai vērtībai, un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no šo vērtspapīru atsavināšanas, tiek iekļauti 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķina	postenī	“Neto	peļņa/(zaudējumi)	no	patiesajā	vērtībā	vērtētajiem	finanšu	aktīviem	ar	
atspoguļojumu	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā”.

k)	Finanšu	noma,	kur	Banka	ir	iznomātājs
No finanšu nomas līgumiem izrietošās prasības tiek uzrādītas kā aktīvi, kas atspoguļoti zemākajā no iznomātā īpašuma patiesās 
vērtības vai minimālo nomas maksājumu pašreizējās vērtības. Ienākumi no finanšu nomas tiek atzīti visa nomas līguma garumā, 
nodrošinot vienlīdzīgu un regulāru atdevi no neatmaksātās summas.

Maksājumi,	kas	izriet	no	aktīvu	nomas,	tiek	iekļauti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	visa	nomas	līguma	laikā,	izmantojot	lineāro	
metodi.

l)	Atvasinātie	finanšu	instrumenti
Koncerns un Banka ikdienas uzņēmējdarbībā izmanto atvasinātos finanšu instrumentus – valūtas mijmaiņas līgumus, biržas 
vērtspapīru un ārvalstu valūtas nākotnes līgumus, kā arī ārpusbiržas valūtas maiņas nākotnes līgumus.

Iegādātie atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti pēc iegādes cenas un atzīšanas dienā un turpmāk pārvērtēti to patiesajā 
vērtībā	un	atspoguļoti	atsevišķā	bilances	postenī	“Atvasinātie	līgumi”	attiecīgi	gan	aktīvos,	gan	saistībās.	Patiesā	vērtība	tiek	
noteikta pēc kotētām tirgus cenām vai diskontētās naudas plūsmas modeļiem. No atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas 
radusies	pelņa	vai	zaudējumi	tiek	atzīti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķina	postenī	“Neto	peļņa/(zaudējumi)	no	patiesajā	vērtībā	
vērtētajiem	finanšu	aktīviem	ar	atspoguļojumu	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā”.

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

n)	Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, 
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Koncerna, 
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt. Gadījumā, kad būtiska ietekme ir naudas laika vērtībai, uzkrājumi 
tiek	aprēķināti,	diskontējot	paredzamo	nākotnes	naudas	plūsmu,	izmantojot	pirmsnodokļu	likmi,	kas	atspoguļo	naudas	laika	
vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū un riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. 

Uzkrājumi	finanšu	aktīviem	un	ārpusbilances	saistībām
Par nedrošiem parādiem tiek uzskatīti finanšu aktīvi un ārpusbilances saistības, par kuru procentu un pamatsummas atmaksas 
iespējamību vai par citu līguma nosacījumu izpildi, kuru rezultātā var notikt ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana, 
Koncerna un Bankas vadībai noteikto monitoringa pasākumu vai citas informācijas iegūšanas rezultātā ir radušās šaubas. 
Atbilstoši apstiprinātajai uzkrājumu veidošanas politikai tiek veidoti gan individuālie, gan portfeļa uzkrājumi.

Individuālie	uzkrājumi	nedrošiem	parādiem	tiek	izveidoti,	katru	kredītu	izvērtējot	atsevišķi.	Individuāli	tiek	vērtēti	kredīti,	
kuriem	katram	atsevišķi	ir	objektīvi	pierādījumi	par	vērtības	samazināšanos,	ņemot	vērā	aizņēmēja	finansiālo	stāvokli,	kredīta	
nodrošinājuma vērtību, kredītlīguma nosacījumu ievērošanu un FKTK noteikto riska darījumu lieluma ierobežojuma ievērošanu.

Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti tikai pastāvošiem kredītu zaudējumiem, kā arī zaudējumiem no vērtības samazināšanās, kas ir 
“radušies, bet nav zināmi”. Portfeļa uzkrājumu apjomi tiek noteikti, ņemot vērā vēsturisko informāciju par grupā esošo kredītu 
zaudējumu apmēriem, nodrošinājuma vērtības izmaiņām, kredītu koncentrācijas risku, kā arī vispārējos ekonomiskos un 
tirgus apstākļus un notikumus, kas notikuši pirms pārskata perioda beigām, bet kas varētu negatīvi ietekmēt nākotnes naudas 
plūsmas, kuras paredzētas kredītu atmaksai. Izstrādātā metodika dod iespēju katru kredītu grupu saistīt ar pagātnes zaudējumu 
pieredzes informāciju kredītu aktīvu grupām ar līdzīgiem raksturlielumiem un atbilstošiem tirgus noteiktiem datiem, kas 
atspoguļo pašreizējos apstākļus.
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Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja ir beigušās līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā 
aktīva vai arī Koncerns un Banka pilnībā nodod finanšu aktīvu un visus ar finanšu aktīvu saistītos riskus un labumus darījuma 
partnerim.

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta tikai tad, kad tās tiek dzēstas/atmaksātas atbilstoši noslēgtajam līgumam, atceltas vai ir 
beidzies līgumā noteiktais termiņš.

Finanšu aktīvu, izņemot kredītu nebankām, pirkšanas un pārdošanas darījumu atzīšana un atzīšanas pārtraukšana bilancē tiek 
atspoguļota	norēķinu	dienā.	Kredītus	nebankām	bilancē	atspoguļo	brīdī,	kad	naudas	līdzekļi	tiek	pārskaitīti	uz	klienta	norēķinu	
kontu.

e)	Finanšu	aktīvu	un	saistību	patiesā	vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības 
varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem darījumā starp labi informētu, ieinteresētu pircēju un labi 
informētu, ieinteresētu pārdevēju, kuri nav finansiāli saistīti. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība pamatā tiek noteikta, 
izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus cenas. Ja finanšu aktīva vai saistības tirgus nav aktīvs, patiesā vērtība tiek noteikta, izman
tojot vairākus vērtēšanas modeļus: gan diskontētās naudas plūsmas analīzi, gan nesen veiktus salīdzināmus darījumus, gan 
izmantojot vadības vērtējumus un pieņēmumus. Koncerna un Bankas finanšu aktīvu un saistību uzskaites un patiesās vērtības 
salīdzinājums atspoguļots 30. pielikumā.

f)	Ienākumu	un	izdevumu	atzīšana
Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāšanas principu. 

Procentu ienākumi/izdevumi finanšu aktīviem/saistībām, kas tiek novērtētas amortizētajā vērtībā, tiek atzīti peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā	saskaņā	ar	efektīvās	procentu	likmes	metodi.	

Komisijas	naudas	ienākumi	un	izdevumi	tiek	grāmatoti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	attiecīgā	darījuma	veikšanas	brīdī,	
izņemot komisijas ieņēmumus/izdevumus, kas tieši attiecināmi uz finanšu aktīviem/saistībām, kuras tiek uzrādītas amortizētajā 
vērtībā	–	šiem	aktīviem/saistībām	komisijas	ieņēmumi/izdevumi	tiek	iekļauti	efektīvās	procentu	likmes	aprēķinā.

Komisijas	naudas	ienākumi,	ko	ietur	vienu	reizi	gadā	par	visu	pārskata	periodu,	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	tiek	atzīti	pa	
daļām lineāri visa pārskata perioda laikā.

g)	Ārvalstu	valūtu	pārvērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījumu dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas 
kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc gada beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā 
ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa turpmāko izmaiņu dēļ iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	kā	peļņa	vai	zaudējumi	no	ārvalstu	valūtas	pozīcijas	pārvērtēšanas.

h)	Kredīti	un	debitoru	parādi	
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri netiek kotēti aktīvajā tir
gū. Šādi aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi, atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem 
(vērtības	samazinājums),	kā	parādīts	7.	pielikumā.	Peļņa	vai	zaudējumi	tiek	atzīti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	šo	aktīvu	atzī	šanas	
pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī amortizācijas procesā. Amortizācijas procesā radusies peļņa vai zaudējumi 
tiek	iekļauti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	kā	procentu	ienākumi.	Kredīti	un	debitoru	parādi	ir	kredīti	klientiem	un	parāda	
vērtspapīri	ar	fiksētu	ienākumu.	Parāda	vērtspapīru	ar	fiksēto	ienākumu	iekļaušanu	šajā	portfelī	nosaka	atsevišķa	Bankas	politika.

Šo finanšu pārskatu vajadzībām no finanšu nomas līgumiem izrietošās prasības ir klasificētas kā kredīti. 

Kredītu	un	debitoru	parādu	portfelī	iegādātie	vērtspapīri	tiek	turēti	paredzamai	nākotnei	vai	līdz	dzēšanai	ar	mērķi	gūt	
ienākumus no kupona un pamatsummas maksājumiem.

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

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

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

Peļņa vai zaudējumi, kas radušies no pārdošanai pieejamo vērtspapīru atsavināšanas un līdz atsavināšanas brīdim uzkrātā 
patiesās	vērtības	pārvērtēšanas	rezerve,	tiek	iekļauti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķina	postenī	“Neto	realizētā	peļņa/(zaudējumi)	
no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem”.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Atzīstot parādu par nedrošu, tam tiek izveidoti uzkrājumi novērtētās neatgūstamās summas apmērā. Uzkrājumu apjoms tiek 
noteikts atbilstoši nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtībai, ņemot vērā būtiskus faktorus, kas ietver ne tikai Koncerna un Ban
kas iepriekšējo pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un uzkrājumu veidošanā, vadībai zināmos kredītportfelī pastāvošos riskus, 
nelabvēlīgus	apstākļus,	kas	varētu	ietekmēt	aizņēmēju	spēju	atmaksāt	to	parādus,	ķīlas	vērtību	un	esošos	ekonomiskos	apstākļus,	
bet	arī	citus	būtiskus	faktorus,	kas	ietekmē	izsniegto	kredītu	atmaksu	un	ķīlu	vērtību.	Faktiskie	kredītu	zaudējumi	var	atšķirties	no	
to	pašreizējām	aplēsēm.	Kredīta	nodrošinājumam	pieņemtās	ķīlas	vērtība	tiek	noteikta,	balstoties	uz	tās	iespējamo	realizācijas	
vērtību. Šī vērtība tiek ņemta vērā, nosakot paredzamo naudas plūsmu un attiecīgi nepieciešamo kredītu uzkrājumu lielumu.

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

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

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

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

Zaudējumus	no	vērtības	samazināšanās,	kas	atzīti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā,	neatceļ,	izmantojot	peļņas	vai	zaudējumu	
aprēķinu,	vienīgi	tad,	ja	turpmākajos	periodos	finanšu	instrumentu	patiesā	vērtība	pieaug	un	šo	pieaugumu	var	objektīvi	
attiecināt	uz	kādu	notikumu,	kurš	ir	noticis	pēc	zaudējumu	no	vērtības	samazināšanas	atzīšanas	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā,	
šos	zaudējumus	atceļ,	izmantojot	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinu.

o)	Nemateriālie	aktīvi	
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais programmnodrošinājums, kas nav datortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un licences. 
Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi.

Nemateriālajiem aktīviem Koncerns un Banka ir piemērojusi nolietojuma gada likmi 20%.

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

Koncerns un Banka pamatlīdzekļiem ir piemērojusi šādas nolietojuma likmes:

Pamatlīdzekļu veids Gada likme

Ēkas un īpašuma uzlabojumi 5,5%

Transporta līdzekļi 20%

Datortehnika un programmnodrošinājums 16–33%

Biroja aprīkojums 10–33%

Pamatlīdzekļu	uzturēšanas	izdevumi	tiek	iekļauti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	to	rašanās	brīdī.

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

q)	Ieguldījumu	īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme un ēkas, nepabeigto ieguldījuma īpašumu attīstības projektu izmaksas, kuras Koncerns un 
Banka	neizmanto	savām	vajadzībām	un	kuras	tiek	turētas	ar	galveno	mērķi	gūt	nomas	un	īres	ienākumus,	kā	arī	gūt	peļņu	no	to	
vērtības palielināšanās. Šādi ieguldījumi tiek klasificēti kā ieguldījumu īpašumi, un to uzskaite tiek veikta pēc izmaksu modeļa. 
Ieguldījumu īpašumus atzīst bilancē pēc iegādes vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Ieguldījumu īpašumu gada nolietojuma 
likme ir 5%.
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r)	Darbinieku	materiālie	labumi
Īstermiņa darbinieku materiālie labumi, ieskaitot atalgojumu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas un pabalstus, 
tiek	iekļauti	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	administratīvajos	izdevumos	pakalpojumu	sniegšanas	periodā.	

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

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

Atliktie	nodokļi,	kas	radušies	no	īslaicīgām	atšķirībām,	iekļaujot	atsevišķus	posteņus	nodokļu	deklarācijās	un	šajos	finanšu	
pārskatos,	ir	aprēķināti,	izmantojot	saistību	metodi.	Atliktie	nodokļi	attiecas	uz	nākotnē	iespējamām	nodokļu	prasībām	un	
saistībām par visiem darījumiem un notikumiem, kas atzīti finanšu pārskatos vai nodokļu deklarācijās. Atliktās nodokļu 
saistības	tiek	noteiktas,	pamatojoties	uz	nodokļu	likmēm,	kuras	ir	paredzēts	piemērot	tad,	kad	izzudīs	īslaicīgās	atšķirības.	
Galvenās	īslaicīgās	atšķirības	laika	ziņā	rodas	no	atšķirīgajām	grāmatvedības	un	nodokļu	vajadzībām	lietotajām	nolietojuma	
likmēm pamatlīdzekļiem, uzkrājumiem darbinieku atvaļinājumu apmaksai, kā arī bilances aktīva posteņu, t. sk. vērtspapīru un 
pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas.

t)	Nefinanšu	aktīvu	vērtības	samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvērtēts, vai pastāv pazīmes, kas norāda uz iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība ir 
samazinājusies, kā arī vai notiek izmaiņas vai citi notikumi, kam var sekot nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās. Ja tiek 
konstatētas minētās pazīmes, tiek noteikta nefinanšu aktīva atgūstamā vērtība. Aktīva uzskaites vērtība tiek samazināta līdz tā 
atgūstamajai summai tikai tad, ja aktīva atgūstamā summa ir mazāka par tā uzskaites vērtību. Šis samazinājums ir zaudējumi no 
vērtības samazināšanās.

Nefinanšu aktīviem, izņemot nemateriālo vērtību (goodwill), novērtējums tiek veikts uz katru pārskata datumu, lai noteiktu, 
vai ir kādas pazīmes, kas liecinātu, ka agrāk atzītie zaudējumi, kas saistīti ar vērtības samazinājumu, ir mazinājušies vai vairs 
nepastāv. Ja minētās pazīmes tiek konstatētas, nosaka aktīva atgūstamo vērtību. 

Agrāk atzītie zaudējumi, kas saistīti ar vērtības samazinājumu, tiek atgriezti tikai tad, ja pēc pēdējās zaudējumu atzīšanas reizes 
ir notikušas aplēšu izmaiņas, uz kuru pamata tika noteikta aktīva atgūstamā summa. Ja izmaiņas ir veiktas, tad nefinanšu aktīva 
uzskaites vērtība tiek palielināta līdz atgūstamajai vērtībai. Šis palielinājums ir zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse.

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

v)	Pārklasifikācija	
Atbilstoši pārskata periodā ieviestajiem 39. SGS un 7. SFPS grozījumiem Koncerns un Banka daļu no Tirdzniecības portfeļa 
vērtspapīriem un daļu no Pārdošanai pieejamā portfeļa vērtspapīriem pārklasificēja uz Kredītu un debitoru parādu portfeli, jo 
mainījās Koncerna un Bankas nolūks turēt šos parāda vērtspapīrus tirdzniecībai vai pārdošanai. Koncerna un Bankas vadības 
nolūkus attiecībā uz šo vērtspapīru turēšanu ietekmēja daudzu finanšu instrumentu neaktīvais tirgus, kas izveidojās globālās 
ekonomikas lejupslīdes rezultātā.

Koncerna un Bankas vadība rūpīgi izvērtēja Tirdzniecības un Pārdošanai pieejamajā portfelī esošos vērtspapīrus un pieņēma 
lēmumu pārklasificēt uz Kredītu un debitoru parādu portfeli tos vērtspapīrus, kuru turēšanai Koncernam un Bankai mainījās 
nolūks. 

No Tirdzniecības portfeļa uz Kredītu un debitoru parādu portfeli tika pārklasificēti parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 
2,550 tūkst. latu apmērā un no Pārdošanai pieejamā portfeļa uz Kredītu un debitoru parādu portfeli tika pārklasificēti parāda 
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 36,717 tūkst. latu apmērā. 

Uz pārklasifikācijas datumu, t.  i., 2008. gada 1. jūlijā, no Tirdzniecības portfeļa pārklasificēto vērtspapīru vidējā svērtā 
efektīvā procentu likme pirms pārklasifikācijas bija 11,06%, bet pēc pārklasifikācijas – 8,55%, savukārt Pārdošanai pieejamā 
portfeļa pārklasificēto parāda vērtspapīru vidējā svērtā efektīvā procentu likme pirms pārklasifikācijas bija 11,60%, bet pēc 
pārklasifikācijas – 9,62%. 

Atbilstoši apstiprinātajai Kredītu un debitoru parādu portfeļa politikai šajā portfelī esošie vērtspapīri ar fiksētu ienākumu bilancē 
tiek	atzīti	amortizētajā	iegādes	vērtībā,	kas,	pēc	Bankas	vadības	pieņēmumiem,	būtiski	neatšķiras	no	patiesās	vērtības.

