
14. pielikums
Latvijas Bankas 2009. gada 16. jūlija

noteikumiem Nr. 40
 VSPARK 27002014

(5 lapas)

MFI nosaukums ______________________________                  par ______. gada  janvāri–_____________ Jāiesniedz Latvijas Bankai

_____________________________________________                                                        
MFI kods   |_|_|_| Mēneša bilances pārskata
Adrese ______________________________________                                 F pielikums

(veselos latos)
Pozīcijas Rezidenti Nerezidenti Kopā

kods (01+02)

B 01 02 03
Procentu ienākumi par prasībām pret MFI
Pret centrālajām bankām 8111
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI 8112
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās 8113

8110
Procentu ienākumi par kredītiem ne-MFI
Centrālajām valdībām 8121
Vietējām valdībām 8122

8128

Nefinanšu sabiedrībām 8129
Mājsaimniecībām un  mājsaimniecības apkalpojošām biedrībām un nodibinājumiem 8127

8120
Procentu ienākumi par īstermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)
MFI 8161
Centrālo valdību 8162
Vietējo valdību 8163

8164

Nefinanšu sabiedrību 8165
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu 8166

8160
Procentu ienākumi par ilgtermiņa parāda vērtspapīriem (t.sk. citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu)
MFI 8171
Centrālo valdību 8172
Vietējo valdību 8173

8174

Nefinanšu sabiedrību 8175
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu 8176

8170

Citiem finanšu starpniekiem, finanšu palīgsabiedrībām un apdrošināšanas sabiedrībām un 
pensiju fondiem

Citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību un pensiju 
fondu

Citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību un pensiju 
fondu

         Peļņas un zaudējumu aprēķins

    Pozīcijas nosaukums

A

1. lapa



 VSPARK 27002014
MFI kods   |_|_|_| (turpinājums)

B 01 02 03
Pārējie procentu ienākumi

8190
Kopā procentu ienākumi (8110+8120+8160+8170+8190) 8100

Procentu izdevumi par saistībām pret MFI
Pret centrālajām bankām 8211
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI 8212
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās 8213

8210
Procentu izdevumi par ne-MFI noguldījumiem
Centrālo valdību 8221
Vietējo valdību 8222

8228
Nefinanšu sabiedrību 8229
Mājsaimniecību un mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu 8227

8220
Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem

8260
Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem

8270
Pārējie procentu izdevumi 

8290
Kopā procentu izdevumi (8210+8220+8260+8270+8290) 8200
Tīrie procentu ienākumi (8100–8200) A

Citu finanšu starpnieku, finanšu palīgsabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību un pensiju 
fondu

A

2. lapa



 VSPARK 27002014
MFI kods   |_|_|_| (turpinājums)

B 01 02 03

Dividenžu ienākumi
No akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu 8301
No līdzdalības saistīto sabiedrību pamatkapitālā 8302
No līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā  8303

8300
Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi 

8400
Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi 

8500
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/zaudējumi
Tirdzniecība ar ārvalstu valūtu 8601
Tirdzniecība ar vērtspapīriem 8602
Tirdzniecība ar citiem finanšu instrumentiem 8605

8600
Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts 8651 x
Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts 8652
Akciju pārvērtēšanas rezultāts 8653
Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts 8659

8650
Finansiālās darbības peļņa/zaudējumi (A+8300+8400–8500+8600+8650) B x x

A

3. lapa



 VSPARK 27002014

MFI kods   |_|_|_| (turpinājums)

B 01 02 03

Citi parastie ienākumi
Soda nauda 8701
Pārējie ienākumi 8709

8700
Administratīvie izdevumi
Padomei un valdei samaksātais atalgojums 8801
Darba algas un pārējie maksājumi personālam 8802
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8803
Nodokļi 8805
Pārējie izdevumi 8809

8800
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un atsavināšana 
Ēku 8901 x x
Iekārtu, transportlīdzekļu u.c. pamatlīdzekļu 8902 x x
Nemateriālo aktīvu 8903 x x

8900 x x
Citi parastie izdevumi
Maksājumi fondos un dalības maksa 9001
Pārējie izdevumi 9009

9000
Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un saistībām
Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem ienākumiem 9101 x x
Speciālie uzkrājumi prasībām pret MFI 9103 x x
Speciālie uzkrājumi prasībām pret ne-MFI 9107 x x
Speciālie uzkrājumi pārējiem aktīviem 9108 x x
Speciālie uzkrājumi ārpusbilances saistībām 9105 x x
Nedrošo parādu norakstīšanas zaudējumi 9106
Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem 9102 x x

9100 x x

A

4. lapa



 VSPARK 27002014

MFI kods   |_|_|_| (turpinājums)

B 01 02 03

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi
Speciālo uzkrājumu samazinājums 9603 x x
Vispārējo uzkrājumu samazinājums 9604 x x
Norakstīto aktīvu atgūšana 9602

9600 x x
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājuma korekcija

9650
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija

9700

C x x
Uzņēmumu ienākuma  nodoklis

9400 x x
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi (C–9400) E x x *

* 03. ailes kopsummai jāatbilst mēneša bilances pārskata pasīvu 3905. pozīcijas 7. ailes summai.

MFI vadītājs______________________ /_________________________________/
                                             (paraksts)                                                (vārds, uzvārds)  

Izpildītājs________________________________________ Iesniegšanas datums___________________
                                           (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas (B+8700–8800–8900–9000–9100+
+9600+9650+9700)

A

5. lapa


