AS DnB NORD Banka
Nerevidēts
Finanšu pārskats
par 2008.gada 30.jūniju

PAZIĥOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

AS DnB NORD Banka valde ir atbildīga par Koncerna un Bankas finanšu pārskatu
sagatavošanu.
Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz
patiesu priekšstatu par Koncerna un Bankas finansiālo stāvokli 2008. gada 30. jūnijā un
2008. gada 6 mēnešu darbības rezultātiem un naudas plūsmām.
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaĦā ar Eiropas Savienībā
apstiprinātajiem
Starptautiskajiem
finanšu
pārskatu
standartiem,
balstoties
uz
uzĦēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas
atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieĦemtie
lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS DnB NORD Banka valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu,
Koncerna un Bankas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu izdarītu pārkāpumu
atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par likuma “Par kredītiestādēm”, Latvijas
Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu uz kredītiestādēm
attiecināmu Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

Andris OzoliĦš Gundars Andžāns
Valdes
priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Rīga, 2008. gada 25.augusts

Rūdolfs Kargess

Ivars Kapitovičs

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Björn Poetzsch
Valdes loceklis

Bilances pārskats
2008.gada 30.jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)
Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6

Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar
atspoguĜojumu peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Pret procentu risku ierobežotās portfeĜa daĜas patiesās vērtības
izmaiĦas
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi
PamatlīdzekĜi
Nemateriālie aktīvi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pret procentu risku ierobežotās portfeĜa daĜas patiesās vērtības
izmaiĦas
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi
Uzkrājumi
NodokĜu saistības
Pārējās saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā pasīvi
Iespējamās saistības
Saistības pret klientiem
Aktīvi pārvaldīšanā

2008.06.30
Koncerns

2008.06.30
Koncerns

2007.12.31
Koncerns

2007.12.31
Koncerns

LVL`000

EUR`000

LVL`000

EUR`000

97 544
11 179
7 554

138 793
15 906
10 748

134 374
16 758
3 977

191 197
23 844
5 659

151 458
10
1 784 389

215 506
14
2 538 957

44 861
10
1 810 743

63 831
14
2 576 455
104
1 534
46 874
1 606
18 751

-

-

1 606
30 951
984
19 512

2 285
44 039
1 400
27 763

73
1 078
32 943
1 129
13 178

2 105 187
32 561
5 449
1 896 572

2 995 411
46 330
7 753
2 698 579

2 059 124
37 929
3 249
1 861 581

2 929 869
53 968
4 623
2 648 791

1 751
8 076
1 385
492
5 788
153 113
2 105 187
33 252
174 068
-

2 491
11 491
1 971
700
8 236
217 860
2 995 411
47 313
247 676
-

6
4 894
1 269
1 675
5 522
142 999
2 059 124
29 724
176 865
-

9
6 963
1 805
2 384
7 857
203 469
2 929 869
42 293
251 656
-

Bilances pozīcijas tiek pārvērtēti EUR esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiĦas kursa:

1 EUR = 0.702804 LVL

Valdes priekšsēdētājs
Andris OzoliĦš
Valdes loceklis
Rūdolfs Kargess
Datums: 2008.gada 25.augusts

"Kredītiestāžu publisko ceturkšĦa
pārskatu sagatavošanas noteikumu"
2.pielikums

PeĜĦas un zaudējumu aprēėins
2008.gada 30.jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)
Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6

Pozīcijas nosaukums

Pārskata

Pārskata

periods

periods

Koncerns
LVL`000

Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peĜĦa/zaudējumi
Citi parastie ienākumi
Administratīvie izdevumi
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu amortizācija/nolietojums
un to vērtības korekcijas
Citi parastie izdevumi
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances
saistībām
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi
Parastās darbības peĜĦa/zaudējumi
Ārkārtas ienākumi
Ārkārtas izdevumi
PeĜĦa/zaudējumi pirms nodokĜu aprēėināšanas
Atliktāis nodoklis
Ienākuma nodoklis
Pārskata perioda peĜĦa

gada atbilstošais

gada atbilstošais

periods

periods

Koncerns
LVL`000

Koncerns
EUR`000

61 988
(40 880)
7 134
(2 430)

88 201
(58 167)
10 151
(3 457)

42 339
(27 473)
7 699
(2 169)

60 243
(39 090)
10 955
(3 086)

2 627
4 183
(14 695)

3 738
5 952
(20 909)

3 339
3 514
(10 286)

4 751
5 000
(14 636)

(3 688)

(5 248)

(3 104)

(4 417)

(250)

(356)
-

(179)

(255)

(3 670)
899
11 218

(5 222)
1 279
15 962

(2 457)
773
11 996

(3 496)
1 100
17 069

11 218
(1 606)
9 612

15 962
(2 285)
13 677

11 996
(1 739)
10 257

17 069
(2 475)
14 594

9 611
1

13 676
1

10 268
(11)

14 610
(16)

0,10

0,14

0,16

0,22

Attiecināms uz :
Bankas akcionāriem
Mazākuma daĜu

PeĜĦa uz akciju (EPS)

Bilances pozīcijas tiek pārvērtēti EUR esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiĦas kursa:

1 EUR = 0.702804 LVL

Valdes priekšsēdētājs
Andris OzoliĦš
Valdes loceklis
Rūdolfs Kargess
Datums: 2008.gada 25.augusts

Koncerns
EUR`000

Iepriekšējā pārskata Iepriekšējā pārskata

"Kredītiestāžu publisko ceturkšĦa
pārskatu sagatavošanas noteikumu"
4.pielikums

Koncerna kapitāla un rezervju izmaiĦu pārskats par 2008.g.6.mēn
Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6

Pamatkapitāls Akciju emisijas
uzcenojums
LVL`000
2007.gada 31. decembrī

99 161

LVL`000

Rezerves
kapitāls

Pārvērtēšanas
rezerve

Iepriekšējo
gadu
zaudējumi

LVL`000

LVL`000

LVL`000

48 994

214

133

(24 735)

