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CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI!
Pirmajā pusgadā bankas darbību raksturo stabilitāte 
galvenajos finanšu rādītājos, to skaitā pamatdarbības 
ieņēmumos un Grupas meitas uzņēmumu peļņā. Ban-
kas Grupas konsolidētie pamatdarbības ienākumi sa-
glabā stabilu augšupejošu tendenci, galvenokārt pa-
teicoties veiksmīgai darbībai ar risku saistīto produktu 
segmentā un komisiju ienākumu pieaugumam. 

Saskaņā ar noteikto attīstības stratēģiju,  Banka turpi-
na kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanas procesu, par 
ko liecina peļņas rādītāji. 2011.gada 1.pusgada Gru-
pas līmenī atspoguļotie zaudējumi ir aktīvu vērtības 
samazinājumam izveidoto uzkrājumu apmērs. 

Bankas panākumus raksturo arī klientu skaita pieau-
gums pārskata periodā, kas ir palielinājies par 6 200 
jauniem klientiem, jūnija beigās kopējam klientu skai-
tam sasniedzot jau 143 500. Pārskata periodā atvērti 
arī 2 jauni klientu apkalpošanas centri, līdz ar to 2011. 
gada 30. jūnijā kopējais klientu apkalpošanas centru 
skaits ir sasniedzis 75.

Augšupeju raksturo arī par 8 844 tūkstošiem LVL pie-
augošais piesaistīto depozītu apjoms, kas 30. jūnijā 
sastādīja 516 748 tūkstošus LVL. 

Biznesa attīstības atbalstam, akcionāri ir palielinājuši 
Bankas pamatkapitālu par 1 100 tūkstošiem LVL. Tā-
pat pieaudzis subordinēto aizņēmumu apjoms, sa-
sniedzot 10 184 tūkstošus LVL, tādējādi vēl vairāk stip-
rinot Bankas kapitāla bāzi. 

„NORVIK Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība” ir palie-
linājusi pensiju 2.līmeņa fondu aktīvu apjomu par 2.4 
miljoniem LVL, kas pārskata perioda beigās sasniedza 
35 miljonus LVL. Kopumā uzņēmuma tirgus daļa pēc 
pensiju plānu dalībnieku skaita ir pieaugusi par 5%. 

Lai sasniegtu bankas darbības maksimālu stabilitāti, ir 
noteiktas prioritārās atbalsta nozares, uz kurām kon-
centrēt savu darbību gan vietējo, gan ārvalstu tirgu  
privātajos un korporatīvajos segmentos.

2011.gada jūlijā NORVIK BANKA ir atkārtoti ieguvusi 
lielākās Amerikas bankas JP MORGAN CHASE BANK, 
N.A. NEW YORK apbalvojumu „Quality Recognition 
Award” par Bankas veikto izejošo maksājumu apstrā-
des augsto kvalitāti, kā arī NORVIK BANKA tika apbal-
vota par augstu pārskaitījumu kvalitāti EUR un USD 
valūtās 2010. gadā. Šo apbalvojumu pasniedza viena 
no lielākajām Eiropas bankām – Deutsche Bank.

2011. gada pirmo pusgadu veiksmīgi noslēguši arī vai-
rāki Grupā ietilpstošie meitas uzņēmumi. Kā veiksmī-
gāko 2011. gada pirmajā pusgadā var minēt Armēni-
jas tirgū darbojošos meitas uzņēmumu „AS “NORVIK” 
Universal Credit Organization”, kas pārskata periodā ir 
strādājis ar 565 tūkstošu LVL peļņu. 

AR CIEŅU, 
NORVIK BANKA

Rīgā, 2011.gada 30.jūnijā
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RISKU ANALĪzE

finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, 
kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšana tiek īstenota 
saskaņā ar Valdes un Padomes pieņemto Iekšējo fi -
nanšu risku pārvaldīšanas politiku, kā arī virkni norma-
tīvo dokumentu, kuru kopums veido Bankas fi nanšu 
risku pārvaldīšanas sistēmu.