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



53    

4. Procentu ienākumi un izdevumi

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

Procentu ienākumi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

no kredītiem 51,430 42,591 51,430 42,592

kuriem netika izveidoti uzkrājumi 49,214 42,057 49,214 42,058

kuriem tika izveidoti uzkrājumi 2,216 534 2,216 534

no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu 7,186 6,947 7,186 6,947

patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 188 255 188 255

pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem 3,602 6,692 3,602 6,692

kredīti un debitoru parādi 3,396 - 3,396 -

no prasībām pret kredītiestādēm 3,738 5,677 3,738 5,677

no prasībām pret Latvijas Banku 2,061 1,234 2,061 1,234

pārējie procentu ienākumi 135 119 135 119

Procentu ienākumi kopā 64,550 56,568 64,550 56,569

Procentu izdevumi 

par nebanku noguldījumiem 17,923 15,289 17,923 15,289

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 8,753 6,857 8,682 6,751

par pakārtotajām saistībām 2,004 1,814 2,004 1,814

pārējie procentu izdevumi 1,733 1,361 1,733 1,361

Procentu izdevumi kopā 30,413 25,321 30,342 25,215

5. Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

Komisijas naudas ienākumi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

par maksājumiem klientu uzdevumā 9,203 7,028 9,203 7,028

par maksājumu kartēm 1,525 1,231 1,525 1,231

par servisa pakalpojumiem klientiem 1,387 1,273 1,387 1,273

par trasta operācijām 749 1,036 60 68

par brokeru operācijām 575 252 195 34

par dokumentārajām operācijām 323 285 323 285

pārējie komisijas naudas ienākumi 905 902 862 863

Komisijas naudas ienākumi kopā 14,667 12,007 13,555 10,782

Komisijas naudas izdevumi 

par korespondentbanku pakalpojumiem 1,708 1,052 1,708 1,052

par maksājumu kartēm 613 539 613 539

pārējie komisijas naudas izdevumi 170 111 59 38

Komisijas naudas izdevumi kopā 2,491 1,702 2,380 1,629
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Finanšu	instrumentu	pārklasifikācijas	ietekme	uz	Koncerna	un	Bankas	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinu	un	pašu	kapitālu:

01.07.2008. 01.07.2008. 31.12.2008.
pirms pārklasifikācijas pēc pārklasifikācijas pēc pārklasifikācijas

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

(Zaudējumi)/peļņa no patiesajā vērtībā vērtēto 
finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā	pārvērtēšanas 63 34 (748)

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu 
pārvērtēšanas rezerve (4,139) (1,524) (12,867)

Uz Kredītu un debitoru parādu port
feli pārklasificēto finanšu instrumentu 
pārvērtēšanas rezerve  (2,615) (2,347)

3. Riska vadība
Riski ir Koncerna un Bankas darbības neatņemama sastāvdaļa, kuru pārvaldīšana ir viena no Koncerna un Bankas stratēģiskajām 
vērtībām, kas balstās uz pārliecību, ka Koncerna un Bankas panākumi ir atkarīgi no risku pārvaldīšanas efektivitātes. Risku 
pārvaldīšana ļauj uzturēt Koncerna un Bankas pakļautību riskiem līmenī, kas atbilstošs to vēlmei un spējai uzņemties riskus. 

Koncerns un Banka, veicot savu komercdarbību, ir pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir kredītrisks, likviditātes 
risks un tirgus riski (t. sk. procentu likmju risks, valūtas risks), kā arī operacionālais risks. 

Riska vadība nozīmē potenciālo risku noteikšanu, novērtējumu un kontroli.

Risku pārvaldīšanas process sevī ietver:
•	būtisku	risku	noteikšanu,	novērtēšanu	un	mērīšanu;
•	ierobežojumu	un	limitu	noteikšanu,	kas	nosaka	maksimāli	pieļaujamo	riska	apjomu;
•	risku	pārvaldīšanas	politiku	un	procedūru	ievērošanas	regulāru	pārraudzīšanu	un	jebkuru	noteikto	limitu	ievērošanas	kontroli;
•	riska	novērtēšanas	procedūru	un	ierobežojumu	noteikšanu	pirms	iesaistīšanās	jaunu	operāciju	(darījumu)	veikšanā;
•	kvantitatīvo	risku	kopējā	apjoma	novērtēšanu	Koncerna	un	Bankas	mērogā;
•	politiku	un	instrukciju	regulāru	pārskatīšanu	un	pilnveidošanu	atbilstoši	tirgus	pārmaiņām.

Risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādātas risku vadības politikas, kuras apstiprina Bankas Padome, to ieviešanu un efektivitāti 
uzrauga Valde un Risku direktors (CRO), bet  īsteno attiecīgās struktūrvienības, tostarp Riska vadības pārvalde un Kredītu 
administrēšanas pārvalde, kuru funkcijas ir stingri nodalītas no biznesa funkcijām.

Riska	vadības	politiku	mērķis	ir	nodrošināt	efektīvu	risku	pārvaldīšanu,	identificēt	un	analizēt	Koncerna	un	Bankas	darbībai	
raksturīgus riskus, noteikt atbilstošus limitus, ieviest uzticamas kontroles procedūras un ar administratīviem un informācijas 
sistēmu līdzekļiem kontrolēt risku un to līmeņu atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem. 

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

Ar	mērķi	izveidot	disciplinētu,	konservatīvu	un	konstruktīvu	riska	pārvaldīšanas	un	kontroles	vidi	tiek	organizēti	apmācību	
semināri darbiniekiem. 

Ņemot vērā esošo tirgus situāciju, 2008. gadā pastiprināta uzmanība tika pievērsta likviditātes riskam un kredītriskam, kā arī 
sakārtota operacionālā riska pārvaldīšanas vide. 

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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7. Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Koncerna un Bankas uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 2008. gadā:

Hipotekārie 
kredīti

Biznesa 
kredīti

Patēriņa 
kredīti

Pārējie 
kredīti Pārējie aktīvi

Pārdošanā 
pieejamo 

parāda 
vērtspapīru 

uzkrātie 
ienākumi Kopā

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

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

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

Kopā uzkrājumi pārskata gada sākumā 1,016 2,476 80 – – – 3,572

Peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	iekļautie	
individuālie uzkrājumi 773 4,129 24 55 72 17 5,070

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

Aktīvu norakstīšanas izdevumi – – 16 – – – 16

Kopā uzkrājumi, kas iekļauti peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā 13,472 4,131 521 469 72 17 18,682

Individuālo uzkrājumu samazināšanas 
ienākumi (2) (109) (15) (5) – – (131) 

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

Iepriekš norakstīto aktīvu atgūšana – – (3) – – – (3) 

Kopā uzkrājumu samazināšanas 
ienākumi (2) (911) (35) (5) – – (953)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem 
parādiem, neto 13,470 3,220 486 464 72 17 17,729

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu 
norakstīšanas (izdevumi) – – 13 – – – 13

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

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

Kopā uzkrājumu izmaiņas pārskata gadā 13,439 3,092 487 464 72 17 17,571

Individuālie uzkrājumi pārskata gada beigās 825 5,107 77 50 72 17 6,148

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

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

Koncerna un Bankas finanšu aktīvi, izņemot kredītus, un vienas citu valstu centrālās valdības vērtspapīru kupona izmaksas 
17 (0) tūkst. latu apmērā 2008. un 2007. gada 31. decembrī netika kavēti.
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6. Neto peļņa/zaudējumi no darījumiem ar finanšu aktīviem

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

(Zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību ar 
atspoguļojumu	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	pārvērtēšanas (12,445) (576) (12,445) (576)

Atvasināto līgumu pārvērtēšanas rezultāts (11,697) (251) (11,697) (251)

Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts (748) (325) (748) (325)

Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtējamo finanšu aktīvu un saistību ar 
atspoguļojumu	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	tirdzniecības 21,721 (1,897) 21,721 (1,897)

Atvasināto līgumu tirdzniecības rezultāts 21,699 (1,927) 21,699 (1,927)

Parāda vērtspapīru tirdzniecības rezultāts 22 30 22 30

Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
aktīviem un saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 9,276 (2,473) 9,276 (2,473)

(Zaudējumi)/peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Neto realizētie (zaudējumi)/peļņa no pārdošanai pieejamajiem finanšu 
aktīviem (1,038) 1,152 (1,038) 1,152

Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 15,508 27,170 15,508 27,170

(Zaudējumi) no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (12,848) (8,602) (12,839) (8,586)

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 2,660 18,568 2,669 18,584

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

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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 9. Nodokļi

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 12,065 31,713 12,478 31,289

Koncerna peļņas korekcija uzņēmumu ienākuma nodoklim 651 122 – –

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 1,907 4,775 1,872 4,693

Pastāvīgās	atšķirības 171 207 171 207

Īslaicīgās	atšķirības 1,722 172 1,726 173

Nodokļa atlaides (287) (922) (287) (922)

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu 3,513 4,232 3,482 4,151

Iepriekšējā gada uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija (99) (103) (99) (103)

Ārvalstīs samaksāts 156 228 156 228

Atliktais nodoklis (1,722) (170) (1,726) (173)

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 1,848 4,187 1,813 4,103

Atliktā	uzņēmumu	ienākuma	nodokļa	aprēķins:

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

Laika 
atšķirībām 

pakļautā 
summa      

LVL ’000

Laika 
atšķirībām 

pakļautā 
summa      

LVL ’000

Laika 
atšķirībām 

pakļautā 
summa     

 LVL ’000

Laika 
atšķirībām 

pakļautā 
summa      

LVL ’000

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā 
un nodokļu vajadzībām starpība 3,332 3,079 3,285 3,056

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (15,214) (2,689) (15,214) (2,689)

Portfeļa uzkrājumi un citas uzkrātās saistības (1,965) (1,737) (1,951) (1,723)

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana, neto (11,785) (277) (11,785) (277)

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

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze (27,867) (3,859) (25,665) (1,633)

Nodokļa likme 15% 15% 15% 15%

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/ (4,185) (580) (3,850) (245)

saistības gada beigās 5 1 – –

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pārskata gada sākumā (579) 300 (245) 635

(Samazinājums)/palielinājums,	kas	iekļauts	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā (1,722) (172) (1,726) (173)

(Samazinājums)/palielinājums, kas attiecināts uz pārvērtēšanas rezervi pašu 
kapitālā (1,879) (707) (1,879) (707)

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/ (4,185) (580) (3,850) (245)

saistības gada beigās 5 1 – –

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

56    

Koncerna un Bankas uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts 2007. gadā:

Hipotekārie 
kredīti

Biznesa
 kredīti

Patēriņa 
kredīti Kopā 

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Individuālie uzkrājumi pārskata gada sākumā 26 229 18 273

Portfeļa uzkrājumi pārskata gada sākumā 217 359 – 576

Kopā uzkrājumi pārskata gada sākumā 243 588 18 849

Peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	iekļautie	individuālie	uzkrājumi	 125 1,077 65 1,267

Peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā	iekļautie	portfeļa	uzkrājumi	 839 902 – 1,741

Aktīvu norakstīšanas izdevumi – 13 – 13

Kopā uzkrājumi, kas iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 964 1,992 65 3,021

Individuālo uzkrājumu samazināšanas ienākumi (63) (89) (3) (155) 

Portfeļa uzkrājumu samazināšanas ienākumi (125) – – (125) 

Iepriekš norakstīto aktīvu atgūšana – (30) – (30) 

Kopā uzkrājumu samazināšanas ienākumi (188) (119) (3) (310)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, neto 776 1,873 62 2,711

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi) – 17 – 17

Uzkrājumu (samazinājums) valūtas kursa svārstību rezultātā (3) (2) – (5) 

Kopā uzkrājumu izmaiņas pārskata gadā 773 1,888 62 2,723

Individuālie uzkrājumi pārskata gada beigās 85 1,215 80 1,380

Portfeļa uzkrājumi pārskata gada beigās 931 1,261  – 2,192

Kopā uzkrājumi nedrošiem parādiem pārskata gada beigās 1,016 2,476 80 3,572

8. Administratīvie izdevumi

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Personāla atalgojums 12,718 10,884 12,097 10,391

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2,784 2,079 2,663 2,002

Telpu nomas un uzturēšanas izdevumi 1,315 1,250 1,279 1,161

IT sistēmu apkalpošanas izdevumi 1,138 1,042 1,123 1,038

Padomei un valdei izmaksātais atalgojums 979 1,224 771 1,034

Reklāmas un mārketinga izdevumi 656 990 652 983

Sakaru izdevumi 594 477 564 417

Ziedojumi 337 1,105 337 1,105

Izdevumi darbinieku kvalifikācijas celšanai 193 203 186 197

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 122 189 122 166

Citi administratīvie izdevumi 2,241 2,155 1,990 2,059

Kopā administratīvie izdevumi 23,077 21,598 21,784 20,553

2008. gadā vidējais Koncernā un Bankā strādājošo darbinieku skaits bija 587 (550) un 558 (528).

Koncerna un Bankas darbinieku skaits 2008. un 2007. gada beigās: 

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

skaits skaits skaits skaits

Vadība 15 15 10 9

Pārvalžu un nodaļu vadītāji 101 109 91 99

Pārējie darbinieki 470 463 451 455

Kopā 586 587 552 563

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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10. Finanšu un nefinanšu instrumentu klasifikācija
Koncerna finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2008. gada 31. decembrī:

Patiesajā vērtībā vērtētie ar 
atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā
Pārdošanai 

pieejamie 

Amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

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

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

Prasības pret kredītiestādēm – – 174,664 174,664

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

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

Atvasinātie līgumi 3,831 – – 3,831

Kredīti un debitoru parādi – – 626,869 626,869

Kopā finanšu aktīvi 4,599 35,081 902,396 942,076

Nefinanšu aktīvi – – – 39,995

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

Saistības 

Saistības pret kredītiestādēm – – 128,207 128,207

Atvasinātie līgumi 19,238 –  – 19,238

Noguldījumi – – 712,315 712,315

Pakārtotās saistības – – 40,936 40,936

Kopā finanšu saistības 19,238 – 881,458 900,696

Nefinanšu saistības – – – 3,207

Kapitāls un rezerves – – – 78,168

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

Koncerna finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2007. gada 31. decembrī:

Patiesajā vērtībā vērtētie ar 
atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā
Pārdošanai 

pieejamie 

Amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

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

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām 
bankām – – 63,684 63,684

Prasības pret kredītiestādēm – – 223,772 223,772

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 3,830 86,711 – 90,541

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu – 5,914 – 5,914

Atvasinātie līgumi 1,122 – – 1,122

Kredīti un debitoru parādi – – 686,677 686,677

Kopā finanšu aktīvi 4,952 92,625 974,133 1,071,710

Nefinanšu aktīvi – – – 31,110

Kopā aktīvi 4,952 92,625 974,133 1,102,820

Saistības 

Saistības pret kredītiestādēm – – 158,574 158,574

Atvasinātie līgumi 9,429 –  – 9,429

Noguldījumi – – 823,777 823,777

Pakārtotās saistības – – 21,121 21,121

Kopā finanšu saistības 9,429 – 1,003,472 1,012,901

Nefinanšu saistības – – – 6,325

Kapitāls un rezerves – – – 83,594

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 9,429 – 1,003,472 1,102,820
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Koncerna nodokļu kustības pārskats:

Valsts 
sociālās 

Uzņēmumu Iedzīvotāju
apdrošinā-

šanas Pievienotās Nekustamā 
ienākuma ienākuma obligātās vērtības īpašuma 

nodoklis nodoklis iemaksas nodoklis nodoklis
     LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000

01.01.2007. nodokļu pārmaksa/ 1 – – 1 –

                         (saistības) (273) – (113) – –

Aprēķināts	 (4,234) (2,430) (2,680) (58) (91)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem 103 – 8 27 –

Samaksāts 4,911 2,429 2,661 328 91

31.12.2007. nodokļu pārmaksa/ 590 – – – –

                         (saistības) (82) (1) (124) 298 –

Aprēķināts	 (3,515) (3,586) (3,572) (30) (93)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem 99 – 36 (11) –

Samaksāts 5,334 3,587 3,385 123 93

31.12.2008. nodokļu pārmaksa/ 2,427 – 9 397 –

                         (saistības) (1) – (284) (17) –

Bankas nodokļu kustības pārskats:

Valsts 
sociālās 

Uzņēmumu Iedzīvotāju
apdrošinā-

šanas Pievienotās Nekustamā 
ienākuma ienākuma obligātās vērtības īpašuma 

nodoklis nodoklis iemaksas nodoklis nodoklis
     LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000      LVL ’000

01.01.2007. nodokļu  (saistības) (273) - (113) (5) -

Aprēķināts	 (4,150) (2,334) (2,559) (13) (85)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem 103   27 

Samaksāts 4,910 2,333 2,542 259 85

31.12.2007. nodokļu pārmaksa/(saistības) 590 (1) (130) 268 -

Aprēķināts	 (3,482) (3,453) (3,410) 75 (87)

Korekcija par iepriekšējiem periodiem 99  13 (8) 

Samaksāts 5,156 3,454 3,243 20 87

31.12.2008. nodokļu pārmaksa/(saistības) 2,363 - (284) 355 -

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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 11. Finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām
Nākamajās tabulās atspoguļots Koncerna un Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām. Finanšu aktīvi ar augstu reitingu 
ir standarta aktīvi, savukārt finanšu aktīvi ar pazeminātu reitingu – aktīvi, kuru kredītspēja ir apšaubāma un kuriem nepieciešama 
pastiprināta Koncerna un Bankas kontrole.

Koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:
   

Ar 
augstāko 

reitingu

Ar paze-
minātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 
parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi

Ar 
augstāko 

reitingu

Ar paze-
minātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 
parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi
Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības pret 
centrālajām bankām 57,860 – 57,860 – 57,860 63,684 – 63,684 – 63,684

Prasības pret 
kredītiestādēm 174,664 – 174,664 – 174,664 223,772 – 223,772 – 223,772

Patiesajā vērtībā  vērtē
tie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas 
vai	zaudējumu	aprēķinā 4,599 – 4,599 – 4,599 4,952 – 4,952 – 4,952

Pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi 35,081 – 35,081 – 35,081 92,625 – 92,625 – 92,625

Kredīti un debitoru 
parādi 639,420 51,480 690,900 (21,028) 669,872 681,798 8,451 690,249 (3,572) 686,677

t. sk. parāda 
vērtspapīri 43,003 – 43,003 – 43,003 – – – – –

kredīti klientiem 596,417 51,480 647,897 (21,028) 626,869 681,798 8,451 690,249 (3,572) 686,677

hipotekārie 
kredīti 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731 446,075 2,239 448,314 (1,226) 447,088

biznesa kredīti 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578 233,336 5,971 239,307 (2,277) 237,030

patēriņa kredīti 2,143 745 2,888 (541) 2,347 1,771 241 2,012 (69) 1,943

pārējie kredīti 2,180 497 2,677 (464) 2,213 616 – 616 – 616

Kopā finanšu aktīvi 911,624 51,480 963,104 (21,028) 942,076 1,066,831 8,451 1,075,282 (3,572) 1,071,710
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Bankas finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2008. gada 31. decembrī:

Patiesajā vērtībā vērtētie ar 
atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā
Pārdošanai 

pieejamie 

Amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

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

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

Prasības pret kredītiestādēm – – 174,636 174,636

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

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

Atvasinātie līgumi 3,831 – – 3,831

Kredīti un debitoru parādi – – 626,867 626,867

Kopā finanšu aktīvi 4,599 35,081 902,366 942,046

Nefinanšu aktīvi – – – 41,341

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

Saistības 

Saistības pret kredītiestādēm – – 125,251 125,251

Atvasinātie līgumi 19,238 –  – 19,238

Noguldījumi – – 714,007 714,007

Pakārtotās saistības – – 40,936 40,936

Kopā finanšu saistības 19,238 – 880,194 899,432

Nefinanšu saistības – – – 3,673

Kapitāls un rezerves – – – 80,282 

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

Bankas finanšu aktīvu un saistību kategorijas 2007. gada 31. decembrī:

Patiesajā vērtībā vērtētie ar 
atspoguļojumu peļņas 

vai zaudējumu aprēķinā
Pārdošanai 

pieejamie 

Amortizētajā 
iegādes 
vērtībā 

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

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām 
bankām – – 63,684 63,684

Prasības pret kredītiestādēm – – 223,765 223,765

Parāda vērtspapīri ar fiksēto ienākumu 3,830 86,711 – 90,541

Akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksēto ienākumu – 5,914 – 5,914

Atvasinātie līgumi 1,122 – – 1,122

Kredīti un debitoru parādi – – 686,674 686,674

Kopā finanšu aktīvi 4,952 92,625 974,123 1,071,700

Nefinanšu aktīvi – – – 31,164

Kopā aktīvi 4,952 92,625 974,123 1,102,864

Saistības 

Saistības pret kredītiestādēm – – 155,568 155,568

Atvasinātie līgumi 9,429 –  –    9,429

Noguldījumi – – 825,351 825,351

Pakārtotās saistības – – 21,121 21,121

Kopā finanšu saistības 9,429 – 1,002,040 1,011,469

Nefinanšu saistības – – – 6,132

Kapitāls un rezerves – – – 85,263

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 9,429 – 1,002,040 1,102,864

31.12.2008.                                                                                          31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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13. Prasības pret kredītiestādēm
2008. gada 31. decembrī Banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 25 (25) OECD reģiona valstīs reģistrētām 
kredītiestādēm (t. sk. ar EMS un ES valstīs reģistrētām kredītiestādēm), 6 (6) Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un 24 (25) citās 
valstīs reģistrētām kredītiestādēm.

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

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm

Korespondentkontu atlikumi 1,454 27,426 4,202 39,875 6,096 79,053

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

Kopā prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 4,672 27,426 4,202 47,300 6,096 89,696

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti 1,428 7,439 13,660 – – 22,527

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

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 1,428 35,307 30,908 17,325 – 84,968

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

Koncerna prasības pret kredītiestādēm dalījumā pa reģioniem un prasību veida 2007. gadā: 

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm

Korespondentkontu atlikumi 2,149 36,252 4,985 97,089 23,517 163,992

Diennakts noguldījumi 5,327 4,842 – 7,260 – 17,429

Kopā prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 7,476 41,094 4,985 104,349 23,517 181,421

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti 807 8,434 22,744 – – 31,985

Termiņnoguldījumi 1,671 – – – 8,695 10,366

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 2,478 8,434 22,744 – 8,695 42,351

Kopā prasības pret kredītiestādēm 9,954 49,528 27,729 104,349 32,212 223,772

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

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm

Korespondentkontu atlikumi 1,441 27,426 4,202 39,875 6,081 79,025

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

Kopā prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 4,659 27,426 4,202 47,300 6,081 89,668

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti 1,428 7,439 13,660 – – 22,527

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

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 1,428 35,307 30,908 17,325 – 84,968

Kopā prasības pret kredītiestādēm 6,087 62,733 35,110 64,625 6,081 174,636
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Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:
   

Ar 
augstāko 

reitingu

Ar paze-
minātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 
parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi

Ar 
augstāko 

reitingu

Ar paze-
minātu 

reitingu

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Uzkrājumi 
nedrošiem 
parādiem

Neto 
finanšu 

aktīvi
Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības pret 
centrālajām bankām 57,860 – 57,860 – 57,860 63,684 – 63,684 – 63,684

Prasības pret 
kredītiestādēm 174,636 – 174,636 – 174,636 223,765 – 223,765 – 223,765

Patiesajā vērtībā  
vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu 
peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 4,599 – 4,599 – 4,599 4,952 – 4,952 – 4,952

Pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi 35,081 – 35,081 – 35,081 92,625 – 92,625 – 92,625

Kredīti un debitoru 
parādi 639,418 51,480 690,898 (21,028) 669,870 681,795 8,451 690,246 (3,572) 686,674

t.sk. parāda 
vērtspapīri 43,003 – 43,003 – 43,003 – – – – –

kredīti klientiem 596,415 51,480 647,895 (21,028) 626,867 681,795 8,451 690,246 (3,572) 686,674

hipotekārie 
kredīti 419,337 29,849 449,186 (14,455) 434,731 446,075 2,239 448,314 (1,226) 447,088

biznesa kredīti 172,757 20,389 193,146 (5,568) 187,578 233,336 5,971 239,307 (2,277) 237,030

patēriņa kredīti 2,143 745 2,888 (541) 2,347 1,771 241 2,012 (69) 1,943

pārējie kredīti 2,178 497 2,675 (464) 2,211 613 – 613 – 613

Kopā finanšu aktīvi 911,594 51,480 963,074 (21,028) 942,046 1,066,821 8,451 1,075,272 (3,572) 1,071,700

12. Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

Koncerns/
Banka

Koncerns/
Banka

31.12.2008. 31.12.2007.
LVL	’000 LVL	’000

Kase 4,927 2,697

Prasības pret Latvijas Banku 52,933 60,987

Kopā kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 57,860 63,684

Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes lēmumu kredītiestādēm ir jānodrošina obligāto rezervju prasību izpilde. 2008. gada 
31. decembrī Latvijas Bankas noteiktās obligāto rezervju prasības apmērs saistībām ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 
2 gadiem bija 3% (8%),  pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām – 5% (8%). 2008. gada 31. decembrī Koncerns un Banka 
bija izpildījusi šīs prasības.

31.12.2008.                                                                                          31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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14. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Koncerna un Bankas īpašumā esošo parāda vērtspapīru sadalījums pēc ieguldījuma veida:

Patiesajā 
vērtībā vērtētie 

Pārdošanai 
pieejamie 

Kredīti un 
debitoru parādi

Patiesajā 
vērtībā vērtētie 

Pārdošanai 
pieejamie 

LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Latvijas centrālās valdības parāda vērtspapīri – 12,113 3,348 – 4,931

Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri – 15 176 – 1,440

OECD reģiona valstu emitenti 

Pašvaldību parāda vērtspapīri – – 1,132 – –

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 546 10,664 16,956 – 16,408

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri 50 2,252 8,386 – 388

Citu valstu emitenti 

Centrālo valdību un centrālo banku parāda vērtspapīri – 1,687 1,477 – 5,507

Pašvaldību parāda vērtspapīri – 225 – – 2,051

Finanšu institūciju parāda vērtspapīri – 254 973 – 1,066

Valsts uzņēmumu parāda vērtspapīri – 15 – – 2,125

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 129 2,155 3,406 3,507 34,370

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri 43 1,745 7,149 323 18,425

Bruto parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri

ar fiksētu ienākumu 768 31,125 43,003 3,830 86,711

Uzkrājumi nedrošiem parādiem – (17) – – –

Kopā neto parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri 
ar fiksētu ienākumu 768 31,108 43,003 3,830 86,711

2008. gadā vērtības samazināšanās tika atzīta vienam citu valstu centrālās valdības vērtspapīram 274 tūkst. latu apmērā.

Pārdošanai pieejamo parāda vērtspapīru portfeļa sadalījums:

Likviditātes 
portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku portfelis
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku portfelis
LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Latvijas emitenti 

Latvijas centrālās valdības parāda vērtspapīri 12,113 – 1,385 3,546

Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri – 15 915 525

OECD reģiona valstu emitenti 

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri 2,216 8,448 16,408 –

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri – 2,252 – 388

Citu valstu emitenti 

Centrālo valdību un centrālo banku parāda vērtspapīri – 1,687 – 5,507

Pašvaldību parāda vērtspapīri – 225 – 2,051

Finanšu institūciju parāda vērtspapīri – 254 – 1,066

Valsts uzņēmumu parāda vērtspapīri – 15 – 2,125

Kredītiestāžu parāda vērtspapīri – 2,155 – 34,370

Privātuzņēmumu parāda vērtspapīri – 1,745 – 18,425

Kopā bruto pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri 14,329 16,796 18,708 68,003

Uzkrājumi nedrošiem parādiem – (17) – –

Kopā neto pārdošanai pieejamie parāda vērtspapīri 14,329 16,779 18,708 68,003

2008. gada 31. decembrī biržās netika kotēti Bankas pārdošanai pieejamie investīciju uz nenoteiktu laiku portfeļa vērtspapīri – 
349 (0) tūkst. latu OECD valstu un 1,375 (1,453) tūkst. latu citu valstu uzņēmumu emitētie un 103 (0) tūkst. latu OECD un 
38 (1,002) tūkst. latu citu valstu kredītiestāžu, kā arī 50 (0) tūkst. latu un 43 (73) tūkst. latu Bankas Tirdzniecības portfelī 
esošie citu valstu uzņēmumu un 0 (251) tūkst. latu citu valstu kredītiestāžu emitētie parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. 
2008. gada vidējā likme parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu bija 6,36% (7,45%). 
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Bankas prasības pret kredītiestādēm dalījumā pa reģioniem un prasību veida 2007. gadā: 

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
 Pārējā OECD 

reģionā Citās valstīs Kopā
LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm

Korespondentkontu atlikumi 2,149 36,252 4,985 97,089 23,510 163,985

Diennakts noguldījumi 5,327 4,842 – 7,260 – 17,429

Kopā prasības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 7,476 41,094 4,985 104,349 23,510 181,414

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Drošības depozīti 807 8,434 22,744 – – 31,985

Termiņnoguldījumi 1,671 – – – 8,695 10,366

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 2,478 8,434 22,744 – 8,695 42,351

Kopā prasības pret kredītiestādēm 9,954 49,528 27,729 104,349 32,205 223,765

2007. gada 31. decembrī termiņnoguldījumos ir iekļauts sindicētais aizdevums 1 milj. eiro apmērā. 2008. gada 31. decembrī Koncernam un 
Bankai šādu termiņnoguldījumu nebija.

Prasību pret kredītiestādēm koncentrācijas risks:

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

skaits skaits skaits skaits

Atlikumi virs LVL 15,000,000

OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 3 4 3 4

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

OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 6 2 6 2

Citu valstu kredītiestādes – 3 – 3

Atlikumi  līdz LVL 5,000,000 

OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 34 32 34 32

Citu valstu kredītiestādes 24 13 24 13

Latvijā reģistrētās kredītiestādes 7 10 6 9

Kopā

OECD reģiona valstīs reģistrētās kredītiestādes 43 38 43 38

Citu valstu kredītiestādes 24 16 24 16

Latvijā reģistrētās kredītiestādes 7 10 6 9

Koncerns/Banka                                           Koncerns/Banka

    31.12.2008.                                                     31.12.2007.

Koncerns/Banka                                           Koncerns/Banka

    31.12.2008.                                                     31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumiem kopējais riska darījumu apjoms ar vienu personu vai savstarpēji saistītu personu grupu, 
kas nav saistīta ar kredītiestādi, nedrīkst pārsniegt 25% no kredītiestādes pašu kapitāla. Savukārt visām ar kredītiestādi saistītām 
personām riska darījumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu kapitāla.

2008. gada 31. decembrī Banka bija izpildījusi iepriekš minētās prasības par saistīto un nesaistīto personu kreditēšanu.

Koncerna un Bankas izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības nozarēm, to maksimālā un minimālā kredītriska apjomu analīze:

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms

Maksimālais 
kredītriska 

apjoms

Minimālais 
kredītriska 

apjoms
Tautsaimniecības nozare* LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Privātpersonu hipotekārie 
kredīti 449,186 65,825 448,314 49,269 449,186 65,825 448,314 49,269

Citi privātpersonu kredīti 31,772 18,943 47,671 16,138 31,772 18,943 47,671 16,138

Tirdzniecība 49,910 7,614 81,391 18,190 49,910 7,614 81,391 18,190

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana 45,035 2,648 43,368 4,112 45,035 2,648 43,368 4,112

Būvniecība 36,971 4,179 31,415 639 36,971 4,179 31,415 639

Rūpniecība 16,434 1,815 18,574 531 16,434 1,815 18,574 531

Transports un loģistika 10,514 519 14,002 2,657 10,514 519 14,002 2,657

Citas pakalpojumu nozares 4,899 362 4,114 312 4,899 362 4,114 312

Finanšu starpniecība 2,280 214 479 479 2,280 214 479 479

Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība 541 541 316 316 541 541 316 316

Pārējās nozares 355 355 605 605 353 353 602 602

Kopā bruto izsniegtie kredīti 647,897 103,015 690,249 93,248 647,895 103,013 690,246 93,245

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (21,028) (21,028) (3,572) (3,572) (21,028) (21,028) (3,572) (3,572)

Kopā kredīti, neto 626,869 81,987 686,677 89,676 626,867 81,985 686,674 89,673

* Kredītiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir līdz 1 gadam, tautsaimniecības nozaru dalījumu Banka nosaka pēc aizņēmēja darbības veida, 
savukārt	kredītiem,	kuru	sākotnējais	atmaksas	termiņš	ir	ilgāks	par	1	gadu,	–	pēc	izsniegtā	aizdevuma	mērķa	(pēc	tās	nozares,	kuras	attīstībai	tas	
izsniegts).

Koncerna kredītu kvalitātes analīze:

Kredīti, kopā
t. sk. kavētie 

maksājumi Kredīti, kopā
t. sk. kavētie 

maksājumi
LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 418,714 4,288 446,075 948

Biznesa 159,501 1,512 233,336 131

Patēriņa 2,143 – 1,771 5

Pārējie 2,180 – 616 –

Kopā kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 582,538 5,800 681,798 1,084

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 30,472 26,185 2,239 1,871

Biznesa 33,645 14,524 5,971 1,367

Patēriņa 745 540 241 82

Pārējie 497 456 – –

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 65,359 41,705 8,451 3,320

Kopā kredīti, bruto 647,897 47,505 690,249 4,404

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (21,028) (3,572)

Kopā kredīti, neto 626,869 47,505 686,677 4,404
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15. Atvasinātie līgumi
Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību un patieso 
vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība ir no šiem darījumiem saņemamā summa. Pārējo finanšu 
instrumentu nosacītā pamatvērtība ir šo instrumentu bāzes aktīva vērtība.

Prasības Saistības Prasības Saistības 
LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi 

Ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi 6,934 11,502 1,235 105 133 10

Valūtas mijmaiņas darījumi 130,996 256,191 2,596 7,437 932 9,112

Biržā tirgotie nākotnes valūtas maiņas līgumi 126,103 – – 11,345 – –

Kopā ārvalstu valūtas maiņas darījumi  264,033 267,693 3,831 18,887 1,065 9,122

Procentu likmju atvasinātie līgumi

Biržā tirgotie nākotnes līgumi 25,565 44,476 – 351 55 307

Kopā procentu likmju atvasinātie līgumi 25,565 44,476 – 351 55 307

Iespēju līgumi

Biržā tirgotie iespēju līgumi 187 183 – – 2 –

Kopā iespēju līgumi 187 183 – – 2 –

Kopā atvasinātie līgumi 3,831 19,238 1,122 9,429

16. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
2008. un 2007. gada 31. decembrī visi Koncerna un Bankas ieguldījumi akcijās un ieguldījumi fondos ir klasificēti kā pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi.