Pārskata Mazākuma
gada peĜĦa līdzdalība
LVL`000
19 193

LVL`000
39

Kopā

LVL`000
142 999

Pamatkapitāla palielināšana

-

Pārnests uz iepriekšējo gadu
zaudējumiem

19 695

Pārskata gada peĜĦa

(19 193)
9 611

2008.gada 30. jūnijā

99 161

48 994

Pamatkapitāls Akciju emisijas
uzcenojums
EUR`000
2007.gada 31. decembrī

141 093

EUR`000

214

133

(5 040)

Rezerves
kapitāls

Pārvērtēšanas
rezerve

Iepriekšējo
gadu
zaudējumi

EUR`000

EUR`000

EUR`000

69 712

304

189

Pamatkapitāla palielināšana
Pārnests uz iepriekšējo gadu
zaudējumiem

(35 195)

28 025

141 093

69 712

304

Bilances pozīcijas tiek pārvērtēti EUR esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiĦas kursa:

1 EUR = 0.702804 LVL

Valdes priekšsēdētājs
Andris OzoliĦš
Valdes loceklis
Rūdolfs Kargess
Datums: 2008.gada 25.augusts

1

9 612

40

153 113

Pārskata Mazākuma
gada peĜĦa līdzdalība
EUR`000
27 310

EUR`000
55

Kopā

EUR`000
203 469
-

Pārskata gada peĜĦa
2008.gada 30. jūnijā

9 611

502

189

(7 170)

(27 310)

714

13 676

1

13 677

13 676

56

217 860

"Kredītiestāžu publisko ceturkšĦa
pārskatu sagatavošanas noteikumu"
3.pielikums

Naudas plūsmas pārskats
2008.gada 30.jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)
Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Smilšu ielā 6

Pozīcijas nosaukums

Pārskata
periods

Pārskata
periods

Koncerns
LVL`000

Koncerns
EUR`000

Iepriekšējā pārskata Iepriekšējā pārskata
gada atbilstošais
gada atbilstošais
periods
periods
Koncerns
Koncerns
LVL`000
EUR`000

PeĜĦa pirms uzĦēmumu ienākuma nodokĜa aprēėināšanas

11 218

15 962

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekĜu nolietojums
Zaudējumi no finanšu aktīvu pārvērtēšanas
Uzkrājumi kredītu un aktīvu vērtības samazinājumam
PeĜĦa no pamatlīdzekĜu pārdošanas
Samaksātais uzĦemumu ienākuma nodoklis
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums
pamatdarbības rezultātā pirms izmaiĦām
aktīvos un pasīvos

3 688
(687)
2 225
(309)
(2 790)

5 248
(978)
3 166
(440)
(3 970)

3 104
(553)
1 506
(418)
(985)

4 417
(787)
2 143
(595)
(1 402)

13 345

18 988

14 650

20 845

(5 227)
4 231
(22 244)
(20 085)
(42 110)
(11 986)
47 477
(36 599)

(7 437)
6 020
(31 650)
(28 578)
(59 917)
(17 055)
67 554
(52 075)

(5 070)
1 954
(52 717)
(22)
(298 555)
339 108
7 235
6 583

(7 214)
2 780
(75 010)
(31)
(424 805)
482 507
10 295
9 367

(3 807)
2 566
502
(739)

(5 417)
3 651
714
(1 052)

(10 371)
2 773
(7 598)

(14 757)
3 946
(10 811)

(13)
-

(18)
-

21 100
5 059
-

30 023
7 198
-

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums

(37 351)

(53 145)

25 144

35 777

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās

138 823
101 472

197 527
144 382

115 241
140 385

163 973
199 750

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums

(37 351)

(53 145)

25 144

35 777

Pārējo aktīvu un uzkrāto ienākumu (pieaugums) / samazinājums
Pārējo saistību un uzkrāto izdevumu pieaugums / (samazinājums)
Ieguldījumu vērtspapīru (pieaugums) / samazinājums
Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums) / samazinājums
Kredītu (pieaugums) / samazinājums
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums / (samazinājums)
Noguldījumu pieaugums / (samazinājums)
Nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā
Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā
PamatlīdzekĜu un nemateriālo aktīvu iegāde
IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu un nemateriālo aktīvu pārdošanas
Meitas uzĦēmuma daĜu iegāde / pārdošana
Nauda un tās ekvivalenti investīciju darbības rezultātā
Nauda un tās ekvivalenti finansēšanas darbības rezultātā
Pamatkapitāla palielinājums
Pakārtotās saistības
Izmaksātās dividendes

Bilances pozīcijas tiek pārvērtēti EUR esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiĦas kursa:

1 EUR = 0.702804 LVL

Valdes priekšsēdētājs
Andris OzoliĦš
Valdes loceklis
Rūdolfs Kargess
Datums: 2008.gada 25.augusts

11 996

17 069

Finanšu pārskatu pielikumi
1. DIBINĀŠANA UN PAMATDARBĪBA
AS DnB NORD Banka tika dibināta kā Rīgas komercbanka 1989. gada 26. jūnijā. 1991. gada 6.
septembrī tā tika reăistrēta Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā kā akciju sabiedrība. Bankas mātes
uzĦēmums ir Bank DnB NORD A/S (Dānija) un galīgais Bankas mātes uzĦēmums ir DnB NOR ASA
(Norvēăija).
Banka piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu uzĦēmumiem un privātpersonām.
2. NOZĪMĪGĀKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS
Šo finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie nozīmīgākie uzskaites principi ir atspoguĜoti zemāk:
a) Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta
Finanšu pārskati ir sastādīti tūkstošos latu (LVL tūkst.), ja vien nav norādīts citādi.
b) Uzskaites pamati
Finanšu pārskati sagatavoti saskaĦā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS). Finanšu pārskati ir sastādīti atbilstoši vēsturiskai izmaksu metodei,
izĦemot finanšu aktīvu patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos, atvasināto finanšu
instrumentu un Bankas ēku pārvērtēšanu.
Finanšu pārskatu sagatavošana saskaĦā ar vispārpieĦemtajiem grāmatvedības principiem ietver
novērtējumu un pieĦēmumus, kas ietekmē aktīvu un saistību vērtību un ārpusbilances aktīvus un
saistības finanšu pārskatu sastādīšanas datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ienākumus un
izdevumus. Lai arī novērtējums ir balstīts uz vadībai pieejamo informāciju par notikumiem un
darbībām, faktiskie rezultāti var atšėirties no tiem rezultātiem, kas atspoguĜoti finanšu pārskatā.
Grāmatvedības politikas, kas izmantotas finanšu pārskatu sagatavošanai par 2008.gada I. pusgadu, atbilst
tām, kas izmantotas finanšu pārskatiem par 2007.gada I. pusgadu, izĦemot to, ka tīrie procentu
ieĦēmumi/izdevumi no procentu likmju mijmaiĦas darījumiem, kas iepriekš tika iekĜauti neto tirdzniecības
darījumu peĜĦā, tagad iekĜauti procentu ienākumos/izdevumos atbilstoši DnB NORD Koncerna politikai.
c)

