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Nu, neticu es pašlaik tik populārajām ezo
tēriskajām mācībām no radošo vizualizā
ciju un visādu citādu noslēpumu sērijas.
Neticu, un viss!
Jā, pirmais to ieteikums — skaidri formu
lēt mērķi un iztēloties vēlamo rezultātu
līdz vissīkākajām detaļām, — tas arī
mums ir svarīgs un pašsaprotams. Bet tā
lāk šīs mācības parasti iesaka savu vēlmi
ne vien atlaist, bet pat aizmirst un gaidīt,
līdz devīgais Visums ilgoto piepildījumu
atnesīs uz šķīvīša ar zelta maliņu. Jādo
mā, ka šādu mācību milzīgā popularitāte
netieši parāda, cik daudz pasaulē ir laisku
sapņotāju. Iespējams, tieši tas ir iemesls,
kālab tikai salīdzinoši neliela daļa cilvēku
izveido savu, veiksmīgu un augošu bizne
su. It īpaši, ja šis bizness ir banka...
Kad mums jautā, kas gan ir mūsu panāku
mu noslēpums, atbilde vienmēr ir viena un
tā pati: tā ir vēlme sasniegt izvirzīto mērķi,
kas pareizināta ar neatlaidīgu ikdienas
darbu. Taču bez skaidra mērķa redzējuma
un centīga darba ir vēl kāds aspekts, vēl
viens svarīgs panākumu komponents. Tā ir
pacietība un piesardzība, kas vērotājam no
malas varbūt var izskatīties pat pēc vilcinā
šanās. Bet no citu pieredzes ne reizi vien
esam pārliecinājušies, ka dabiska, pārdo
māta izaugsme ar lielu devu piesardzības
banku biznesā ilgtermiņā ir daudz efektīvā
ka nekā strauja uzšaušanās debesīs, pēc
kuras tiek pazaudēti sakari ar Zemi un seko
tikpat straujš kritiens.
Mūsu bankā darbs vienmēr sākas ar stra
tēģijas izstrādi. Daži mūsu mērķi pirms

kāda laika no malas varēja šķist nesasnie
dzami un ambīcijas — pārspīlētas: ik gadu
palielināt noguldījumus par 25—30%,
attīstīt principiāli jaunus biznesa virzienus,
visīsākajā laikā ieviest jaunākās tehnoloģi
jas, apgūt jaunus tirgus... Bet patiesībā ik
solis bija pārdomāts, ceļš smalki izpētīts,
un, pats galvenais, mums ir pārbaudīta,
čakla komanda, kas gatava neatlaidīgi
strādāt, lai visu iecerēto iemiesotu dzīvē,
negaidot dāvanas no saprātīgā Visuma.
Protams, palaikam atrasties īstajā brīdī un
īstajā vietā, par soli apsteidzot notikumu
straujo attīstību, mums ļāvusi arī intuīcija.
Taču uz to var cerēt, bet ne paļauties.
Jā, mūsu mērķi vienmēr bijuši ambiciozi
un izaicinoši, tomēr reāli sasniedzami —
un par to laika gaitā pārliecinājušies
arī skeptiķi un nelabvēļi. Raugoties no
mūsu pašreizējās pozīcijas, vairs nešķiet
pārmēru liels ne noguldījumu apjoms,
kas mērāms 2,6 miljardos eiro, ne klientu
ieguldījumu apjoms finanšu instrumen
tos un aktīvi pārvaldībā, kas pārsniedz
800 miljonus eiro, ne mūsu līderpozīcija
obligāciju apgrozījumā Rīgas fondu
biržā, kurā veidojam 86,7%, un pat ne
fakts, ka mums tagad ir arī sava meitas
banka pasaules banku biznesa centrā
Luksemburgā. Tomēr mēs zinām, ka aiz
šiem panākumiem ir rūpīgs komandas
darbs — komandas, kuras skaits jau
pārsniedz 600 cilvēku. Tieši šie cilvēki ir
tie, kas nepaguruši virza biznesu, attīsta
tehnoloģijas, dibina attiecības ar jau
niem klientiem un partneriem un uzlabo
ABLV koncerna darba mehānismu. Mēs
apzināmies, ka mūsu darbā nozīme ir itin

visam —
 sākot no fundamentālām lietām,
tādām kā uzmanības pilna attieksme pret
klientu vajadzībām, mijiedarbības ātrums
starp struktūrvienībām, risku kontrole
vai jaunas internetbankas funkcijas, līdz
vissīkākajām detaļām, kā sarunu telpā
pasniegtās kafijas šķirne vai īpaša zīmola
stilā veidota lentīte, ar ko pārsieta dāvana
klientam.
Gada pārskata vāku rotā Elizabetes Park
House kupols. Elizabetes Park House
ir elitārs projekts, ēka, kas pērn kļuvusi
par vienu no mūsu mērķtiecības simbo
liem. Tā ir arī bankas meitaskompānijas
Pillar lepnums un kvalitātes etalons.
Pillar nodarbojas ar nekustamā īpašuma
attīstīšanu un dažu gadu laikā ir kļuvusi
par lielāko spēlētāju Latvijas nekustamā
īpašuma tirgū un, kas mūs īpaši ieprieci
na, par līderi jauno mājokļu piedāvājuma
segmentā.
Pats svarīgākais — mēs vienmēr paturam
prātā mūsu galveno mērķi: atkal padarīt
mūsu pilsētu par plaukstošu finanšu,
tirdzniecības un kultūras centru — tādu,
kāda tā bijusi gadsimtiem ilgi.
*Darbs uzvar visu (uzraksts virs jūgendstila ēkas fasādes,
kurā atrodas ABLV galvenā mītne).
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Tiecoties pēc pilnības

ABLV Bank valdes priekšsēdētājs
un akcionārs Ernests Bernis atklātā
sarunā par to, kas dzīvē ir galvenais,
stāsta par savām dzīves vērtībām,
bērnu audzināšanu un par to, cik
liela nozīme darbā ir pieredzei un
intuīcijai. Vēlme strādāt ar perspek
tīvu un tiekšanās uz to, lai paveikto
varētu ar lepnumu rādīt bērniem —
lūk, galvenās tēmas sarunā, kas ļauj
iepazīt tāda cilvēka skatījumu, kurš
domā par nākotni un uzsver pastāvī
gas attīstības nozīmi.
Nosauciet pašas galvenās lietas,
kuras esat sapratis dzīvē.
Dažkārt man šķiet, ka itin nemaz nesapro
tu dzīvi, īpaši — tās straujo plūdumu. Bet
domāju, ka pirmā lieta ir pacietība — bez
pacietības grūti ko paveikt. Otrā — vajag
mīlēt to, ko dari. Tā ir kā svētība, jo bez
mīlestības savu lietu ir ļoti grūti nosargāt
un attīstīt. Un tas attiecas tiklab uz darbu,
kā ģimeni. Un vēl gribu sacīt: pacietība ir
laba lieta, bet to jāmāk savienot ar izlēmī
bu. Ja reiz kas izlemts — izlemts.
No kā jūs esat visvairāk mācījies?
No paša pieredzes. Sāku strādāt laikā,
kad bruka viena sabiedriskā iekārta un
sāka veidoties jauna. Universitātē, kur
studēju, biznesu veidot nemācīja. Mēs
sākām faktiski no nulles, bez īpašām
tradīcijām, paļaujoties vienīgi uz savu
pieredzi. Tā arī gājām — soli pa solim.
Diezin vai šodien tas būtu iespējams.
Es nebaidos no kļūdām — tikai svarīgi
pieļaut vienīgi tādas kļūdas, kādas vari
atļauties. Kļūdas ir lieliska lieta, bez kļū
dām dzīvo vienīgi tas, kurš neko nedara.
Ja tu kaut ko dari, tev katru dienu jāpie
ņem lēmumi. Bet mūsdienu dzīves pro
blēma ir, ka tās ātrums aizvien pieaug,
un tas apgrūtina lēmumu pieņemšanu.

4

Uz ko jūs dzīvē tiecaties?
Man nav kāda konkrēta mērķa, kas būtu
izteikts ciparos, līmeņos vai pakāpēs.
Man pats svarīgākais ir — darīt to, ko
es daru, cik labi vien spēju. Lai pēc tam
varētu redzēt darba rezultātus, par ku
riem būtu prieks pašam un kurus nebūtu
kauns rādīt saviem bērniem. Ja kaut
kas ir izdarīts tik labi, cik vien iespējams,
rodas... estētiska skaistuma, gandarīju
ma sajūta.
Uz ko jūs tiecaties biznesā?
Man pats galvenais uzdevums ir padarīt
šo banku tik dzīvotspējīgu, radošu un
stipru, lai tā varētu sekmīgi strādāt un
attīstīties arī pēc desmit, divdesmit un
trīsdesmit gadiem.
Neatkarīgi no tā, kas notiek Krievijā?
Protams — neatkarīgi no tā, kas notiek
Krievijā, Latvijā vai jebkur citur pasaulē.
Pagaidām es neredzu nekādus šķēršļus,
kurus nebūtu iespējams pārvarēt.
Ko jūs saprotat ar vārdu intuīcija? Tā
ir kāda īpaša spēja, kas ļauj orientē
ties tumsā, vai kas tamlīdzīgs?
Baidos, ka tā drīzāk ir nevis spēja
orientēties tumsā, bet gan, gluži otrādi,
telpā, kurā vienlaikus ieslēgti divdesmit
televizori, kas rāda dažādus kanālus
[smejas]. Esmu pārliecināts, ka pati
galvenā problēma, ar ko šodien saskaras
lielākā daļa vadītāju — tas ir milzīgais
informācijas apjoms: dažādas atskaites,
kaudzēm skaitļu, kaudzēm visa kā. Visu
šo informāciju vajag ņemt vērā, sintezēt
un mācēt sasaistīt ar biznesā notiekošā
būtību. Un, pieņemot lēmumu, jāspēj no
daudziem variantiem izvēlēties īsto.
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Vai esat brīvs cilvēks?
Amats, ko ieņemu, man neļauj būt brī
vam, tas uzliek pienākumus. Piemēram,
es varbūt gribētu no rīta pasēdēt mājās
un palasīt, bet zinu, ka jau pulksten 8.30
man jābūt šeit, bankā. To nevar nosaukt
par brīvību. Tāpat man ir arī ģimene,
vecāki. Es nevaru justies absolūti
brīvs — man par viņiem ir jārūpējas.
Darbā man ir gana liela rīcības brīvība —
bet, no otras puses, arī liela atbildība par
šo rīcību.

miem un saprotam, ka mums ir nauda,
taču nav, piemēram, vajadzīgo darbinie
ku, trūkst laika vai vēl kā cita, bet nauda
ir. Tāpēc mūsu bankā nekad nedzirdēsit
frāzi: ja vien būtu nauda, mēs jums...
Personiskajā dzīvē nauda sniedz zināmu
brīvību, kas kompensē, piemēram, laika
trūkumu. Jo, kad nepietiek laika, par kā
dām lietām ļoti bieži nākas pārmaksāt.
Tomēr es cenšos rīkoties tā, lai nauda
nesabojātu dzīvi manai ģimenei. Cik vien
tas iespējams.

Brīvība tādā izpratnē, ka varat darīt,
ko vēlaties?
Nē, ne tādā izpratnē, ka daru, ko vēlos,
bet gan izvēlē, kā to daru. Ir uzdevums,
kuru vajag atrisināt; kā to izdarīt — tas
jau ir liels jautājums ar vairākiem atbilžu
variantiem. Bet tā man ir iespēja ar
interesi darīt darbu, ko mīlu.

Kādas ir jūsu bankas priekšrocības,
salīdzinot ar analoģiskām struktū
rām Kiprā, Igaunijā vai vēl kur citur?
Gan Kipra, gan virkne Igaunijas banku
mums ir nopietnas konkurentes. Īpaši
Kipra, kas apkalpo klientus no Krievijas.
Mūsu priekšrocība ir, ka mēs labi sa
protam mūsu klientus. Mums ir līdzīga
mentalitāte, mēs esam piedzimuši un
uzauguši vienā valstī. Un tam ir ļoti liela
nozīme. Kad redzu, ka mūsu darbinieki
ar klientiem ne tikai runā vienā valodā,
bet dara to arī vienā savstarpējās saprat
nes līmenī, esmu pārliecināts par mūsu
veiksmi. Tā droši vien patlaban ir mūsu
pati lielākā priekšrocība. Mūsu panā
kumus apliecina fakts, ka mēs pašlaik
esam lielākā privātā banka Latvijā. No
otras puses, es saprotu, ka apkalpojošo
darbinieku kompetences tuvākajā nā
kotnē nāksies sadalīt pa valstīm. Kādam
būs jānodarbojas ar Krieviju, kādam —
ar Azerbaidžānu, kādam — ar Baltkrie
viju. Jo postpadomju telpas valstu ceļi
aizvien vairāk un vairāk šķiras. Tāpēc
teikšu tā: tas, kas mums ir un ko mēs
zinām šodien, ir mūsu pēdējo piecu,
desmit darba gadu rezultāts. Ja mēs
atslābtu un pārstātu intensīvi strādāt,
viss pamazām izplēnētu. Nekad nedrīkst
ieslīgt pašapmierinātībā ar sasniegto
rezultātu — tā ir vislielākā kļūda jebkurā
biznesā.

Sakiet, lūdzu, ko jūs gribētu iemācīt
saviem bērniem?
Vēlos, lai viņas izaugtu par drosmīgām
meitenēm.
Jums ir meitas?
Jā, trīs meitas. Vēlos, lai viņas izaugtu
pirmām kārtām drosmīgas. Un brīvas no
jebkādiem stereotipiem. Domāju, tas ir
galvenais.
Un kā jūs viņām mācāt drosmi?
Diezgan bieži viņas māca drosmi man
[pasmejas]. Dažkārt man ir vieglāk tikt
galā ar valdes puišiem, nekā ar kādu,
kurš negrib iet gulēt vai aut kājās tos vai
citus zābaciņus [smejas]... Negribu —
un cauri! Un dari ar to, ko gribi.
Iztēlojieties, ka jums lūdz padomu:
es arī gribu, lai manas meitenes
izaugtu drosmīgas — ko man darīt?
Ko jūs sacītu?
Nemānīties. Nekad nemelot bērniem.
Tu vari kaut ko nepateikt, kaut ko
noklusēt, tikai ne melot. Droši vien tas
ir pats galvenais. Bet viss pārējais pats
pamazām nostāsies savās vietās.
Kas jums ir vērtīgāks par naudu?
Nauda man ir pirmām kārtām instru
ments — visdrīzāk tā. Mēs bankā ļoti
bieži saskaramies ar kādiem jautāju
6

Kādas ir Rīgas kā ģeopolitiska cen
tra priekšrocības?
Domāju, ka Rīgai vēl daudz kas priekšā.
Rīga man ir ļoti tuva — tā ir mana dzimtā
pilsēta. Rīga ir multikulturāla, faktiski visi
pasaules finanšu centri ir zināmā mērā
multikulturāli, un arī Rīga būtībā ir šāds
centrs. Ja padomājam, tā pati Singapūra,

Man pats galvenais uzdevums ir
padarīt šo banku tik dzīvotspējīgu,
radošu un stipru, lai tā varētu sekmīgi
strādāt un attīstīties arī pēc desmit,
divdesmit un trīsdesmit gadiem.

Londona, Ņujorka, ko uzskata par finanšu
centriem, — tās visas ir multikulturālas
pilsētas. Bet Madridi nesauc par finanšu
centru, kaut tā ir ļoti skaista pilsēta.
Rīgas kultūru daudzveidība līdzinās
vairāku atsevišķu salu kopumam — 		
tas ir tāds salu multikulturālisms.
Man šķiet, no tā nav jābaidās — arī
Ņujorku pirms simt gadiem veidoja savā
starpā maz komunicējoši kvartāli: vienā
runāja tikai itāliski, citā — poliski, bet
angļu valodu šajos kvartālos gandrīz
neviens nezināja. Man kultūru daudz
veidība ir ļoti svarīga, jo mana ģimene
ir daudznacionāla. Un vēl pirms gadiem
desmit ievēroju, ka mūsu klienti lielāko
ties ir cilvēki, kuri mīl un pazīst Latviju.
Piemēram, bijuši šeit bērnībā, dienējuši
vai strādājuši — variantu ir daudz... Tā
pēc šodien, kad redzu, ka mūsu klienti
Latvijā iegādājas vasaras dzīvokļus un
sāk šurp braukt regulāri, kad redzu viņus
vasarā atpūšamies Jūrmalā, kad redzu
viņus kopā ar bērniem mūsu bankā —
jūtos mierīgs par mūsu darba nākotni.

Otrais — tas ir izaicinājums, kas saistās
ar faktu, ka mūsu organizācija aug. Mēs
ik gadu radām jaunas darbvietas, tāpēc
mums visu laiku nākas mainīt pārval
dības modeli. Jo ir grūti salīdzināt to,
kā mēs pārvaldījām organizāciju pirms
gadiem desmit un kā to darām šodien.
Cits mērogs. Tāpēc vadīt organizāciju
atbilstoši mūsdienu prasībām — tas
ir nemitīgs izaicinājums gan man, gan
visiem maniem kolēģiem-vadītājiem.

Kādi ir galvenie izaicinājumi
bankai 2013. gadā?
Attiecības ar valsti, regulatoru — tas
ir pirmais. Nozares regulēšana pēc
2008. gada krīzes pieaug no dienas
dienā. Šīs krīzes galvenās vaininieces
bija bankas, tāpēc te grūti ko iebilst. Kaut
gan man šķiet, ka kontroles trūkuma pro
blēma nav salīdzināma ar problēmām, ko
rada pārmērīga kontrole. Bet es nežēlo
jos, jo šai jomā mums viss ir kārtībā.
7
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Sajūtot
vēstures pulsu
Pēdējā laikā visā sabiedrībā dažādu
iemeslu dēļ kļuvis aktuāls jautājums
par to, vai Latvijai un Rīgai būt vai
nebūt par starptautiski zināmu fi
nanšu centru. Mūsu bankas veidotāji
atbildi uz to ir zinājuši jau no bankas
dibināšanas brīža. Protams, būt!
Rīga ir bijusi finanšu centrs un būs
tāds arī nākotnē. Bet nepietiek tikai
ar vēlēšanos — vajadzīgs mērķtie
cīgs darbs dienu no dienas, jo arī ci
tas valstis un pilsētas cīnās par vietu
šajā nišā. Savās pārdomās par to
dalās viens no bankas dibinātājiem,
padomes priekšsēdētājs Oļegs Fiļs.
Kopš sevi atceros, mani vienmēr ir
saistījusi vēsture. Un ne tikai lielā
vēsture — kari, karaļi, starpvalstu politi
ka —, bet arī vēsture vietējā, sadzīves
līmenī. Tas, kā dzīvojuši cilvēki attiecī
gajā laikā un vietā, ar ko nodarbojušies,
pēc kā tiekušies. Tas ir ne tikai intere
santi, bet arī ļoti pamācoši un noderīgi.
Vēsture patiešām atkārtojas, turklāt
visai precīzi, mainās tikai anturāžas
detaļas. Un vislielākās kļūdas pieļauj
tie, kas vēsturi nezina, ir aizmirsuši vai
ignorē vēstures mācības.
Pēc tam, kad iegādājos un sāku pama
zām atjaunot Nurmuižu, pagājušie gad
simti manā dzīvē ieguva pavisam reālas
aprises. Nācās iedziļināties aizgājušo
laiku hronikās, uzklausīt speciālistus,
kuru zināšanas citos apstākļos paliktu
vien šaurā profesionāļu interešu lokā.
Vaicāsiet, kāda saistība ir manai kais
lībai uz vēsturi ar to darbu, ko darām
bankā? Teikšu — vistiešākā! Jo vairāk
par to domāju, jo vairāk saprotu, ka
vēsture nav kaut kas pagājis, uz papīra
uzrakstīts, bet gan nepārtraukta noti
kumu secība ar saviem likumiem un
kopsakarībām, kas turpinās arī šobrīd.
8
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Latvija, un jo īpaši Rīga, jau no tās
tapšanas brīža ir bijusi vieta, kur satek
un krustojas tirdzniecības ceļi no Austru
miem un Rietumiem. Kur Daugavas malā
piestāj kuģi ar dažādās mēlēs runājošiem
ļaudīm, kur notiek naska tirdzniecība,
tiek slēgti darījumi, strādā amatnieki un,
protams, arī naudas mijēji.

kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Aptuveni
30 bankas, kas pašlaik strādā Latvijā, —
tas nepavisam nav daudz. To var būt
daudz vairāk. Īpaši, ja dažādas bankas
specializēsies konkrētu pakalpojumu
sniegšanā. Pašreizējā banku veiktspēja
ļauj apkalpot tikai nelielu daļu no poten
ciāli iespējamās finanšu plūsmas.