Biržā kotētās
Biržā 

nekotētās Kopā Biržā kotētās
Biržā

 nekotētās Kopā
LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Ārvalstu uzņēmumu akcijas 1,281 8 1,289 3,062 38 3,100

Ieguldījumi fondos – 2,475 2,475 – 2,420 2,420

Ārvalstu monetāro finanšu institūciju akcijas 147 31 178 181 111 292

Latvijas uzņēmumu akcijas 31 – 31 102 – 102

Kopā akcijas un citi vērtspapīri ar 
nefiksētu ienākumu  1,459 2,514 3,973 3,345 2,569 5,914

2008. gada beigās Koncerna un Bankas vadība atzina vērtības samazinājumu akcijām 2,055 tūkst. latu apmērā.

17. Kredīti klientiem
Koncerna un Bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja veida:

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

Aizņēmēja veids LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Citas privātpersonas 474,390 488,733 474,390 488,733

Privātuzņēmumi 164,893 193,785 164,891 193,782

Bankas darbinieki 6,567 7,252 6,567 7,252

Finanšu institūcijas 2,047 479 2,047 479

Kopā kredīti 647,897 690,249 647,895 690,246

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (21,028) (3,572) (21,028) (3,572)

Neto kredīti 626,869 686,677 626,867 686,674

            Koncerns/Banka                            Koncerns/Banka                                Koncerns/Banka

  31.12.2008.      31.12.2007.                      31.12.2008.                                           31.12.2007.

     Nosacītā pamatvērtība                                                       Patiesā vērtība

Koncerns/Banka                                                           Koncerns/Banka

    31.12.2008.                                                                     31.12.2007.

         Koncerns                                 Koncerns                                     Banka                                      Banka

       31.12.2008.                            31.12.2007.                             31.12.2008.                          31.12.2007.

                31.12.2008.                                       31.12.2007.
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18. Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā
2008. gada 31. decembrī Bankai piederēja līdzdalība šādu radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā:

Uzņēmums

Reģis- 
trācijas 
valsts

Uzņēmējdarbības 
nozare

Pamat- 
kapitāls 

Pašu 
kapitāls

Bankas 
daļa (% 

no kopējā 
pamat-

kapitāla)
Pamat- 

kapitāls 
Pašu 

kapitāls

Bankas daļa      
(% no kopējā 

pamatkapitāla)

LVL ’000 LVL ’000 (%) LVL ’000 LVL ’000 (%)

IPAS AB.LV Asset Management LV Finanšu pakalpojumi 700 886 100 700 720 100

IBAS AB.LV Capital Market LV Finanšu pakalpojumi 700 445 100 700 440 100

SIA Elizabetes 21a LV
Operācijas ar nekusta
mo īpašumu 1,400 995 85 1,200 1,005 85

AS  AB Konsultācijas LV
Konsultatīvie           
pakalpojumi 240 281 100 40 58 30

SIA AB.LV Transform Investments LV
Operācijas ar nekusta
mo īpašumu 1,000 1,008 100 – – –

Kopā: 4,040 3,615 2,640 2,223

2008. gadā Banka palielināja savu daļu meitassabiedrības AS “AB Konsultācijas” pamatkapitālā līdz 100% un pamatkapitālu līdz 
240 tūkst. latu. 2008. gada septembrī Banka palielināja SIA “Elizabetes 21a” pamatkapitālu par 200 tūkst. latu, kā rezultātā 
pašlaik šī meitasuzņēmuma pamatkapitāls ir 1,400 tūkst. latu.

Pārskata gadā Banka nodibināja meitasuzņēmumu SIA “AB.LV Transform Investments” ar pamatkapitālu 1,000,000 latu. SIA 
“AB.LV	Transform	Investments”	darbības	mērķis	ir	piedalīties	otrreizējā	nekustamo	īpašumu	tirgū,	izsolēs	iegādāties	nekustamos	
īpašumus, apsaimniekot tos un sagatavot tālākai pārdošanai.

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “AB.LV Asset Management” klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu piln
varojumu, 2008. gada 31. decembrī bija 13,658 (45,803) tūkst. latu. Ieguldījumu brokeru akciju sabiedrības “AB.LV Capital 
Market” klientu finanšu instrumentu vērtība 2008. gada 31. decembrī bija 69,349 (71,801) tūkst. latu.

19. Ieguldījumu īpašumi

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Ieguldījumu īpašumi 17,260 14,277 17,260 14,277

Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem 2,502 2,237 2,502 2,237

Kopā ieguldījumu īpašumi 19,762 16,514 19,762 16,514

Izmaiņas Koncerna un Bankas ieguldījumu īpašumos 2008. gadā:

Koncerns Banka

Zeme Ēkas

Kopā,          
atskaitot 

avansa 
maksājumus Zeme Ēkas

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327

Pārskata periodā iegādātie 3,003 – 3,003 3,003 – 3,003

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 16,926 404 17,330 16,926 404 17,330

Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. – 50 50 – 50 50

Pārskata	periodā	aprēķinātais	nolietojums	 – 20 20 – 20 20

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. – 70 70 – 70 70

Atlikusī vērtība 01.01.2008. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277

Atlikusī vērtība 31.12.2008. 16,926 334 17,260 16,926 334 17,260
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Bankas kredītu kvalitātes analīze:

Kredīti, kopā
t. sk. kavētie 

maksājumi Kredīti, kopā
t. sk. kavētie 

maksājumi
LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 418,714 4,288 446,075 948

Biznesa 159,501 1,512 233,336 131

Patēriņa 2,143 – 1,771 5

Pārējie 2,178 – 613 –

Kopā kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 582,536 5,800 681,795 1,084

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi

Hipotekārie 30,472 26,185 2,239 1,871

Biznesa 33,645 14,524 5,971 1,367

Patēriņa 745 540 241 82

Pārējie 497 456 – –

Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto 65,359 41,705 8,451 3,320

Kopā kredīti, bruto 647,895 47,505 690,246 4,404

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (21,028) (3,572)

Kopā kredīti, neto 626,867 47,505 686,674 4,404

Koncerna un Bankas līgumā paredzēto kavēto kredīta maksājumu apjoms 2008. gada 31. decembrī:

Hipotekārie 
kredīti

Biznesa 
kredīti

Patēriņa
 kredīti

Pārējie
 kredīti Kopā

Kavēto dienu skaits LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

līdz 30 dienām 458 1,966 30 – 2,454

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

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

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

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

Koncerna un Bankas līgumā paredzēto kavēto kredīta maksājumu apjoms 2007. gada 31. decembrī:

Hipotekārie 
kredīti

Biznesa 
kredīti

Patēriņa
 kredīti Kopā

Kavēto dienu skaits LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

līdz 30 dienām 219 20 3 242

no 31 līdz 59 dienām 152 1,339 2 1,493

no 60 līdz 89 dienām 46 16 12 74

vairāk nekā 90 dienu 2,402 123 70 2,595

Kopā kavētie kredītu maksājumi 2,819 1,498 87 4,404

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mainīts pamatsummas vai procentu atmaksas termiņš, 2008. gada 31. decembrī bija 
145,768 (51,275) tūkst. latu. Iepriekš minētās izmaiņas tika veiktas, pamatojoties uz Koncerna vai Bankas un klienta 
savstarpējo vienošanos par izmaiņām kredītlīgumos, jo citādi kredīta atmaksas termiņš, iespējams, tiktu kavēts.

                31.12.2008.                                       31.12.2007.

                31.12.2008.                                                  31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Izmaiņas Koncerna nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos 2008. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807

Pārskata gadā iegādātie 1,013 – 85 27 421 522 2,068

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

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 3,187 129 4,806 653 879 6,057 15,711

Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. 1,271 – 980 363 343 4,146 7,103

Pārskata	gadā	aprēķinātais	nolietojums	 430 – 220 114 139 784 1,687

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

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. 1,629 – 1,104 407 322 4,385 7,847

Atlikusī vērtība 01.01.2008. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704

Atlikusī vērtība 31.12.2008. 1,558 129 3,702 246 557 1,672 7,864

Izmaiņas Koncerna nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos 2007. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2007. 2,018 129 4,867 721 699 5,120 13,554

Pārskata gadā iegādātie 466 – 7 72 – 1,338 1,883

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie (238) – – – (74) (318) (630)

Sākotnējā vērtība 31.12.2007. 2,246 129 4,874 793 625 6,140 14,807

Uzkrātais nolietojums 01.01.2007. 1,009 – 757 270 289 3,652 5,977

Pārskata	gadā	aprēķinātais	nolietojums	 311 – 223 93 116 803 1,546

Nolietojuma norakstīšana (49) – – – (62) (309) (420)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2007. 1,271 – 980 363 343 4,146 7,103

Atlikusī vērtība 01.01.2007. 1,009 129 4,110 451 410 1,468 7,577

Atlikusī vērtība 31.12.2007. 975 129 3,894 430 282 1,994 7,704

2008. gada 31. decembrī Koncerna un Bankas īpašumā bija nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 
3,202 (2,678) tūkstoši latu.

Izmaiņas Bankas nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos 2008. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2008. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614

Pārskata gadā iegādātie 868 – 85 27 373 493 1,846

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

Sākotnējā vērtība 31.12.2008. 3,018 129 4,806 653 709 5,988 15,303

Uzkrātais nolietojums 01.01.2008. 1,267 – 980 363 311 4,130 7,051

Pārskata	gadā	aprēķinātais	nolietojums	 423 – 220 114 109 778 1,644

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

Uzkrātais nolietojums 31.12.2008. 1,618 – 1,104 407 262 4,360 7,751

Atlikusī vērtība 01.01.2008. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563

Atlikusī vērtība 31.12.2008. 1,400 129 3,702 246 447 1,628 7,552
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Izmaiņas Koncerna un Bankas ieguldījumu īpašumos 2007. gadā:

Koncerns Banka

Zeme Ēkas

Kopā,          
atskaitot 

avansa 
maksājumus Zeme Ēkas

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2007. 13,923 327 14,250 13,923 327 14,250

Pārskata periodā iegādātie – 77 77 – 77 77

Sākotnējā vērtība 31.12.2007. 13,923 404 14,327 13,923 404 14,327

Uzkrātais nolietojums 01.01.2007. – 33 33 – 33 33

Pārskata	periodā	aprēķinātais	nolietojums	 – 17 17 – 17 17

Uzkrātais nolietojums 31.12.2007. – 50 50 – 50 50

Atlikusī vērtība 01.01.2007. 13,923 294 14,217 13,923 294 14,217

Atlikusī vērtība 31.12.2007. 13,923 354 14,277 13,923 354 14,277

2008. gada 31. decembrī Koncerna un Bankas ieguldījumu nekustamajos īpašumos tirgus vērtība bija 26 (71) miljoni latu.

Pēc Koncerna un Bankas vadības ieskatiem nekustamā īpašuma ticamākā tirgus vērtība tika noteikta, pamatojoties uz neatkarīga 
nekustamā	īpašuma	vērtētāja	iesniegtajiem	novērtējumiem.	Nekustamo	īpašumu	pārdošanas	vērtība	var	atšķirties	no	noteiktās	
tirgus vērtības, ja šādu nekustamo īpašumu tirgus nav pietiekami attīstīts.

Nomas un īres ienākumi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 2008. gadā bija 281 (255) tūkstotis latu, apsaimniekošanas 
izdevumi – 192 (177) tūkstoši latu, t. sk. izdevumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos uzturēšanai – 
10 (5) tūkstoši latu.

20. Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Nemateriālie aktīvi 1,558 975 1,400 955

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem 1,891 1,086 1,891 1,033

Kopā nemateriālie aktīvi 3,449 2,061 3,291 1,988

Zeme 129 129 129 129

Ēkas un īpašuma uzlabojumi 3,702 3,894 3,702 3,894

Nomātā īpašuma uzlabojumi 246 430 246 430

Transporta līdzekļi 557 282 447 187

Biroja aprīkojums 1,672 1,994 1,628 1,968

EDA iekārtas 984 1,025 967 1,016

Pārējie pamatlīdzekļi 688 969 661 952

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 68 1,934 68 1,934

Kopā pamatlīdzekļi 6,374 8,663 6,220 8,542

Kopā nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi to

atlikušajā vērtībā 9,823 10,724 9,511 10,530

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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 23. Pakārtotās saistības
Pārskata perioda beigās Koncerna un Bankas pakārtotās saistības 40,936 (21,121) tūkst. latu apmērā sastāv no subordinētajām 
obligācijām 11,894 (0) tūkst. latu apmērā un subordinētajiem aizdevumiem 29,042 (21,121) tūkst. latu  apmērā.

2008. gadā Banka bija ierosinājusi divas subordinēto obligāciju emisijas – ASV dolāros un eiro. ASV dolāru laidiena sākotnējais 
apjoms bija 20 miljoni ASV dolāru, savukārt eiro laidiena apjoms – 10 miljoni eiro. 2008. gada 31. decembrī emitēto subordinēto 
obligāciju uzskaites vērtība bija 12,6 milj. ASV dolāru un 7,7 milj. eiro. Šo subordinēto obligāciju emisija bija slēgtā emisija, un šīs 
obligācijas nav reģistrētas Rīgas Fondu biržā. Obligācijas iegādājušās gan fiziskas, gan juridiskas personas.

To dzēšanas termiņš ir 2018. gada 1. oktobris. Sākot ar 2013. gada 1. oktobri,  Bankai ir tiesības dzēst subordinētās obligācijas 
pirms termiņa, ja tiek izpildīti emisijas noteikumos minētie nosacījumi. Ja Banka neizmanto minētās tiesības dzēst obligācijas 
pirms	termiņa,	tad,	sākot	ar	2013.	gada	1.	oktobri,	tiek	aprēķināts	un	reizi	gadā	izmaksāts	kupons	ar	likmi	13%	gadā.	

Banka ir saņēmusi arī subordinētos aizdevumus 53,6 (38,6) milj. ASV dolāru un 3,3 (3,4) milj. eiro apmērā. Subordinētie aizde
vumi	ir	iekļauti	Bankas	pašu	kapitāla	aprēķina	otrajā	līmenī.	Aizdevējiem	saskaņā	ar	noslēgtajiem	subordinēto	aizdevumu	līgumu	
nosacījumiem nav tiesību prasīt šo aizdevumu pirmstermiņa atmaksu un nav tiesību pārvērst subordinētos aizdevumus Bankas 
pamatkapitālā. 

Subordinēto aizdevumu analīze 2008. gada 31. decembrī:

Aizdevuma 
apmērs

Uzkrātie 
procenti

% no 
pakārtoto 

saistību kop-
summas

Procentu 
likme Valūta

Līguma 
noslēgšanas 

datums

Līguma 
atmaksas 

datums
Aizdevēji LVL ’000 LVL ’000 (%)

Boriss Teterevs 7,425 53 25,71 8,90 USD 14.08.2008. 19.08.2018.

Multicross LLC 4,950 39 17,14 8,27 USD 19.03.2007. 02.04.2017.

Euro swiss LLC 4,950 39 17,14 8,27 USD 19.03.2007. 02.04.2017.

Reynolds holding Ltd 2,475 5 8,57 7,40 USD 09.11.2006. 20.11.2011.

Kopā lielākie aizdevēji 19,800 136 68,56

Pārējie aizdevēji

rezidenti 223 1 0,76 8,13–8,39 USD

nerezidenti 6,492 18 22,48 7,40–8,39 USD

rezidenti 35 – 0,12 7,14 EUR

nerezidenti 2,333 4 8,08 6,31–7,14 EUR

Pārējie aizdevēji, kopā 9,083 23 31,44

Kopā 28,883 159 100,00

Pārējo	aizdevēju	daļa	(katram	aizdevējam	atsevišķi)	nepārsniedz	10%	no	pakārtoto	saistību	kopsummas.	Šo	aizdevēju	vidējais	svērtais	līgumu	
atmaksas termiņš ir 5,96 gadi.

24. Apmaksātais pamatkapitāls
2008. gada 31. decembrī Bankas reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 15 milj. (15 milj.) latu. Bankas pamatkapitālu 
veido tikai parastās akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 150 (150) latu.

2008. gada 31. decembrī Bankai bija 106 (108) akcionāri, tajā skaitā 17 (18) juridiskas un 89 (90) privātpersonas, ar kopējo 
akciju skaitu 100,000.