Konsolidācija

Meitas uzĦēmumi, kuros Bankai tieši vai netieši ir tiesības pārvaldīt finanšu un darbības politiku, šajā
pārskatā ir konsolidēti.
Meitas uzĦēmumi tiek konsolidēti ar brīdi, kad Banka iegūst kontroli, un izslēgti no konsolidācijas
pārdošanas brīdī. Visi savstarpējie darījumi, atlikumi un nerealizētā peĜĦa vai zaudējumi no
savstarpējiem darījumiem tiek izslēgti.
d) Ienākumu un izdevumu atzīšana
Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti peĜĦas un zaudējumu aprēėinā par visiem instrumentiem,
kuri novērtēti amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Procentu ienākumi
ietver arī kupona maksājumus, kas nopelnīti no ieguldījuma vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu.
Kad rodas šaubas par aizdevumu atgūšanu, tie tiek daĜēji norakstīti līdz to atgūstamajām summām.
Procentu ienākumi šiem kredītiem tiek atzīti, balstoties uz procentu likmi, kas tika izmantota,
diskontējot paredzamās nākotnes naudas plūsmas, lai noteiktu kredīta atgūstamo vērtību.

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)
2. NOZĪMĪGĀKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS (turpinājums)
d) Ienākumu un izdevumu atzīšana (turpinājums)
Komisijas naudas ieĦēmumi un izdevumi par finanšu aktīviem vai saistībām tiek atlikti un atzīti kā
koriăējums efektīvajai procentu likmei par aktīviem vai saistībām. Pārējie komisijas naudas ieĦēmumi
un izdevumi tiek iegrāmatoti peĜĦas un zaudējumu aprēėinā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī.
e)

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā
ārvalstu valūtas maiĦas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc
perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiĦas kursa. Ārvalstu valūtas
maiĦas kursa rezultātā iegūtā peĜĦa vai zaudējumi tiek iekĜauti peĜĦas un zaudējumu aprēėinā kā peĜĦa
vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.
Vieni no Koncerna un Bankas bilanču sagatavošanā visvairāk izmantotajiem Latvijas Bankas
noteiktajiem valūtas maiĦas kursiem (LVL - pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi:
Pārskata perioda beigu datums

USD

EUR

2008. gada 30. jūnijs
2007. gada 31. decembris

0.447
0.484

0.702804
0.702804

f)

UzĦēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzĦēmumu ienākuma nodokĜa izmaksas ir iekĜautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz
vadības, saskaĦā ar Latvijas Republikas nodokĜu likumdošanu, veiktajiem aprēėiniem.
Atliktais ienākuma nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu
atšėirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokĜu aprēėinu
mērėiem. Atliktā nodokĜa aprēėinos tiek izmantota nodokĜa likme, kas ir pieĦemta bilances datumā un
ir sagaidāms, ka tā būs spēkā periodos, kad pagaidu atšėirības izlīdzināsies. Galvenās pagaidu
atšėirības rodas, izmantojot atšėirīgas pamatlīdzekĜu nolietojuma likmes, kā arī no nodokĜu
zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā
nodokĜa aprēėina rezultāts būtu atspoguĜojams bilances aktīvā, to iekĜauj finanšu pārskatā tikai tad, kad
tā atgūšana ir droši sagaidāma.
g) Nauda un tās ekvivalenti
Naudas plūsmas mērėiem nauda un tās ekvivalenti ietver kases atlikumus un prasības uz pieprasījumu
pret Centrālajām Bankām un citām kredītiestādēm ar sākotnējo atmaksas termiĦu līdz 3 mēnešiem, kas
samazinātas par saistībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm.
h) Izsniegtie kredīti un uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Prasības pret kredītiestādēm un izsniegtie kredīti tiek uzskaitīti kā aizdevumi un avansi un atspoguĜoti
amortizētajā vērtībā. Aizdevumi un avansi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēti vai nosakāmi
maksājumi, un kuri netiek kotēti aktīvā tirgū. Visi aizdevumi un avansi bilancē tiek atzīti, kad nauda
tiek izmaksāta aizdevuma Ħēmējiem. Šo finanšu pārskatu nolūkiem finanšu nomas debitoru parādi tiek
iekĜauti izsniegtajos kredītos nebanku klientiem.
Kredītriska uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad Koncernam un
Bankai pienākošos procentu un pamatsummas atmaksa ir apšaubāma. Uzkrājumu summa ir
pamatsummas un atgūstamās summas starpība, respektīvi, sagaidāmās naudas plūsmas patiesā vērtība,
ietverot atgūstamās summas no garantijām un nodrošinājuma, kas diskontētas ar sākotnējo efektīvo
procentu likmi.
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h) Izsniegtie kredīti un uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam (turpinājums)
Koncerns un Banka vispirms izvērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi vērtības samazinājumam
atsevišėi katram būtiskam kredītam. Kredīti, kuri tiek izvērtēti individuāli, un attiecībā uz kuriem ir
jāizveido vai jāturpina veidot uzkrājumi vērtības samazinājumam, netiek iekĜauti viendabīgās kredītu
grupās to vērtības samazinājuma izvērtēšanas mērėiem. Ja Koncerns un Banka uzskata, ka nepastāv
objektīvi pierādījumi atsevišėi izvērtēta kredīta vērtības samazinājumam, tas tiek iekĜauts kredītu grupā
ar līdzīgiem kredītriskiem un izvērtēts kopā ar visu attiecīgo kredītu grupu. Lai veiktu kredītu vērtības
samazinājuma izvērtēšanu kredītu grupai, kredīti tiek grupēti, pamatojoties uz līdzīgiem kredītriska
faktoriem.
Koncerns un Banka pārskata kredītportfeĜa aktīvu vērtības samazinājumu reizi ceturksnī. Lai noteiktu,
vai zaudējumi no vērtības samazināšanās ir jāiekĜauj peĜĦas un zaudējumu aprēėinā, Koncerns un
Banka izmanto pieĦēmumus par to, vai ir pieejami objektīvi pierādījumi, kas norādītu, ka ir iespējama
novērtēto nākotnes naudas plūsmu samazināšanās no kredītu portfeĜa, un samazināšanās apjomu var
izmērīt, pirms šādu samazināšanos var identificēt attiecībā uz atsevišėu šī konkrētā kredītportfeĜa
kredītu. Iespējamie zaudējumi tiek novērtēti, pamatojoties uz iepriekšējo periodu pieredzi, aizĦēmēju
kredītvēsturi un Ħemot vērā ekonomisko vidi, kurā darbojas aizĦēmēji. Metodoloăija un pieĦēmumi
tiek regulāri pārskatīti, lai samazinātu jebkuras atšėirības starp novērtēto zaudējumu apjomu un
faktiskajiem zaudējumiem. Tomēr, Ħemot vērā esošās zināšanas, ir iespējams, ka nākamā gada faktisko
notikumu rezultātā, kuri būs atšėirīgi no pieĦēmumiem, būs nepieciešami būtiski attiecīgo aktīvu un
saistību bilances vērtības labojumi.
Ja kredīts nav atgūstams, tas tiek norakstīts no iepriekš izveidotajiem uzkrājumiem nedrošiem
parādiem; atmaksātās summas samazina izdevumus uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam
peĜĦas un zaudējumu aprēėinā.
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam tiek veidoti valūtā, kas atbilst attiecīgajam aktīvam, un
perioda beigās tiek pārvērtēti pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Pārvērtēšanas rezultātā radusies
starpība tiek atspoguĜota peĜĦas un zaudējumu aprēėinā kā izdevumi uzkrājumu izveidošanai vai
ienākumi no atgūtajiem kredītiem (ja tādi bijuši). Starpība, kas rodas, pārvērtējot attiecīgo aktīvu,
kuram izveidoti uzkrājumi, tiek atspoguĜota kā peĜĦa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas.
i)