LIKVIDITĀTES RISKS ir risks par Bankas 
spēju savlaicīgi dzēst klientu un citu Bankas kreditoru 
juridiski pamatotās prasības. Likviditātes riska pārval-
dīšanas instrumentos ietilpst aktīvu un saistību struk-
tūras analīze pēc termiņiem, iekšējo limitu tīrās likvidi-
tātes pozīcijai noteikšana, likviditātes I rezerves fonda 
līdzekļu pārpalikuma efektīva izvietošana, resursu brī-
vā atlikuma likviditātes prasību noteikšana u.c. Resur-
su pārvalde pastāvīgi pārvalda likviditātes I rezerves 
fondu (skaidrā nauda, līdzekļu atlikumi korespondent-
kontos citās bankās, īstermiņa starpbanku darījumi), 
lai vienmēr būtu pietiekami resursi tekošo īstermiņa 
prasību izpildei. Valde un Aktīvu un pasīvu komiteja 
nosaka vispārējos likviditātes riska pārvaldīšanas kri-
tērijus, nosakot ierobežojumus apjomam, termiņiem 
un darbības virzieniem. 2011.gada II ceturkšņa laikā 
Bankas likviditātes radītājs bija 57-70%, turklāt fKTK 
normatīvs ir 30%.

KREDĪTRISKS ietver sevī risku, ka Bankas 
parādnieki (debitori) nedzēš savas saistības savlaicī-
gi vai pilnā apjomā. Kredītriska pārvaldīšanas sistēmā 
ietilpst partneru, aizņēmēju un emitentu kredītriska 
novērtēšanas metožu apstiprināšana, ierobežojumu 
noteikšana kreditēšanas veidiem, kā arī investīcijām 
vērtspapīros un kreditēšanai pēc apjomiem un termi-
ņiem limitu, aktīvu un ārpusbilances saistību regulā-
ra novērtēšana. Nedrošajiem parādiem Banka veido 
speciālos uzkrājumus, kas tiek aprēķināti kā starpība 
starp diskontētajām nākotnes naudas plūsmām no at-
gūstamajiem bankas aktīviem un šo aktīvu nominālvēr-
tību. Uz 2011. gada 30.jūniju šādu speciālo uzkrājumu 
summa bija 27 274 tūkstoši LVL jeb 8.89% apmērā no 
kopējā kredītu portfeļa. Kapitāla pietiekamības rādītājs 
par 2011.gada II ceturksni, ieskaitot korekciju uz spe-
ciāliem uzkrājumiem, sastādīja 10.07%. 

Bankas Valde un Kredītkomiteja nodrošina kredītriska 
vadību, un Kredītu uzraudzības nodaļa nepārtraukti 
uzrauga kredītriska vadības iekšējās kontroles darbī-
bas efektivitāti.

TIRGUS RISKS izpaužas kā iespējamība 
Bankai ciest zaudējumus nelabvēlīgu tirgus cenu iz-
maiņu gadījumā, kuras notiek valūtas kursu, procentu 
likmju izmaiņu un citu faktoru ietekmē. Analizējot aktīvu 
un saistību dzēšanas un procentu likmju pārskatīša-
nas termiņu atšķirību, kā arī tīro procentu maržu un ie-
nesīgumu valūtu un darbības virzienu skatījumā, Valde 
un Aktīvu un pasīvu komiteja nosaka bāzes procentu 
likmes noguldījumu piesaistīšanai un kreditēšanai pēc 
termiņiem un valūtām. 