Bankas valdes locekļiem tiešā veidā pieder 93,81% (93,15%) no Bankas pamatkapitāla un padomes locekļiem – 3,35% 

(3,35%) no Bankas pamatkapitāla.
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Izmaiņas Bankas nemateriālajos aktīvos un pamatlīdzekļos 2007. gadā:

Nemateriālie 
aktīvi Zeme 

Ēkas un 
īpašuma  

uzlabojumi 

Nomātā 
īpašuma  

uzlabojumi 
Transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums 

Kopā,        
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000 LVL	’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2007. 2,006 129 4,867 721 611 5,087 13,421

Pārskata gadā iegādātie 454 – 7 72 – 1,334 1,867

Pārskata gadā pārdotie un norakstītie (238) – – – (113) (323) (674)

Sākotnējā vērtība 31.12.2007. 2,222 129 4,874 793 498 6,098 14,614

Uzkrātais nolietojums 01.01.2007. 1,008 – 757 270 281 3,641 5,957

Pārskata	gadā	aprēķinātais	nolietojums	 307 – 223 93 92 795 1,510

Nolietojuma norakstīšana (48) – – – (62) (306) (416)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2007. 1,267 – 980 363 311 4,130 7,051

Atlikusī vērtība 01.01.2007. 998 129 4,110 451 330 1,446 7,464

Atlikusī vērtība 31.12.2007. 955 129 3,894 430 187 1,968 7,563

Ārpusbilances saistības par noslēgtajiem līgumiem par nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu iegādi atspoguļotas 26. pielikumā.

21. Saistības pret kredītiestādēm

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Citas termiņsaistības 112,517 152,976 109,561 149,970

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm: 15,690 5,598 15,690 5,598

Uz pieprasījumu dzēšamās saistības 1,087 5,598 1,087 5,598

Diennakts noguldījumi 14,603 – 14,603 –

Kopā saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 128,207 158,574 125,251 155,568

Citās termiņsaistībās ir iekļauti sindicētie aizņēmumi 155 (210) milj. eiro apmērā.

22. Noguldījumi

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

Noguldītāja veids LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Privātuzņēmumi 615,873 723,353 617,565 724,927

Privātpersonas 73,831 74,954 73,831 74,954

Valsts uzņēmumi 10,981 17,448 10,981 17,448

Finanšu institūcijas 10,139 4,336 10,139 4,336

Pašvaldības 931 2,048 931 2,048

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas 560 1,638 560 1,638

Kopā noguldījumi 712,315 823,777 714,007 825,351

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

Noguldītāju rezidences vieta LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Citas valstis 401,311 507,828 401,311 507,828

Pārējās OECD reģiona valstis 101,292 106,051 101,292 106,051

Pārējās ES valstis 83,631 122,440 83,631 122,440

Latvija 68,658 82,174 70,350 83,748

EMS valstis 57,423 5,284 57,423 5,284

Kopā noguldījumi 712,315 823,777 714,007 825,351

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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27. Darījumi ar saistītām personām
Par saistītām personām tiek uzskatīti akcionāri, kuri var būtiski ietekmēt Koncerna un Bankas darbību, padomes un valdes 
locekļi, vadošie darbinieki, viņu tuvi radinieki, kā arī viņu kontrolē esošās komercsabiedrības un Koncerna radniecīgie un saistītie 
uzņēmumi.

Summa Nosacījumi Summa Nosacījumi 
Saistītām personām izsniegtie kredīti LVL ’000 LVL ’000

Vadībai 254 5%10% 180 5%10%

Saistītām juridiskām personām 3,647 6%18% 3,156 6%18%

Citām saistītām privātpersonām 686 5%24% 819 5%21%

Kopā kredīti saistītām personām 4,587 4,155

Piešķirtie,	bet	vēl	neizmaksātie	kredīti	un	citas	ārpusbilances	saistības 639 5%24% 1,736 5%21%

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (5) (33)

Kredīti, piešķirtie, bet vēl neizmaksātie 

Kopā kredīti un citas ārpusbilances saistības, neto 5,221 5,858

Procentos no pašu kapitāla, % (skat. 29. pielikumu) 5,08 6,20

Summa Nosacījumi Summa Nosacījumi 
Saistītām personām izsniegtie kredīti LVL ’000 LVL ’000

Vadībai 141 5%10% 180 5%10%

Saistītām juridiskām personām 3,647 6%18% 3,156 6%18%

Citām saistītām privātpersonām 686 5%24% 819 5%21%

Kopā kredīti saistītām personām 4,474 4,155

Piešķirtie,	bet	vēl	neizmaksātie	kredīti	un	citas	ārpusbilances	saistības 639 5%24% 1,736 5%21%

Atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem (5) (33)

Kredīti, piešķirtie, bet vēl neizmaksātie 

Kopā kredīti un citas ārpusbilances saistības, neto 5,108 5,858

Procentos no pašu kapitāla, % (skat. 29. pielikumu) 4,86 6,09

2008. gada 31. decembrī saistīto personu noguldījumi Koncernā bija 3,496 (2,047), savukārt Bankā bija 5,387 (3,600) tūkst. latu.

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

Procentu ienākumi un izdevumi darījumos ar saistītām personām:

Koncerns Koncerns Banka Banka
2008 2007 2008 2007

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Procentu ienākumi 259 212 259 212

Procentu izdevumi 166 135 259 170

28. Nauda un tās ekvivalenti

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Kase un prasības pret Latvijas Banku 57,860 63,684 57,860 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 133,887 190,278 133,859 190,271

Saistības pret kredītiestādēm (15,690) (5,598) (15,690) (5,598)

Kopā nauda un tās ekvivalenti 176,057 248,364 176,029 248,357
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Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

% no visa % no visa 
Apmaksātais apmaksātā Apmaksātais apmaksātā 

pamatkapitāls pamatkapitālā pamatkapitāls pamatkapitālā 
LVL ’000 (%) LVL ’000 (%)

Oļegs Fiļs 7,056 47,04 7,053 47,02

Saistīto akcionāru grupa 

Ernests Bernis 6,902 46,01 6,899 45,99

Nika Berne 154 1,03 154 1,03

Kopā saistīto akcionāru grupa 7,056 47,04 7,053 47,02

25. Aprēķinātās un izmaksātās dividendes

Koncerns/ Banka Koncerns/ Banka
2008 2007

LVL ’000 LVL ’000

Aprēķinātās	dividendes 5,000 6,000

Izmaksātās dividendes 4,999 5,999

Koncerns/ Banka Koncerns/ Banka
2008 2007
latos latos

Aprēķinātās	dividendes	uz	vienu	akciju 50 60

Izmaksātās dividendes uz vienu akciju 50 60

26. Ārpusbilances posteņi

Koncerns/ Banka Koncerns/ Banka
31.12.2008. 31.12.2007.

Iespējamās saistības LVL ’000 LVL ’000

Galvojumi un garantijas 17,436 18,262

Akreditīvi 1,886 928

Kopā iespējamās saistības 19,322 19,190

Saistības pret klientiem 

Piešķirtie,	bet	vēl	neizmaksātie	kredīti	 11,347 49,689

Neizmantotās kredītlīnijas 4,555 13,874

Maksājumu karšu neizmantotie limiti 4,178 3,765

Noslēgtie līgumi par nemateriālo aktīvu iegādi 92 1,200

Noslēgtie līgumi par pārējo pamatlīdzekļu iegādi 257 900

Kopā saistības pret klientiem 20,429 69,428

Kopā iespējamās saistības un saistības pret klientiem  39,751 88,618

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2008. gada 31. decembrī bija 18,796 (49,992) tūkstoši latu, savukārt Bankas aktīvi pārvaldīšanā 
5,138 (4,189) tūkstoši latu. Bankas aktīvi pārvaldīšanā iekļauj kredītus, kas izsniegti, izmantojot klientu uzticētos līdzekļus. 
Savukārt Koncerna aktīvos pārvaldīšanā iekļauti arī ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības  “AB.LV Asset Management” klientu 
aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu pilnvarojumu. 

Par kredītrisku un citiem riskiem, kas saistīti ar šiem aktīviem, atbild klients, kurš šos līdzekļus uzticējis Koncernam un/vai Bankai.

                                                   31.12.2008.                                   31.12.2007.

          Koncerns                                           Koncerns

        31.12.2008.                                       31.12.2007.

              Banka                                                 Banka

        31.12.2008.                                       31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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30. Finanšu instrumentu patiesā vērtība
Par katru finanšu aktīvu un finanšu saistību kategoriju Koncerns un Banka atklāj šīs kategorijas patieso vērtību tādā veidā, 
lai to varētu salīdzināt ar to uzskaites vērtību. Koncerna un Bankas finanšu aktīvu un saistību iedalījumu kategorijas skatīt 
10. pielikumā.

Koncerna finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība: 

Uzskaites 
vērtība

Patiesā 
vērtība

Uzskaites 
vērtība

Patiesā 
vērtība

Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 57,860 57,860 63,684 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 174,664 174,664 223,772 223,772

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas 
vai	zaudējumu	aprēķinā 4,599 4,599 4,952 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 35,081 35,081 92,625 92,625

Kredīti un debitoru parādi 669,872 658,686 686,677 686,133

Kopā finanšu aktīvi 942,076 930,890 1,071,710 1,071,166

Finanšu saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 15,690 15,690 5,598 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 19,238 19,238 9,429 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 865,768 866,989 997,874 997,546

Kopā finanšu saistības 900,696 901,917 1,012,901 1,012,573

Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība: 

Uzskaites 
vērtība

Patiesā 
vērtība

Uzskaites 
vērtība

Patiesā 
vērtība

Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 57,860 57,860 63,684 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 174,636 174,636 223,765 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas 
vai	zaudējumu	aprēķinā 4,599 4,599 4,952 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 35,081 35,081 92,625 92,625

Kredīti un debitoru parādi 669,870 658,684 686,674 686,130

Kopā finanšu aktīvi 942,046 930,860 1,071,700 1,071,156

Finanšu saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 15,690 15,690 5,598 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 19,238 19,238 9,429 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 864,504 865,725 996,442 996,114

Kopā finanšu saistības 899,432 900,653 1,011,469 1,011,141

Finanšu	aktīvu	un	finanšu	saistību	patiesās	vērtības	noteikšanas	
pamatprincipi
Likvīdiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām vai finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuriem ir īss dzēšanas termiņš (īsāks 
par trim mēnešiem), Koncerns un Banka pieņem, ka patiesā vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis pieņēmums attiecas arī uz 
pieprasījuma noguldījumiem un krājkontiem. Koncerna un Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība pamatā 
noteikta, ņemot vērā publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū. Finanšu instrumentiem, kuriem nav pieejamas publiskotās cenu 
kotācijas aktīvā tirgū, patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz tirgus izpētes datiem, aptaujājot tirgus dalībniekus. Savukārt 
finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kurām līgumos ir noteiktas fiksētās procentu likmes, patiesā vērtība tiek noteikta, 
diskontējot nākotnes naudas plūsmas.
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 29. Kapitāla vadība un kapitāla pietiekamība
Koncerna	un	Bankas	kapitāla	pārvaldīšanas	mērķis	ir	ārējo,	t.	i.,	FKTK	un	SFPS,	prasību	ievērošana	un	kapitāla	pietiekamības	
normatīvu uzturēšana, kas nepieciešams Koncerna un Bankas darbības nodrošināšanai un akciju kapitāla vērtības palielināšanai.

2008.	gadā	salīdzinājumā	ar	iepriekšējiem	gadiem	Koncerna	un	Bankas	kapitāla	pārvaldīšanas	mērķi	nav	mainījušies,	savukārt	
kapitāla	pārvaldīšanas	un	kapitāla	pietiekamības	aprēķināšanas	procedūras	būtiski	ietekmēja	jaunās	“Bāzele	II”	vienošanās	par	
minimālā kapitāla prasībām bankām. Pārskata periodā ir ieviesta operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanas metodoloģija 
un veiktas būtiskas izmaiņas kredītriska kapitāla prasības apmēra noteikšanas metodoloģijā. Saskaņā ar “Bāzele II” kapitāla 
pietiekamības noteikumiem Koncerns un Banka nolēmusi kredītriska un tirgus risku kapitāla prasību noteikšanai piemērot 
standartizēto pieeju un operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai piemērot pamatrādītāja pieeju.

Kapitāla pietiekamība atspoguļo Koncerna un Bankas kapitāla resursus, kas nepieciešami, lai nodrošinātos pret kredītrisku, 
operacionālo un tirgus riskiem.

Saskaņā	ar	FKTK	prasībām	aprēķinātais	Bankas	kapitāla	pietiekamības	rādītājs	2008.	gada	31.	decembrī	bija	16,09%	
(13,48%), savukārt Koncerna kapitāla pietiekamības rādītājs bija 15,78% (13,24%).

Koncerna un Bankas pašu kapitāls sastāv no pirmā un otrā līmeņa elementiem. Pirmā līmeņa elementi ietver apmaksāto 
pamatkapitālu, akciju emisijas uzcenojumu, rezerves kapitālu, nesadalīto peļņu, ieskaitot pārskata perioda peļņu, kas nav 
paredzēta dividenžu izmaksai, atskaitot pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvo rezervi un nemateriālos 
aktīvus. Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi ir subordinētais kapitāls un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas 
pozitīvā rezerve 55% apmērā.

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

Koncerna	un	Bankas	kapitāla	pietiekamības	rādītājs	ir	aprēķināts	saskaņā	ar	FKTK	noteikumiem.

Koncerns Koncerns Banka Banka
31.12.2008. 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2007.

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

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

akciju emisijas uzcenojums 255 255 255 255

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

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 63,910 41,385 65,794 43,608

nemateriālie aktīvi (3,449) (2,061) (3,291) (1,988)

mazākuma līdzdalība 184 215 – –

pārskata perioda auditētā peļņa (kas nav paredzēta 

dividenžu izmaksai) 10,251 22,525 10,665 22,186

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve (12,932) (2,286) (12,932) (2,286)

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

Kopā pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi 71,209 76,533 73,481 78,275

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi 

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

subordinētais kapitāls (saskaņā ar atlikušo atmaksas termiņu ar korekcijas 
pakāpi  no 40% līdz 100%) 35,094 17,990 35,094 17,990

Kopā pašu kapitāla otrā līmeņa elementi  31,584 17,990 31,584 17,990

Kopā pašu kapitāls  102,793 94,523 105,065 96,265

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 43,235 55,327 43,373 55,365

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 2,318 1,773 2,318 1,773

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība 720 476 720 476

Pozīcijas riska kapitāla prasība 1,410 1,274 1,410 1,274

Darījuma partnera riska kapitāla prasība 188 23 188 23

Operacionālā riska kapitāla prasība 6,554 – 6,559 –

Kapitāla prasību kopsumma 8% 52,107 57,100 52,250 57,138

Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 15,78 13,24 16,09 13,48

Minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 8,00 8,00 8,00 8,00

                31.12.2008.                                       31.12.2007.

                31.12.2008.                                       31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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31. Kredītrisks
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudējumus, ja Koncerna vai Bankas darījumu partneris vai parādnieks nepildīs līgumā noteiktās 
saistības pret Koncernu vai Banku. 

Kredītriska	pārvaldīšanas	pamatprincipi
Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta, pamatojoties uz Kredītpolitiku. Pirms sadarbības uzsākšanas ar potenciālo darījumu partneri 
Koncerns un Banka veic visaptverošu klienta maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu. 

Privātpersonu	maksātspējas	novērtēšanas	vajadzībām	ir	izstrādāta	reitingu	piešķiršanas	sistēma,	kurā	klienti	tiek	klasificēti								
reitingu grupās atbilstoši ienākumu pietiekamībai, kā arī kredītvēstures kvalitātei. 

Uzņēmumu maksātspēju Koncerns un Banka izvērtē, veicot padziļinātu finanšu analīzi katram jaunam klientam, un pēc 
sadarbības uzsākšanas ik gadu notiek atkārtota aizņēmēja finanšu stāvokļa novērtēšana. Uzņēmumiem tiek noteikti riska/
monitoringa faktori, kuru neizpildes gadījumā Koncerns un Banka ir informēta par iespējamo kredītriska paaugstināšanos jau 
pirms atkārtota finanšu stāvokļa novērtējuma. 

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

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

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

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

Maksimālais	kredītriska	apjoms	aprēķināts,	neņemot	vērā	saņemto	nodrošinājumu	un	citus	instrumentus,	kas	samazina	
kredītrisku. Koncerna un Bankas aktīvu un ārpusbilances saistību maksimālais kredītriska apjoms uzrādīts kredītriska 
koncentrācijas analīzē.

Kredītriska	koncentrācija
Koncerns un Banka nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja, kā arī ģeogrāfiskā reģiona vai nozares segmenta riska apmēram. 
Riskam pakļautie darījumi ar jebkuru aizņēmēju, tostarp banku vai brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālākiem ierobežojumiem, 
nosakot limitus.

Koncerns un Banka kredītriska koncentrāciju analizē, vērtējot arī lielo riska darījumu attiecību pret pašu kapitālu. Atbilstoši 
Kredītiestāžu likumam Koncerns un Banka riska darījumu klasificē kā lielo riska darījumu, ja tas pārsniedz 10% no pašu kapitāla. 
Lielo riska darījumu kopsumma saskaņā ar Kredītiestāžu likuma prasībām nedrīkst pārsniegt pašu kapitālu vairāk par astoņām 
reizēm. 

2008. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. decembrī Koncerns un Banka ir ievērojuši minēto Kredītiestāžu prasību.  Desmit 
lielākās ekspozīcijas 2008. gada 31. decembrī bija 8,6% (9,9%) no kopējā Koncerna un Bankas bruto kredītportfeļa. 

Kredītriska koncentrāciju un tā maksimālo apjomu pa tautsaimniecības nozarēm skatīt 17. pielikumā.