Noma – kad Koncerns un Banka ir līzinga sniedzēji

Aktīvi, kas tiek klasificēti kā noma ar izpirkuma tiesībām, bilancē tiek uzrādīti kā neto no nomas ar
izpirkuma tiesībām izrietošās prasības. Starpība starp bruto no nomas ar izpirkuma tiesībām prasībām
un neto no nomas ar izpirkuma tiesībām prasībām ir nenopelnītie procentu ieĦēmumi. Procentu
ieĦēmumi no nomas ar izpirkuma tiesībām tiek sistemātiski sadalīti un uzskaitīti visā nomas līguma
periodā. Šī sadalījuma pamatā ir sistēma, kas atspoguĜo nemainīgu perioda peĜĦas procentu attiecībā
pret nomas ar izpirkuma tiesībām neto ieguldījumu.
Aktīvi, kas tiek iznomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, tiek uzrādīti pamatlīdzekĜu
sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu aprēėina pēc lineārās metodes
attiecīgo pamatlīdzekĜu lietderīgā izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu attiecīgā pamatlīdzekĜa
vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, tā izmantojot
likmes, kas noteiktas līdzīgiem Koncerna un Bankas pamatlīdzekĜiem.
Ienākumi no nomas bez izpirkuma tiesībām tiek iekĜauti peĜĦas un zaudējumu aprēėinā visā nomas
līguma laikā, izmantojot lineāro metodi.
Ja pārdošanas darījuma ar atpakaĜ saĦemšanu nomā rezultātā rodas noma bez izpirkuma tiesībām un
aktīva pārdošanas cena ir lielāka par tā patieso vērtību, šī starpība tiek atzīta peĜĦas un zaudējumu
aprēėinā tā perioda laikā, kurā konkrētais aktīvs tiks izmantots.
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j)

Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos

Finanšu aktīvi tiek iekĜauti šajā kategorijā, ja ir tikuši iegādāti pārdošanas nolūkā īsā laika periodā vai
tā ir nolēmusi vadība.
Finanšu aktīvi tiek klasificēti pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos, ja:

•

tas ievērojami samazina neatbilstības, kas rastos, ja attiecīgos aktīvus un saistības novērtētu un
ieĦēmumus un zaudējumus no attiecīgajiem aktīviem un saistībām atzītu, izmantojot
atšėirīgus uzskaites principus; vai

•

attiecīgie finanšu aktīvi un saistības tiek pārvaldīti un novērtēti patiesajā vērtībā saskaĦā ar
dokumentētu riska vadības politiku, patiesajā vērtībā tiek uzrādīti vadības atskaitēs un iekšējā
informācijā, kas domāta vadošajiem darbiniekiem.

Finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos tiek uzskaitīti patiesajā
vērtībā, pamatojoties uz kotētām tirgus cenām. Ja nepastāv aktīvs tirgus, finanšu aktīvu pēc patiesās
vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai zaudējumos patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz līdzīgu
instrumentu tirgus cenām
vai izmantojot naudas plūsmas modeĜus. PeĜĦa un zaudējumi no finanšu aktīvu patiesās vērtības
izmaiĦām tiek iekĜauta peĜĦas un zaudējumu aprēėinā.
Tajā laikā nopelnītie procenti, kamēr finanšu aktīvi pēc patiesās vērtības ar pārvērtēšanu peĜĦā vai
zaudējumos ir bijuši īpašumā, tiek atzīti kā procentu ieĦēmumi.
Visi ieguldījumu vērtspapīru iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti tirdzniecības dienā, kas ir
datums, kad Koncerns un Banka uzĦemas saistības pirkt vai pārdot aktīvu.
k)