Ejot gadiem, tirdzniecība kļuva tikai
aktīvāka, un Rīga auga gan lielumā, gan
varenībā un bagātībā, kļūstot par vienu
no skaistākajām un nozīmīgākajām
Hanzas savienības pilsētām.

Daudz kas ir atkarīgs arī no valdības un
visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo pievilcī
gu vidi veido arī atbilstoši likumi un vis
pārējā attieksme. Tāpēc mums visiem
kopā ir jāizlemj, ka patiešām gribam
redzēt Rīgu kā starptautisku finanšu un
investīciju centru. Jāsaprot, ka mēs ne
esam vienīgie pasaulē, kas grib piesais
tīt naudu, investīcijas, apkalpot starptau
tiskās finanšu plūsmas. Tādu valstu un
gribētāju ir daudz, konkurence ir milzīga.
Tomēr, ja mēs gan valdības, gan banku
sektora līmenī būsim pietiekami vienoti,
mērķtiecīgi, ar vienotu izpratni par mēr
ķi, apzināsimies savas priekšrocības un
tās vēl palielināsim, mērķis ir sasnie
dzams. Mēs varam kļūt par valsti, kas
ārvalstu klientiem sniedz pakalpojumus
ar augstu pievienoto vērtību — ne tikai
finanšu un ieguldījumu pakalpojumus,
bet arī, piemēram, juridiskās un grāmat
vedības konsultācijas.

Krievijas impērijā Rīga bija trešā
svarīgākā rūpniecības pilsēta, vārti uz
Rietumeiropu, starptautiskās tirdznie
cības un finanšu centrs. Rīgā skanēja
dažādas valodas, pamatu un intereses
sadarbībai atrada komersanti no tālām
un tuvām zemēm. Par Rīgas tirgotāju,
rūpnieku un finansistu varenību liecina
tajā laikā būvētie kvartāli, kuros nami
dižojas greznībā un līdz pat šodienai
raisa tūristu apbrīnu.
Rīgas biznesa elites intereses jau tolaik
sniedzās tālu ārpus dzimtās pilsētas
robežām. Piemēram, kad XIX un XX gad
simta mijā tika uzsākta Baku un Batumi
naftas atradņu apguve, darbu finansēša
nā Rīgas baņķieru vārdi atrodami līdzās
tādiem finanšu pasaules spēlētājiem kā
Nobeļi un Rotšildi.
Senās tradīcijas nekur nav zudušas —
Rīgas namu mūri, ielas un cilvēki tās gla
bā arī mūsdienās. Tāpēc tā nav nejaušība,
ka pēdējos gados tieši Rīga veidojas par
reģionālu finanšu centru. Priekšnoteiku
mu tam ir daudz: ģeogrāfiskais novieto
jums, ostas, lidosta un dzelzceļa mezgls,
kas rada ideālus apstākļus starptautiskajai
tirdzniecībai, attīstīta infrastruktūra, kvali
ficēti, izglītoti speciālisti, kas prot dažādas
valodas. Tā visa ir milzīga bagātība, kuru
vēl tikai pamazām sākam apzināties.
Bagātība, kas mums var palīdzēt finanšu
pasaules kartē ieņemt atzītu un cienījamu
vietu līdzās tādiem centriem kā Londona
un Luksemburga.
Protams, finanšu pakalpojumu eks
portam kā nozarei vēl jāattīstās — gan
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No tā iegūs visi. Ne tikai bankas un to
klienti, bet arī valsts un tautsaimniecība
kopumā. Kā rāda dažādi pētījumi, jau
pašreizējā apjomā finanšu pakalpojumu
eksporta tiešais pienesums Latvijas
tautsaimniecībai ir vērā ņemams. Un ne
tikai tiešā veidā — nodarbinot cilvē
kus, maksājot algas un nodokļus pilnā
apmērā. Vēl nozīmīgāks ir netiešais
devums kopējā ekonomikā! Lielā mērā
pateicoties ārvalstu klientiem, viņu
noguldījumiem, ir pieejams finansē
jums gan uzņēmumiem, gan mājsaim
niecībām, bankām ir iespēja izsniegt
aizdevumus ar izdevīgākiem nosacīju
miem, piemēram, Latvijas uzņēmumu
vai infrastruktūras attīstībai. Ja šī sek
tora nebūtu, finansējums būtu daudz
grūtāk pieejams un dārgāks. Apkalpojot
ārvalstu klientus, mēs veidojam viņiem
ciešākas saites ar Latviju, īstenībā —
popularizējam valsti labāk par tūrisma
informācijas aģentūrām. Viņi šeit sāk

Uz neatrisināmu pretrunu, konfliktu,
krīžu un ekstrēmisma plosītās pasaules
fona Latvija ir kā miera, drošības un
stabilitātes sala. Tieši tas, kas vajadzīgs
finanšu pakalpojumu sniegšanai.

arvien biežāk uzturēties, iegūst termiņ
uzturēšanās atļauju, visbeidzot — pār
ceļ uz Latviju daļu no sava biznesa.
Veidojot banku, mēs jau no pašiem
pirmsākumiem apzinājāmies Latvijas
priekšrocības un trūkumus no biznesa
viedokļa. Pasaules mērogā Latvija ir
maza valsts ar nelielu iedzīvotāju skaitu.
Iekšējais tirgus jebkurā nozarē ir ļoti
ierobežots. Tāpēc, orientējot biznesu
tikai uz iekšējo tirgu, ātri tiek sasniegti
izaugsmes griesti un visu laiku nākas
peldēt sarkanajā okeānā — strādāt
sakāpinātas konkurences apstākļos.
Kā reiz izteicās pazīstams uzņēmējs no
Krievijas, konkurence Latvijas iekšējā
tirgū viņam atgādina karatistu cīņu liftā.
Tāpēc mēs jau no bankas dibināšanas
brīža nolēmām, ka robežām ir jāiet pāri.
Ja mēs uz Latviju paskatāmies nevis
kā uz izolētu teritoriju ar ierobežotiem
resursiem un ierobežotu iedzīvotāju
skaitu, bet gan kā atbalsta punktu
plašajā pasaulē, redzam tikai un vienīgi
priekšrocības. Jau pieminētais ģeo
grāfiskais stāvoklis — jūras, gaisa un
sauszemes ceļu krustojumā. Robeža,
kur satiekas Krievija ar Eiropu. Izglītoti,
saprātīgi un strādīgi iedzīvotāji, bez ne
prognozējamām emocionāli ekstrēmām
izpausmēm. Pēctecīga, salīdzinoši
prognozējama un mērena politika. Gad
simtiem ilgas dažādu tautību, reliģiju,
valodu, tradīciju mierīgas sadzīvošanas
tradīcijas. Uz neatrisināmu pretrunu,
konfliktu, krīžu un ekstrēmisma plosītās
pasaules fona Latvija ir kā miera, dro

šības un stabilitātes sala. Tieši tas, kas
vajadzīgs finanšu pakalpojumu sniegša
nai. Nauda taču mīl stabilitāti, mieru un
prognozējamību.
Latvijas bankās ārvalstu klientu nogul
dījumi visus pēdējos gadus ir turējušies
apmēram 50% apmērā no noguldījumu
kopapjoma. Kā šodienas sasniegumu
varam teikt, ka strauji aug ārvalstu
klientu interese tieši par Latvijas banku
pakalpojumiem, un drīz tie veidos vairāk
nekā pusi no visa finanšu sektora bizne
sa apjoma. No tā iegūst visi — klienti,
bankas, citas Latvijas biznesa nozares,
valsts un tās iedzīvotāji. Protams,
darāmā vēl ir ļoti daudz, taču mēs jau
skatāmies tālākā nākotnē. Un ne tikai
skatāmies, bet arī darām, lai šo nākotni
pietuvinātu. Mūsu meitasbankas atvēr
šana Luksemburgā ir solis šajā virzienā.
Bet tas jau ir jauns stāsts...
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Pārdomāta aktīvu
izvietošanas politika —
stabilitātes pamats

Efektīva aktīvu izvietošana ir
jebkuras pasaules bankas viens
no galvenajiem uzdevumiem un
izaicinājumiem. Mūsu bankas
aktīvu izvietošanas pamatā ir
konservatīva pieeja ar galveno mērķi
saglabāt augstu likviditātes līmeni.
Šo apgalvojumu vislabāk pamato
skaitļi, pārliecināti skaidro ABLV
Bank finanšu direktors, CFO, Māris
Kannenieks.

Bankas korespondentkonti
Gandrīz trešdaļu no saviem aktīviem
turam korespondentkontos, tostarp Lat
vijas Bankā. Tas ar lielu rezervi nodrošina
ikdienas klientu maksājumu plūsmu un
bankas ikdienas darbību. Kopā mūsu
bankai ir 49 korespondentkonti dažā
dās pasaules bankās, bet sadarbības
partneru starpbanku tirgū ir vēl vairāk.
Tik liels sadarbības partneru skaits nepie
ciešams, lai mazinātu riskus un iegūtu
vislabākos nosacījumus starpbanku tirgū.
Mūsu eksperti ļoti nopietni izvērtē un
nosaka limitus jebkurai pasaules bankai,
kur mēs turam savus līdzekļus. Bankā ir
izstrādāta limitu politika, saskaņā ar kuru
tiek noteikti limiti pat visdrošākajai pa
saules bankai ar visaugstāko kredītreitin
gu, un šie limiti tiek regulāri izvērtēti un
pārskatīti, ņemot vērā situāciju globālajā
finanšu tirgū. Riska pārvaldes darbinieki
katru dienu skrupulozi seko līdzi šo limitu
ievērošanai.

Vērtspapīri
42% no mūsu bankas aktīviem ir iegul
dīti augsti likvīdos vērtspapīros (praktiski
12

visi šie vērtspapīri ir parāda vērtspapīri ar
fiksētu ienākumu jeb obligācijas), kas sa
dalāmi pārdošanai pieejamo vērtspapīru
portfelī (veido 26% no bankas aktīviem)
un līdz termiņa beigām turēto vērtspa
pīru portfelī (veido 16% no bankas aktī
viem). Visi šie vērtspapīri ir pārvēršami
naudā dažu dienu laikā.
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru
portfelī banka iekļauj to emitentu garāka
termiņa vērtspapīrus, par kuriem mums
ir pārliecība, ka līdz šo vērtspapīru
dzēšanas termiņam attiecīgā vērtspapī
ru emitenta riska līmenis nemainīsies.
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru portfelī
mēs iekļaujam īsāka termiņa vērtspa
pīrus, pieļaujot iespēju, ka vērtspapīru
cenas izaugsmes gadījumā banka varētu
fiksēt peļņu. Tomēr jāatzīmē, ka mūsu
bankas vērtspapīru portfeļa pārvaldīša
nas pamatā ir buy and hold stratēģija,
kas nozīmē rūpīgu attiecīgā vērtspapīru
emitenta izvērtēšanu pirms vērtspapīru
iegādes un sava viedokļa nemainīšanu
pirmo vērtspapīru tirgus cenu svārstību
rezultātā.
Mūsu vērtspapīru portfelis ir ļoti kon
servatīvs —
 93% no visa vērtspapīru
portfeļa ir ieguldīti investīciju līmeņa
vērtspapīros (ar kredītreitingu ne zemāku
par BBB), no tiem lielākā daļa jeb 75%
no visa vērtspapīru portfeļa ir ieguldīti
visaugstākā līmeņa vērtspapīros (ar kre
dītreitingu ne zemāku par AA-). Skatoties
valstu griezumā, vislielākie ieguldījumi ir
ASV (24% no visa vērtspapīru portfeļa),
Krievijas (15%), Kanādas (14%), Vācijas
13
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(12%), starptautisko AAA kredītreitinga
finanšu institūciju (10%) un Zviedrijas
(7%) vērtspapīros. Praktiski visi šie vērts
papīri ir minēto valstu valdību vai valsts
kontrolēto emitentu izlaistās obligācijas
ar fiksētu ienākumu. Banka jau vairāk
nekā 15 gadus sekmīgi pārvalda savu
vērtspapīru portfeli, gūstot vērā ņema
mus ienākumus, pēdējos gados liekot uz
svaru uz investīciju drošumu un kvalitāti,
nevis dzīšanos pēc maksimālā ienesīgu
ma. Šī investīciju stratēģija ir atmaksāju
sies un devusi gaidītos rezultātus.

Kredīti
Kredītos kopā izsniegti gandrīz 24%
no mūsu bankas aktīviem. Hipotekārie
kredīti privātpersonām veido 13% no
aktīviem, bet komerckredīti — 9,5%.
Mēs turpinām attīstīt finansēšanu pret
finanšu instrumentu ķīlu, kas no visiem
kredītu veidiem vismazāk ietekmē
bankas likviditātes rādītāju un ir viens
no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai
sekmīgi attīstītos bankas klientu aktīvu
pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumu
bizness.
Hipotekāro kredītu portfeļa kvalitāte ir
stabilizējusies — klienti, kas ir izgājuši
cauri pēdējo gadu krīzei, turpina pildīt
savas saistības, līdz ar to samazinās ne
maksātāju skaits un uzkrājumu apjoms,
kas bankai jāveic, lai segtu potenciālos
zaudējumus no nedrošajiem kredītiem.
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Banka, rūpīgi izvērtējot katru projektu,
turpina izsniegt komerckredītus, uzsvaru
liekot uz vietējā biznesa kreditēšanu, kas
ir pārskatāms, labi saprotams un kam ir
konkurences priekšrocības ilgtermiņā. Ar
lielu piesardzību mēs kreditējam ārvalstu
klientus, šajā jomā pārsvarā sadarboja
mies ar ilggadējiem bankas klientiem.

Banka jau vairāk nekā 15 gadus sekmīgi
pārvalda savu vērtspapīru portfeli, gūstot vērā
ņemamus ienākumus, pēdējos gados uzsvaru
liekot uz investīciju drošumu un kvalitāti, nevis
dzīšanos pēc maksimālā ienesīguma.

Ieguldījumi bankas meitas un
asociētajos uzņēmumos
Ieguldījumi ABLV grupas meitas un
asociētajos uzņēmumos veido 4% no
bankas aktīviem. Lielākos ieguldīju
mus veicām Pillar holdingkompānijā,
kas apvieno uzņēmumu grupu, kura
nodarbojas ar nekustamā īpašuma
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un attīs
tību. Sākotnēji šie uzņēmumi pārsvarā
nodarbojās ar to nekustamo īpašumu
objektu pārņemšanu, kuri iepriekš bija
kalpojuši kā nodrošinājums izsniegtajiem
kredītiem, un tas it kā bija uzspiests
blakus bizness bankas grupā. Šobrīd
ir uzkrāta vērā ņemama pieredze šajā
jomā, ir veiksmīgi realizēti vairāki ne
kustamā īpašuma attīstības projekti, un
redzam, ka varam ļoti sekmīgi konkurēt
ar citām nekustamā īpašuma attīstības
kompānijām. Viena no mūsu galvenajām
konkurences priekšrocībām ir vēlme un
spēja iedziļināties vissīkākajās detaļās,
un tas ir veiksmīga nekustamā īpašuma
projekta būtisks priekšnoteikums. Mums
ir pārliecība, ka nekustamo īpašumu

biznesā spēsim konkurēt ilgtermiņā, šis
bizness būs peļņu nesošs un tas dos
sinerģētisku efektu visam bankas
grupas biznesam.
Otrs nozīmīgākais mūsu bankas ieguldī
jums ir ieguldījums ABLV Bank Luxem
bourg S.A. pamatkapitālā. Meitas
bankas dibināšana ārpus Latvijas, vienā
no pasaules vadošajiem finanšu un
investīciju centriem, ir dabisks solis
ABLV grupas biznesa attīstībā — sa
skaņā ar mūsu stratēģiju. Protams,
galvenie ieguvēji būs mūsu klienti, jo
viņiem pavērsies jaunas ieguldījumu un
citu pakalpojumu iespējas, kuras sniegs
tas pats labi zināmais un pārbaudītais
sadarbības partneris — mēs!
Iepriekš minētais aktīvu sadalījums,
kur 70% no aktīviem ir aktīvi ar aug
stu likviditāti, nodrošina mūsu bankas
mērķi — saglabāt augstu likviditātes
līmeni mainīgajos globālā finanšu tirgus
apstākļos. Šis mērķis saglabāsies arī
turpmākajos gados.

ABLV Bank vērtspapīru portfeļa
sadalījums pa valstīm, 31.12.2012.

 Amerikas Savienotās Valstis

24%

 Krievijas Federācija

15%

 Kanāda

14%

 Vācija

12%

 Starptautiskās institūcijas

10%

 Zviedrija

7%

 Nīderlande

3%

 Latvija
 Pārējās 29 valstis ar daļu mazāku par 3% katrai

3%
12%

EUR ’000
ABLV Bank aktīvi

31.12.2012.