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

2008. gadā joprojām saglabājas zema aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū, kas ietekmē šajā nozarē finansētos klientus. Ar 
nekustamā īpašuma attīstību saistītās kredītu programmās izsniegtie kredīti pašlaik raksturojas ar mazlikvīdu nodrošinājumu. 
Banka veic īpašumu pārvērtēšanas, kā arī klientu alternatīvo ienākumu avotu izvērtēšanas pasākumus. Ja kāds no šiem fakto
riem ir nepietiekams kredīta nodrošinājumam vai kredīta apkalpošanai, tiek veidoti atbilstoši uzkrājumi. Pašlaik jaunu nekustamā 
īpašuma attīstības projektu finansēšanas iespējas netiek izskatītas. 
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Koncerna finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšanas pamatprincipu analīze: 

Kotācijas 
tirgū

Pieejamie 
tirgus dati

Diskontētā 
naudas 
plūsma

Tirgus 
dati nav 

pieejami Kopā
Kotācijas 

tirgū
Pieejamie 
tirgus dati

Diskontētā 
naudas 
plūsma

Tirgus 
dati nav 

pieejami Kopā
Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības pret 
kredītiestādēm – 232,524 – – 232,524 – 287,456 – – 287,456

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 324 444 3,831 – 4,599 3,563 324 1,065 – 4,952

Pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi 8,690 23,916 – 2,475 35,081 83,197 7,008 – 2,420 92,625

Kredīti un debitoru parādi – 412,087 257,663 122 669,872 – 361,946 324,595 136 686,677

Kopā finanšu aktīvi 9,014 668,971 261,494 2,597 942,076 86,760 656,734 325,660 2,556 1,071,710

Finanšu saistības

Saistības uz pieprasījumu 
pret kredītiestādēm – 15,687 – 3 15,690 – 5,595 – 3 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 11,696 – 7,542 – 19,238 307 – 9,122 – 9,429

Amortizētajā iegādes 
vērtībā vērtētās finanšu 
saistības – 646,187 217,093 2,488 865,768 – 795,157 200,186 2,531 997,874

Kopā finanšu saistības 11,696 661,874 224,635 2,491 900,696 307 800,752 209,308 2,534 1,012,901

Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšanas pamatprincipu analīze: 

Kotācijas 
tirgū

Pieejamie 
tirgus dati

Diskontētā 
naudas 
plūsma

Tirgus 
dati nav 

pieejami Kopā
Kotācijas 

tirgū
Pieejamie 
tirgus dati

Diskontētā 
naudas 
plūsma

Tirgus 
dati nav 

pieejami Kopā
Finanšu aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības pret 
kredītiestādēm – 232,496 – – 232,496 – 287,449 – – 287,449

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 324 444 3,831 – 4,599 3,563 324 1,065 – 4,952

Pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi 11,165 23,916 – 2,475 37,556 83,197 7,008 – 2,420 92,625

Kredīti un debitoru parādi – 412,207 257,663 120 669,990 – 361,945 324,595 134 686,674

Kopā finanšu aktīvi 11,489 669,063 261,494 2,595 942,046 86,760 656,726 325,660 2,554 1,071,700

Finanšu saistības

Saistības uz pieprasījumu 
pret kredītiestādēm – 15,687 – 3 15,690 – 5,595 – 3 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā 11,696 – 7,542 – 19,238 307 – 9,122 – 9,429

Amortizētajā iegādes 
vērtībā vērtētās finanšu 
saistības – 644,923 217,093 2,488 864,504 – 793,725 200,186 2,531 996,442

Kopā finanšu saistības 11,696 660,610 224,635 2,491 899,432 307 799,320 209,308 2,534 1,011,469

                   31.12.2008.                                                                                         31.12.2007.

 Tirgus izpētes dati                                                                           Tirgus izpētes dati

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

                   31.12.2008.                                                                                         31.12.2007.

 Tirgus izpētes dati                                                                           Tirgus izpētes dati
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Bankas maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pēc ģeogrāfiskiem reģioniem 2008. gada 31. decembrī:

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

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

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

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 1,437 – – 2,386 776 4,599

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

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

Kopā finanšu aktīvi 656,632 68,012 46,897 74,058 96,447 942,046

Nefinanšu aktīvi 41,220 8 – 47 66 41,341

Kopā aktīvi 697,852 68,020 46,897 74,105 96,513 983,387

Iespējamās saistības 16,909 200 824 191 1,198 19,322

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

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

Bankas maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pēc ģeogrāfiskiem reģioniem 2007. gada 31. decembrī:

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 62,222 870 127 465  63,684

Prasības pret kredītiestādēm 9,954 49,528 27,729 104,349 32,205 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 179 458 76 399 3,840 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 6,473 4,869 5,375 6,840 69,068 92,625

Kredīti un debitoru parādi 606,431 1,674 10,113 9,288 59,168 686,674

Kopā finanšu aktīvi 685,259 57,399 43,420 121,341 164,281 1,071,700

Nefinanšu aktīvi 31,144 – – 8 12 31,164

Kopā aktīvi 716,403 57,399 43,420 121,349 164,293 1,102,864

Iespējamās saistības 17,098 – 848 252 992 19,190

Ārpusbilances saistības pret klientiem 55,036 21 270 90 14,011 69,428

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā 788,537 57,420 44,538 121,691 179,296 1,191,482

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

Koncerna un Bankas vērtspapīru portfeļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo šajos portfeļos esošajiem vērtspapīriem un to emi
tentiem	piešķirtais	kredītreitings.
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Koncerna/Bankas	klientu	kredītu	pārstrukturēšanas	gaitā	pārņemto	nekustamo	īpašumu	apjoms,	kuru	pārņemšanas	mērķis	ir	to	
pārdošana parāda atgūšanai,  2008. gada 31. decembrī bija 686 (0) tūkst. latu.

Koncerna maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pēc ģeogrāfiskiem reģioniem 2008. gada 31. decembrī:

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

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

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

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 1,437 – – 2,386 776 4,599

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

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

Kopā finanšu aktīvi 656,647 68,012 46,897 74,058 96,462 942,076

Nefinanšu aktīvi 39,874 8 – 47 66 39,995

Kopā aktīvi 696,521 68,020 46,897 74,105 96,528 982,071

Iespējamās saistības 16,909 200 824 191 1,198 19,322

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

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

Koncerna maksimālā kredītriska koncentrācijas analīze pēc ģeogrāfiskiem reģioniem 2007. gada 31. decembrī:

Latvijā EMS valstīs
Pārējās ES 

valstīs
Pārējās OECD 

reģiona valstīs Citās valstīs Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 
centrālajām bankām 62,222 870 127 465 – 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 9,961 49,528 27,729 104,349 32,205 223,772

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā 179 458 76 399 3,840 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 6,473 4,869 5,375 6,840 69,068 92,625

Kredīti un debitoru parādi 606,434 1,674 10,113 9,288 59,168 686,677

Kopā finanšu aktīvi 685,269 57,399 43,420 121,341 164,281 1,071,710

Nefinanšu aktīvi 31,090 – – 8 12 31,110

Kopā aktīvi 716,359 57,399 43,420 121,349 164,293 1,102,820

Iespējamās saistības 17,098 – 848 252 992 19,190

Ārpusbilances saistības pret klientiem 55,036 21 270 90 14,011 69,428

Kopā aktīvi un ārpusbilances saistības 
ģeogrāfisko reģionu dalījumā 788,493 57,420 44,538 121,691 179,296 1,191,438

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Ja tiek konstatēta kāda no likviditātes krīzes stadijām, Koncerns un Banka realizē šādus pasākumus:
•	katru	dienu	tiek	aktualizēta	pieejamā	informācija	par	grūtībās	nonākušajām	finanšu	iestādēm	ar	mērķi	nepieļaut	Koncerna	

un Bankas, kā arī klientu naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz to kontiem; 
•	Koncerns	un	Banka	neizmanto	iepriekš	minētās	kredītiestādes	kā	maksājumu	starpniekbankas;
•	tiek	pārskatīti	darījumu	partneriem	piešķirtie	limiti	ar	mērķi	koncentrēt	Koncerna	un	Bankas	operācijas	un	naudas	aktīvus	

tajās kredītiestādēs, kuras pēc Bankas novērtējuma tiek uzskatītas par drošākajām;
•	tiek	rūpīgi	pārskatīta	un	izanalizēta	aktīvu	un	pasīvu	termiņstruktūra	ar	mērķi	rast	iespējas	pārstrukturēt	aktīvus,	lai	

paaugstinātu to likviditāti; 
•	apzinoties,	ka	lielākās	negatīvās	sekas	var	būt	saistītas	ar	klientu	noguldījumu	aizplūšanu,	tiek	uzsākts	intensīvs	darbs	pie	

esošo klientu uzticības un lojalitātes saglabāšanas un palielināšanas, kā arī jaunu klientu piesaistīšanas.
Lai nepārtraukti izvērtētu veicamo pasākumu efektivitāti un spētu ātri reaģēt uz situācijas izmaiņām, Koncerna un Bankas 
iekšējie likviditātes riska pārvaldīšanā izmantojamie rādītāji tiek kontrolēti katru dienu.

2008. gada pēdējā ceturksnī pasaulē tika novērota globālās finanšu krīzes padziļināšanās, kas pastiprināja likviditātes 
problēmas vairākās bankās pasaulē, t. sk. arī Latvijas bankās. Ņemot vērā radušos situāciju, Koncerna/Bankas vadība pievērsa 
pastiprinātu uzmanību likviditātes jautājumiem. Dažas nedēļas pēc 2008. gada 8. novembra oficiālā paziņojuma par likviditātes 
problēmām AS Parex bankā, Banka izjuta noguldījumu aizplūdi, un 2008. gada 27. novembrī tika konstatēts vēsturiski zemākais 
likviditātes rādītāja “līdz 30 dienām” līmenis – 32,1%. Veiksmīgi realizējot likviditātes krīzes pārvarēšanas plāna pasākumus, 
Bankas likviditātes rādītājs 2008. gada beigās sasniedza 41,32% (50,98%).

Atbilstoši FKTK prasībām Bankai jāuztur likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā apjomā, bet ne mazāk kā 30% apmērā no 
Bankas kārtējo saistību kopsummas.

Koncerna un Bankas iekšējo likviditātes rādītāju analīze:

Iekšējo likviditātes rādītāju līmenis Augstākais Zemākais Vidējais Augstākais Zemākais Vidējais
% % % % % %

uz pieprasījumu 44,9 25,2 33,2 36,9 21,0 30,1

līdz 30 dienām (atbilstoši FKTK prasībām) 57,7 32,1 44,6 54,9 35,6 46,7

līdz 90 dienām 59,1 39,9 48,5 59,0 38,6 50,7
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Koncerna un Bankas vērtspapīru portfeļu analīze pa kredītreitingu grupām:

Kredītreitinga grupas 
Tirdzniecības 

portfelis
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku portfelis

Kredīti un 
debitoru 

parādi
Tirdzniecības 

portfelis
Likviditātes 

portfelis

Investīciju uz 
nenoteiktu 

laiku portfelis
LVL `000 LVL `000 LVL `000 LVL `000 LVL `000 LVL `000 LVL `000

AAA līdz AA–  – 2,216 921 –  – 10,643  – 

A+ līdz A–  –  –  – 1,458  – 6,680  – 

BBB+ līdz BBB–  – 12,113 1,753 10,292  – 1,385 6,383

BB+ līdz BB– 86 – 3,605 11,808 772 – 20,447

B+ līdz B– 460 – 7,413 18,407 2,843 – 36,438

zem B– – – 559 863  – – 277

Bez reitinga 222 – 2,545 175 215 – 4,458

Akcijas un ieguldījumi fondos – – 3,973 –  – – 5,914

Bruto vērtspapīru portfelis 768 14,329 20,769 43,003 3,830 18,708 73,917

Uzkrājumi nedrošiem 
parādiem – – (17) – – – –

Neto vērtspapīru portfelis 768 14,329 20,752 43,003 3,830 18,708 73,917

32. Finanšu riski

a)	 Likviditātes	risks
Likviditāte ir Koncerna un Bankas spēja nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo (ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) 
nepieciešamību pēc naudas plūsmas aktīvu pieauguma finansēšanai un savlaicīgai finansiālo saistību izpildīšanai. Ar to saprot 
spēju pārvērst aktīvus naudā ar minimāliem zaudējumiem vai arī aizņemties naudu par saprātīgu cenu. 

Par likviditātes riska pārvaldīšanu ir atbildīgs Risku direktors (CRO). Riska vadības pārvalde veic likviditātes riska novērtēšanu un 
kontroli. Par likviditātes pārvaldīšanu ir atbildīgs Finanšu direktors (CFO), un Finanšu tirgus pārvalde nodrošina nepieciešamo 
likviditātes līmeni un noteikto limitu ievērošanu atbilstoši pieņemtajām politikām un instrukcijām.

Pamatprincipi un procedūras, lai savlaicīgi noteiktu, analizētu un kontrolētu likviditātes risku, ir noteikti likviditātes pārvaldīšanas 
politikā.

Ikdienas likviditātes riska pārvaldīšanā tiek izmantoti šādi rādītāji, kuriem tiek noteikti limiti un ierobežojumi: 
•	likviditātes	neto	pozīcijas	kopā	visās	valūtās	un	atsevišķu	valūtu	griezumā;	
•	likviditātes	rādītāji	dažādām	termiņu	grupām;
•	lielo	noguldījumu	uz	pieprasījumu	attiecība	pret	likvīdiem	aktīviem	uz	pieprasījumu;
•	viena	klienta	(savstarpēji	saistītu	klientu	grupas)	termiņnoguldījumu	summa.

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

Atbilstoši Koncerna un Bankas iekšējai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas likviditātes krīzes stadijas: likviditātes krīzes 
iespējamības stadija, īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas.

Galvenās pazīmes, kas raksturo likviditātes krīzes iestāšanos vai tās iespējamību, ir šādas:  

•	likviditātes	rādītāja	“līdz	30	dienām”	apjoms	zem	45%;
•	darījumu	partneri	samazina	limitus	darījumiem	ar	Banku;
•	refinansēšanas	iespējas	starpbanku	tirgos	ir	apgrūtinātas;
•	masu	informācijas	līdzekļos	parādās	negatīva	informācija,	kura	var	izraisīt	noguldījumu	aizplūdi	no	Koncerna	un	Bankas;
•	masu	informācijas	līdzekļos	parādās	negatīva	informācija,	kura	var	norādīt	uz	to,	ka	nozīmīga	Koncerna	un	Bankas	aktīvu	

daļa var būt apdraudēta (naudas līdzekļi var tikt iesaldēti maksātnespējīgās bankās, vērtspapīru emitenti nepildīs emisijas 
prospektos noteiktās saistības u. tml.);

Koncerns/ Banka                                                                            Koncerns/ Banka

      31.12.2008.                                                                                       31.12.2007.

Koncerns/ Banka                                                            Koncerns/ Banka

    31.12.2008.                                                                     31.12.2007.

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz 2007. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz 
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Termiņš 
nokavēts

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā         

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz 
pieprasījumu pret centrālajām 
bankām – 63,684 – – 63,684 – – – – 63,684

Prasības pret kredītiestādēm – 164,736 28,498 24,822 218,056 5,716 – – 5,716 223,772

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 83 4,034 835 4,952 – – – – 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi – – 84,119 6,030 90,149 2,476 – – 2,476 92,625

Kredīti un debitoru parādi 2,292 23,451 12,526 148,394 186,663 293,687 206,327 – 500,014 686,677

Pārējie aktīvi – 162 – 1,170 1,332 – – 29,778 29,778 31,110

Kopā aktīvi  2,292 252,116 129,177 181,251 564,836 301,879 206,327 29,778 537,984 1,102,820

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā         

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā
Saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm – 5,598 – – 5,598 – – – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 2,514 6,915 9,429 – – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības – 447,961 140,360 371,160 959,481 28,649 9,744 – 38,393 997,874

Pārējās saistības – 6,325 – – 6,325 – – – – 6,325

Kopā saistības – 459,884 142,874 378,075 980,833 28,649 9,744 – 38,393 1,019,226

Kapitāls un rezerves – – – – – – – 83,594 83,594 83,594

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves – 459,884 142,874 378,075 980,833 28,649 9,744 83,594 121,987 1,102,820

Kopā ārpusbilances posteņi – 69,958 568 3,071 73,597 13,616 – – 13,616 87,213

Likviditātes neto pozīcija x (277,726) (14,265) (199,895) (489,594) 259,614 196,583 (53,816) 402,381 x

Likviditātes kopējā pozīcija x (277,726) (291,991) (491,886) x (232,272) (35,689) (89,505) x x
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Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz 2008. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz 
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Termiņš 
nokavēts

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā 
līdz 

gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā       

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā 

virs gada 
Ieķīlātie 

aktīvi Kopā
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

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

Prasības pret kredītiestādēm – 142,496 545 25,339 168,380 6,284 – – 6,284 – 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 2,520 2,079 4,599 – – – – – 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi – – 16,624 3,837 20,461 2,506 – – 2,506 12,114 35,081

Kredīti un debitoru parādi 31,426 31,654 21,568 103,365 188,013 252,029 226,632 – 478,661 3,198 669,872

Pārējie aktīvi – 44 – 6,612 6,656 – – 33,339 33,339 – 39,995

Kopā aktīvi 31,426 232,054 41,257 141,232 445,969 260,819 226,632 33,339 520,790 15,312 982,071

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā 
līdz 

gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā       

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā 

virs gada 

Pret 
aktīvu 

ķīlu Kopā
Saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 1,731 17,507 19,238 – – – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības – 392,580 114,154 303,024 809,758 27,067 28,943 56,010 – 865,768