Meitas uzĦēmumi

Bankas nekonsolidētajos finanšu pārskatos līdzdalība meitas uzĦēmumu pamatkapitālā tiek uzskaitīta
pēc izmaksu metodes.
Ienākumos no līdzdalības Banka atzīst tikai dividendes, kas saĦemtas no meitas uzĦēmumu peĜĦas, kas
gūta pēc to iegādes.
Meitas uzĦēmumu iegāde tiek uzskaitīta, izmantojot iegādes metodi. Iegādes cena tiek vērtēta pēc
atdoto aktīvu patiesās vērtības, plus izmaksas, kas tieši saistītas ar iegādi. Nopirktā meitas uzĦēmuma
neto aktīvu patiesās vērtības pārsniegums pār iegādes cenu tiek grāmatots kā uzĦēmuma nemateriālā
vērtība.
l)

PamatlīdzekĜi

PamatlīdzekĜi tiek uzskaitīti to iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais
nolietojums.
Ja pamatlīdzekĜa atgūstamā vērtība kĜūst mazāka par tā bilances vērtību, šī pamatlīdzekĜa bilances
vērtība tiek samazināta līdz tā atgūstamajai vērtībai.
Nolietojumu aprēėina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekĜu lietderīgās izmantošanas perioda
garumā, lai norakstītu pamatlīdzekĜa iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai
vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās. Nolietojuma aprēėinā izmanto šādas likmes:
PamatlīdzekĜu veids
Ēkas
Biroja aprīkojums
Transporta līdzekĜi

Gada likme
1%
20 – 25%
20 %
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PamatlīdzekĜu uzturēšanas un remontu izdevumi tiek ieskaitīti peĜĦas un zaudējumu aprēėinā to rašanās
brīdī. Aktīvu atlikusī vērtība un lietderīgās izmantošanas periods tiek pārskatīts un mainīts, ja
nepieciešams, katrā bilances sastādīšanas datumā.
Nomātā īpašuma kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes atlikušajā īsākajā no
kapitālo uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda.

m) Nemateriālie aktīvi
Iegūtās datorprogrammu licences tiek atzītas kā nemateriālie aktīvi pēc to pašizmaksas, ieskaitot
pirkšanas cenu un izmaksas, kas saistītas ar datorprogrammu sagatavošanu to paredzētajai
izmantošanai. Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti visā to lietderīgās izmantošanas laikā, nepārsniedzot 5
gadus.
n)

Finanšu aktīvu atzīšana un izslēgšana no bilances

Tirgotu vērtspapīru un tādu investīciju vērtspapīru iegāde un pārdošana, ko nosaka tirgus noteikumi vai
tradīcijas („regulārā” pirkšana un pārdošana), tiek atzīta norēėinu datumā, kas ir datums, kad aktīvs tiek
piegādāts vai nodots Koncernam vai Bankai. Jebkādas aktīvu patiesās vērtības izmaiĦas laika posmā
starp iegādes datumu un norēėinu datumu tiek iekĜautas peĜĦas un zaudējumu aprēėinā vai pašu
kapitāla rezervē. Pretējā gadījumā šādi darījumi tiek uzskatīti par atvasinātajiem instrumentiem līdz
norēėinu veikšanai.
o) Atvasinātie finanšu instrumenti un riska ierobežošanas instrumenti
Atvasinātie līgumi, tajā skaitā valūtas maiĦas līgumi un procentu likmju mijmaiĦas līgumi, sākotnēji
tiek atzīti to iegādes vērtībā un turpmāk tiek pārvērtēti to patiesajā vērtībā. Patiesā vērtība tiek noteikta
pēc kotētām tirgus cenām un diskontētās naudas plūsmas modeĜiem. Visi atvasinātie līgumi tiek
atspoguĜoti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir negatīva.
IzmaiĦas patiesajā vērtībā tiek iekĜautas peĜĦas un zaudējumu aprēėinā.
Finanšu instrumentu, kuri netiek kotēti aktīvā tirgū, patiesās vērtības tiek noteiktas, izmantojot dažādas
novērtēšanas metodes (piemēram, modeĜus). ModeĜos tiek izmantoti tikai pieejami dati, tomēr tādos
jautājumos kā kredītrisks (gan pašu, gan darījuma partnera), svārstības un savstarpējās sakarības ir
nepieciešami vadības pieĦēmumi. IzmaiĦas pieĦēmumos par minētajiem faktoriem var ietekmēt
finanšu instrumentu vērtību.
p)

Finanšu saistības, kas atspoguĜotas amortizētajā iegādes vērtībā

Finanšu saistības, kas atspoguĜotas amortizētajā iegādes vērtībā, ietver galvenokārt saistības pret
kredītiestādēm un noguldījumus. Tās tiek sākotnēji atzītas iegādes vērtībā, kas ir to izveides ieĦēmumi
(saĦemtās atlīdzības patiesā vērtība), atskaitot darījuma izmaksas. Finanšu saistības pēc tam tiek
atspoguĜotas amortizētajā iegādes vērtībā un jebkura starpība starp saĦemto vērtību un dzēšanas vērtību
tiek atzīta peĜĦas un zaudējumu aprēėinā aizĦēmumu periodā, izmantojot efektīvās procentu likmes
aprēėināšanas metodi.
r)

Darbinieku pabalsti

Koncerns un Banka veic sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts pensiju apdrošināšanai un valsts
fondēto pensiju shēmā saskaĦā ar Latvijas likumdošanu. Valsts fondēto pensiju shēma ir fiksētu
iemaksu pensiju plāns, saskaĦā ar kuru Koncernam un Bankai jāveic likumā noteikta apjoma
maksājumi, un tiem nerodas papildus juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildus
maksājumus, ja valsts pensiju apdrošināšanas sistēma vai valsts fondēto pensiju shēma nevar nokārtot

savas saistības pret darbiniekiem. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek atzītas kā izmaksas,
izmantojot uzkrājumu principu un ir iekĜautas darbinieku izmaksās.
Uzkrājumi darbinieku atvaĜinājumu apmaksai tiek aprēėināti katram Koncerna un Bankas darbiniekam
par nopelnīto, bet neizmantoto atvaĜinājuma dienu skaitu, pamatojoties uz vidējo darba atalgojumu un
attiecīgajiem sociālā nodokĜa izdevumiem.
s)

Ārpusbilances posteĦi

Ikdienas uzĦēmējdarbībā Koncerns un Banka ir iesaistīti ārpusbilances finanšu darījumos, kas saistīti ar
kredītu piešėiršanu, galvojumu izsniegšanu un kredītvēstuĜu noformēšanu. Šie finanšu darījumi tiek
atspoguĜoti finanšu pārskatos resursu piešėiršanas brīdī vai kad tiek saĦemtas vai izmaksātas attiecīgās
komisijas maksas.