Kase un prasības pret Latvijas Banku

307 446

Prasības pret kredītiestādēm

553 020

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

779 388

Kredīti

716 574

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

500 612

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

127 457

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
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59 333
3 043 830
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Mūsu priekšrocība —
izprotam klientus

2012. gada beigās Luksemburgā
licenci ieguva ABLV meitasbanka.
Pagaidām tās darbs vēl norit
pilotrežīmā, bet jau vasaras
sākumā būs pieejams pilns
pakalpojumu spektrs. Par to, ko tas
dos līdzšinējiem klientiem, stāsta
ABLV Bank izpilddirektora vietnieks,
dCEO, Vadims Reinfelds.
Vai Luksemburgas meitasbankai
jau ir klienti? Kādi ir jūsu pirmie
iespaidi?
Klientu apkalpošanu sākām 2013. gada
ieskaņā, pagaidām vēl pilotrežīmā.
Pirmajiem klientiem ir iespēja saņemt
daļu no pakalpojumu spektra —
galvenokārt maksājumu un brokeru
pakalpojumus. Vasaras sākumā
piedāvāsim arī fiduciāros depozītus un
kredītus, konsultatīvo aktīvu pārvaldību
un sāksim aktīvi piedāvāt jaunus
pakalpojumus tiem, kuri jau ir mūsu
bankas klienti Rīgā.
Vai iespējams jau tagad prognozēt,
kādi Luksemburgas bankas pakalpo
jumi būs pieprasīti visvairāk?
Daži mūsu klienti, uzzinot par
ABLV bankas atvēršanu Luksemburgā,
vēlējās pārvest pie mums apkalpošanai
savus Luksemburgas uzņēmumus,
kas iepriekš strādājuši ar citām
Luksemburgas bankām. Sadarbojoties
ar mums Rīgā, viņi iepazinuši mūsu
servisa līmeni, to, cik esam pieejami un
pievilcīgi tarifu ziņā. Turklāt mēs esam
saprotamāki un caurspīdīgāki arī no
atbilstības prasību viedokļa.
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Mēs pieļaujam, ka populāri būs fiduciārie
depozīti, bet galīgos secinājumus
izdarīt ir pāragri, jo operāciju skaits vēl
ir neliels. Konkrētāk būs iespējams
pateikt, izvērtējot pirmā darbības gada
rezultātus.
Tātad jūs ieradāties Luksemburgā
un konstatējāt, ka daudzi jūsu Rīgas
klienti jau sen ir tur?
Mēs jau to zinājām. Daļēji tamdēļ arī
radījām jauno banku: lai šī biznesa
daļa iekļautos ABLV grupā un lai mēs
konkurētu ar citām Rietumvalstu
bankām, kurās apkalpo mūsu klientus.
Līdz ar to tas ir saprotams rezultāts.
Luksemburgā strādā ap 140 banku.
Ar ko jūsu piedāvājums būs labāks?
Pirmkārt, mēs esam labāk informēti
par tiem tirgiem, kuros darbojas mūsu
klienti. Mūsu bankai ir pārstāvniecības
desmit NVS valstīs, un mums ir
vienkāršāk pārbaudīt klientu darbību
un atbilstību. Mēs ātrāk izprotam tos
uzdevumus, ko mums izvirza klienti. Jo
izprotam vietējās vides īpatnības.
Gandrīz visas Eiropas lielās bankas
pāriet no vienkārša krievu servisa pie
klientu apkalpošanas, kas pielāgota
lokālajām īpatnībām. Menedžeri, kuri
izprot Krievijas, Ukrainas vai Kazahstānas
likumdošanas īpatnības — tās ir
atsevišķas specializācijas jomas. Mums
šai ziņā ir lielas priekšrocības, jo mēs
jau sen darbojamies šajās valstīs, zinām
NVS valstu likumdošanas normas,
lietišķās tradīcijas, īpatnības un ar
17
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biznesu saistītās problēmas. Un tāpēc
spējam ātrāk piedāvāt īstos risinājumus.
Otrkārt, tehniskajā aspektā mums ir
labāka pieeja Austrumu fondu tirgiem.
Nebūt ne visas Eiropas bankas piedāvā
iespēju tieši investēt vērtspapīros,
kas kotējas, piemēram, Krievijas
biržā. Turklāt mums ir liela pieredze
postpadomju telpā emitēto finanšu
aktīvu pārvaldībā. Tas viss lieti noderēs
klientiem, kuri izmantos mūsu investīciju
konsultācijas Luksemburgā.
Visbeidzot, valūtu daudzveidība. Mēs
piedāvājam norēķinus ne tikai dolāros un
eiro, bet arī Krievijas rubļos.
Lai labāk izprastu klientus no
NVS valstīm, Luksemburgas bankā
strādās menedžeri no Rīgas?
Mēs vēlamies apkalpot klientus viņiem
visērtākajā formā. Tie klienti, kuri
patlaban tiek apkalpoti Rīgā, arī attiecības
ar Luksemburgas banku varēs uzturēt ar
sava Rīgas privātbaņķiera starpniecību.
Klients turpinās komunicēt ar to pašu
menedžeri un kopā ar viņu risināt visus
savus jautājumus. Perspektīvā mūsu
Rīgas privātbaņķieri paaugstinās savu
kvalifikāciju Luksemburgā, lai spētu
sniegt kompleksas konsultācijas arī aktīvu
pārvaldības jautājumos. Bet sākumā
šīs rekomendācijas sniegs pieredzējuši
ABLV Bank Luxembourg finansisti.
Protams, lai strādātu ar mūsu klientiem,
personāls Luksemburgā pārvalda
krievu valodu, un tajā arī pieejama visa
dokumentācija. Ja klients nevēlēsies
darbā ar Luksemburgas banku iesaistīt
savu Rīgas menedžeri, viņam būs iespēja
sadarboties ar to arī tieši. Tādējādi
mēs piedāvājam izvēlēties jebkuru no
modeļiem: klients var kārtot darījumus ar
sava Rīgas privātbaņķiera starpniecību vai
arī sadalīt pieeju informācijai baņķieriem
Rīgā un Luksemburgā.
Rīgas birojs ir kompetentāks Austru
mu klientu biznesa specifikā, bet Luk
semburgas — kapitāla pārvaldībā?
Es teiktu, ka Rīgas birojs ir kompetentāks
norēķinu pakalpojumos, starptautisko
kompāniju uzņēmējdarbībā un atbilstības
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prasību ievērošanā. Bet Luksemburgas
birojs galvenokārt specializējas
uzņēmumu brīvo līdzekļu un personīgo
uzkrājumu pārvaldībā.
Likmes starptautiskajos tirgos pašlaik ir
zemas, un depozītu ienākumi klientus
lielākoties neapmierina. Tāpēc aug
interese par ieguldījumiem vērtspapīros.
Bet pieņemt lēmumu par ieguldījumiem
bez speciālista palīdzības ir sarežģīti, un
mūsu uzdevums ir palīdzēt klientiem
radīt diversificētu portfeli, kas garantētu
lielāku ienesīgumu nekā depozīts.
Pēdējos gados daudz tiek runāts par
kapitāla aizplūšanu no Krievijas un
tā daļēju atgriešanos vēlāk. Vai jūs
šo tendenci izjūtat?
Mēs uzmanīgi sekojam līdzi Krievijas
presei, un kapitāla aizplūšanas tēma
tajā tiek pieminēta regulāri. Es sacītu
tā: mūsu bizness no tā nav atkarīgs.
Patlaban NVS uzņēmēju kontrolē ir gana
apjomīgi resursi, kas jau atrodas Šveices,
Luksemburgas, Austrijas un Honkongas
bankās, un mēs orientējamies uz šo
kapitālu.
Skaidrs, ka mēs nevēlamies kanibalizēt
Rīgas biznesu, vienkārši radot analoģisku
produktu Luksemburgā — mūsu
piedāvājums šeit un tur ir atšķirīgs.
Mēs ceram, ka mūsu tagadējie klienti
paplašinās sadarbību ar mums.
Kādi ir jūsu konkrētie plāni?
Pēc mūsu prognozēm, Luksemburgas
biznesa apjoms triju gadu laikā varētu
sasniegt 10% no ABLV Bank aktīviem
Rīgā — proti, aptuveni 300—400 miljo
nus eiro.
Kāpēc tik pieticīgi — tikai 10%?
Mūsu plāni pamatoti ar to, ka jaunus
klientus piesaistām galvenokārt uz
rekomendāciju pamata. Mēs neplānojam
aktīvi reklamēt mūsu grupu. Tāpēc
šādus izaugsmes tempus varam uzskatīt
par dabiskiem. Turklāt pakāpeniska
attīstība ļaus saglabāt līdzsvaru starp
rentabilitāti un apkalpošanas kvalitāti.
Protams, strauja izaugsme ir patīkama
no bankas finanšu rādītāju viedokļa. Bet,
ja izaugsme ir pārlieku strauja, klienti var

Luksemburga ir kā finanšu fabrika,
kas ražo investīciju produktus. Un mēs
piedāvāsim klientiem iespējas, kas
viņiem agrāk nebija pieejamas Rīgā.
izjust zaudējumus apkalpošanas līmenī.
Saprātīgs izaugsmes temps ir savveida
kompromiss.
Kad Luksemburgas bankai būtu
jākļūst rentablai?
Triju gadu laikā kopš darba uzsākšanas.
Proti, 2015. gadu jau plānojam noslēgt
ar peļņu.
Vai ir kādi aspekti banku darbības
tiesiskajā regulēšanā un likumdo
šanas normās, kas atšķir Rīgu no
Luksemburgas un ko būtu vērts
zināt ABLV klientiem?
Luksemburgā ir citas prasības
dokumentācijai, kas klientam
jāiesniedz, lai atvērtu kontu. Vairāk
dokumentu vajadzīgs gadījumā, ja
ārvalstu klients izmanto korporatīvo
direktoru pakalpojumus. Tai pašā laikā
ir pakalpojumi, kas Luksemburgā ir
vienkāršāki un pieejamāki: fiduciārie
kredīti, fiduciāro depozītu izvietošana
citās bankās. Tur tā ir standarta
prakse. Un lēmumu pieņemšana
šādos darījumos notiek daudz ātrāk.
Luksemburga ir kā finanšu fabrika, kas
ražo investīciju produktus. Un mēs
piedāvāsim klientiem iespējas, kas
viņiem agrāk nebija pieejamas Rīgā.
Gatavojoties ABLV meitasbankas
atvēršanai, jūs ne reizi vien esat
bijis Luksemburgā. Kādi ir jūsu tīri
personiskie iespaidi — ar ko turie
nes banku prakse atšķiras no Rīgā
pieņemtās?
Protams, ka galvenā atšķirība ir finanšu
nozares mērogi. Latvijā darbojas ap
30 banku, bet Luksemburgā — vairāk
nekā 140. Tur ir ļoti attīstīta ieguldījumu
fondu, apdrošināšanas un maksājumu
kompāniju joma. Gandrīz katrā pilsētas
centra namā atrodas banka, un katrs
piektais cilvēks, ko sastopi uz ielas, ir
finanšu sektora darbinieks. Protams,

Latvijā nevienam mūsu klientam šāds
iespaids nerodas: šurp biežāk brauc, lai
baudītu Jūrmalu, kultūras programmu.
Bet Luksemburgu galvenokārt apmeklē,
lai kārtotu darījumus.
Ja runājam par pakalpojumu spektru,
tur ir labi attīstīti investīciju risinājumi.
Piemēram, ieguldījumu fondi, kas ir ļoti
aktuāli klientiem, kuri vēlas ieguldīt līdz
miljons eiro lielas summas. Luksemburga
var piedāvāt 12 tūkstošus reģistrētu
investīciju fondu.
Luksemburgā pieejami interesanti
juridiskie un nodokļu risinājumi
profesionāliem tirgus dalībniekiem —
tiem, kuri pārvalda citu investoru naudu.
Piemēram, NVS valstīs ir izplatīta prakse,
ka 3—5 uzņēmēji apvienojoties rada
ieguldījumu fondu un uztic pārvaldīt tā
līdzekļus kompetentam speciālistam.
Kad fonds sasniedzis ievērojamu apjomu,
aktualizējas jautājums par to, cik pareiza
ir tā darbības uzskaite, peļņas aprēķini,
ienākumu sadale starp dalībniekiem.
Luksemburga šādām juridiskām
struktūrām piedāvā visērtāko jurisdikciju.
Tur reģistrēto ieguldījumu fondu skaits
runā pats par sevi.
Vai Rīga paliek biznesa operāciju
un konsultāciju centrs?
Latvija vienmēr paliks ABLV dzimtene
un klientu apkalpošanas centrālā vieta.
Rīgai ir lielas perspektīvas norēķinu
biznesa un tirdzniecības kompāniju
apkalpošanas attīstībā. Bet investīciju
bizness tradicionāli nostiprinājies
tādos lielos Rietumu finanšu centros
kā Luksemburga un Šveice. Mūsu
klientiem līdz ar to paveras milzīgas
iespējas — sadarbojoties ar savu
pastāvīgo menedžeri Rīgā, vienlaikus
iegūt pieeju gan mūsu Rīgas bankas,
gan jaunās Luksemburgas bankas
pakalpojumiem.
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Benuā Vtervulge:
Man patīk radīt ko jaunu
Mūsu klienti no NVS valstīm galveno
kārt ir uzņēmēji, un ja savā biznesā viņi
ir pieraduši pie riska, tad par saviem
uzkrājumiem gan, gluži pretēji, nevēlas
uztraukties. Par Luksemburgas un
tās finanšu nozares specifiku stāsta
ABLV Bank Luxembourg izpilddirek
tors Benuā Vtervulge (Benoit Wtter
wulghe). Nācis no Briseles, viņš jau
18 gadus strādā Luksemburgas finan
šu sektorā.
Vai šī ir jūsu pirmā vizīte Rīgā?
Ne gluži, es braucu šurp ik mēnesi. Tā ka
esmu bijis šeit jau reizes piecpadsmit.
Kā jums patīk šī pilsēta?
Ļoti skaista, īpaši vēsturiskais centrs —
tīrs un drošs. Esmu paguvis apmeklēt arī
Jūrmalu, arī tur ir skaisti, it īpaši vasarā.
Vai ABLV Bank Rīgas birojs ļoti atšķi
ras no Luksemburgas biroja?
Dizaina un iekšējās sakoptības ziņā tie
ir līdzīgi. Protams, birojs Rīgā ir lielāks.
Luksemburgā mēs pagaidām esam maza
banka. Bet citādi klientiem šeit un tur viss ir
tāpat: mājīga atmosfēra, klientu menedžeri
runā krievu valodā, un mūsu galvenā uzma
nība vērsta uz klientiem no NVS valstīm,
viņu kultūras un vajadzību izpratni.
ABLV grupa specializējusies Austrumu
tirgos pēdējos 15 gadus. Mūsu Luksem
burgas bankas uzdevums — apvienot
tradicionālo Luksemburgas pieredzi private

Luksemburgas bankas uzdevums
ir apvienot tradicionālo
Luksemburgas pieredzi private
banking jomā un Rīgas izpratni
Austrumu specifikas lietās.
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banking jomā un Rīgas izpratni Austrumu
specifikas lietās. Jo mūsu klienti no Krievi
jas un Ukrainas tomēr atšķiras no parasta
jiem Luksemburgas banku klientiem, kuru
vidū dominē vecās Eiropas iedzīvotāji.
Esmu pārliecināts, ka rezultātā iznāks
lieliska divu dažādu pasauļu, dažādu spe
cializāciju un pieredzes kombinācija.
Jūsu kolēģis Vadims Reinfelds stāsta,
ka visi ABLV menedžeri Luksemburgā
runā krieviski...
Jā, tā ir taisnība. Krievu valodā runā viss
personāls, kas komunicē ar klientiem —
gan privātbaņķieri, gan dīleri, gan sekretā
ri. Kaut atrast tādus cilvēkus nav vienkārši.
Turklāt visa klientu dokumentācija un
līgumi arī pieejami krievu valodā.
Cik cilvēku jau strādā ABLV Bank
Luxembourg?
Pagaidām mūsu komanda ir maza, tikai
pusotrs desmits cilvēku. No tiem ar klien
tiem strādā pieci. Trīs ieradušies no Rīgas,
viens no Šveices, un būtībā tikai viens ir
vietējais.
Jūs esat nostrādājis banku nozarē
18 gadus. Tostarp lielās struktūrās,
kā BNP Paribas. Ar ko saistījās jūsu
profesionālā interese, no nulles radot
ABLV Bank Luxembourg?
Aptuveni pirms sešiem gadiem es Luk
semburgā jau izveidoju nelielu privātu ban
ku, tāpēc šī nav mana pirmā pieredze šajā
jomā. Sākumā šajā bankā bija sešu cilvēku
liela komanda, un kad es aizgāju no šīs
bankas, lietas ritēja visnotaļ veiksmīgi —
pārvaldīto aktīvu summa bija sasniegusi
2,5 miljardus eiro. Bet man patīk radīt jau
nu biznesu. ABLV Bank Luxembourg man
ir personisks profesionāls izaicinājums un
vēl viena iespēja — kopā ar ABLV — uzbū
vēt veiksmīgu uzņēmumu.
Protams, šis darbs ļoti atšķiras no manas
pieredzes lielajās finanšu grupās. Kaut arī
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BNP Paribas biju atbildīgs par jauna finan
šu centra radīšanu Luksemburgā — proti,
arī radījis ko jaunu.
Lielās grupās vienmēr ir daudz iekšējās
politikas, kas saistīta ar to pretrunām un
cīņām. Mazās organizācijās, kurās visi
orientēti uz biznesu un klientiem, tā nav.
Tiesa, radīt banku — pat ļoti mazu — no
nulles šodien ir daudz grūtāk nekā pirms
5—6 gadiem. Regulēšana, īpaši riska me
nedžments, likviditātes prasības ar katru
gadu kļūst aizvien stingrākas.
Vai private banking lielā un mazā
bankā atšķiras?
Mazas bankas priekšrocība ir tajā, ka
tā nerada un nepārdod klientam savus
finanšu produktus — tā savāc labākos
no labākajiem aktīvu pārvaldītājiem. Tas
ir pluss klientam: viņš zina, ka mums nav
intereses rekomendēt kādus fondus tikai
tāpēc, ka tie ir mūsējie.
Pieminētajā BNP Paribas un citās lielajās
bankās vērojama gluži pretēja aina: ja jūs
atnāksiet uz biroju, jums piedāvās mēneša
produktu — to, ko vajag piedāvāt pēc plā
na. Ja atnāksiet vēl pēc mēneša — jums
piedāvās jau citu mēneša produktu. Proti,
viens un tas pats klients, atnākot šurp pat
pēc nedēļas, saņems dažādus piedāvā
jumus. No private banking skatpunkta un
klienta interešu viedokļa tas nav loģiski:
privātbaņķierim pirmām kārtām jāsa
prot, kas jums vajadzīgs, un tikai pēc tam
jāpiedāvā vispiemērotākie varianti, bet
ne tie, kas iekļaujas bankas pārdošanas
stratēģijā.
Runājot par klientu vajadzībām — vai
klientiem no NVS tās ir specifiskas?
Domāju, ka jā. Vēl neesmu kļuvis par lielu
speciālistu NVS klientu jautājumos, bet
mani iespaidi jau atšķiras no tiem, kas bija
tipisku vecās Eiropas klientu gadījumā.
Luksemburga tradicionāli apkalpojusi
eiropiešus, visbiežāk cilvēkus gados. Jā,
mēdz būt arī biznesmeņi, tomēr ierastie
klienti ir turīgas ģimenes. Savukārt tipisks
klients no NVS valstīm ir uzņēmējs, kurš
pats radījis savu biznesu un nopelnījis
naudu. Visbiežāk viņš vēl ir biznesā, bet
jau domā par atpūtu nākotnē, viņam aug
bērni, dažkārt arī mazbērni. Tādu klientu
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mērķis lielākoties ir nevis milzu peļņa,
bet uzkrājumu saglabāšana, drošība,
konservatīvi noguldījumi. Un mēs šādus
instrumentus varam piedāvāt.
Vēl klientiem no Austrumiem īpaši svarīgs
ir bankas noslēpums. Šai ziņā Luksem
burgā pastāv visstingrākā likumdošana.
Turklāt tas attiecas gan uz tiešā bankas
noslēpuma saglabāšanu, gan uz privā
tās dzīves aizsardzību vispār — pat līdz
aizliegumiem iedzīvotājus fotografēt un
filmēt uz ielas. Tas viss veido atbilstošu
profesionālās vides kultūru. Piemēram, es
biju pārsteigts, no franču kolēģiem BNP
Paribas uzzinot, ka pie viņiem apspriest
klientu lietas ir ja ne gluži parasta lieta,
tad vismaz nav īpašs tabu! Pie mums,
Luksemburgā, tas ir pilnīgi neiespējami.
Arī ja dodies kopā ar kolēģiem atpūsties
vai pavakariņot restorānā, neviens sarunu
gaitā nekad nenosauks neviena klienta
vārdu. Un tāda attieksme nebūt nav bieži
sastopama, arī Eiropā ne.
Tādēļ klientiem no NVS pie mums ir ga
rantēti trīs galvenie komponenti: noguldī
jumu drošība, bankas noslēpums un zema
riska spektra finanšu produktu piedāvā
jums. Esmu pārliecināts, ka mūsu klienti
Luksemburgā nemeklē risku — tā viņiem
pietiek biznesā.
Luksemburgā ir vairākas bankas, kas
strādā ar Krievijas kapitālu?
Ir vēl viena. Bet tā mazāk nodarbojas ar
private banking, vairāk ar korporatīvajām
finansēm. Tā ka mēs esam pirmie, kas
Luksemburgā mērķtiecīgi piedāvās private
banking klientiem no NVS valstīm. Un tas
ir labi mūsu klientiem. Citas bankas, kaut
arī tās lūkojas Austrumu tirgu virzienā,
nedaudz biedē ar tiem saistītie riski. Jo
likumi, spēles noteikumi, klienti — tas viss
tur stipri atšķiras. Bet mums ar to problē
mu nav: ABLV jau daudzus gadus apkalpo
klientus no Austrumiem.
Kā jūs domājat, pateicoties kam Luk
semburga kļuvusi par astoto lielāko
finanšu centru pasaulē?
Luksemburga, atšķirībā no gandrīz visām
citām Eiropas valstīm, ir ļoti maza, tomēr
daudz investējusi savas ekonomikas
attīstībā. Un tas attiecas ne tikai uz banku

Klientu mērķis lielākoties ir
nevis milzu peļņa, bet uzkrājumu
saglabāšana, drošība, konservatīvi
noguldījumi. Un mēs šādus
instrumentus varam piedāvāt.

sektoru. To pašu var sacīt arī par interne
ta kompānijām: Luksemburgā atrodas
daudzu interneta gigantu biroji, no e-Bay
līdz PayPal un Amazon. Tie izvēlējušies
šo valsti ne tikai zemo nodokļu dēļ (kaut
arī tāpēc), bet arī, pateicoties tās īpašajai
likumdošanai, kas atvieglo viņu darbu.
Luksemburgā lielas kompānijas var iegūt
tiešu pieeju ministriem. Kad reiz runāju ar
PayPal vadības pārstāvjiem, viņi brīnījās,
ka Luksemburgā tos vai citus jautājumus
iespējams apspriest tieši ar valdību.
Lielajās Eiropas valstīs — tādās kā Franci
ja — tas būtu nereāli. Šāds komunikācijas
režīms palīdzējis ātrāk attīstīt interneta
kompāniju nozari. Tas pats ar bankām.
Valsts to attīstībai radījusi ļoti labvēlīgu
vidi. Izstrādāti īpaši likumi trastiem, dažā
du veidu fondiem...
Tiesiskā regulācija Luksemburgā vien
mēr nedaudz apsteidz to, kas pieņemts
citās valstīs. Finanšu drošības jautājumi,
atsevišķu pakalpojumu regulēšana — tas
vairs nav vienkārši divpusējs līgums starp
banku un klientu, to reglamentē likums.
Pirms Luksemburgas jūs strādājāt arī
Beļģijas banku sektorā. Vai arī tajā ir
savas īpatnības?
No vienas puses, klienti īpaši neatšķiras.
Bet atšķirība slēpjas tajā, ko klienti vēlas
iegūt un ko viņiem piedāvā katrā no val
stīm. Beļģu bankas parasti pārdod beļģu
produktu — vietējos vērtspapīrus, fondus,
obligācijas, kas tolaik vēl tika emitētas
frankos. Luksemburgā jūs varat izvēlēties
no starptautiskā produktu spektra un
daudz lielāka variantu skaita.