Pārējās saistības – 3,207 – – 3,207 – – – – – 3,207

Kopā saistības – 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 – 56,010 14,600 903,903

Kapitāls un rezerves – – – – – – – 78,168 78,168 – 78,168

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves – 396,874 115,888 320,531 833,293 27,067 28,943 78,168 134,178 14,600 982,071

Kopā ārpusbilances posteņi – 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 – 14,255 – 39,751

Likviditātes neto pozīcija x (181,756) (74,657) (187,833) (412,820) 219,512 197,674 (44,829) 372,357 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (181,756) (256,413) (444,246) x (224,734) (27,060) (71,889) x x

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz 2007. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz 
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Termiņš 
nokavēts

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā 5 

gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz 
pieprasījumu pret centrālajām 
bankām – 63,684 – – 63,684 – – – – 63,684

Prasības pret kredītiestādēm – 164,729 28,498 24,822 218,049 5,716 – – 5,716 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 83 4,034 835 4,952 – – – – 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi – – 84,119 6,030 90,149 2,476 – – 2,476 92,625

Kredīti un debitoru parādi 2,292 23,448 12,526 148,394 186,660 293,687 206,327 – 500,014 686,674

Pārējie aktīvi – 162 – 835 997 – – 30,167 30,167 31,164

Kopā aktīvi  2,292 252,106 129,177 180,916 564,491 301,879 206,327 30,167 538,373 1,102,864

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā līdz 
gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā         

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā virs 

gada Kopā
Saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm – 5,598 – – 5,598 – – – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 2,514 6,915 9,429 – – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības – 448,075 141,805 371,160 961,040 25,658 9,744 – 35,402 996,442

Pārējās saistības – 6,132 – – 6,132 – – – – 6,132

Kopā saistības – 459,805 144,319 378,075 982,199 25,658 9,744 – 35,402 1,017,601

Kapitāls un rezerves – – – – – – – 85,263 85,263 85,263

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves – 459,805 144,319 378,075 982,199 25,658 9,744 85,263 120,665 1,102,864

Kopā ārpusbilances posteņi  – 69,958 568 3,071 73,597 13,616 – – 13,616 87,213

Likviditātes neto pozīcija x (277,657) (15,710) (200,230) (491,305) 262,605 196,583 (55,096) 404,092 x

Likviditātes kopējā pozīcija x (277,657) (293,367) (493,597) x (230,992) (34,409) (89,505) x x

Koncerns un Banka ir sagatavojuši šos konsolidētos finanšu pārskatus, balstoties uz pieņēmumu, ka to darbība tiks turpināta arī 
nākotnē, neņemot vērā negatīvo likviditātes neto pozīciju aktīvu un saistību termiņstruktūras grupā “uz pieprasījumu”. Koncerna 
un Bankas vadība katru dienu rūpīgi uzrauga un pārvalda Koncerna un Bankas likviditātes pozīciju saskaņā ar Koncerna un 
Bankas likviditātes riska pārvaldīšanas pamatnostādnēm. Negatīvā likviditātes neto pozīcija aktīvu un saistību termiņstruktūras 
sadaļā “uz pieprasījumu” 2008. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. decembrī galvenokārt ir izskaidrojama ar ievērojamām 
summām, kas ir izmaksājamas klientiem pēc pieprasījuma. Koncerna un Bankas līdzšinējā pieredze liecina, ka klienti nemēdz 
izņemt savus noguldījumus, tiklīdz ir pienācis noguldījuma beigu termiņš, un šie līdzekļi paliek Koncernā un Bankā uz ilgāku 
laiku.	Sadalījums	pa	termiņstruktūras	grupām	neatspoguļo	norēķinu	kontu	vēsturisko	stabilitāti.	Norēķinu	kontu	atlikumi	ir	
iekļauti	termiņu	grupā	“uz	pieprasījumu”.	Koncerns	un	Banka	ir	veikuši	norēķinu	kontu	vēsturiskās	stabilitātes	analīzi,	kuras	
rezultāti	liecina,	ka	pusei	no	norēķinu	kontu	atlikumiem	patiesais	atmaksas	termiņš	ir	ilgāks	par	vienu	gadu.

Koncerns un Banka ir apsvēruši ar likviditātes jautājumiem saistītās negatīvās ietekmes risku un veikuši pasākumus, lai mazinātu 
šo negatīvo ietekmi uz Koncerna un Bankas darbību. 

Koncerna un Bankas spēja nepieļaut negatīvas izmaiņas likviditātes pozīcijā ir atkarīga no vadības efektīvas rīcības šādu 
pasākumu turpmākā īstenošanā.

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

Aplēšot sagaidāmo finansiālo saistību apjomu, kuru izpilde paredzēta nākotnē, Koncerns un Banka dalījumā pa attiecīgajām 
dzēšanas	termiņu	grupām	atspoguļo	arī	nākotnē	paredzētos,	bet	uz	bilances	datumu	vēl	neaprēķinātos	maksājamos	procentus	
par 2008. gada 31. decembrī un 2007. gada 31. decembrī esošajām finanšu saistībām un ārpusbilances saistībām.
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Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz 2008. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz 
paredzētajam dzēšanas termiņam:

Termiņš 
nokavēts

Uz 
piepra–
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā 
līdz 

gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā 5 

gadi
Bez 

termiņa
Kopā 

virs gada 
Ieķīlātie 

aktīvi Kopā
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

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

Prasības pret kredītiestādēm – 142,468 545 25,339 168,352 6,284 – – 6,284 – 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 2,520 2,079 4,599 – – – – – 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu 
aktīvi – – 16,624 3,837 20,461 2,506 – – 2,506 12,114 35,081

Kredīti un debitoru parādi 31,426 31,652 21,568 103,365 188,011 252,029 226,632 – 478,661 3,198 669,870

Pārējie aktīvi – 44 – 6,213 6,257 – – 35,084 35,084 – 41,341

Kopā aktīvi 31,426 232,024 41,257 140,833 445,540 260,819 226,632 35,084 522,535 15,312 983,387

Uz 
piepra-
sījumu

Līdz 1 
mēn.

1–12 
mēn.

Kopā 
līdz 

gadam 1–5 gadi

Vairāk 
nekā       

5 gadi
Bez 

termiņa
Kopā 

virs gada 

Pret 
aktīvu 

ķīlu Kopā
Saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Patiesajā vērtībā vērtētās 
finanšu saistības ar 
atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – 1,731 17,507 19,238 – – – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā 
vērtētās finanšu saistības – 392,708 115,718 300,068 808,494 27,067 28,943 – 56,010 – 864,504

Pārējās saistības – 3,673 – – 3,673 – – – – – 3,673

Kopā saistības – 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 – 56,010 14,600 903,105

Kapitāls un rezerves – – – – – – – 80,282 80,282 – 80,282

Kopā saistības, kapitāls un 
rezerves – 397,468 117,452 317,575 832,495 27,067 28,943 80,282 136,292 14,600 983,387

Kopā ārpusbilances posteņi – 16,936 26 8,534 25,496 14,240 15 – 14,255 – 39,751

Likviditātes neto pozīcija x (182,380) (76,221) (185,276) (412,451) 219,512 197,674 (45,198) 371,988 x x

Likviditātes kopējā pozīcija x (182,380) (258,601) (443,877) x (224,365) (26,691) (71,889) x x

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Bankas	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2007.	gada	31.	decembrī	vēl	neaprēķināto,	bet	nākotnē	maksājamo	procentu	apjoms	
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

Uz piepra- Līdz  1–2 Kopā līdz 1–5 Vairāk nekā Kopā virs 
sījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 5,598 – – 5,598 – – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 2,514 6,915 9,429 – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 448,075 143,687 379,890 971,652 33,134 13,097 46,231 1,017,883

Kopā finanšu saistības 453,673 146,201 386,805 986,679 33,134 13,097 46,231 1,032,910

Iespējamās saistības 1,098 – 3,071 4,169 13,616 – 13,616 17,785

Ārpusbilances saistības pret klientiem 68,860 568 – 69,428 – – – 69,428

Kopā finanšu saistības un 
ārpusbilances saistības 523,631 146,769 389,876 1,060,276 46,750 13,097 59,847 1,120,123

b)	 Tirgus	risks
2008. gada sākumā Banka izstrādāja tirgus riska novērtēšanas modeļus: VAR (value at risk) modeli Tirdzniecības portfelim 
un spredu (credit spread) modeli Investīciju uz nenoteiktu laiku portfelim, kas balstījās uz spredu novērtējumu vērtspapīru 
kredītreitingu grupās. 

Ņemot vērā esošo situāciju pasaules un Latvijas finanšu tirgos, kad vairākkārt izauga gan cenu volatilitāte, gan spredi, kā arī 
strauji mainīgajos apstākļos spredu un reitingu korelācija  krietni samazinājās, Banka atzina šos modeļus par neatbilstošiem 
esošajai situācijai un pašreiz tos nelieto.

c)	Valūtas	risks
Koncerns un Banka ir pakļauti riskam, ka ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu ietekmēt to finanšu pozīcijas un naudas 
plūsmu.	No	darījumiem	izrietošais	valūtas	risks	tiek	aprēķināts	katrai	valūtai	atsevišķi	un	ietver	ārvalstu	valūtā	denominētos	
aktīvus un saistības, kā arī no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošās naudas plūsmas. Koncernam un Bankai lielākās 
atklātās pozīcijas ir EUR (eiro) un USD (ASV dolāri) valūtās. Ņemot vērā to, ka lata kurss pret eiro ir fiksēts, Koncerna un Bankas 
EUR valūtas atklātās pozīcijas valūtas risks ir minimāls. Arī Koncerna un Bankas atklātā pozīcija USD ir neliela (2008. gada 
beigās – Koncerna 5,0% (1,7%) un Bankas 4,9% (1,7%) no pašu kapitāla), līdz ar to USD valūtas kursa izmaiņu ietekme 
ir nebūtiska un Koncerns un Banka neveic detalizētāku jutīguma analīzi, bet kontrolē šo risku ar limitu palīdzību, kas noteikti 
Limitu politikā.

Bankas Limitu politika nosaka vispārīgos limitu piemērošanas un kontroles principus, ierobežojumi katrai valūtai un kopējai 
atvērtai pozīcijai tiek noteikti atvērto valūtas pozīciju limitos un tiek kontrolēti katru dienu.
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Koncerna	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2008.	gada	31.	decembrī	vēl	neaprēķināto,	bet	nākotnē	maksājamo	procentu	apjoms	
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

Uz piepra- Līdz  1–2 Kopā līdz 1–5 Vairāk nekā Kopā virs 
sījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1,090 – – 1,090 – – – 1,090

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 1,731 17,507 19,238 – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 392,252 118,340 309,397 819,989 5,983 33,835 39,818 859,807

Kopā finanšu saistības 393,342 120,071 326,904 840,317 5,983 33,835 39,818 880,135

Iespējamās saistības 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 15,432 – 4,997 20,429 – – – 20,429

Kopā finanšu saistības un 
ārpusbilances saistības 410,278 120,097 335,438 865,813 20,223 33,850 54,073 919,886

Koncerna	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2007.	gada	31.	decembrī	vēl	neaprēķināto,	bet	nākotnē	maksājamo	procentu	apjoms	
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

Uz piepra- Līdz  1–2 Kopā līdz 1–5 Vairāk nekā Kopā virs 
sījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 5,598 – – 5,598 – – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 2,514 6,915 9,429 – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 447,961 142,254 380,019 970,234 36,209 13,277 49,486 1,019,720

Kopā finanšu saistības 453,559 144,768 386,934 985,261 36,209 13,277 49,486 1,034,747

Iespējamās saistības 1,098 – 3,071 4,169 13,616 – 13,616 17,785

Ārpusbilances saistības pret klientiem 68,860 568 – 69,428 – – – 69,428

Kopā finanšu saistības un 
ārpusbilances saistības 523,517 145,336 390,005 1,058,858 49,825 13,277 63,102 1,121,960

Bankas	finanšu	saistību,	ārpusbilances	saistību	un	2008.	gada	31.	decembrī	vēl	neaprēķināto,	bet	nākotnē	maksājamo	procentu	apjoms	
dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam:

Uz piepra- Līdz  1–2 Kopā līdz 1–5 Vairāk nekā Kopā virs 
sījumu 1 mēn. mēn. gadam gadi 5 gadi gada Kopā 

Finanšu saistības LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 1,090 – – 1,090 – – – 1,090

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – 1,731 17,507 19,238 – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 392,124 116,777 306,441 815,342 35,983 33,835 69,818 885,160

Kopā finanšu saistības 393,214 118,508 323,948 835,670 35,983 33,835 69,818 905,488

Iespējamās saistības 1,504 26 3,537 5,067 14,240 15 14,255 19,322

Ārpusbilances saistības pret klientiem 15,432 – 4,997 20,429 – – – 20,429

Kopā finanšu saistības un 
ārpusbilances saistības 410,150 118,534 332,482 861,166 50,223 33,850 84,073 945,239

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



91    

Bankas valūtas pozīcija 2008. gada 31. decembrī:

Pārējās
LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 53,114 228 4,470 – 48 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 461 123,067 33,328 3,393 14,387 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 3,831 768 – – – 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Kredīti un debitoru parādi 8,922 85,376 574,567 979 26 669,870

Pārējie aktīvi 36,000 2,289 1,637 1,176 239 41,341

Kopā aktīvi 114,472 231,085 615,371 7,671 14,788 983,387

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 14,606 788 295 – 1 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 7,542 11,696 – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 27,616 429,604 373,862 7,559 25,863 864,504

Pārējās saistības 2,650 625 368 22 8 3,673

Kopā saistības 52,414 442,713 374,525 7,581 25,872 903,105

Kapitāls un rezerves 80,282 – – – – 80,282

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 132,696 442,713 374,525 7,581 25,872 983,387

Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (18,224) (211,628) 240,846 90 (11,084) x

Ārpusbilances ārvalstu valūtas maiņas darījumi, prasības/ 
(saistības) 8,684 216,804 (241,729) – 11,744 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (9,540) 5,176 (883) 90 660 x

Procentos no pašu kapitāla  (%) (9,1%) 4,9% (0,8%) 0,1% 0,6% x

Bankas valūtas pozīcija 2007. gada 31. decembrī:

Pārējās
LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 60,454 454 2,638 – 138 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 331 152,477 37,438 29,200 4,319 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 1,065 3,832 55 – – 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 5,949 78,537 3,946 3,915 278 92,625

Kredīti un debitoru parādi 15,581 54,116 615,641 1,333 3 686,674

Pārējie aktīvi 28,415 1,492 1,123 – 134 31,164

Kopā aktīvi 111,795 290,908 660,841 34,448 4,872 1,102,864

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm – 3,591 2,007 – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 9,122 307 – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 46,568 519,493 398,682 27,586 4,113 996,442

Pārējās saistības 4,631 876 486 103 36 6,132

Kopā saistības 60,321 524,267 401,175 27,689 4,149 1,017,601

Kapitāls un rezerves 85,263 – – – – 85,263

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 145,584 524,267 401,175 27,689 4,149 1,102,864

Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (33,789) (233,359) 259,666 6,759 723 x

Ārpusbilances ārvalstu valūtas maiņas darījumi, prasības/ 
(saistības) 20,965 231,717 (255,324) (5,979) 582 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (12,824) (1,642) 4,342 780 1,305 x

Procentos no pašu kapitāla  (%) (13,3%) (1,7%) 4,5% 0,8% 1,4% x
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Koncerna valūtas pozīcija 2008. gada 31. decembrī:

Pārējās
LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 53,114 228 4,470 – 48 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 461 123,067 33,341 3,393 14,402 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas 
vai	zaudējumu	aprēķinā 3,831 768 – – – 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,144 19,357 1,369 2,123 88 35,081

Kredīti un debitoru parādi 8,924 85,376 574,567 979 26 669,872

Pārējie aktīvi 34,637 2,289 1,654 1,176 239 39,995

Kopā aktīvi  113,111 231,085 615,401 7,671 14,803 982,071

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 14,606 788 295 – 1 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 7,542 11,696 – – – 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 25,946 429,604 376,796 7,559 25,863 865,768

Pārējās saistības 2,184 625 368 22 8 3,207

Kopā saistības 50,278 442,713 377,459 7,581 25,872 903,903

Kapitāls un rezerves 78,168 – – – – 78,168

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 128,446 442,713 377,459 7,581 25,872 982,071

Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (15,335) (211,628) 237,942 90 (11,069) x

Ārpusbilances ārvalstu valūtas maiņas darījumi, prasības/ 
(saistības) 8,684 216,804 (241,729) – 11,744 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (6,651) 5,176 (3,787) 90 675 x

Procentos no pašu kapitāla  (%) (6,5%) 5,0% (3,7%) 0,1% 0,7% x

Koncerna valūtas pozīcija 2007. gada 31. decembrī:

Pārējās
LVL USD EUR RUB valūtas Kopā 

Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 60,454 454 2,638 – 138 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 331 152,477 37,438 29,202 4,324 223,772

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 1,065 3,832 55 – – 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 5,949 78,537 3,946 3,915 278 92,625

Kredīti un debitoru parādi 15,584 54,116 615,641 1,333 3 686,677

Pārējie aktīvi 28,298 1,521 1,157 – 134 31,110

Kopā aktīvi 111,681 290,937 660,875 34,450 4,877 1,102,820

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm – 3,591 2,007 – – 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu 
peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinā 9,122 307 – – – 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 45,004 519,493 401,678 27,586 4,113 997,874

Pārējās saistības 4,813 882 491 103 36 6,325

Kopā saistības 58,939 524,273 404,176 27,689 4,149 1,019,226

Kapitāls un rezerves 83,594 – – – – 83,594

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 142,533 524,273 404,176 27,689 4,149 1,102,820

Neto (īsā)/garā bilances pozīcija (30,852) (233,336) 256,699 6,761 728 x

Ārpusbilances ārvalstu valūtas maiņas darījumi, prasības/ 
(saistības) 20,965 231,717 (255,324) (5,979) 582 x

Neto atklātā (īsā)/garā valūtas pozīcija (9,887) (1,619) 1,375 782 1,310 x

Procentos no pašu kapitāla  (%) (10,5%) (1,7%) 1,5% 0,8% 1,4% x

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām  2008. gada 31. decembrī:

Procentu

Līdz 1–3 3–6 6–12 1–5 Vairāk nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 52,933 – – – – – 4,927 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 136,239 3,595 6,967 – 6,282 – 21,581 174,664

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā  – – – 124 454 149 3,872 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Kredīti un debitoru parādi 84,138 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,872

Pārējie aktīvi  –  –  –  –  –  – 39,995 39,995

Kopā aktīvi  273,409 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 90,225 982,071

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 15,687 – – – – – 3 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – – – – – 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 497,319 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 865,768

Pārējās saistības – – – – – – 3,207 3,207

Kopā saistības 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 40,640 903,903

Kapitāls un rezerves – – – – – – 78,168 78,168

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 513,006 169,602 42,542 82,598 26,572 28,943 118,808 982,071

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, 

pārdotie – 25,120 – – (17,487) (8,429) – (796)

Procentu likmju pārcenošanas 

termiņa atšķirības (239,597) (56,673) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (28,583) x

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.