š)

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība

Patiesā vērtība ir summa, par kādu iespējams iemainīt aktīvu vai nokārtot saistību starp kompetentām,
labprātīgām pusēm darījumā, kurā abas puses cenšas panākt sev izdevīgākos noteikumus. Finanšu
aktīvu un saistību patiesā vērtība, ieskaitot atvasinātos finanšu instrumentus, aktīvā tirgū tiek balstīta uz
kotētām tirgus cenām. Ja finanšu aktīvu vai saistību tirgus nav aktīvs (un attiecībā uz nekotētajiem
vērtspapīriem), Koncerns nosaka patieso vērtību, izmantojot novērtēšanas tehnikas. Starp tām ir
diskontētās naudas plūsmas analīze un neseno salīdzinošo darījumu izmantošana, un tās var prasīt
vadības spriedumu un novērtējumu izmantošanu. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un saistību
patiesās vērtības būtiski atšėiras no bilances vērtības, šādas patiesās vērtības tiek atsevišėi uzrādītas
pielikumos.
t)

Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējais ieskaits

Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un bilancē uzrādīti neto vērtībā gadījumos, ja
pastāv juridiskas tiesības veikt šo posteĦu ieskaitu vai posteĦi tiks dzēsti to neto vērtībā, vai arī aktīvi
tiks dzēsti un saistības nokārtotas vienlaicīgi.
u)

Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam un Bankai ir pašreizējas juridiskas vai konstruktīvas saistības
iepriekšējo notikumu rezultātā, un ir iespējams, ka būs nepieciešama uzĦēmuma resursu samazināšana
šo saistību segšanai un var tikt aprēėināta ticama saistību vērtība. Šie uzkrājumi attiecas uz izdotajām
garantijām un citiem ārpusbilances posteĦiem. Uzkrājumi tiek novērtēti izmantojot vadības vērtējumus
un pieĦēmumus, kā piemēram resursu aizplūšanas varbūtība, resursu atgūšanas varbūtība no saistītiem
avotiem, ieskaitot nodrošinājumu vai apdrošināšanas līgumus, un šādu aizplūšanas vai atgūšanas
summas un laiku.
v)

Finanšu garantijas

Koncerns izdotās garantijas sākotnēji vērtē to patiesajā vērtībā, kas parasti ir vienāda ar saĦemtām
komisijas naudām par garantijas izsniegšanu. Šī summa pēc tam tiek norakstīta pēc lineārās metodes
garantijas termiĦa laikā. Bilances datumā izsniegtās garantijas tiek vērtētas augstākajā no (a)
neamortizētās vērtības un (b) labākās izdevumu aplēses, kas būtu nepieciešami, lai nokārtotu
iespējamās saistības bilances datumā.
z)

Uzticības operācijas

Privātpersonu, uzticības (trust) organizāciju un citu institūciju naudas līdzekĜi, kurus Koncerns un
Banka pārvalda vai glabā to uzdevumā, netiek uzskatīti par Koncerna un Bankas aktīviem un tādēĜ nav
iekĜauti bilancē.
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Būtiskas grāmatvedības aplēses un pieĦēmumi

Koncerns izmanto aplēses un pieĦēmumus, kas ietekmē atzīto aktīvu un saistību novērtējumu nākamajā
finanšu gadā. Aplēses un pieĦēmumi tiek regulāri izvērtēti un tie ir balstīti uz vēsturisko pieredzi un
citiem faktoriem, tai skaitā paredzamajiem nākotnes notikumiem, kuri tiek uzskatīti par iespējamiem
konkrētajos apstākĜos. Šādas aplēses un pieĦēmumi ir aprakstīti turpmāk:


Uzkrājumi kredītu un avansu vērtības samazināšanās. Koncerns regulāri izvērtē savu
kredītportfeli, lai noteiktu vērtības samazināšanos, kā aprakstīts pielikumā 2(h). Koncerns
izmanto stresa testus, lai noteiktu viena vai vairāku mainīgo, kuri tiek izmantoti uzkrājumu
vērtības samazināšanai, izmaiĦu ietekmi uz finanšu rezultātu. Ja 10% no kredītportfelī
iekĜautajiem aizdevumiem, kas izsniegti uz vietējo tirgu orientētiem aizĦēmējiem (celtniecība,
tirdzniecība, nekustamais īpašums, noma un citas uzĦēmējdarbības) tiktu novērtēti kā
problēmkredīti, uzkrājumi kredītu vērtības samazināšanās tiktu palielināti par LVL 15.7
miljoniem.

3.