Protams, savs private banking bijis abās
valstīs, bet... Tiklīdz klientu situācija Beļģi
jas bankā bija sasniegusi noteiktu līmeni,
viņi ļoti bieži izvēlējās pāriet uz Luksem
burgas apkalpošanu.
Un, protams, banku noslēpuma jautājums.
Pats esmu no Briseles, mana karjera
sākusies Beļģijā, pēc tam pārcēlos uz
Luksemburgu — un tur pieņemtā visnotaļ
stingrā bankas noslēpuma izpratne man
bija kas jauns.
NVS valstu klienti bieži brauc uz Rīgu
un Jūrmalu, lai vienkārši atpūstos. Par
Luksemburgu savukārt teic, ka turp cil
vēki dodas vienīgi kārtot darījumus. Bet
cik ērti tur ir dzīvot un baudīt atpūtu?
Pirmkārt, pie mums valda ļoti internacio
nāla atmosfēra. Starp citu, tāpat kā manā
dzimtajā Briselē. Lūk, piemērs: mūsu
pagaidām vēl ļoti mazajā bankas birojā
strādā septiņu tautību cilvēki, kuri pārvalda
deviņas valodas.
Valstī ir daudz starptautisku kompāniju
pārstāvju. Tas ir interesanti — vienā pilsētā
sastapt dažādu valstu un kultūru pārstāv
jus. Turklāt Luksemburgā ir ļoti droši, jūs
varat tur mierīgi dzīvot ar ģimeni.
Vēl Luksemburgā ir izcili dzīves standarti.
Līdzās ir viss, kas vien vajadzīgs: veikali,
skolas, un viss lieliskā līmenī. Ja vēlaties
izbaudīt atpūtu pie dabas, jums jāmēro
tikai daži kilometri no pilsētas centra.
Parīzē, Londonā vai Maskavā ko tādu grūti
iztēloties.
Laipni lūgti Luksemburgā!
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Obligācijas — laba
alternatīva depozītiem

Vērtspapīru biržas
NASDAQ OMX Riga
ikgadējā balva
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Jauns finanšu
pakalpojums —
korporatīvās
obligācijas —
kļūst par labu
alternatīvu ban
ku depozītiem,
it īpaši ievērojot
strauju depozītu likmju samazinā
šanos pēdējā laikā. Par obligāciju
īpašībām un priekšrocībām stāsta
ABLV Bank finanšu direktors, CFO,
Māris Kannenieks.

un Itālijai. Korporatīvās obligācijas parasti
izvēlas emitēt lieli un pazīstami uzņēmu
mi, kas vēlas diversificēt savu finansēju
ma avotu, nevēlas būt atkarīgi no bankas
vai vairākām bankām. Turklāt parasti šie
uzņēmumi ir sakārtojuši savu finanšu
uzskaiti, lai potenciālajiem investoriem
nerastos šaubas par uzņēmuma darbību
un dzīvotspēju ilgtermiņā, un ir publiski
zināmi plašam investoru lokam. Korpora
tīvo obligāciju emitētāji bieži ir valsts un
pašvaldību kontrolēti uzņēmumi, piemē
ram, Latvenergo, Gazprom, Rosņeftj.

Kā, jūsu skatījumā, Latvijā līdz šim ir
attīstījies publiskās emisijas korpora
tīvo obligāciju tirgus, tostarp pēdējā
gada laikā?
Visus iepriekšējos aptuveni 18 gadus
NASDAQ OMX Riga biržas parāda vērts
papīru sarakstā bija daži emitenti, tāpēc
par strauju attīstību nekādi nevarētu
runāt. Tomēr pēdējo dažu gadu laikā,
pateicoties arī mūsu bankas aktivitātēm,
korporatīvo obligāciju tirgus ir atdzīvojies.
Pēc ABLV Bank obligāciju emisijām seko
ja Rietumu Bankas un Latvenergo obligā
ciju emisijas. Šobrīd ABLV Bank, vērtējot
pēc publiskajā apgrozībā esošo emitēto
obligāciju apjoma, ir lielākais emitents
NASDAQ OMX Riga korporatīvo obligāci
ju sarakstā. Mūsu banka kopumā veikusi
deviņas publiskās (to skaitā viena sub
ordinētā) obligāciju emisijas 45 miljonu
eiro un 175 miljonu USD apjomā, kas latu
izteiksmē ir aptuveni 120 miljoni latu.

Tomēr pasaulē lielākie korporatīvo obligā
ciju emitenti ir bankas un finanšu institū
cijas. Šo pašu tendenci varam redzēt arī
Latvijas korporatīvo obligāciju tirgū. Arī
bankas un finanšu institūcijas šādā veidā
diversificē savus finansējuma avotus, pa
pildus padarot efektīvāku savu aktīvu/pa
sīvu termiņstruktūru. Tas arī bija pamatā
mūsu lēmumam emitēt obligācijas. No
vienas puses, mūsu bankai ir ļoti augsta
likviditāte, jo noguldījumi turpina pieaugt.
Tomēr, no otras puses, emitējot obligā
cijas, mēs vēlamies iegūt ilgāka termiņa
resursus, kurus drošāk var ieguldīt ilgāka
termiņa aktīvos. Savukārt subordinētās
obligācijas stiprina mūsu pašu kapitāla
bāzi. Turklāt, piedāvājot savas obligācijas
klientiem, mēs palēnām izglītojam viņus
vērtspapīru jomā.

Spriežot pēc Latvijas un pasaules
pieredzes, kas parasti ir obligāciju
emitenti? Kāpēc ABLV Bank emitēja
obligācijas?
Vispirms jāmin, ka lielākie obligāciju
emitētāji pasaulē pēc apjoma ir valstu
valdības. Obligācijas ir daudzu pasaules
valstu valdību budžeta deficīta galvenais
finansējuma avots. Lielākais obligāciju
emisiju apjoms pasaulē ir ASV, Japānai

Šobrīd daudzi eksperti iesaka in
vestīcijas obligācijās kā alternatīvu
depozītiem — vai tas ir korekti?
Ja investīcijas ir ilgāka termiņa, tad
obligācijas savas likviditātes dēļ noteikti
ir labāka alternatīva depozītam. Iegā
dājoties dažādu kompāniju obligācijas,
investors var diversificēt savu ieguldī
jumu portfeli. Piemēram, ja investoram
nepatīk bankas vai viņš nevēlas visus
savus līdzekļus ieguldīt finanšu iestā
dēs, viņš var iegādāties citās nozarēs
strādājošu kompāniju obligācijas. 		
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Ja investors nevēlas korporatīvās obligā
cijas, jo negrib riskēt, investējot vienā vai
vairākos uzņēmumos, viņš var izvēlēties
dažādu pasaules valstu valdību emitētās
obligācijas.
Par cik ilgu termiņu šajā ziņā mēs
runājam? Proti, vai ieguldījumus
obligācijās var izvērtēt, jau sākot no
viena gada?
Principā, jā, bet tas galvenokārt ir
atkarīgs no emitenta. Valdības emitē ob
ligācijas uz 5—10 gadiem, korporācijas,
tostarp mūsu banka, — uz 2—5 gadiem,
bet, kā jau es minēju, obligācija ir pietie
kami likvīds instruments, un investoram
parasti ir iespēja to pārdot brīvā tirgū arī
pirms dzēšanas, ja rodas tāda nepiecie
šamība. Šādi investori veido piedāvājumu
tiem, kuri vēlas nopirkt instrumentu,
t.i., obligāciju, uz īsāku termiņu. Saviem
klientiem piedāvājam praktiski visu savu
emisiju obligācijas, un tas nozīmē, ka jūs
varat nopirkt obligācijas ar dzēšanas ter
miņu pēc gada vai pusotra un saņemt par
šo atlikušo laiku kupona maksājumus.
2008. un 2010. gadā ABLV Bank slēgtā
emisijā izlaida subordinētās obligā
cijas. Kāpēc 2011. gadā jūs nolēmāt
emitēt publiskās, nevis slēgtās
emisijas obligācijas, un kādas ir to
galvenās atšķirības gan no emitenta,
gan pircēja viedokļa?
Galvenās atšķirības starp publiskām un
nepubliskām obligācijām ir potenciālais
investoru loks, informācijas apjoms, kas
emitentam jāsniedz publiski, un iespēja
kotēt obligāciju cenu biržā. Nepubliskās
obligācijas tika piedāvātas ierobežotam
skaitam esošo klientu, bet mūsu pub
liskās obligācijas var iegādāties jebkurš
investors — fondi, apdrošināšanas
kompānijas, citas finanšu institūcijas.
Taču mēs vienmēr arī savas publiskās
obligācijas vispirms piedāvājam esoša
jiem klientiem, kuri tās arī izpērk.
Publisko obligāciju emitentiem būtiska ir
biržai publiski un ar noteiktu regularitāti
sniedzamā informācija. Kompānijām tas
nozīmē būt maksimāli caurspīdīgām,
noteiktā laikā publicēt ne tikai finanšu
pārskatus, bet arī visus svarīgos notiku
mus kompānijas darbībā, lai visi investori
26

INVESTĪCIJAS

šo informāciju saņemtu vienlaikus. Mēs
vienmēr esam centušies būt atklāti gan
pret saviem klientiem, gan pret inves
toriem. Lai arī būt publiskai kompānijai
nozīmē tērēt papildu administratīvos
resursus, esam pārliecināti, ka ilgtermiņā
tas atmaksāsies. Pircējam, protams,
labāk ir iegādāties publiskas obligācijas,
kurām katru dienu ir kotējumi biržā, līdz
ar to tām ir daudz lielāka likviditāte, salī
dzinot ar nepubliskām obligācijām.
Kā jūs vērtējat obligācijas no investī
ciju drošības viedokļa?
Investīcijas obligācijās ir mazāk riskantas
nekā investīcijas akcijās, jo obligāciju
īpašnieki saņem noteiktu procentu par
savu ieguldījumu, neskatoties uz kompā
nijas rezultātiem. Savukārt kompānijas
likvidācijas vai bankrota gadījumā obli
gāciju īpašnieks atgūst savus līdzekļus
pirms kompānijas akcionāriem.
No kā ir atkarīgs obligāciju ienesī
gums (kupona likme)?
Obligāciju ienesīgums ir atkarīgs no emi
sijas valūtas bāzes procentu likmes, obli
gāciju termiņa un emitenta riska maržas.
Parasti par ilgāka termiņa obligācijām
emitentam ir jāmaksā lielāka riska marža
jeb lielāka pievienotā procentu likme virs
obligāciju emisijas valūtas bāzes procen
tu likmes.
Vai obligācijām vajadzētu būt katra
investora portfelī?
Obligācijas un akcijas ir galvenie investī
ciju aktīvi globālajā investīciju tirgū, tiem
jābūt jebkura investora portfeļa pama
tā. Vienmēr miljonu vērts jautājums ir
par pareizo investīciju sadalījumu starp
obligācijām un akcijām attiecīgajā pe
riodā. Pēdējos gados obligāciju cenas ir
augušas straujāk par akciju cenām, līdz ar
to ieguvēji ir bijuši tie investori, kas vairāk
ieguldījuši obligācijās — gan korporatī
vajās, gan valdību emitētajās. Tomēr ie
priekšējo gadu rezultātus nevar ekstrapo
lēt uz nākotni. Globālajos finanšu tirgos
šā gada sākums labvēlīgāks bijis akcijām,
kuru cenas ir strauji augušas. Pasaulē ir
ļoti daudz korporatīvo obligāciju emi
siju — ir ļoti daudz emitentu, katram
emitentam ir daudz atsevišķu emisiju,
kas atšķiras ar dzēšanas termiņu,

2012. gadā mūsu vērtspapīri
nodrošinājuši vairāk par 85% no Rīgas
biržas parāda vērtspapīru apgrozījuma
Rīgas tirgū un gandrīz 30% Baltijas
(Rīga, Tallina, Viļņa) mērogā.

ienesīgumu, emisijas noteikumiem. Līdz
ar to neprofesionāliem investoriem visiz
devīgāk iegādāties obligācijas, investējot
līdzekļus obligāciju fondos, kurus pārval
da profesionāli pārvaldnieki.
Turklāt ļoti bieži obligāciju emisijas notei
kumi paredz minimālo obligāciju apjomu,
ko var iegādāties, līdz ar to investori ar
nelielām summām nevar pietiekami
diversificēt savu investīciju portfeli.
Investīciju fondi, pateicoties aktīvu lielu
mam, var pietiekami labi izraibināt savu
ieguldījumu portfeli, investējot līdzekļus,
piemēram, dažādu nozaru un valstu ob
ligāciju emisijās, investoriem piedāvājot
sava fonda daļas. ABLV Asset
Management, IPAS pārvaldīto fondu
noteikumos ir rakstīts, ka ieguldījums
viena emitenta vērtspapīros nedrīkst
pārsniegt piecus un tikai atsevišķos
gadījumos — desmit procentus no fonda
kopējās vērtības, kas liek pārvaldītājam
nodrošināt plašu diversifikāciju.
Tātad no jūsu teiktā izriet, ka nepro
fesionālim labāk ir investēt nevis,
piemēram, 1000 dolārus viena uzņē
muma desmit obligāciju iegādē, bet
gan, piemēram, 1000 obligāciju fonda
apliecībās?
1000 dolārus es ieteiktu investēt ārzemju
braucienā [smaida]. Bet, ja nopietni —
investoriem, kuru investīciju apjoms ir
līdz 200 000 USD, būtu prātīgāk ieguldīt
fondos. Ieguvums ir, kā jau minēju, di
versifikācija un profesionālu pārvaldītāju
uzraudzība jūsu investīcijām. Piemēram,
ja skatāmies mūsu obligāciju fondu

darbību par pēdējo gadu, ABLV Asset
Management pārvaldītāji nodrošinājuši
fondu investoriem ienesīgumu 7—13%
gadā. Šāds ienesīguma līmenis ir viens
no augstākajiem ne tikai Baltijā, bet arī
visā globālajā fondu industrijā.
Vai iespējams, ka ABLV Bank publis
kajā tirgū varētu piedāvāt arī bankas
akcijas?
Ir labs teiciens — nekad nesaki nekad,
bet tuvākajā nākotnē šādu plānu nav.
Bankas kapitālu uzturam pietiekamā
līmenī, emitējot subordinētās obligācijas
un izlaižot slēgtās emisijas akcijas, par
kurām vienmēr ir liela esošo akcionāru
interese. Tāpēc nav nepieciešams publis
ki meklēt jaunus akcionārus.
Kā jūs vērtējat līdzšinējos bankas
panākumus obligāciju emisijas ziņā,
un kādi ir bankas plāni 2013. gadā
attiecībā uz obligāciju emisijām?
Tā kā visas emisijas ir bijušas veiksmīgas
un par mūsu obligācijām ir bijusi liela
mūsu klientu interese, var uzskatīt, ka
šajā jomā esam sasnieguši izvirzītos
mērķus. Mūsu panākumus novērtējusi
arī birža NASDAQ OMX Riga, piešķi
rot bankai Biržas gada balvu 2012 par
nozīmīgu ieguldījumu vērtspapīru tirgus
veidošanā Latvijā. 2012. gadā mūsu
vērtspapīri nodrošinājuši vairāk par 85%
no Rīgas biržas parāda vērtspapīru ap
grozījuma Rīgas tirgū un gandrīz 30% —
Baltijas (Rīga, Tallina, Viļņa) mērogā. Arī
2013. gada finanšu plānā ir paredzētas
vairākas jaunas obligāciju emisijas, kurās
ieguldīt naudu varēs jebkurš interesents.
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Īpaši iespaidīgu augošu dinamiku demonstrēja
attīstības valstu korporatīvo un valsts obligāciju
tirgus, kura ienesīgums vismaz divas reizes
pārsniedza prognozēto līmeni.

Ar racionālu pieeju
iracionāliem tirgiem
Jevgeņijs
Gžibovskis,
ABLV Asset
Management,
IPAS, valdes
priekšsēdētāja
vietnieks un
Ieguldījumu
pārvaldīšanas nodaļas vadītājs. Jev
geņijs un viņa pārvaldītās struktūr
vienības darbinieki ik dienas rūpējas
par to, lai klienti, kas nolēmuši savus
līdzekļus ieguldīt pasaules finanšu
tirgos, tos saglabātu un pavairotu.
2012. gads bija ABLV Asset Manage
ment, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldīju
mu fondu sestais darbības gads. Pašlaik
darbojas trīs ieguldījumu fondi: attīstības
valstu obligāciju fonds ABLV Emerging
Markets Bond Fund ar apakšfondiem
USD un EUR valūtā; akciju fonds
ABLV Global ETF Fund ar apakšfondiem
USD un EUR valūtā; korporatīvo obligāci
ju fonds ABLV High Yield CIS Bond Fond
ar apakšfondiem USD un RUB valūtā.