2008. gada 31. decembrī Koncerns un Banka bija ievērojuši minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

d)	 Procentu	likmju	risks
Procentu likmju risks ir nelabvēlīga tirgus likmju izmaiņu ietekme uz Bankas finanšu stāvokli. 

Riska vadības pārvalde veic procentu likmju riska kontroli un novērtēšanu. Finanšu tirgus pārvalde ir atbildīga par procentu likmju 
riska uzturēšanu noteikto limitu ietvaros.

Procentu likmju riska novērtēšana tiek veikta tā, lai pēc iespējas plašāk aptvertu visas procentu likmju riska sastāvdaļas – 
pārcenošanas risku, ieņēmumu līknes risku, bāzes risku un opciju risku. 

Procentu likmju riska novērtēšana tiek veikta gan no ienākumu perspektīvas, gan no ekonomiskās vērtības perspektīvas. Ar 
terminu  “ekonomiskā vērtība” apzīmē pašu kapitāla ekonomisko vērtību, kas ir starpība starp prasību ekonomisko vērtību un 
saistību ekonomisko vērtību. Ārkārtas situāciju novērtēšanai tiek izmantoti procentu likmju stresa testi.

Lai ierobežotu procentu likmju risku, ir noteikti limiti pieļaujamam ekonomiskās vērtības samazinājumam, kā arī Investīciju uz 
nenoteiktu laiku portfeļa modificētajam ilgumam (modified duration). Procentu likmju riska ierobežošanai tiek izmantoti risku 
ierobežojoši atvasinātie finanšu instrumenti.

Aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību sadalījums noteiktos termiņu intervālos atbilstoši:

•	īsākajam	termiņam	no	atlikušā	atmaksas/izpildes/dzēšanas	termiņa	–	finanšu	instrumentiem	ar	fiksētu	procentu	likmi;

•	termiņam	līdz	nākamajam	procentu	likmju	maiņas	datumam	jeb	procentu	likmju	pārcenošanas	termiņam	–	finanšu	instru
mentiem ar mainīgo procentu likmi.

Atlikumu	norēķinu	kontos	sadalīšana	pa	termiņstruktūras	grupām	tiek	veikta,	balstoties	uz	Bankas	vēsturisko	pieredzi	par	
norēķinu	kontu	atlikumu	jutīgumu	pret	izmaiņām	procentu	likmēs.	Atvasinātie	līgumi	tiek	uzrādīti	ar	diviem	ierakstiem	–	pirmais	
ieraksts ir nosacītā bāzes aktīva vērtība, otrs ir kompensējošais ieraksts ar pretēju vērtību.

Procentu	likmju	riska	ietekme	uz	kapitāla	ekonomisko	vērtību	tiek	rēķināta	pēc	ilguma	metodes	–	procentu	likmēm	paralēli	
palielinoties par 1 procentu (jeb 100 bāzes punktiem), bet ietekme uz peļņu tiek analizēta, izmantojot GAP analīzi, t. i., 
analizējot pret procentu likmēm jutīgo aktīvu un saistību termiņstruktūru un summējot katrā termiņa intervālā līdz vienam ga
dam	aprēķināto	ietekmi	(peļņu	vai	zaudējumus).	

Nākamā tabula atspoguļo Koncerna un Bankas jutīgumu pret izmaiņām procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu kapitālu 
2008. un 2007. gadā:

 +100bps  –100bps  +100bps  –100bps
LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000 LVL ’000

Kopā pa visām valūtām Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (202) 202 (1,945) 1,945

Izmaiņu ietekme uz peļņu (485) 485 (978) 978

USD Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (167) 167 (1,652) 1,652

Izmaiņu ietekme uz peļņu 336 (336) (707) 707

EUR Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (35) 35 (151) 151

Izmaiņu ietekme uz peļņu (960) 960 (513) 513

LVL Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu – – (141) 141

Izmaiņu ietekme uz peļņu 140 (140) 281 (281)

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

Koncerns/Banka                           Koncerns/Banka

    31.12.2008.                                     31.12.2007.
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Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām  2008. gada 31. decembrī:

Procentu

Līdz 1–3 3–6 6–12 1–5
Vairāk
 nekā 

likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 52,933 – – – – – 4,927 57,860

Prasības pret kredītiestādēm 136,211 3,595 6,967 – 6,282 – 21,581 174,636

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā  – – – 124 454 149 3,872 4,599

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 99 6,490 1,364 3,466 5,473 1,179 17,010 35,081

Kredīti un debitoru parādi 84,136 77,724 129,525 300,632 63,695 11,318 2,840 669,870

Pārējie aktīvi  –  –  –  –  –  – 41,341 41,341

Kopā aktīvi  273,379 87,809 137,856 304,222 75,904 12,646 91,571 983,387

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 15,687 – – – – – 3 15,690

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – – – – – 19,238 19,238

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 494,491 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 18,192 864,504

Pārējās saistības – – – – – – 3,673 3,673

Kopā saistības 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 41,106 903,105

Kapitāls un rezerves – – – – – – 80,282 80,282

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 510,178 171,166 42,542 82,598 26,572 28,943 121,388 983,387

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, 

pārdotie – 25,120 – – (17,487) (8,429) – (796)

Procentu likmju pārcenošanas 

termiņa atšķirības (236,799) (58,237) 95,314 221,624 31,845 (24,726) (29,817) x
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Koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām  2007. gada 31. decembrī:

Procentu

Līdz 1–3 3–6 6–12 1–5
Vairāk
 nekā 

likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 60,987  –  –  –  –  – 2,697 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 191,333 3,519 5,786 15,488 5,716 – 1,930 223,772

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā  – 120 237 114 2,235 1,037 1,209 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 8,391 12,192 2,741 2,481 36,466 21,486 8,868 92,625

Kredīti un debitoru parādi 38,099 47,340 87,537 316,927 191,975 65 4,734 686,677

Pārējie aktīvi  –  –  –  –  –  – 31,110 31,110

Kopā aktīvi  298,810 63,171 96,301 335,010 236,392 22,588 50,548 1,102,820

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 5,588 – – – – – 10 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – – – – – 9,429 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 583,571 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 12,239 997,874

Pārējās saistības – – – – – – 6,325 6,325

Kopā saistības 589,159 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 28,003 1,019,226

Kapitāls un rezerves – – – – – – 83,594 83,594

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 589,159 189,762 40,947 136,056 21,876 13,423 111,597 1,102,820

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, 

pārdotie – 44,476 – – (29,278) (15,450) – (252)

Procentu likmju pārcenošanas 

termiņa atšķirības (290,349) (82,115) 55,354 198,954 185,238 (6,285) (61,049) x

Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.Pielikumi ir šo konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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2008. gadā Banka pārskatīja un optimizēja operacionālā riska pārvaldīšanas vidi, definējot galvenos pārvaldīšanas efektivitātes 
principus:

•	piemērotas	operacionālā	riska	pārvaldīšanas	sistēmas	izveide;
•	atbilstošas	metodes	lietošana	operacionālā	riska	identificēšanai	un	novērtēšanai;
•	operacionālā	riska	regulāra	pārraudzība;
•	atbilstoša	operacionālā	riska	kontrole	un/vai	mazināšana;
•	darbības	nepārtrauktības	nodrošināšana.	

Līdz ar jaunās politikas ieviešanu 2008. gada septembrī tika izveidota operacionālā riska notikumu datubāze, kuras galvenie 
mērķi	ir:

•	savākt	datus	par	operacionālā	riska	notikumiem	un	zaudējumiem	Koncernā	un	Bankā;
•	veikt	operacionālā	riska	notikumu	un	zaudējumu	analīzi;	
•	novērtēt	operacionālā	riska	notikumu	iestāšanās	biežumu	un	operacionālā	riska	zaudējumu	nozīmīgumu;
•	balstoties	uz	notikumu	novērtējumu,	novērst	potenciālos	zaudējumus;
•	noteikt	galvenās	tendences	un	sastādīt	nākotnes	operacionālā	riska	zaudējumu	prognozes.

Informācija datubāzē tiek reģistrēta un klasificēta, ņemot vērā labākās prakses principus, kurus nosaka starptautiskā 
Operacionālā riska datu apmaiņas asociācija (Operational Riskdata eXchange Association  – ORX). Papildus notikumiem, kuri 
realizējās ar reāliem zaudējumiem, tiek apkopota informācija arī par notikumiem, kuriem reālie zaudējumi nav reģistrēti, kas 
palīdzēs Bankai apzināties potenciālos zaudējumus un veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

Līdz pārskata perioda beigām datubāzē tika reģistrēti ap 400 notikumu, no kuriem tikai 22 notikumi bija ar reāliem zaudējumiem 
21 tūkst. latu apmērā.

34. Tiesvedības
Parastās	komercdarbības	gaitā	Banka	ir	iesaistījusies	atsevišķos	tiesvedības	procesos,	kas	ir	saistīti	ar	parādu	piedziņu,	
nodrošinājuma	saglabāšanu	kreditēšanas	ietvaros,	atsevišķiem	darījumiem.	Vadība	ir	pārliecināta,	ka	uz	2008.	gada	31.	decem
bri ierosinātās tiesvedības neizraisīs būtiskus zaudējumus Bankai un/vai Koncernam. 

35. Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī konsolidētā finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi noti
kumi, kuru rezultātā šajā konsolidētajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā konsolidētajā finanšu 
pārskatā.

2009. gada 10. februārī  Banka atmaksāja sindicēto aizņēmumu 70 miljonu eiro apmērā, kas jau 2009. gada janvārī tika 
pārskaitīti uz kredīta organizatora DZ Bank AG (Vācija) depozīta kontu.

Banka 2009. gada janvārī palielināja meitasuzņēmuma SIA “AB.LV Transform Investments” pamatkapitālu par 3 miljoniem latu.
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Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties uz procentu likmju izmaiņām  2007. gada 31. decembrī:

Procentu

Līdz 1–3 3–6 6–12 1–5 Vairāk nekā 
likmju 
riskam 

1 mēn. mēn. mēn. mēn. gadi 5 gadi nepakļautie Kopā 
Aktīvi LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000 LVL ‘000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret 

centrālajām bankām 60,987 – – – – – 2,697 63,684

Prasības pret kredītiestādēm 191,326 3,519 5,786 15,488 5,716 – 1,930 223,765

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu 
aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā  –   120 237 114 2,235 1,037 1,209 4,952

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 8,391 12,192 2,741 2,481 36,466 21,486 8,868 92,625

Kredīti un debitoru parādi 38,099 47,340 87,537 316,927 191,975 65 4,731 686,674

Pārējie aktīvi  –    –    –    –    –    –   31,164 31,164

Kopā aktīvi  298,803 63,171 96,301 335,010 236,392 22,588 50,599 1,102,864

Saistības

Saistības uz pieprasījumu pret 
kredītiestādēm 5,588 – – – – – 10 5,598

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu 
saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinā – – – – – – 9,429 9,429

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās 
finanšu saistības 580,682 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 12,236 996,442

Pārējās saistības – – – – – – 6,132 6,132

Kopā saistības 586,270 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 27,807 1,017,601

Kapitāls un rezerves – – – – – – 85,263 85,263

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 586,270 190,763 40,947 136,515 21,876 13,423 113,070 1,102,864

Biržā tirgotie nākotnes līgumi, 

pārdotie – 44,476 – – (29,278) (15,450) – (252)

Procentu likmju pārcenošanas 

termiņa atšķirības (287,467) (83,116) 55,354 198,495 185,238 (6,285) (62,471) x

33. Nefinanšu riski 
Koncerna un Bankas darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (t. sk. operacionālais risks, reputācijas risks u. c.), kas var radīt 
negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana, informācijas sistēmu darbības 
traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras u. tml. Banka cenšas saglabāt iespējamo zemāko riska līmeni, vienlaikus 
tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni. Iekšējā kontrole Bankas struktūrvienībās un kontrole no Riska vadības pārvaldes 
puses ir viens no iespējamo zaudējumu novēršanas līdzekļiem. 

Operacionālais	risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu zaudējumu risks, ko izraisa prasībām neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie procesi, cilvēki vai 
sistēmas, vai arī ārējie faktori. Operacionālais risks ietver juridisko risku, bet izslēdz stratēģisko un reputācijas risku.

Operacionālais risks piemīt visiem Koncerna un Bankas produktiem, darbībām, procesiem un sistēmām.

Operacionālā riska pārvaldīšanas politiku apstiprina Bankas padome. Bankas valde ir atbildīga par operacionālā riska analīzes 
rezultātu izskatīšanu un uz šo rezultātu pamata nosaka limitus un citus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, tādējādi nosakot 
Koncernam un Bankai pieņemamo operacionālā riska līmeni. Risku direktors (CRO) veic operacionālā riska pārvaldīšanas procesa 
uzraudzību un pieņem noteicošus lēmumus ar to saistītajos jautājumos apstiprinātās politikas robežās. Riska vadības pārvalde ir 
atbildīga par operacionālā riska pārvaldīšanas centralizāciju un koordināciju.

Ņemot	vērā	to,	ka	darbības	veidi	un	procesi,	kuriem	vērtē	operacionālo	risku,	ir	atšķirīgi	un	specifiski,	par	katra	operacionālā	riska	
notikuma pārvaldīšanu ir atbildīgs attiecīgās struktūrvienības vadītājs saskaņā ar atbilstošiem iekšējiem normatīvajiem dokumen
tiem.

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



98    

Pielikumi ir šo  konsolidēto finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Neatkarīgu revidentu ziņojums

AS ”Aizkraukles banka” akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši AS ”Aizkraukles banka” un tās meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2008. gada konsolidētā finanšu pārskata un AS 
”Aizkraukles banka” (turpmāk tekstā – Banka) 2008. gada finanšu pārskata, kas atspoguļots pievienotajā 2008. gada konsolidētajā pārskatā no 
40. līdz 97. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver Koncerna un Bankas 2008. gada 31. decembra bilanci, 2008. gada peļņas vai 
zaudējumu	aprēķinu,	pašu	kapitāla	izmaiņu	pārskatu	un	naudas	plūsmas	pārskatu,	kā	arī	nozīmīgu	grāmatvedības	uzskaites	principu	kopsavil
kumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Starptau
tiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā. Šī atbildība ietver tādas iekšējās kontroles izveidošanu, 
ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kurš nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un 
patiesu atspoguļojumu, atbilstošu grāmatvedības uzskaites principu izvēli un piemērošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu 
sagatavošanu.

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

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādīto summu un atklātās informācijas 
pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību 
riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu 
pārskata	sagatavošanu	un	tajā	sniegtās	informācijas	patiesu	atspoguļošanu,	ar	mērķi	noteikt	apstākļiem	piemērotas	revīzijas	procedūras,	nevis	lai	
izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības uzskaites principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto 
pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna un Bankas finansiālo stāvokli 
2008. gada 31. decembrī, kā arī par tā finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008. gadā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu stan
dartiem, kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā.

Neizsakot atzinumā nekādas iebildes, mēs norādām uz 2. pielikumu konsolidētajos finanšu pārskatos, kurā ir atsauce uz padomes un valdes 
ziņojumu, kas atspoguļots no 34. līdz 37. lappusei, un apraksta finanšu pārskatu sagatavošanu, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu šī 
brīža tirgus finansiālo un ekonomisko neskaidrību fonā Latvijā. 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2008. gadu, kas atspoguļots pievienotajā 2008. gada konsolidētajā pārskatā no  34. līdz 
37. lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2008. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto 
finanšu informāciju.

SIA ”Ernst & Young Baltic”
Licence Nr. 17

Rīgā, 2009. gada 26. februārī

Diāna Krišjāne

Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
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