JAUNO UN PĀRSKATĪTO STANDARTU UN INTERPRETĀCIJU UN JAUNO
GRĀMATVEDĪBAS PAZIĥOJUMU PIEMĒROŠANA

Ar 2007. gada 1. janvārī spēkā stājās vairāki jauni SFPS, kas piemērojami Koncerna un Bankas
finanšu pārskatu sastādīšanā. Turpmāk tekstā ir sniegts to pārskatīto standartu vai interpretāciju
uzskaitījums, kuriem ir tieša ietekme uz Koncerna un Bankas ikdienas darbību, un to ietekmi uz
uzskaites principiem.
• 7. SFPS, Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana un izmaiĦas 1. SGS, Finanšu pārskatu
sniegšana – kapitāla atklāšana (spēkā no 2007. gada 1. janvāra). SFPS noteica jaunas informācijas
atklāšanas prasības, lai uzlabotu informāciju par finanšu instrumentiem, tai skaitā riska pozīciju
kvantitatīvos rādītājus un riska vadības metodes. Jaunie kvantitatīvie rādītāji nodrošina informāciju
par pakĜautību riskam, pamatojoties uz iekšējo uzĦēmuma vadībai sniegto informāciju.
Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācijas atklāšana nodrošina informāciju par pakĜautību
kredītriskam, likviditātes riskam un tirgus riskam, tai skaitā tirgus risku jūtīguma analīzi. 7. SFPS
aizstāja 30. SGS, Informācijas atklāšana banku un tamlīdzīgu finanšu institūciju finanšu pārskatos,
un vairākas 32. SGS, Finanšu instrumenti: atklāšana un uzrādīšana, prasības. IzmaiĦas 1. SGS
noteica nepieciešamību atklāt informāciju par uzĦēmuma kapitāla līmeni un kā šis kapitāls tiek
vadīts. Šajos finanšu pārskatos ir iekĜauta informācija saskaĦā ar jaunajām informācijas atklāšanas
prasībām.
• 7. SFPIK, Koriăēšanas pieejas piemērošana saskaĦā ar 29. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2006. gada 1. martā vai vēlāk).
• 8. SFPIK, 2. SFPS Darbības joma (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2006. gada 1.maijā vai
vēlāk).
• 9. SFPIK, Iegulto atvasināto finanšu instrumentu pārrēėināšana (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2006. gada 1. jūnijā vai vēlāk).
• 10. SFPIK, Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana (spēkā pārskata periodiem, ka sākas 2006.
gada 1. novembrī vai vēlāk).
Jaunās SFPIK interpretācijas Nr. 7. – 10. būtiski neietekmē Koncerna un Bankas finanšu pārskatus.
Ir publicēti vairāki jauni standarti un interpretācijas, kam ir tieša ietekme uz Koncerna un Bankas
pārskata periodiem, kas sākas 2007. gada 1. janvārī vai vēlāk, un kurus Koncerns un Banka nav
piemērojis ar agrāku datumu.
•

8. SFPS, Operatīvie segmenti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai
vēlāk). Standarts ir piemērojams uzĦēmumiem, kuru parāda vai kapitāla instrumenti atrodas
publiskā apgrozībā, vai kuri iesniedz, vai gatavojas iesniegt, finanšu pārskatus uzraudzības
iestādei ar mērėi izlaist jebkuras klases instrumentus publiskā apgrozībā. 8. SFPS nosaka, ka
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uzĦēmumam jāsniedz finanšu un aprakstošā informācija par tā operatīvajiem segmentiem, kā arī
sniedz norādes, kādā veidā informācija jāatklāj.
23. SGS, AizĦēmumu izmaksas (pārskatīts 2007. gada martā; spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2009. gada 1. janvārī vai vēlāk). Pārskatītais 23. SGS tika izdots 2007. gada martā. Galvenās
izmaiĦas 23. SGS ir iespējas tūlīt atzīt aizĦēmumu izmaksas, kas attiecināmas uz tādu aktīvu
iegādi, kuru sagatavošanai darba kārtībā vai pārdošanai ir nepieciešams ilgāks laika periods, kā
izdevumus atcelšana. UzĦēmumam tādēĜ ir jākapitalizē aizĦēmumu izmaksas kā daĜa no aktīva
iegādes vērtības. Pārskatītais standarts ir piemērojams prospektīvi aizĦēmumu izmaksām, kas
attiecināmas uz atbilstošajiem aktīviem, kuru izveidošanas sākuma datums ir 2009. gada 1.
janvāris vai vēlāk.
3. SFPS, 3. SFPS, Biznesa kombinācijas (pārskatīts 2008. gada 10. janvārī; spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). SaskaĦā ar standartu biznesa kombinācijās
jāturpina piemērot iegādes metode, bet ir ieviestas dažas būtiskas izmaiĦas. Piemēram, visi
maksājumi par biznesa iegādi ir jāatzīst patiesajā vērtībā iegādes brīdī, atliktos maksājumus
attiecīgi pārvērtējot patiesajā vērtībā un atzīstot caur ieĦēmumiem. Nemateriālo vērtību var
aprēėināt pamatojoties uz mātesuzĦēmumam piederošo neto aktīvu daĜu vai arī tajā var iekĜaut
nemateriālo vērtību, kas attiecināma uz mazākumakcionāru daĜu. Visas ar darījumu saistītās
izmaksas ir jāiekĜauj izdevumos.
27. SGS, Koncerna un atsevišėie finanšu pārskati (pārskatīti 2008. gada 10. janvārī; spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk). 27. SGS (pārskatītais) nosaka, ka visu
darījumu , kas veikti ar mazākumakcionāriem, rezultāts ir jāiekĜauj pašu kapitālā, ja nav notikusi
kontroles maiĦa. Šo darījumu rezultātā turpmāk neradīsies nemateriālā vērtība vai ienākumi un
zaudējumi. Standartā arī atrunāta uzskaite gadījumos, kad kontrole tiek zaudēta. Atlikusī
līdzdalības daĜa ir jānovērtē patiesajā vērtībā un ieĦēmumi vai zaudējumi jāatzīst peĜĦas un
zaudējumu aprēėinā.
IzmaiĦas 2. SFPS attiecībā uz garantētajiem nosacījumiem un atcelšanu (spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk, vēl jāapstiprina atsevišėās ES teritorijās). Tas izskaidro,
ka tikai pakalpojumu nosacījumi un darbības rezultātu stāvoklis ir uzskatāmi par garantētajiem
nosacījumiem. Tādējādi, šie raksturojošie lielumi ir jāiekĜauj garantētā datuma patiesajā vērtībā
darījumos ar darbiniekiem un tie neietekmē sagaidāmo piešėiramo atlīdzību skaitu vai
novērtējumu pēc garantētā datuma. Tas arī skaidro, ka visām atcelšanām ir jāpiemēro vienāda
grāmatvedības uzskaite.
11. SFPIK, 2. SFPS - Koncerna un pašu akciju darījumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2007. gada 1. martā vai vēlāk).
12. SFPIK, Pakalpojumu koncesiju līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2008. gada 1.
janvārī vai vēlāk).
13. SFPIK, Klientu uzticības programmas (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2008. gada 1. jūlijā
vai vēlāk).
14. SFPIK, 19. SGS – Ierobežojumi noteikta labuma aktīvam, Minimālās finansējuma prasības un
to savstarpējās sakarības (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2008. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Nav sagaidāma būtiska jauno standartu un interpretāciju ietekme uz Koncerna un Bankas finanšu
pārskatiem.