Visa pamatā — filozofija un sistēma
Darbs finanšu tirgos prasa sistemātisku
pieeju, redzējumu par tirgus attīstību,
savus iekšējos noteikumus, kuri pēc
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tam stingri jāievēro. Un vissvarīgākais
bieži vien nav pat tas, vai prognozes bija
balstītas pareizajos pieņēmumos. Gal
venais ir tieši sistēma, tās esamība. Tie,
kuri mēģinājuši stihiski un bez padom
devēja tirgoties finanšu tirgos un cietuši
zaudējumus, pēc tam atskārš, ka jebkura
sistēma, jebkurš virziens ilgtermiņā būtu
bijis labāks par haotisku, emociju vadītu
mētāšanos.
Mūsu speciālisti finanšu tirgos strādā
diezgan ilgi un ir uzkrājuši vērtīgu pieredzi.
Stratēģiskos investīciju lēmumus balstām
pirmām kārtām fundamentālajā analīzē.
Jā, fondu tirgus var uzskatīt par iracio
nāliem, un tajos bieži vien vērojamas
norises, kuras grūti izprast ar loģikas
palīdzību. Pēdējos gados arī svārstību
amplitūda attiecībā pret fundamentu
palielinās, tomēr, kā liecina pieredze,
ilgtermiņa perspektīvā tieši fundamentālā
pieeja ļauj sasniegt vislabākos rezultātus.
Protams, arī mēs neesam gaišreģi un
nepretendējam uz finanšu guru titulu.
Tāpat kā jebkurš cilvēks, arī mēs varam
kļūdīties. Galvenais ir skaidri apzināties,
kādas sekas var būt kļūdām. Tāpēc mēs
lielu nozīmi piešķiram portfeļu saprātīgai
diversifikācijai. Un esam elastīgi, mek

laiku novērst uzmanību no parādsaistību
problēmām eirozonā. Taču otrajā ceturk
snī ieguldītāju nervozitāte no jauna pastip
rinājās. Makroekonomikas dati par otro
ceturksni uzskatāmi parādīja, ka pasaules
ekonomikas attīstības temps ir būtiski
samazinājies. Šie faktori bija par iemeslu
augstai nepastāvībai finanšu tirgos.
lējot labākos variantus, lai vajadzīgajā
brīdī atrastos vajadzīgajā vietā. Tomēr
pat visdaudzsološākajās situācijās mēs
saglabājam veselīgu skepticismu. No
pietnos pētījumos ir pierādīts, ka cilvēki,
kas pēc rakstura ir skeptiķi un pat mazliet
pesimisti, fondu tirgos strādā ar lielākiem
panākumiem nekā optimisti. Finanšu tirgi
ir pieredzējuši neskaitāmas kataklizmas,
tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka portfeļu pār
valdnieks nedrīkst ļauties ne panikai, ne
eiforijai. Vienkārši jāatzīst acīm redzamas
pieļautās kļūdas un savlaicīgi tās jālabo.
Veidojot investīciju portfeļus, nav ietei
cams arī pievērsties pārlieku dažādiem,
interesantiem un eksotiskiem instrumen
tiem. Virsmērķis taču ir droši un ienesīgi
ieguldījumi, nevis pats process. Tāpēc
mēs savu darbību koncentrējam tajos tir
gos un strādājam ar tiem instrumentiem,
kurus labāk pārzinām, ar kuriem mums ir
lielāka pieredze.

2012. gads — nervozs, bet rezultatīvs
2012. gadā pasaules finanšu tirgos par
garlaicību nevarēja sūdzēties. Pirmajā
ceturksnī pasaules ekonomika uzrādīja
atveseļošanās pazīmes un arī Grieķijas
obligāciju parādu restrukturizācija tika
tehniski pabeigta. Tas ieguldītājiem ļāva uz

Savukārt 2012. gada otrajā pusē pasaules
finanšu tirgus guva spēcīgu pasaules poli
tisko un monetāro varas iestāžu atbalstu.
Jūnijā kārtējā Eiropas Savienības (ES)
valstu vadītāju samitā tika pieņemti vai
rāki ES svarīgi lēmumi, bet jūlijā Eiropas
Centrālās bankas (ECB) prezidents Mario
Dragi paziņoja, ka regulators ir gatavs
veikt visus pasākumus eiro saglabāšanai.
Tā rezultātā ieguldītājiem radās pārlie
cība, ka Eiropas krīzes zemākais punkts
jau ir sasniegts. Trešā ceturkšņa sākumā
vadošo valstu monetārās un politiskās
varas iestādes paziņoja par apjomīgiem
pasākumiem, lai stimulētu pasaules
ekonomiku. ECB ieviesa jaunu program
mu Tiešie monetārie darījumi (OMT —
Outright Monetary Transactions), kuras
ietvaros ECB varēs iepirkt tirgū eirozonas
valstu obligācijas bez apjoma ierobežo
jumiem, lai kontrolētu likmes tirgū. Pēc
nedēļas ASV Federālo rezervju sistēma
(FRS) ieviesa programmu QE3 (kvantitatī
vā mīkstināšana), tai pievienojās Japānas
banka, paplašinot savu programmu,
savukārt Ķīnas varas iestādes paziņoja
par apjomīgiem ieguldījumiem valsts in
frastruktūras projektos. Lielāko pasaules
ekonomiku centrālo banku veiktie likvidi
tātes palielināšanas pasākumi veicināja

arī eirozonas perifērijas valstu finanšu
stabilitātes palielināšanos, ASV un Vācijas
valsts obligāciju procentu likmju pazemi
nāšanos, kā arī tirgus dalībnieku kopējās
riska apetītes pieaugumu.
Atskatoties uz 2012. gada rezultātiem,
redzam, ka ieguldītājiem šis gads bija
diezgan veiksmīgs. Īpaši iespaidīgu augo
šu dinamiku demonstrēja attīstības valstu
korporatīvo un valsts obligāciju tirgus,
kura ienesīgums vismaz divas reizes
pārsniedza prognozēto līmeni. Kā galveno
iemeslu var minēt lielo institucionālo
investoru paaugstināto interesi par šīs
klases aktīviem sakarā ar risku pārvērtē
šanu globālajā obligāciju tirgū. Arī Eiropas
parādu krīzes vissāpīgākās stadijas
pārvarēšana veicināja ievērojamu naudas
līdzekļu pieplūdumu šajos tirgos.
Akciju tirgus arī demonstrēja diezgan labu
ienesīgumu, lai gan ienesīguma ziņā at
palika no attīstības valstu obligācijām. Ie
mesls, līdzās Eiropas parādu problēmām,
bija makroekonomiskie rādītāji, kas aplie
cināja izaugsmes tempu samazināšanos.
2012. gada beigās, pēc valsts prezidenta
vēlēšanām, ASV ekonomika saskārās ar
fiskālās kraujas problēmu. Tā darbojās
kā papildu kavējošs faktors investīcijām
akciju tirgos, jo ieviesa nenoteiktību par
korporāciju peļņas perspektīvām.

mu apjoms bija palielinājies par 30%,
salīdzinot ar 2011. gada beigām. Kopējie
aktīvi pārvaldīšanā, ko veido klientu
ieguldījumi ABLV Asset Management,
IPAS, pārvaldītajos ieguldījumu fondos un
klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās
ieguldījumu programmās, 2012. gada
beigās pārsniedza 38 miljonus latu. Gada
pārskata sagatavošanas brīdī (2013. gada
maijs) mūsu atvērtie ieguldījumu fondi
uzrāda iespaidīgus rezultātus, ko apstip
rina gan analītiķi, gan preses izdevumi.
Morningstar — lielākā no investīciju
fondus analizējošām aģentūrām — iekļā
vusi divus mūsu fondus (ABLV Emerging
Markets USD Bond Fund un ABLV High
Yield CIS USD Bond Fund) fondu TOP
100 sarakstā, novērtējot fondu ienesī
gumu pēdējo piecu gadu laikā. Kopumā
analizēti 1865 fondi, kurus var iegādāties
Latvijā.

Pateicoties šīm salīdzinoši pozitīvajām
tendencēm tirgos un līdzšinējiem mūsu
ieguldījumu fondu darbības rezultātiem,
2012. gadā mūsu fondos bija vērojams
nozīmīgs naudas līdzekļu pieplūdums.
Kopumā 2012. gada beigās ieguldīju
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Detaļām ir nozīme

ABLV Bank
Luxembourg, S.A.
birojs
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Ar ko ABLV
Bank klientu
acīs atšķiras no
citām bankām?
Pirmais, ko viņi
noteikti pama
na, ir bankas
īpašais dizaina
stils — tas redzams, jau kāpjot pār
slieksni. ABLV Bank Administratīvās
pārvaldes vadītājs Armands Rozen
bahs saka, ka ar savu īpašo pieeju
detaļām banka izceļas pat tādā
Eiropas mēroga finanšu centrā kā
Luksemburga. Un ne tikai tur vien.

jo viņiem rezultāts patīk — sajūta esot
tāda, it kā būtu nonācis Latvijā.
Var teikt, ka uz Minskas biroju fona
ABLV pārstāvniecība šajā ziņā pozi
tīvi izceļas?
Jā, mēs izceļamies. Bet nevis ar to, ka
pārstāvniecībai būtu milzīga izkārtne vai
kas tamlīdzīgs. Izceļamies ar sajūtām
un vērtībām, ko spējam piedāvāt
klientiem. Vismaz tādas atsauksmes no
viņiem esam saņēmuši. Centāmies, lai
telpu dizains būtu mūsdienīgs, rakstu
rīgs Rīgai.

ABLV grupa Baltkrievijas galvas
pilsētā Minskā pārstāvēta jau ļoti
sen. Nesen šī pārstāvniecība tika
pārcelta uz jaunām telpām. Vai šis
process norisinājās atšķirīgi nekā
citās valstīs?
Process bija diezgan ilgs un nebija
viegls. Līdz šim lielākā problēma bija
tā, ka Minskā bija diezgan grūti atrast
mūsu kvalitātes kritērijiem atbilstošas
biroju telpas. Aina ir līdzīga tai, kāda bija
pie mums 90. gadu sākumā. Kur tad at
radās biroji? Rūpnīcu administratīvajās
ēkās, kaut kādos zinātniskajos institū
tos, viesnīcās. Pēdējā laikā Minskā šajā
ziņā situācija sāk uzlaboties, ir parādīju
šās pirmās biroju ēkas. Tādējādi mums
radās iespēja un mēs izvēlējāmies
pārstāvniecības biroju pārcelt uz biroju
ēku, kura atrodas pašā Minskas centrā.

Vai darbā pie pārstāvniecības
veidošanas Minskā negadījās kādi
pārbaudījumi, kas Latvijai nav
raksturīgi?
No Latvijas jau atšķiras gan Rietumi,
gan Austrumi. Ja runājam par Minsku,
tur cilvēkiem mazliet atšķiras izpratne
par biroju telpām. Pēc viņu izpratnes,
labs birojs ir tāds, kurā veikts klasisks
eiroremonts. Tāda diezgan klišejiska
pieeja, kas attiecas arī uz materiālu izvē
li. Es gan nešaubos, ka ar laiku tas mai
nīsies, jo Baltkrievija patlaban attīstās,
un gan jau eiroremonta laikmets pāries,
tāpat kā tas bija pie mums. Taču, veido
jot pārstāvniecību, bija grūtības ar darbu
veicējiem tieši šo klišeju dēļ. Problēmu
gan izdevās atrisināt samērā viegli, jo
vienai Latvijas būvfirmai bija pārstāv
niecība Minskā, un mēs vienojāmies ar
viņiem. Darbu vadītājs bija no Latvijas,
bet paši būvnieki — vietējie.

Tā kā mūsu banka bija tikko kā realizē
jusi nopietnu rebrendinga projektu, tā
ietvaros arī visas pārstāvniecības šobrīd
veidojam pēc bankas galvenās sejas
parauga. Lai mūsu klients, ieejot mūsu
pārstāvniecībā jebkurā valstī, justos
tāpat, kā ienākot bankas centrālajā
ēkā. Minskas pārstāvniecība šajā ziņā
bija pilotprojekts. Spriežot pēc klientu
atsauksmēm, darbs nav bijis veltīgs,

Materiālus varēja atrast uz vietas
vai arī nācās vest no Latvijas?
Vedām no Latvijas [smaida]. Liela daļa
bankas mēbeļu nav ražotas rūpnieciski,
bet gan pēc pasūtījuma — lai tās iekļau
tos vienotā stilā. Tādas mēbeles vedām
arī uz Minsku, izejot diezgan sarežģītas
muitas procedūras.
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Krietni jaunāks bankas projekts 		
ir meitasbankas atvēršana
Luksemburgā...
Tas jau ir ievērojami ambiciozāks pro
jekts. Un arī lielāka uzdrīkstēšanās, rau
goties no bankas viedokļa, jo Luksem
burga tomēr ir Eiropas līmeņa finanšu
centrs. Tur banku skaits sniedzas pāri
simtam. Arī tur centāmies bankas telpās
radīt tādu pašu gaisotni, kāda ir mūsu
bankā tepat Latvijā.
Kā Luksemburgas kopējā banku vidē
izskatās ABLV Bank Luxembourg?
Grūti salīdzināt, jo arī Luksemburgā
mēs nestrādājam ar klientiem, kas nāk
no ielas, tātad bankas operāciju zāle
mums tur nav vajadzīga. Mēs strādājam
ar konkrētiem klientiem, kuri vēlas kon
krētus pakalpojumus. Taču atsauksmes
ir labas. Rietumos cilvēki, kas strādā
bankās, nepievērš uzmanību daudzām
tādām detaļām, kam pievēršam uz
manību mēs, piemēram, nokrāsām un
mēbeļu izgatavošanai. Viņi iztiek ar kva
litatīvu sērijveida produkciju, savukārt
mēs cenšamies panākt savu gaisotni,
arī ar īpaši pasūtītu mēbeļu palīdzību,
ko vedām no Rīgas. Lūk, šī pieeja ir tā,
ar ko mēs Luksemburgā atšķiramies no
pārējiem. Daudzi tur to nesaprot: kā, tas
taču prasa vairāk laika un ir sarežģītāk!
Jā, ir sarežģītāk — kaut vai paklājs, kam
ir tāda nokrāsa, kas prasa mazliet rūpī
gāku kopšanu nekā parastam pelēkam
paklājam. Taču tas ir tā vērts, lai iegūtu
šo īpašo un neatkārtojamo sajūtu.

biroji

Tātad esat no tiem, kas atbalsta
saukli “Izvēlies Latvijas preci!”, ja
jau mēbeles pasūtāt Latvijā...
Mēs iztiekam bez skaļiem lozungiem,
taču bankas nostāja tiešām ir tāda, ka
vajag atbalstīt vietējos ražotājus. Ja
kaut ko pasūtām individuāli, viennozī
mīgi izvēlamies vietējos ražotājus vai
pakalpojumu sniedzējus. Tas ir tikai
normāli. Starp citu, tā pati Luksemburga
ļoti aizsargā vietējos darbiniekus, turklāt
dara to ļoti smalki. Ja gribi veikt tur kādu
darbu, ir jāsaņem atļauja no attiecīgās
Luksemburgas institūcijas. Piemēram,
mūsu mēbeļu montētājiem tika piepra
sītas izziņas, ka viņi tiešām ir mēbeļu ra
žotāji. Tātad viņiem nācās iet uz Latvijas
iestādēm un lūgt, lai viņiem tādu izziņu
izsniedz. Par ko mūsu iestāžu darbinieki,
protams, plati ieplēta acis — kam gan
vēl izziņa, ja jau jūs tās mēbeles tiešām
esat saražojuši? Taču Luksemburgai
vajag. Vēl bija jāsūta darbinieku sociālās
apdrošināšanas numuri, jāapliecina, ka
viņi ir nodokļu maksātāji Eiropas Savie
nības dalībvalstī. Un tikai pēc tam viņi
saņēma atļauju montēt mēbeles mūsu
īpašumā esošajā birojā. Vārdu sakot,
citu valstu strādniekiem tiek liktas mai
gas barjeras, ko gan, protams, var pār
varēt, taču vienlaikus tev liek manīt, ka
labāk būtu izmantot vietējo darbaspēku.
Celtniecības darbos mēs arī izmantojām
vietējos strādniekus.

Visas pārstāvniecības šobrīd veidojam pēc
bankas galvenās sejas parauga. Lai mūsu klients,
ieejot mūsu pārstāvniecībā jebkurā valstī, justos
tāpat, kā ienākot Rīgas centrālajā ēkā.

ielas apkaimē, kur plānots realizēt
diezgan ambiciozo jaunā darījumu
centra New Hanza City projektu. Kā
tas virzās uz priekšu?
Vēsturiski tas ir diezgan sens projekts,
pie kura darbs neapstājās pat krīzes
gados. Šobrīd projekta pirmais posms,
kurā iekļautas trīs biroja ēkas, ir ticis jau
diezgan tālu. Viena no šīm trim ēkām
būs jaunā mūsu bankas mītne. Šobrīd
projekta pirmajā posmā esam nonākuši
tehniskā projekta fināla fāzē, ko varēsim
sniegt pilsētas būvvaldei apstiprinā
šanai. Nākamais solis — celtniecības
konkursa izsludināšana, bet pēc tam jau
varēsim ķerties pie darbiem.
Kad banka cer pārcelties uz jauno
ēku?
Optimistiskais scenārijs paredz pārcelties
2015. gadā. Domāju, ka tas varētu arī
izdoties. Patlaban mitināmies divās ēkās,
un tajās mums jau sāk kļūt par šauru.

Pirms vairākiem gadiem ABLV Bank
sāka apgūt rajonu Rīgā, Sporta

Ar ko ABLV jaunā ēka atšķirsies 		
no citu banku galvenajiem birojiem,
kas parādījušies Rīgā pēdējā
desmitgadē?
Tā noteikti atšķirsies vizuāli. Turklāt
atšķirsies ne tikai pati ēka, bet viss
darījumu kvartāls. Tā vidū ir paredzēta
gājēju iela, apstādījumi un parks. Doma
ir radīt pievilcīgu vidi Rīgas iedzīvotājiem
un viesiem, kurā organiski iekļautos
banka.