VALūTAS RISKA pārvaldīšanas politika 
balstās uz katras ārvalstu valūtas tīrās atklātās pozīci-
jas un Bankas ārvalstu valūtas kopējās tīrās pozīcijas 
ierobežojumu izpildi, kas atbilst finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas prasībām. Lai izvairītos no zaudēju-
miem, kas rodas no negatīvām valūtas maiņas kur-
su svārstībām, Resursu pārvalde nepārtraukti seko 
Bankas ārvalstu valūtas kopējai tīrai pozīcijai un Ris-
ku pārvaldīšanas nodaļa kontrolē  lai tiktu ievēroti no-
teiktie ārvalstu valūtas pozīciju ierobežojumi. Pozīcijas 
pārvaldīšanā Banka plaši izmanto atvasinātos fi nanšu 
instrumentus, tādus kā forvarda darījumi (darījuma no-
slēgšana pēc noteiktiem kursiem uz noteiktu nākotnes 
datumu), mijmaiņas darījumi (SWAP – pirktās valūtas 
daudzuma pārdošana uz noteiktu datumu).     

OPERACIONĀLAIS RISKS izpaužas 
kā iespēja ciest zaudējumus no neatbilstošu vai nepil-
nīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbī-
bas, vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ. Operacionālā 
riska pārvaldīšana balstās uz skaidrām procedūrām, 
kuras apraksta visus darbības procesus, precīzu ope-
rāciju izpildes un kontroles funkciju sadalījumu, regu-
lārām iekšējā audita dienesta pārbaudēm; visi opera-
cionālā riska rašanās gadījumi (darbinieku kļūdas, IT 
sistēmu nekorekta darbība u.c.) tiek reģistrēti datubā-
zē un analizēti ar nolūku pilnveidot darbības procesus 
un pastiprināt iekšējās kontroles sistēmu.  
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VADĪBA

Akciju skaits

% no kopējā 
apmaksātā 

pamatkapitāla

Apmaksātais 
pamatkapitāls  

LVL’000

“Straumborg Ehf.” (Islande) 28 778 560 50.15 28 779

J. Šapurovs 11 347 218 19.77 11 347

A. Svirčenkovs 11 347 190 19.77 11 347

Pārējie  (katram mazāk kā 10%) 5 917 313 10.31 5 917

Kopā 57 390 281 100.00 57 390

AS “NORVIK BANKA”

PADOME  Uz  2011. GADA  30.JūNIJU  

Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Padomes locekļi  

Jon Helgi Gudmundsson
Andrejs Svirčenkovs
Brynja Halldorsdottir
Hjalti Baldursson
Valentīna Keiša 
Jeļena Svirčenkova

AS “NORVIK BANKA”

VALDE  Uz  2011. GADA  30.JūNIJU 

Valdes priekšsēdētāja
Valdes locekļi   

Laima Saltuma
Jurijs Šapurovs                
Aldis Upenieks
Marija Stepiņa
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STRUKTūRA

AS ”NORVIK BANKA”

“NORVIK 
IEGULDĪJUMU 
PĀRVALDES 
SABIEDRĪBA”  

AS

“ACCOUNTING 
LAB”  
SIA

“LEGAL 
CONSULTING” 

SIA

“NORVIK 
MANAGEMENT” 

OU

“IKSOV” AS

68 NORēķINU 
GRUPAS 7 fILIĀLES “S 108” SIA

“IPS NORVIK 
ALTERNATIVE 

INVESTMENTS” 
AS

“NORVIK 
APDROŠINĀŠANAS 

BROKERIS” 
SIA

“NORVIK UNIVERSAL 
CREDIT ORGANISATION” 

AS

“NORVIK 
TECHNOLOGY” 

SIA

“NORVIK 
LĪzINGS” 

SIA
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STRATēģIJA UN MēRķI

BANKA ATKĀRTOTI APSTIPRINA SAVU MISIJU BūT 
NOVATORISKAI LATVIJAS BANKAI, KAS STRĀDĀ KLIENTU 
DARBĪBAS ATBALSTAM UN LATVIJAS EKONOMIKAS 
ATTĪSTĪBAI, NODROŠINOT AUGSTAS KVALITĀTES BANKAS 
PAKALPOJUMUS.