4. FINANŠU RISKU VADĪBA
a) Kredītrisks un koncentrācijas risks
Koncerns un banka ir pakĜauti kredītriskam, kas saskaĦā ar definīciju ir zaudējumu risks sakarā ar kāda
Koncerna vai Bankas partnera nespēju pildīt savas maksājumu saistības. Koncerna un Bankas
kredītriska iespējas ir noteiktas Koncerna un Bankas risku stratēăijā.
Koncerna kredītriska politikas paredz fiksētus riska limitus atsevišėam aizĦēmējam, savstarpēji saistītu
aizĦēmēju grupai, valstīm (reăioniem) un nozarēm. Tādējādi ir nodrošināta arī risku koncentrācijas
pārvaldība (Koncerns ir definējis koncentrācijas risku kā ikvienu atsevišėu (tiešu vai netiešu) risku vai
risku grupu, kas potenciāli var radīt pietiekoši lielus zaudējumus, lai apdraudētu Koncerna un Bankas
labklājību vai spēju turpināt savu galveno uzĦēmējdarbību). Atkarībā no klienta maksātspējas un
darījuma būtības un sarežăītības, dažādās pakāpēs tiek izmantoti nodrošinājuma un savstarpējās

ieskaites līgumi. Galvenie nodrošinājumu veidi kredītiem un avansiem ir dzīvojamo ēku īpašumu
hipotēkas, uzĦēmējdarbības aktīvu, piemēram, telpu, inventāra un debitoru parādu ieėīlāšana.
UzĦēmumiem tika ieviesta reăionālā DnB NOR Koncerna reitingu sistēma atkarībā no konkrētajiem
apstākĜiem, kas ir balstīta uz iespējamo aizĦēmēja saistību neizpildi (SN).
Koncerns un Banka nepārtraukti uzrauga attiecīgās darbības atbilstību tās kredītriska politikai.
Kredītriska politika ir pakĜauta ikgadējai vai biežākai pārskatīšanai. Cita starpā, kredītpolitikas
grozījumus iespējams ierosināt saskaĦā ar stresa testēšanas rezultātiem vai ekonomiskās vides
izmaiĦām.
Koncerns un Banka ir izdarījuši visus nepieciešamos grozījumus savā iekšējā dokumentācijā, lai
ieviestu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - FKTK) jaunās prasības attiecībā uz risku
novērtēšanu un pārvaldību.
Atbilstoši stratēăijai Koncerns un Banka pastāvīgi palielina to kredītriska pārvaldības sistēmu jutīgumu
pret risku, ieviešot attiecīgos instrumentus.
b) Valūtas risks
Parastos uzĦēmējdarbības apstākĜos Koncerns un Banka ir pakĜauti prevalējošo ārvalstu valūtu likmju
svārstības seku ietekmei uz to finansiālo stāvokli un naudas plūsmu. Valūtas risks ir risks, ka Koncerns
vai Banka var ciest zaudējumus sakarā ar nelabvēlīgām ārvalstu valūtas likmju izmaiĦām. Lai
novērtētu šo risku, tiek izmantota atklātā valūtas pozīcija.
Banka ievēro Ĝoti konservatīvu ārvalstu valūtas riska vadības politiku. Valūtas risks atrodas zemā
līmenī sakarā ar nenozīmīgu Koncerna un Bankas atvērto pozīciju ārvalstu valūtās apjomu.
Neskatoties uz pastāvīgi zemo valūtas riska līmeni, Banka regulāri veic un analizē attiecīgos stresa
testus, kas balstās uz visa DnB NORD Koncerna metodoloăiju.
c) Procentu likmju risks bankas portfelī
Parastos darbības apstākĜos Koncerns un Banka ir pakĜauti prevalējošo tirgus procentu likmju svārstību
ietekmes riskam uz to finansiālo stāvokli un naudas plūsmu. Procentu likmju risks ir risks, ka Koncerns
un Banka var ciest zaudējumus nelabvēlīgu procentu likmju izmaiĦu rezultātā. Lai novērtētu un
pārvaldītu šo risku, tiek aprēėināta un ierobežota riska sensitivitāte uz procentu likmju izmaiĦām (1
bāzes punkta vērtībā). Šie riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un ir pakĜauti ikgadējai vai biežākai
pārskatīšanai.
d) Likviditātes risks
Koncerns un Banka ir pakĜauti iespējamam naudas plūsmu neatbilstības riskam, kas rodas sakarā ar
pieejamo naudas resursu izmantošanu šādiem mērėiem: vienas dienas depozītu atmaksāšana, norēėinu
kontu saistību pārvaldība, noguldījumu izmaksāšana pēc termiĦa iestāšanās, apsolīto kredītu
piešėiršana, garantijas, lai izpildītu papildlikmju (maržu) un citas saistības attiecībā uz atvasinātajiem
finanšu instrumentiem. Koncerns un Banka neglabā skaidras naudas līdzekĜus, lai izpildītu visas šīs
saistības, jo pieredze rāda, ka minimālais termiĦdepozītu atjaunošanas līmenis ir paredzams ar augstu
ticamības pakāpi.
Likviditātes risks tiek novērtēts un pārvaldīts atbilstoši DnB NORD Koncerna Aktīvu un pasīvu
pārvaldības komitejas (ALCO) metodoloăijai. Šis risks ir ierobežots ALCO apstiprinātā likviditātes
riska ietvaros.
e)

Tirgus risks

Tirgus risks ir risks, ka Koncerns un Banka var ciest zaudējumus tirgus mainīgo lielumu izmaiĦu
rezultātā. Tirgus riska novērtēšanas un pārvaldības metodoloăiju ir apstiprinājusi DnB NORD
Koncerna ALCO.