ABLV biroji
Rīgā un Minskā

Tālākajās apbūves kārtās paredzētas
tikai biroju ēkas vai arī kas cits?
Dažādi. Te ir gan objekti ar dzīvojamo

funkciju, gan ar publisko, ko pašvaldība
pagaidām vēl nav definējusi — vai tur
vajadzētu bērnudārzu vai varbūt poliklī
niku. Tas nav tuvākās nākotnes jautā
jums, taču zemes gabali šiem objektiem
jau ir rezervēti.
Ēku augstuma ziņā nemēģināsiet
mēroties spēkiem ar netālajām
Skanstes virsotnēm?
Nē, uz debesskrāpjiem nemērķējam,
viss būs samērīgi. Visticamāk, tās būs
padsmit stāvus augstas ēkas.
Vai potenciālie telpu īrētāji jau sāk
stāties rindā?
Es teiktu, ka interese par birojiem ir
diezgan liela, taču pagaidām mēs uz
to visu raugāmies diezgan piesardzīgi.
Projektu apstiprināšana visās instan
cēs ir ilgs un grūts process, tādēļ mēs
nevaram dot kādam solījumus par to, ka
ēkas būs gatavas tajā un tajā gadā, tajā
un tajā mēnesī. Protams, mēs darīsim
visu, kas mūsu spēkos, taču ne viss ir
atkarīgs no mums.
Ja atceramies, savulaik, kad šo rajo
nu vispār sāka apgūt, atradās cilvēki,
kas protestēja pret pilsētas zaļās
zonas postīšanu...
Kāda zaļā zona?! Pirms tam taču te bija
rajons, kurā mitinājās bezpajumtnieki
un klaiņojoši dzīvnieki. Zaļā zona tā bija
tikai no tā viedokļa, ka tur auga nātres.
Bijušās preču stacijas vietā bija izveido
jušās daudzas mazas firmiņas, kas visus
savus atkritumus vienkārši gāza zemē.
Kad mēs tur sākām kaut ko darīt, mums

nācās novākt visu šo atkritumu slāni —
un arī tad uzreiz varēja redzēt, kā ainava
mainās uz labo pusi.
Nekādas vēsturiskās ēkas New
Hanza City teritorijā nav palikušas?
Viena ēka ir. Mūsu pienākums un vēlme
ir to saglabāt, taču par izmantošanu īsti
skaidrībā vēl neesam tikuši, kaut gan
dažādas vīzijas mums ir — tā varētu
būt izstāžu zāle, galerija... Katrā ziņā tā
noteikti paliks publiski pieejama.
Vēsturisko ēku atjaunošanā ABLV
ir vērā ņemama pieredze — restau
rējāt arī jūgendstila namus klusajā
centrā...
Jā, tikko pabeidzām kapitālu rekonstruk
ciju ēkai, kurā drīz atradīsies mūsu kre
dītu centrs. Celtniecības darbi, neskaitot
projekta izstrādi, ilga trīs gadus. Visas
komunikācijas nācās ierīkot no jauna,
toties izdevās saglabāt daudz no vēs
turiskajām lietām, piemēram, kāpnes.
Divu stāvu klientu apkalpošanas centra
izveidošana ar bankas jauno identitāti
būs nākamais mūsu pārvaldes lielais
projekts.
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Ar rūpēm par klientiem

Rūpes par
klientiem ir
daļa no ABLV
kultūras un
filozofijas, stāsta
ABLV Bank
Mārketinga
nodaļas zīmola
menedžere Anna Celma. Pakal
pojumu kvalitāte, apkalpošanas
līmenis un uzmanība pret detaļām
veido klientu gandarījumu, bet
gandarīts klients ir lojāls klients.
Oskars Vailds reiz ir teicis: “Esmu
pieticīgs — man pilnīgi pietiek ar vis
labāko.” Domāju, ka zem šī atzinuma
varētu parakstīties arī lielākā daļa mūsu
bankas klientu. Un tieši tāpēc mēs tik
daudz uzmanības veltām detaļām. Mūsu
attieksme pret mārketinga materiāliem,
bankas produktiem, apkalpošanas stilu,
biroja iekārtojumu atklāj mūsu klientiem
tās vērtības, kuras mēs godājam, un
to, kādu uzmanību mēs veltām viņiem.
Esam pārliecināti, ka lielākajai daļai cilvē

ku ir patīkami veidot attiecības ar tiem,
kuri rūpējas par savu produktu un savas
teritorijas funkcionalitāti un komfortu.
Principu — viss klientu ērtībām —
ievēro visas mūsu bankas un ABLV
grupas uzņēmumu nodaļas: privātbaņ
ķieri — uzmanīgi apkalpojot klientus,
mārketings — radot pārdomātus un
konsekventus reklāmas, reprezentācijas
materiālus, kā arī detalizēti izstrādājot
pasākumu koncepcijas; sekretariāts —
laipni sagaidot katru klientu, nodrošinot
viņiem komfortu un ērtības pārrunu laikā;
IT un produktu izstrādes darbinieki —
rūpīgi pārdomājot internetbankas sistē
mas un darījumu īstenošanas procesus...
Lai ar ko nodarbotos attiecīgā nodaļa,
mēs vienmēr pārdomājam risinājumus
līdz smalkākajām niansēm, allaž cen
šoties panākt wow efektu — lai klients
sajustu, cik lielu vērību veltām detaļām.
Pērn mūsu uzmanības centrā bija
pārrunu zona — mēs tajā radījām ele
gantu, vienlaikus siltu un komfortablu

Esam pārliecināti, ka lielākajai
daļai cilvēku ir patīkami veidot
attiecības ar tiem, kuri rūpējas par
savu produktu un savas teritorijas
funkcionalitāti un komfortu.
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gaisotni, ko mūsu klienti uzreiz novēr
tēja. Neslēpsim, ka meistaru darbs,
dabiskā koka mēbeles un dizaineru
radītie interjera priekšmeti nav lēts
prieks, taču ar rezultātu apmierināti
visi — tas atstāj respektablu iespaidu,
un mēbeles ir ļoti ērtas.
Gatavojot dāvanas mūsu klientiem,
vienmēr izvēlamies viskvalitatīvāko un
ekskluzīvāko — strādājam ar labākajiem
ražotājiem, kuri rada produktus īpaši
mums. Ar mums sadarbojas tādi zīmoli
kā Moleskine, Giorgio Fedon, Faber
Castell, kā arī Latvijas dizaineri un ne
lielas saldumu ražotnes. Radot dāvanu,
mēs pārdomājam katru detaļu — gan
iepakojumu, gan klāt pielikto kartīti, len
tīti, gatavojam daudzus paraugus − līdz
iegūstam vēlamo rezultātu.
Daži uzskata, ka, veltot tik daudz
uzmanības detaļām, mēs lieki tērējam
dārgo laiku, taču mēs skaidri zinām, ka
mūsu klienti to pamana un par to mūs
arī vērtē.

Konsultācijas

Konsultācijas

Ceļā uz iekšzonas
risinājumiem
Pagājušā
gada nogalē
Luksemburgā
licenci ieguva
meitasbanka
ABLV Bank
Luxembourg.
Bet no
šī gada Latvijā stājies spēkā
holdinga režīms. Par klientiem
pieejamām jaunajām iespējām
un biznesa risinājumiem stāsta
ABLV Corporate Services Aktīvu
strukturēšanas nodaļas vadītājs
Vladislavs Hveckovičs.

Labas izmaiņas Latvijas
likumdošanā
Galvenās izmaiņas Latvijas likumos,
kas stājušās spēkā 2013. gada sākumā,
ir saistītas ar tā dēvētā holdinga režīma
ieviešanu. Divi galvenie aspekti, kas var
ieinteresēt mūsu klientus, ir dividenžu
ieguve no ārvalstu uzņēmumiem ar Lat
vijas holdinga starpniecību un kapitāla
pieauguma aplikšana ar nodokli.
Pirmajā gadījumā, ja Latvijas kompānija
saņem dividendes, tā Latvijā nemaksā
nekādus nodokļus — tiek uzskatīts, ka
nodokļus jau samaksājis meitasuzņē
mums. Tas tiek attiecināts uz visām
meitaskompānijām, bez prasības pēc
minimālā procenta vai termiņa to īpa
šumtiesībās. Šī priekšrocība ir spēkā arī
visās valstīs, kas nav iekļautas Latvijas
melnajā sarakstā.
Otrs svarīgs aspekts Latvijā reģistrē
tajiem holdingiem ir nodokļa atcelšana
kapitāla pieaugumam. Tagad, ja meitas
kompāniju akciju cena pieaug, to pārdo
šanas gadījumā nodoklis nav jāmaksā.

Ātri un ērti risinājumi
Lai gan žurnālisti allaž salīdzina Latvijas
un Kipras kompānijas, Latvija patlaban
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konkurē drīzāk nevis ar Kipru, bet presti
žākām — Nīderlandes, Luksemburgas,
Austrijas un Lielbritānijas — jurisdikci
jām. Latvijas piedāvājums pēc kvalitā
tes un būtības ir praktiski analoģisks,
toties krietni lētāks apkalpošanā.
Turpinot salīdzinājumu ar Kipru, uz
svēršu, ka vēl pirms desmit gadiem šī
jurisdikcija piedāvāja iespēju reģistrēt
ārzonas kompānijas, proti, tur reģistrē
tās kompānijas neatkarīgi no darbības
veida vispār nemaksāja ienākuma
nodokli. Pēc iestāšanās ES šis režīms
tika atcelts. Bet šīs ārzonas pagātnes
dēļ Kiprā aizvien ir diezgan vāji attīstīti
grāmatvedības uzskaites un audita
pakalpojumi. Daži klienti Kiprā nespēj
iziet auditu trīs, četrus gadus, jo vietējie
ierēdņi nav pieraduši pie normālas
dokumentu apstrādes.
Latvijā ar šādiem sarežģījumiem nekad
neesam saskārušies. Atskaišu kvalitāte
un labā izpratne par dokumentu apstrādi,
tostarp no nodokļu iestāžu puses, — tie
ir neapšaubāmi ieguvumi klientiem, kuri
šeit veido nopietnu holdingu. Turklāt
nodokļu atskaites Latvijā jau sen tiek
kārtotas attālināti, un grāmatvedim nav
personiski jādodas uz nodokļu iestādēm.

Krievu valodas faktors
Reģistrācijas procesa vienkāršības ziņā
mēs pārliecinoši konkurējam ar Kipru:
šeit jaunatvērtu kompāniju reģistrē
ātri un attālināti — klientam tālab nav
personiski jāierodas Latvijā. Visus doku
mentus uzņēmumu reģistram iesniedz
ABLV Corporate Services darbinieki.
Holdinga reģistrācija parasti prasa tikai
aptuveni divas nedēļas laika, turklāt —
ņemot vērā nepieciešamību sagatavot
dibinātājkompānijas statūtus.
Piebildīšu, ka viena no galvenajām
priekšrocībām Latvijā ir tā, ka šeit
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iespējams krievu valodā sarunāties par
profesionālām tēmām ne vien ar savu
personisko menedžeri, bet gandrīz ar
visiem speciālistiem — auditoriem, juris
tiem, grāmatvežiem. Tas ir galvenais ie
mesls labam Latvijas holdingu attīstības
potenciālam. Jo izmaiņas likumdošanas
normās ir tikai daļa no attīstībai nepiecie
šamajiem priekšnosacījumiem — sva
rīgs arī servisa līmenis un tā kvalitāte.

Tomēr mēs necenšamies katram
klientam piedāvāt Latvijas kompāniju.
Mūsu speciālisti detalizēti orientējas
ikviena klienta biznesa niansēs un
prasībās un atklāti izskaidros visu
jurisdikciju plusus un mīnusus.
Ja klientam būs vairāk piemērots
Nīderlandes holdings vai Šveices
kompānija, mēs labprāt palīdzēsim to
pareizi un ātri izveidot.

Aizsargāti aktīvi un zemi nodokļi

Ja runājam par mūsu klienta portretu,
tad viņam visbiežāk pieder ražošanas
bizness kādā no NVS valstīm un parasti
vēl vairāki paralēli biznesa veidi, kas
saistīti ar citu ražotāju līdzīgas pro
dukcijas tirdzniecību. Klients parasti
specializējas vienā nozarē, bet nereti
investē arī citos projektos, piemēram,
nekustamā īpašuma jomā.

Ne visi klienti zina, kālab holdinga
radīšana var būt noderīga. Ja klientam
viņa mītnes zemē pieder rūpniecisks
bizness, pirmā priekšrocība holdin
gam Latvijā ir aktīvu aizsardzība valstī,
kurā viņš dzīvo. Ja pastāv risks, ka šai
valstī var izveidoties nestabila situācija,
reģistrējot biznesa īpašnieka kompāniju
ārpus valsts, investīciju aizsardzībai
var izmantot starptautiskos mehānis
mus. Latvija ir noslēgusi vienošanos
par investīciju aizsardzību ar daudzām
valstīm, un gadījumā, ja šajās valstīs
kas notiek ar biznesu, pastāv iespēja
vērsties Starptautiskajā tiesā.
Otra holdinga priekšrocība ir nodokļi.
Latvijas holdinga izmantošana ne
palielina nodokļu nastu biznesam —
gluži pretēji, ļauj šo nastu samazināt.
Nodokļu likumi, kas to regulē, izriet no
Nīderlandes nodokļu režīma, bet Latvijā
likumdošanas akti ir daudz vienkāršāki
un saprotamāki — tie neprasa ar katru
mazāko jautājumu vērsties pie nodokļu
konsultantiem.

Klienta portrets
No mūsu klientiem saņemto iesniegu
mu skaits jau tagad ļauj ar pārliecību
sacīt, ka Latvija kļūst par pieprasītu
jurisdikciju holdingu reģistrācijā. Uzņē
mumu centrālie biroji te tikuši reģistrēti
arī agrāk, bet tagad pieprasījumu skaits
ir būtiski pieaudzis. Domāju — ja valsts
pieņēmusi lēmumu šo servisu attīstīt,
tā arī turpinās aizvien uzlabot likumdo
šanu. Latvijai ir iespēja radīt stratēģiski
izdevīgu industriju — administratīvo
pakalpojumu industriju. Savulaik šo ie
spēju ieraudzīja Nīderlandē un Luksem
burgā, bet tagad šādas perspektīvas
saskata arī Latvijā.
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Latvijas kompāniju var izmantot ne
tikai kā holdingu — pastāv iespēja to
izmantot arī kā tirdzniecības kompāniju.
Ģeogrāfiski Latvija atrodas ļoti ērtā
vietā sadarbībai ar NVS valstīm. Un
ja klients nodarbojas ar eksportu vai
importu NVS valstīs, viņam Latvijā ir
ērti atvērt tirdzniecības kompāniju, ku
rai būs tieši kontakti ar piegādātājiem
Eiropā un Āzijā.
Latvija ir ļoti piemērota tirdzniecības
organizēšanai, jo ir visu nozīmīgāko Ei
ropas direktīvu dalībniece: PVN — tāds
pats kā Eiropā, direktīvas par dividen
žu, procentu un autoratlīdzību izmak
su — arī visā Eiropā pieņemtās. Un ja
dažās jurisdikcijās kompānijai jāpatērē
ne mazums pūļu, lai iegūtu PVN numu
ru vai EORI numuru, Latvijā reģistrāci
jas process ir gandrīz automatizēts.
Nozīmīgs arguments par labu tirdznie
cības kompānijas radīšanai Latvijā ir arī
fakts, ka Latvijā atrodas ABLV Bank,
kurai ir milzīga pieredze darbā ar tirdz
niecības kompānijām. Banka vienmēr
gatava nodrošināt tirdzniecības finan
sēšanu, kā arī dokumentu akreditīvus
un bankas garantijas. Dažkārt klientiem
svarīgi īstenot arī kravu fizisku tranzītu
cauri Latvijai — un Latvijas infrastruk
tūra šim mērķim ir pietiekami labi
attīstīta.

Mūsu speciālisti detalizēti orientējas
katra klienta biznesa niansēs un
prasībās un atklāti izskaidros visu
jurisdikciju plusus un mīnusus.

Uzturēšanās atļauja Latvijā
Un visbeidzot — ieguldot 145 tūksto
šus eiro Latvijā reģistrētas kompānijas
pamatkapitālā, firmas īpašnieks (kopā
ar ģimeni) var iegūt uzturēšanās atļauju
Latvijā uz pieciem gadiem, ar iespēju
brīvi pārvietoties pa Šengenas līguma
valstīm. Uzsvēršu, ka uzturēšanās
atļaujai Latvijā piemīt priekšrocība, jo tā
neizvirza nosacījumu uzturēties Latvijas
teritorijā ne mazāk par sešiem mēne
šiem gadā, kas ir obligāts daudzās citās
valstīs.

Kāpēc mūs saista Luksemburga?
Līdz ar ABLV Bank Luxembourg nodibi
nāšanu klientiem pavērušās daudz jaunu
iespēju. Pateicoties attīstītajai likumdo
šanai, Luksemburga ir viena no pasau
les trim līdervalstīm pēc tajā dibināto
holdinga kompāniju skaita. Kāpēc? Jo
tā jau daudzus gadus ir daļa no valsts
stratēģijas. Valsts pastāvīgi izstrādā
jaunievedumus likumos, tā radījusi īpašu
regulāciju riska aktīvu pārvaldībai, alter
natīvu investīciju īstenošanai, ģimeņu
investīciju fondu izveidei — ar nodokļu
priekšrocībām, aizsardzību un licencēša
nu. Šai ziņā Luksemburga tālu apsteigu
si citas valstis.

kumi gaidāmi, kur klients un viņa ģime
nes locekļi plāno dzīvot — visus aspek
tus, kas var nopietni ietekmēt klienta un
viņa ģimenes locekļu maksāto nodokļu
summu. Cenšamies arī izvēlēties tādus
risinājumus, kas stabili darbotos ne tikai
pusgadu, bet gan vismaz 5—10 gadus.
Mēs klientiem palīdzam izlemt, kādu
jurisdikciju labāk izmantot holdingam,
kādu — tā finansēšanai; vai ir jēga radīt
intelektuālu īpašumu, vai labāk izman
tot trastus vai investīciju fondus. Mūsu
speciālisti arī sniedz konsultācijas pastā
vīgās dzīvesvietas maiņas jautājumos.
Daudzi no mūsu klientiem jau ieguvuši
uzturēšanās atļaujas Latvijā, un tagad
viņiem ir iespēja braukt uz Latviju un
dzīvot šeit. Investoriem ir priekšrocības
arī citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā,
Luksemburgā. Daži klienti ir ieinteresēti
iegūt otru pilsonību, un ir valstis, kuras,
ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi, piedā
vā investoriem savas valsts pilsonību.

Kompleksa pieeja
Mūsu klientu vidū aizvien aug piepra
sījums pēc vienotas pieejas biznesa
jautājumu risināšanā un ģimenes plānu
īstenošanā. Tāpēc patlaban mēs visus
klientu jautājumus izskatām kompleksi:
analizējot, kur klientam ir bizness, kā
viņš vēlas to organizēt, kāda veida ienā
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Dzīve Latvijā Krievijas
iedzīvotāja acīm
Interese par
Latviju kā vietu,
kur dzīvot un
attīstīt biznesu,
aug no dienas
dienā — klienti
vēro, ievāc
informāciju,
izvērtē plusus un mīnusus, uzdod
jautājumus... Par savu personisko
dzīves un darba pieredzi Latvijā
stāsta mūsu ilggadējais klients —
investīciju fonda Dekarta Capital
direktoru padomes priekšsēdētājs
un vadošais partneris Deniss Kims.
Kā sākās jūsu sadarbība ar
ABLV Bank? Kādus bankas pakalpo
jumus jūs izmantojat?
Sadarbība sākās jau 2006. gadā, kad
iepazinos ar privātbaņķieri Sergeju Dei
nekinu, kurš man visus šos gadus pa
līdzējis risināt visus ar banku saistītos
jautājumus. Tolaik strādāju par finanšu
direktoru lielā Maskavas uzņēmumā un
pastāvīgi uzturēju kontaktu ar banku.
Tāpēc, kad mēs 2008. gadā Krievijā
nodibinājām investīciju fondu Dekarta
Capital, visus mūsu ārvalstu kompāniju
rēķinus atvērām ABLV Bank. Patlaban
fondam ir divi projekti Ukrainā, vairāki
Krievijā un bizness nekustamā īpašuma
jomā Latvijā.
Pašlaik mēs galvenokārt izmantojam
jūsu bankas piedāvātos kredītrisināju
mus. Daži darījumi jau noslēgušies, bet
daži vēl tiek īstenoti.
Kā jūs raksturotu Latvijas uzņēmēj
darbības vidi? Vai vadīt biznesu no
Latvijas ir ērti?
Varu sacīt tikai to labāko. Pirmkārt, šeit
ir saprotama un prognozējama juridis
kā vide, ko papildina atbilstošs valsts
ierēdņu darbs.