BANKAS/GRUPAS VēRTĪBAS – APKALPOŠANAS KVALITĀTE, 
INOVATĪVI RISINĀJUMI, POzITĪVA DARBA VIDE UN DARBINIEKU 
PROfESIONĀLĀ IzAUGSME – ARĪ TURPMĀK BūS TĀS GALVENĀ 
PRIORITĀTE.

STRATēģIJAS ĪSTENOŠANAI IR JĀBūT BALSTĪTAI Uz 
SEKOJOŠIEM PRINCIPIEM: 

Biznesa • efektivitātes celšana, tai pat laikā diversificējot biznesa struktūru.

Pārdomāta • risku vadība un kontrole.

Augsta • apkalpošanas kvalitāte, kuras pamatā ir operāciju izcilība, profesionāli darbinieki un mūsdienīgi 
tehnoloģiskie risinājumi.

GALVENIE MēRķI:
Uzlabot aktīvu kvalitāti. • Aktīvu kvalitātes rādītājiem jābūt vidējo nozares rādītāju līmenī vai augstākiem.

Saglabāt finanšu resursu stabilitāti. • Nodrošināt finanšu resursu diversifikāciju. Stiprināt finanšu resursu 
stabilitāti. Turpināt dažādot finanšu resursu avotus, lai celtu Bankas spēju būt stabilai jebkādas ārējās lejup-
slīdes apstākļos. Vēl lielāku uzsvaru likt uz depozītnoguldījumu apjoma palielināšanu.

Sasniegt izvirzītos finanšu rādītājus. • Sasniegt uzņēmējdarbības līmeni, peļņas apjomu un galvenos dar-
bības rādītājus, kas ir izvirzīti Bankas darbības stratēģijā.

Palielināt nemateriālo vērtību. • Grupas nemateriālās vērtības palielināšana, stiprinot tās franšīzi, ieviešot 
mūsdienīgus produktus, spēcīgu vadības komandu un stabilu korporatīvo kultūru. 
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INfORMĀCIJA PAR KOPēJO fINANŠU INSTRUMENTU  
(IzŅEMOT ATVASINĀTOS fINANŠU INSTRUMENTUS) BILANCES 
VēRTĪBU VALSTU GRIEzUMĀ TĀM VALSTĪM, KURU PĀRSTĀVJU 
EMITēTO VēRSTPAPĪRU KOPēJĀ UzSKAITES VēRTĪBA 
PĀRSNIEDz 10 PROCENTUS NO BANKAS PAŠU KAPITĀLA

Valsts
Kopējā bilances 

vērtība (tūkst.LVL)
% no bankas pašu 

kapitāla

LV 51 577 103,01
t.sk.centrāla valdība 42 828 85,53

MT 11 008 21,99

RU 15 816 31,59

Uzkrājumi nav izveidoti, vērtības samazinājuma nav
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fINANŠU PIELIKUMI

BILANCES PĀRSKATS  
2011. gada  30.jūnijā (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata 
periodā

(tūkst.LVL)

Iepriekšējā 
pārskata 

gadā
(tūkst.LVL)

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 23 747 81 360

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 132 022 93 717

Tirdzniecības nolūkā turēti fi nanšu aktīvi 30 735 27 019

Klasifi cēti kā patiesajā vērtībā novērtētie fi nanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā

 0  0

Pārdošanai pieejami fi nanšu aktīvi 79 158 48 427

Kredīti un debitoru parādi 293 195 313 309

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi  0  0

Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas  0  0

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi  525  431

Pamatlīdzekļi 3 470 3 641

Ieguldījumu īpašums 11 609 5 200

Nemateriālie aktīvi  702  785

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 15 990 3 774

Nodokļu aktīvi  24 1 420

Pārējie aktīvi 5 820 8 097
Kopā aktīvi 596 997 587 180
Saistības pret centrālajām bankām  0  0

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm  939 2 821

Tirdzniecības nolūkā turētas fi nanšu saistības 2 704 1 777

Klasifi cētas kā patiesajā vērtībā novērtētās fi nanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā

 0  0

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās fi nanšu saistības 527 925 520 131

finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās fi nanšu saistības  0  0

Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas  0  0

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi  632  876

Uzkrājumi  316  139

Nodokļu saistības  439  439

Pārējās saistības 4 728 2 031
Kopā saistības 537 683 528 214
Kapitāls un rezerves 59 314 58 966
Kopā kapitāls un rezerves un saistības 596 997 587 180
Ārpusbilances posteņi 25 307 41 162

Iespējamās saistības 2 951 4 362

Ārpusbilances saistības pret klientiem 22 356 36 800

  1. PIELIKUMS
  fINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS

15.09.2006.  NOTEIKUMIEM NR. 145
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PEļŅAS VAI zAUDēJUMU APRēķINS
2011. gada  30.jūnijā (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Pārskata 
periodā 

(tūkst.LVL)

Iepriekšējā 
pārskata 

gada 
atbilstošajā 

periodā 
30.06.2010. 
(tūkst.LVL)

Procentu ienākumi 9 290 11 196

Procentu izdevumi (5 540) (7 071)

Dividenžu ienākumi 6 128  0

Komisijas naudas ienākumi 4 375 4 090

Komisijas naudas izdevumi (698) (702)

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu 
aktīviem un finanšu saistībām

 0  0

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem (26) (740)

Neto realizētā peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un 
finanšu saistībām

(181)  410

Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un 
finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 0  0

Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē  0  0

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi 3 552 3 148

Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas 
pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

 0  0

Pārējie ienākumi 1 741 1 880

Pārējie izdevumi (270) (317)

Administratīvie izdevumi (7 660) (7 176)

Nolietojums (397) (525)

Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts (9 837) (3 221)

Vērtības samazināšanās zaudējumi  0  0

Uzņēmuma ienākuma nodoklis (217) (321)
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi  260  651

2. PIELIKUMS 
fINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS 
15.09.2006.  NOTEIKUMIEM NR. 145
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fINANŠU PIELIKUMI

BANKAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI
2011. gada  30.jūnijā (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums Pārskata periodā
Iepriekšējā pārskata gada 

atbilstošajā periodā 30.06.2010. 

Kapitāla atdeve (ROE) (%) 0,88 2,16

Aktīvu atdeve (ROA) (%) 0,08 0,25

KONSOLIDĀCIJAS GRUPAS SASTĀVS
2011. gada  30.jūnijā

Nr. 
p.k.

Komersabiedrības 
nosaukums

Reģistrācijas vietas kods, 
reģistrācijas adrese

Komerc- 
sabiedrības 

darbības 
veids*

Daļa  
pamat- 

kapitālā  
(%)

Balsstiesību 
daļa komerc- 

sabiedrībā 
(%)

Pamatojums 
iekļaušanai 

grupā**

1 AS "NORVIK 
IEGULDĪJUMU 
PĀRVALDES 
SABIEDRĪBA"

LV,   Latvija, Rīga,  
E. Birznieka-Upīša 21

IPS 100 100 MS

2 AS "NORVIK 
UNIVERSAL 
CREDIT 
ORGANISATION"

AM,   Armēnija, Erevāna, 
KHANJYAN 41, APT. 3, 4, 5

CfI 100 100 MS

3 "NORVIK LĪzINGS" 
SIA

LV,   Latvija, Rīga,  
E. Birznieka-Upīša 21

CfI 100 100 MS

4 AS "IPS NORVIK 
ALTERNATIVE 
INVESTMENTS"

LV,   Latvija, Rīga,  
E. Birznieka-Upīša 21

IPS 75 75 MS

* BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, PAP – pārapdrošinātājs,  
APP – apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, 
IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PfO – pensiju fonds, CfI – cita finanšu iestāde,  
fPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS – cita komercsabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība; MAS – mātes sabiedrība.

3. PIELIKUMS 
fINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS  

15.09.2006. NOTEIKUMIEM NR. 145

4. PIELIKUMS 
fINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS  

15.09.2006. NOTEIKUMIEM NR. 145
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