Otrkārt, Latvijā valda lieliska biznesa
kultūra: ja vajag pieņemt lēmumu vai
vienoties ar darījumu partneriem, pie
tiek ar 30 minūšu ilgu tikšanos. Krievijā
tas var prasīt krietni vairāk laika.
Latvijas būtiska priekšrocība, salīdzinot
ar Krieviju, ir arī lieliskais banku serviss.
Krievijā bankas darbā ar klientiem neuz
rāda tādu efektivitāti un elastīgumu.
Pieminēšu arī to, ka Latvijā kvalificēti
darbinieki par saviem pakalpojumiem
saņem adekvātu samaksu, kas ir
visnotaļ konkurētspējīga, salīdzinot ar
pieminēto Maskavu vai Ukrainu. Tāpēc
Dekarta Capital back office nodaļas
esmu pārcēlis strādāt uz Rīgu — tas
ir izdevīgi un nācis tikai par labu darba
kvalitātei.
Vai jums ir nācies atvērt kompānijas
Latvijā? Kā vērtējat šī procesa ope
rativitāti un vienkāršību?
Latvijā esmu atvēris vismaz desmit
uzņēmumus. Patīkami, ka šeit tādi
jautājumi neaizņem daudz laika. Viss
notiek salīdzinoši vienkārši, saprotami
un ātri.
Pastāstiet par savu dzīves pieredzi
Latvijā un to, kā ieguvāt uzturēša
nās atļauju.
Uzturēšanās atļauju Latvijā es ieguvu
pagājušā gada decembrī, tātad salīdzi
noši nesen. Pamatojums? Ieguvu to kā
Latvijā nodibināta uzņēmuma vadītājs.
Mani iepriecināja Latvijas Pilsonības un
imigrācijas lietu pārvaldes darbs. Iera
dāmies tajā pēc iepriekšēja pieraksta
un 15 minūšu laikā nokārtojām visas
nepieciešamās formalitātes.
To pašu varu sacīt par Ceļu satiksmes
drošības direkciju. Ja jums vajag
piereģistrēt automobili Krievijā, tas

parasti prasa veselu dienu. Te mēs visu
paveicām 15 minūšu laikā. Turklāt visu
valsts iestāžu darbinieki lieliski pārval
da krievu valodu.
Kā jūs domājat, kāpēc Krievijas un
NVS valstu iedzīvotāji izlemj braukt
uz Latviju un radīt biznesu šeit?
Tam ir vairāki iemesli. Krievijā un
Ukrainā patlaban vērojams gana liels
biznesa elites emigrācijas vilnis, kas,
pēc manām domām, vēl pieaugs. Īpaši
divos tuvākajos gados. Tas ir saistīts
gan ar politiskajiem, gan ekonomiska
jiem procesiem. Bet vairāk tomēr ar
politiskajiem.
Kas atvedīs šos cilvēkus uz Latviju?
Bez šaubām, piedāvātās uzturēšanās
atļaujas un krieviski runājošie iedzīvotā
ji, kuri palīdz vieglāk iejusties. Jāpiemin
arī vietējā kultūra, kas rada drošības un
komforta sajūtu, kā arī augstā dzīves
kvalitāte Latvijā.
Uzņēmējiem no NVS, kuri atbrauc uz
Latviju, ir vajadzīgi partneri, uz kuriem,
iejūtoties jaunajā dzīvesvietā, var paļau
ties. Viņiem vajadzīga arī uzticama un
draudzīga banka un juristu pakalpojumi.
Domāju, jūsu banka jau tagad spēj
nodrošināt šādu servisu.

Private banking

Private banking

Mēs vienmēr visupirms apkalpojam
privātpersonas — arī apkalpojot
biznesu. Tas nozīmē — mēs
saprotam, ka aiz katra uzņēmuma
stāv reāli, dzīvi cilvēki.

Kādēļ klienti izvēlas Rīgu
Vēl pirms
gadiem desmit
privātbaņķiera
darbība būtībā
aprobežojās
ar līdzekļu
izvietošanu.
Tagad klienti
vēlas arī strukturēt biznesu,
pasargāt sevi no reideriem,
konsultēties par rezidenta statusu,
iegādāties nekustamo īpašumu,
iegūt uzturēšanās atļauju... Par
private banking būtību stāsta
ABLV Bank Korporatīvo un privāto
klientu apkalpošanas pārvaldes
vadītājs Aleksejs Savko.

Pirms un pēc krīzes
Banku lietas ir labā nozīmē garlaicīgas.
Bet tā tam arī jābūt. Kā mainījusies pri
vate banking joma pēdējo desmit gadu
laikā? Droši vien agrāk tā vairāk asociējās
ar tādām valstīm kā Šveice, ar vecās Ei
ropas buržuāzisko spozmi. Kaut pakalpo
juma būtība patiesībā bija gana vienkār
ša: Šveices bankas pieņēma labi situētu
cilvēku naudu un izvietoja to fondos vai
citos strukturētos finanšu instrumentos.
Ekonomika auga, klientu ienākumi arī,
baņķieri ieguva komisijas procentus. Tad
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sākās krīze, un vieglā dzīve beidzās. Ak
ciju tirgu un fondu pieaugums apstājās.
Peļņa ieslīdēja mīnusos.
Objektīvā realitāte apliecinājusi, ka banka
var bankrotēt jebkurā valstī — Vācijā,
Šveicē, Amerikā... Bet ikvienā no šīm
valstīm var atrast arī uzticamu banku.
Līdz ar to klienti kļuvuši piesardzīgāki gan
banku, gan to piedāvāto produktu izvēlē.

Sāka ar maksājumiem
Vai klienti kļuvuši prasīgāki? Noteikti.
Un ja agrāk šis prasīgums attiecās
vienīgi uz maksājumiem, to ātrumu, tad
tagad — jau uz visu pakalpojumu spek
tru. Kāpēc Latvija spējusi kļūt par tādu
klasteri nerezidentu no Austrumiem
apkalpošanā? Eiropā par pilnīgi normālu
tiek uzskatīta prakse, ka maksājumi
tiek kārtoti tikai trešajā, ceturtajā dienā,
un tā ir aktuāla vēl šodien. Latvijā viss
notiek dienas laikā. Operativitātes ziņā
mēs jau sen esam apsteiguši veco
Eiropu. Bet ja agrāk daudziem klientiem
bankas pakalpojumi nozīmēja vienīgi
bezskaidras naudas maksājumus, tad
tagad aug pieprasījums arī pēc fiduci
ārajiem darījumiem un konsultāciju
pakalpojumiem. Klienti aizvien biežāk
izskata iespējas iegūt uzturēšanās

atļaujas, lūdz rekomendācijas nodok
ļu un nekustamā īpašuma iegādes
jautājumos. Bet prestižās maksājumu
kartes — tas, varētu sacīt, dažkārt ir jau
papildu kompliments.

Velns ir detaļās
Tā tikai šķiet, ka private banking ir kas
vienkāršs: pieliki zeltītu plāksnīti pie
durvīm, nopirki dārgākas mēbeles, un
viss — ne tev desmitiem filiāļu, ne milzu
infrastruktūras... Bet tas ir kā ar jaunu
restorānu: skaists interjers un citi ārēji
atribūti vēl negarantē, ka tajā būs arī
laba virtuve. Ar ko mēs varam izcelties
uz vispārējā fona? Nekādu kardinālu
know-how te nav. Un arī nevar būt.
Velns vienmēr ir detaļās. Viss itin kā ir
banāli — apkalpošanas kultūra, profesio
nāla komanda, klienta vēlmju izpratne.
Bet dzīvē tas viss ne visur sastopams
vienuviet. Mēs cenšamies uzturēt
augstu līmeni it visā. Un nebūt ne katra
banka, kas piedāvā private banking pa
kalpojumus, var lepoties ar šādu līmeni.
Milzu loma ir cilvēciskajam faktoram.
Šai ziņā nav nekā jauna — elementāri
sīkumi spēj sarūgtināt. Un vajag, lai šādu
sīkumu nebūtu. Piemēram, privātbaņ
ķierim, runājot ar klientu, nevajag uzreiz

domāt par to, kā pārdot produktu. Jo viss
sākas ar cilvēcisku saskarsmi: kas ir šis
klients, ar ko nodarbojas, kādas ir viņa
vajadzības... Tikai pēc tam var domāt par
konkrētiem instrumentiem un produk
tiem. Mēs vienmēr visupirms apkal
pojam privātpersonas — arī apkalpojot
biznesu. Tas nozīmē — mēs saprotam,
ka aiz katra uzņēmuma stāv reāli, dzīvi
cilvēki. Mēs vispirms cenšamies nodibi
nāt attiecības nevis ar uzņēmumu, bet
gan tā īpašniekiem un vadītājiem. Tikai
tad mēs spējam dot padomus dažādos
korporatīvā biznesa jautājumos.
Banku pasaulē klienti nežēlojas par slik
tu servisu. Ja viņiem kas nepatīk, viņi
aiziet klusējot. Smalks bizness.

Bizness un personiskais
Privātbaņķieris ir galvenais cilvēks ban
kā, pirmais pēc klienta. Patlaban mums
ir 75 privātbaņķieri. Un bankā viss tiek
pakārtots viņiem: veiktas transakcijas,
gatavoti līgumi, izstrādāti individuāli
risinājumi, slēgti darījumi, veidotas
kartes galu galā! Un tas viss — nemai
nīgi labā kvalitātē un ļoti ātri. Klients jūt,
cik daudz patiesu rūpju ieguldīts viņa
apkalpošanā, un tādēļ starp viņu un
baņķieri nereti veidojas attiecības jau
privātā līmenī.
Vai baņķiera un klienta personiskās
attiecības netraucē biznesam? Tā ir ļoti
smalka robeža — uzturēt draudzīgu
kontaktu, nenonākot līdz familiaritātei.
Pieredzējuši baņķieri to nekad nepār
kāpj. Visi saprot: bizness ir bizness.

Mūsdienu reālijas
No vienas puses, private banking jomā
nekas principiāli nav mainījies, jo arī
cilvēku vajadzības principiāli nemainās.
No otras, ar laiku pieaug interese par
produktiem, kas agrāk nav bijuši tik
pieprasīti. Mūsu klienti, kā jau mēs visi,
pieaug. Kļūst nobriedušāki. Sāk domāt
par pensiju, mantojuma lietām, atpūtu.
Pirms desmit gadiem tā vēl nebija.
Tāpat kā nebija arī virknes ieguldījumu
produktu, kurus mēs, sekojot klientu
pieprasījumam, piedāvājam šodien:
ieguldījumu fondi, atvasinātie finanšu
instrumenti, mūsu korporatīvās obli
gācijas, izeja uz jebkādiem pasaules
tirdzniecības laukumiem. Tolaik klienti,
ar retiem izņēmumiem, bija bezrūpīgāki
un mazāk advancēti.
Agrāk klienti pie mums praktiski nevēr
sās ar jautājumiem biznesa pirkšanas
un pārdošanas lietās, bet šodien šādas
konsultācijas jau kļuvušas par standarta
pakalpojumu. Tāpēc patlaban mūsu
apkalpošanā iezīmējas trīs galvenie
virzieni: private un corporate banking,
investīcijas un konsultācijas. Un tie ir
savstarpēji saistīti: ja esam palīdzējuši
klientam iegādāties nekustamo īpašu
mu Latvijā, tam parasti seko uzturē
šanās atļaujas noformēšana, darījuma
finansēšana un eventuāli — arī biznesa
pārcelšana uz Latviju...
Biznesa pārcelšana ir populārs virziens:
daudzi klienti pārceļ uz Latviju t.s. back
offices, operacionālo darbību, reģistrē
holdinga kompānijas. Jo Maskava
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Vadošo
privātbaņķieru
komanda
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Daudzējādā ziņā mēs saviem klientiem
esam biznesa konsultanti, personīgie
padomdevēji finanšu un juridiskajos
jautājumos.

biznesam tomēr ir daudz dārgāka nekā
Rīga. Varbūt Latvijai nav īpaši paveicies
ar klimatu, bet biznesa vadības nosa
cījumu ziņā — paveicies pat ļoti. Šeit
likumdošanas normas ir vienkāršākas
un saprotamākas nekā tajos reģionos,
kur darbojas vairākums mūsu klientu.
Mums paveicies pat divkārt, jo, ne
raugoties uz to, ka daudziem mūsu
klientiem skaitāmies ārvalsts, mums ir
tāda pati mentalitāte kā viņiem. Mēs
saprotam viņu vajadzības un vienlai
kus zinām, kā pieņemts rīkoties citur
pasaulē. Mēs spējam atrast un ieteikt
klientam pieņemamākos un dažkārt arī
kompromisa risinājumus. Mēs apvieno
jam tādas lietas kā mentalitāte, likumdo
šana, tehnoloģijas, profesionālisms un
komanda. Šie aspekti atsevišķi sasto
pami daudzās bankās, bet pie mums
koncentrēti vienuviet, nemitīgi un ļoti
spraigi meklējot iespējas, kā vēl uzlabot
un optimizēt bankas darbu.

Krievijas bankā. Tomēr apkalpošanas
mentalitāte tur būs cita.

Par Baltijas servisu

Iemesli nav mainījušies — juridiskie, po
litiskie, ekonomiskie, biznesa aizsardzība
no reiderisma. Konsultācijas.

Tālāk noliksi, tuvāk paņemsi? Uzkrājumu
gadījumā šis teiciens ir patiess: dau
dziem mūsu klientiem no NVS valstīm ir
psiholoģiski komfortablāk glabāt savus
līdzekļus ārvalstīs. Tostarp arī no infor
mācijas aizsardzības un bankas noslēpu
ma viedokļa.
Turklāt private banking pie mums un
NVS valstīs dažkārt saistās ar pilnīgi
dažādām klientu vajadzībām. Droši
vien formāli var salīdzināt apkalpo
šanas kvalitāti, produktu līniju. Un
apkalpošanas kvalitāte var būt laba arī
46

Mums palīdz gan šeit vēsturiski pa
stāvošā darbinieku disciplinētība, gan
eiropeiskā likumdošana — ar to saistās
daudz plusu. Un ja vēl pirms gadiem
desmit par to, ka Latvija varētu kļūt
par finanšu centru, runāja galvenokārt
čukstus, tagad tas jau ir noticis fakts.

Pieprasījums: bija, ir, būs
No vienas puses, Krievijā aizvien runā
par jauniem likumdošanas aktiem, kas
liek šķēršļus brīvai naudas plūsmai uz
ārvalstīm. Bet tas ir līdzīgi kā ar Mas
kavas ielu sastrēgumiem. Ik gadu tiek
ziņots: viss, Maskavā nu ir tādi korķi, ka
nākamgad jau iestāsies pilnīgs satiksmes
sabrukums. Līdzīgi arī šai lietā. Man
šķiet, kopumā nekas nav mainījies: klien
tiem no bijušās savienības bija, ir un būs
nepieciešamība atvērt kontus ārvalstīs.

Kā strukturēt biznesu — tā ir vispiepra
sītākā tēma mūsu konsultāciju virzienā.
Lietai nav katrā ziņā jānonāk līdz trasta
reģistrācijai vai fiduciāram darījumam.
Varianti var būt dažādi. Ir klients, viņa
bizness, naudas plūsma. Kā labāk orga
nizēt naudas kustību? Kādas kompānijas
izvēlēties? Kādas jurisdikcijas no no
dokļu un juridisko aspektu viedokļa? To
visu sauc par biznesa un naudas plūsmu
strukturēšanu.

Daudzējādā ziņā mēs saviem klientiem
esam biznesa konsultanti, personīgie
padomdevēji finanšu un juridiskajos
jautājumos. Un visu šo servisu viņi sa
ņem pie mums, paralēli ikdienas finanšu
operācijām.

Kur guļ nauda
Kur investē līdzekļus patlaban?
Krīzes mācību guvuši, klienti daudz
piesardzīgāk iesaistās investīciju
projektos, tādēļ viņiem ir daudz brīvas
naudas, daudzi pārdevuši biznesu.
Lielas peļņas bez liela riska patlaban
pasaulē nav, un jautājums, kur ieguldīt,
ir aktuāls daudziem.
Un kur galu galā iegulda? Mūsu ins
trumenti ir ABLV obligācijas un fondi.
Tie ir konservatīvi finanšu instrumenti
ar augstu likviditāti, kas nes mērenu
procentu ienākumu. Turklāt klients, kura
investīciju portfelī tie ir, var automātiski
pretendēt uz vislabākajiem citu mūsu
produktu nosacījumiem, tostarp augstā
kiem kredītlimitiem.
Kopš pagājušā gada mēs piedāvājam
dārgmetālu — zelta, sudraba, platīna,
pallādija — kontus. Kaut gan, piemēram,
zeltā šodien daudzi iegulda galvenokārt
dažādības pēc vai lai celtu savu adre
nalīna līmeni. Jo šis aktīvs, neraugoties
uz mītiem par miera ostu, tomēr ir ļoti
spekulatīvs.

tas maksās 1700 dolāru par unci —
tieši tik būs jūsu kontā. Tieša piesaiste
dārgmetāla cenai.

Jauni klienti
Gada laikā pie mums atnāk daži tūkstoši
jauno klientu. Bet no bankas biznesa
apjomu viedokļa daudz svarīgāki ir kva
litatīvie rādītāji. Dažkārt divi jauni klienti
šai ziņā var būt līdzvērtīgi 20 citiem.
Gandrīz katrs jaunais klients pie mums
atnāk pēc kāda jau esoša klienta reko
mendācijas. Un tas nozīmē, ka mūsu
darbs tiek novērtēts. Tad pat nav svarīgi,
lai katrs klients pārceltu uz mūsu banku
visus savus aktīvus un uzkrājumus.
Pirmajā, iepazīšanās, posmā ar banku
klients visbiežāk atnāk ar kādu konkrētu
vajadzību. Tikai attiecības rada vērtības
un abām pusēm izdevīgu rezultātu.
Mēs neaprobežojamies tikai ar patla
ban esošo bankas pakalpojumu līnijas
piedāvājumu. Mēs ieklausāmies klientā
un radām produktus īpaši viņam. Jā, tā
droši vien nav gluži tā klasiskā bankas
darbība, ko aprakstīja mācību grāmatās
pirms gadiem divdesmit. Bet kopš tiem
laikiem vispār daudz ūdeņu aiztecējis...

Ja tomēr iegādāties, labāk caur
dārgmetālu kontu. Šodien unce zelta
maksā 1690 dolāru — pērciet. Ja rīt
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Pillar nozīmē
uzticamību
Pagājušā gada beigās ABLV koncernā
dzima jauns zīmols — Pillar. Tā tagad
sauc bankas meitaskompāniju Trans
form Partnership, kas nodarbojas
ar projektiem nekustamā īpašuma
jomā. Speciālisti apgalvo: sekmīga
rebrendinga pirmā pazīme ir, ka jau
no zīmolu pieņem un pozitīvi novērtē
uzņēmuma darbinieki. Piemēram,
ja viņi, dodoties pusdienās, nevēlas
noņemt savas uzņēmuma ID zīmes.
Pillar gadījumā rezultāts ir teicams —
vēl nav pagājuši ne trīs mēneši, bet
kompānijas kolektīvs jau ar lepnumu
sevi sauc par pilariešiem.
Nosaukums Transform savulaik radās
gana spontāni, jo kompānijas ideja bija
bankas pārņemto nekustamo īpašu
mu — mājas, dzīvokļus, zemi, nepabeig
tos objektus — atkal transformēt naudā.
Bet banka tik veiksmīgi startēja jaunajā
nišā, ka pieņēma lēmumu tajā nostipri
nāties pastāvīgi, radot jaunu zīmolu, kas
būtu saprotams arī ārvalstu klientiem.
”Mūsu koncernā gandrīz visi uzņēmu
mu nosaukumi ietver sevī abreviatūru
ABLV. Bankas logotipā uzskaitīti mūsu
biznesa galvenie virzieni — banking,
investments, advisory. Taču nekustamā

Pillar dzīvokļa
interjers

īpašuma attīstīšana nav ne viens, ne
otrs, ne trešais, tāpēc tika pieņemts
lēmums radīt neatkarīgu zīmolu, saistot
to ar ABLV grupu,” stāsta ABLV Bank
valdes loceklis Romans Surnačovs.
Pirms tam bankas darbinieki trim gru
pām — saviem Latvijas klientiem, ārval
stu klientiem un biznesa partneriem —
uzdeva vienu un to pašu jautājumu: kas
ir pats svarīgākais, sadarbojoties ar kādu
kompāniju nekustamā īpašuma jomā?
Un atbilde bija viena — uzticamība. Tika
izveidots noskaņojuma panelis (mood
board), attēlu videosērija, kas raksturoja
jēdzienu uzticamība — fotogrāfijas, kurās
redzams maizes klaips, ģimene atpūtā
pie jūras, Volvo markas automašīna. 		
Un to vidū — kolonna, kas balsta ēku.
Jo Pillar tulkojumā no angļu valodas
nozīmē — kolonna, stabs, balsts.
“Šo vārdu ir viegli izrunāt jebkurā valodā.
Tas ir ietilpīgs, ar viegli pārskatāmu burtu
daudzumu un diviem l vidū, kas paši līdzi
nās kolonnām. Un vēl papildus pastiepjot
burtu i, mēs ieguvām veselu kolonādi,
kas ļoti labi atspoguļo būtību, ko vēlē
jāmies akcentēt — uzticamību,” stāsta
ABLV Bank Mārketinga nodaļas vadītāja
Agnese Laganovska. “Un ļoti svarīgi,

nekustamais ĪpaŠums
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Kādas lielas būvkompānijas vadītāji
mūsu projektā iegādājās dzīvokļus
saviem bērniem, sakot, ka tādu kvalitāti
Rīgā šodien vairs neatrast.

ka mums izdevies šai logotipā organiski
integrēt arī mūsu interneta mājaslapas
pillar.lv jauno adresi.”
“Pēc zīmola nosaukuma maiņas ap
meklējumu skaits kompānijas mājaslapā
pieauga trīskārt. Bet ir arī subjektīvas
izjūtas. Iepriekš mēs īstenojām vēl
vērienīgāku — bankas zīmola maiņas
projektu, iesaistot tajā angļu rebrendinga
kompāniju,” atceras Agnese Laganovska.
“Un guvām lielisku pieredzi, kā soli pa
solim, ievērojot stingru reglamentu, iziet
visus etapus un rezultātā iegūt skaistu
un sabalansētu zīmolu. Angļi mums arī
iemācīja, ka vispirms zīmols jāpārdod
saviem darbiniekiem, lai viņi to iemīlētu
un lepotos ar to. Domāju, ka mums tas ir
izdevies.”
“Pie šī zīmola maiņas projekta mēs
strādājām gandrīz gadu. Kādam šis
laiks var šķist liels, bet ja reiz mēs pie
kaut kā ķeramies, tad radām vislabākās
kvalitātes produktu,” saka Romans
Surnačovs, atverot Pillar zīmola grāmatu.
Tās 90 lappusēs atrunātas visas zīmola
izmantošanas detaļas, sākot no logotipa
izvietošanas uz aploksnēm līdz māju un
dzīvokļu fotografēšanas noteikumiem.
Fotografēšanai nekustamā īpašuma
biznesa jomā ir ļoti svarīga loma. Klients
bieži sāk sarunu tieši tādēļ, ka viņam
iepaticies dzīvokļa vai mājas uzņēmums.
Pillar tēla fotogrāfiju kolekciju pēc visiem
zīmola grāmatā ietvertajiem likumiem
radījis pazīstamais meistars Gatis
Rozenfelds. Interesanti, ka daļa uzņēmu
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mu izdarīti naktī: dienā nav iespējams
iegūt spilgtu, kontrastainu ēnu — traucē
saules gaisma. Un vēl viens likums:
reklāmas foto drīkst būt redzami vienīgi
Pillar objekti.
“Mēs neizvirzām sev mērķi parādīt
objektu vislabākajā gaismā, pūst miglu
acīs. Rādām objektu tādu, kāds tas ir,”
turpina Romans Surnačovs. “Turklāt
mūsu mērķis ir panākt tādu stila vieno
tību un pārmantojamību, lai klients arī
pēc pieciem gadiem, ieraudzījis mūsu
uzņēmumu, varētu nekļūdīgi sacīt: tas ir
Pillar dzīvoklis. Tieši tā zemapziņā veido
jas stabilitātes, kvalitātes un uzticamības
sajūta — un tajā arī slēpjas zīmola kā
instrumenta jēga. Mūsu banka nav lēta,
bet mēs esam nopietni spēlētāji tirgū, un
mums ir tāda partnera reputācija, kurš
veido godīgas attiecības. Un ja jūs ar
mums strādājat, izpildot visus nosacīju
mus, arī mēs no savas puses izpildīsim
visus. Klienti, kuri vēlas sadarboties ar
struktūru, kas iekļaujas ABLV Bank, ir
gatavi maksāt par šo sajūtu.”
Vairākums no tiem, kuri iegādājas nekus
tamo īpašumu Pillar, jau ir bankas klienti.
Bet ir vērojama arī pretēja aina: klienti,
kuri paši atraduši Pillar un ar tā starp
niecību iegādājušies mājokli, pēc tam
lielāko daļu aktīvu pārved uz ABLV Bank.
Vēl viens arguments par labu zīmola
maiņai ir bankas iecere attīstīt jaunus
projektus nekustamā īpašuma jomā. Šis
bizness nesaistās ar ABLV Bank profilu,
un sākumā tika piedāvāts aprobežoties
tikai ar pārņemto objektu izpārdošanu.

Bet dažus no tiem nācās uzcelt līdz
galam — un drīz tapa skaidrs, ka Pillar to
spēj labāk nekā profesionāli būvētāji.
“Mēs nonācām pie tā, pievēršot tādu
pašu uzmanību detaļām, kas raksturīga
visam ABLV biznesam,” skaidro Pillar
izpilddirektore Ieva Valtere. “Būvnieki
palaikam pat dusmojas — mēs viņus
pārāk cītīgi kontrolējot. Bet mums radies
iespaids, ka daudzās jaunbūvēs, kuras
mēs tikām pārņēmuši, to būvkompā
niju vadība ne reizi nav parādījusies un
redzējusi tās no iekšienes. Taču mēs ar
Oļegu Fiļu un Ernestu Berni esam bijuši
tajās vairākkārt. Toties, kad kādas lielas
būvkompānijas vadītāji mūsu projektā
iegādājās dzīvokļus saviem bērniem,
sakot, ka tādu kvalitāti Rīgā šodien
vairs neatrast, tā mums bija vislabākā
rekomendācija. Mums ir svarīgi, ka arī
Latvijas iedzīvotāji ir gatavi maksāt par
kvalitāti,” rezumē Ieva Valtere.
2012. gads Pillar bijis veiksmīgs. Piemē
ram, projektā Mārtiņa Nams 2 Slokas ielā
no 50 dzīvokļiem decembrī bija atlikuši
vairs tikai deviņi. Jūrmalā no 34 piedā
vātajiem dzīvokļiem — četri. Dzīvokļus
Jūrmalā iegādājas gandrīz vienīgi ārvalstu
klienti — paši sev, lai dzīvotu tajos vasarā.
Rīgā līdz 40% pircēju ir Latvijas iedzīvo
tāji. Ārvalstnieki Rīgā dzīvokļus sākumā
izskata kā investīciju, kas viņiem nodroši
na uzturēšanās atļauju Latvijā. Jo vairāk
tamdēļ, ka Pillar savus objektus sadarbī
bā ar ABLV Corporate Services piedāvā
komplektā ar piedāvājumu palīdzēt
noformēt uzturēšanās atļauju Latvijā.

“Starp citu, ja ņemam vērā, ka depozītu
procents ir ļoti zems, bet dzīvokļu cenas
jaunajos projektos pieaug vismaz par 5%
gadā, tā ir laba investīcija,” precizē Ieva
Valtere. “Vairākumu ārvalstu klientu inte
resē tieši uzturēšanās atļaujas iegūšana.
Taču dzīvot šeit mēs netaisāmies, viņi
saka. Bet tad viņi atbrauc uz mūsu māju
Slokas ielā un... uz piedāvājumu palīdzēt
izīrēt dzīvokli atbild: nē, nē, es pats te
dzīvošu. Iepatīkas! Jo vairāk tamdēļ, ka
viņiem tikai jāizpako čemodāni — ār
valstu klienti, kā likums, pērk dzīvokļus
jau ar pilnu aprīkojumu — mēbelēm,
televizoru, ledusskapi. Nodarboties ar tā
visa iegādi pašiem viņiem nav ne laika,
ne vēlēšanās. Atliek vien nolikt virtuvē
savas krūzītes un dakšiņas.”
Taču tas nenozīmē, ka šie Krievijas
iedzīvotāji neskaita naudu. Ir tādi, kas
uzreiz noprasa: cik maksā uzturēšanās
atļauja? 142 350 eiro? Lūk, tad par šo
summu man arī kaut ko piemeklējiet!
Pillar darbinieki kā kuriozu atminas gadīju
mu, kad klients izkaulēja sev ievērojamu
atlaidi, bet pēdējā mirklī atskārta, ka tad
viņam pietrūks deviņu tūkstošu eiro līdz
summai, kas vajadzīga, lai noformētu
uzturēšanās atļauju.
Konkurence no citu valstu puses, kas
piedāvā analoģiskas programmas —
uzturēšanās atļauja apmaiņā pret inves
tīcijām —, banku nebiedē. Jo Latvijā ir
trīs neapstrīdamas priekšrocības: vecā
kās paaudzes nostalģija pēc Jūrmalas
un Rīgas, attālums, kas ļauj nokļūt te ar
vilcienu un pat ar mašīnu, un valoda.

Agnese Laganovska atceras, cik sa
triekts bijis kāds klients no Krievijas, at
skārzdams, ka, lai atlidotu no Maskavas
uz Rīgu un piedalītos ABLV organizētajā
golfa turnīrā Ozo klubā, viņam vajadzējis
divreiz mazāk laika, nekā lai caur satik
smes sastrēgumiem nokļūtu līdz savam
Piemaskavas golfa klubam. “Mana
biedra karte tur maksā 50 tūkstošus
dolāru, turklāt man izdodas turp nokļūt
trīs četras reizes gadā. Par šo naudu es
varu vai katru nedēļu braukt un spēlēt
pie jums,” viņš bija aprēķinājis.
Daudzi klienti, kurus sākumā interesējusi
vienīgi uzturēšanās atļauja, atbraukuši
iemīlas Latvijā. Un atved šurp arī savas
ģimenes. “Mēs par to priecājamies ne
tikai tādēļ, ka tas ir bankas interesēs,
bet arī valsts interesēs kopumā,” saka
Romans Surnačovs. “Jo tās ir ne tikai
investīcijas nekustamā īpašuma tirgū,
kas sācis atdzimt pēc ilgās stagnāci
jas. Šurp brauc gana turīgi cilvēki, pērk
mašīnas, iet uz restorāniem, veikaliem.
Bez šaubām, mums kā bankai tas arī ir
ļoti svarīgi, jo ABLV Bank tiecas veidot
ar saviem klientiem ilgstošas attiecības.
Mēs neuzplijamies, bet, iegādājoties
mājokli Latvijā un atvedot šurp savu
ģimeni, klients pats nodibina daudz spē
cīgāku emocionālo saikni ar banku. Mēs
cenšamies panākt, lai šis, bez iepriekšēja
nodoma piedzimušais bizness, kas šo
dien lieliski iesaistījies bankas un mūsu
klientu attiecību attīstībā, rezultātā nestu
labumu abām pusēm.”
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ABLV ziņas

Bankas
pakalpojumi
ABLV Bank Luxembourg, S.A.
iegūst bankas licenci
Luksemburgas Finanšu ministrija iz
sniegusi ABLV Bank Luxembourg, S.A.
licenci bankas darbības veikšanai. ABLV
Bank Luxembourg, S.A. ir patstāvīgs
uzņēmums, kura dibinātājs un vienīgais
dalībnieks ir ABLV Bank, AS. Luksem
burgas meitasbankas kapitālā ABLV
Bank, AS ir ieguldījusi 20 miljonus eiro.
ABLV Bank Luxembourg, S.A. valdē
strādās Ernests Bernis, Vadims Rein
felds, Leonīds Kiļs, Pols Muzels, Benuā
Vtervulge un Andris Riekstiņš. Bankas
vadības funkcijas ikdienā bankas valde ir
deleģējusi izpilddirektoram Benuā Vter
vulgem un izpilddirektora vietniekam
Andrim Riekstiņam, kurš uzņēmumu
vada kopš tā dibināšanas — izpētes un
sagatavošanās perioda. Meitasbanku
Luksemburgā ABLV Bank izveidoja, lai
attīstītu esošo klientu bāzi un stiprinātu
viņu lojalitāti, sniedzot plašāku ieguldī
jumu un ﬁduciāro pakalpojumu klāstu,
kā arī piesaistītu jaunus klientus. Mūsu
meitasbankas Luksemburgā interneta
mājaslapa ir www.ablv.lu.

ABLV Bank palielinājusi pašu
kapitālu par 15 miljoniem latu

Skats, kas paveras
no ABLV Bank
Luxembourg biroja
logiem
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Veiksmīgi noslēgta ABLV Bank, AS kār
tējā akciju emisija, kuras apjoms bija
10 600 akciju. Līdz emisijai bankas pašu
kapitālu veidoja 121 000 akciju, to skaitā
110 000 akciju ar balsstiesībām un
11 000 personāla akciju bez balsstiesī
bām. Vēl 2012. gada martā tika emitē
tas personāla akcijas, kas tika sadalītas
starp 21 bankas vadošo darbinieku,
lai tos motivētu un sasniegtu labākus
rezultātus. Pēc emisiju noslēguma
bankas kapitālu veido 120 600 akciju

ar balsstiesībām un 11 000 personāla
akciju. Lielāko akcionāru — Ernesta
Berņa, Nikas Bernes un Oļega Fiļa —
līdzdalības apmērs bankas kapitālā nav
mainījies.

ABLV Bank klienti nav cietuši no
MF Global UK bankrota
2012. gadā norisinājās bankrotējušās
kompānijas MF Global UK likvidācijas
process. MF Global UK bija viens no
mūsu bankas klientu vērtspapīru turē
tājiem un sadarbības partneris tirdznie
cībā ar vērtspapīriem. Rūpējoties par
mūsu klientu aktīvu drošību, ABLV Bank
pieņēma svarīgu lēmumu — uzņēmās
visu klientu-vērtspapīru turētāju risku un
iespējamos zaudējumus saistībā ar viņu
aktīviem MF Global UK, kā arī adminis
tratīvos izdevumus, kas saistīti ar naudas
un vērtspapīru atgūšanu no MF Global
UK. Banka par saviem līdzekļiem iegādā
jās vērtspapīrus 10,5 miljonu eiro vērtībā
un aizvietoja ar tiem klientu vērtspapīrus,
kas tika turēti MF Global UK.

Dārgmetālu konti — jaunas
ieguldījumu iespējas
2012. gadā ABLV Bank sāka piedāvāt
jaunu ieguldījumu produktu — dārg
metālu kontus (Unallocated Accounts),
kuros iegādātie dārgmetāli tiek uzskai
tīti bezskaidrā formā. ABLV dārgme
tālu konti ir monovalūtas — katram
metālam tiek atvērts atsevišķs konts.
ABLV piedāvā klientiem iespēju strādāt
ar četriem dārgmetāliem bezskaidrā
formā: zeltu, sudrabu, platīnu un pallā
diju. Dārgmetālu konti ir alternatīva vai
papildinājums tradicionālajiem ieguldī
jumu risinājumiem, kas ļauj klientiem
diversiﬁcēt savus ieguldījumu portfeļus,
tajos iekļaujot dārgmetālus.

Teicama maksājumu kvalitāte
Apstrādājot klientu iesniegtos maksā
jumu rīkojumus un veicot bezskaidras
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naudas pārvedumus, viens no būtiskā
kajiem parametriem ir to kvalitāte —
atbilstība korespondentu un maksā
jumu apstrādes sistēmu prasībām un
parametriem. ABLV Bank pilnveidotās
internetbankas sistēmas, darbinieku
profesionalitāte un pieredze nodrošina
visaugstāko maksājumu izpildes kvalitā
ti. Mūsu speciālisti, iespējams, ir izšķi
rošais faktors, lai labs kļūtu vēl labāks.
ABLV Bank ik gadu saņem balvas no
saviem partneriem — korespondentiem,
kas apkalpo mūsu klientu maksājumu
lielākās plūsmas. Tā J.P. Morgan banka
mums kārtējo reizi izteikusi pateicību
par elites līmeņa kvalitāti maksājumu
apstrādē, kas 99,99% no visiem klientu
maksājumiem ļauj apstrādāt automā
tiski. Savukārt Vācijas Commerzbank
AG uzskata mūsu banku par vienu no
saviem lielākajiem partneriem reģionā.
Arī no viņiem esam saņēmuši balvu
Excellent Quality, jo vairāk nekā 99%
visu klientu maksājumu apstrādājam
bez kavēšanās. Atzinīgi ABLV Bank
Maksājumu nodaļas darbu novērtēju
šas arī Raiffeisen Bank International un
Deutsche Bank.

ABLV meitasuzņēmumam jauns
nosaukums — Pillar
2012. gadā ABLV grupas virziens, kas
darbojas nekustamo īpašumu jomā, ie
guva jaunu zīmolu — Pillar. Uzņēmuma
pārraudzībā šobrīd atrodas vairāk nekā
1200 nekustamo īpašumu par aptuveni
60 miljonu latu (85,4 miljonu eiro) lielu
kopējo summu, kas ir viens no lielāka
jiem nekustamā īpašuma portfeļiem
Latvijā. Ņemot vērā klientu pieprasīju
mu pēc kvalitatīviem mājokļiem, liels
darbs ieguldīts, lai pabeigtu daudzdzī
vokļu namu jaunbūves. 2012. gadā tika
pabeigti trīs jauni projekti — dzīvokļu
projekts Pine Breeze Jūrmalā, dzīvokļu
projekts Mārtiņa nams 2 Rīgā un dzīvok
ļu projekts Rīgā, Liesmas ielā 4.

Investīcijas
ABLV Bank saņem Biržas gada
balvu 2012
2012. gada pavasarī ABLV Bank, AS
obligācijas tika iekļautas biržas
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NASDAQ OMX Riga parāda vērtspapīru
sarakstā. Gada laikā banka īstenojusi
sešas emisijas par nominālvērtību
20 miljoni eiro un 145 miljoni dolāru. Pēc
2012. gada rezultātiem mūsu bankai
tika piešķirta Biržas gada balva 2012 par
nozīmīgu ieguldījumu vērtspapīru tirgus
veidošanā Latvijā. Pēc Rīgas biržas
statistikas, ABLV Bank, AS 2012. gadā ir
nodrošinājusi 86,7% no parāda vērtspapī
ru saraksta tirdzniecības apgrozījuma Rī
gas tirgū, savukārt Baltijas (Rīga, Tallina,
Viļņa) mērogā mūsu vērtspapīri veidojuši
29,8% no kopējā tirdzniecības apgrozī
juma. “Mēs uzskatām, ka obligācijas ir
ieguldītājiem ērtāks investīciju instru
ments nekā ilgtermiņa depozīts. Tādēļ arī
turpmāk emitēsim obligācijas un piedā
vāsim tās biržā. Tādējādi ABLV Bank, AS
emitētie vērtspapīri kļūst pieejami ne tikai
mūsu klientiem, bet arī citiem ieguldītā
jiem,” norādījis ABLV Bank, AS ﬁnanšu
direktors (CFO) Māris Kannenieks.

Jauns korporatīvo obligāciju fonds
Krievijas rubļos
No 2012. gada janvāra ABLV Bank
klientiem tiek piedāvāta iespēja iegādā
ties korporatīvo obligāciju fonda ABLV
High Yield CIS Bond Fund ieguldījumu
apliecības Krievijas rubļos, ko pārval
da ABLV Asset Management, IPAS.
Fonda līdzekļi tiek investēti īstermiņa
un vidēja termiņa parādsaistībās, kuru
izpildi garantē NVS valstu korporācijas
un ﬁnanšu institūcijas. Minimālā iegul
dījumu summa fondā ir 30 000 rubļu.
Atvērto ieguldījumu fondu apliecības
ir aktīvi ar augstu likviditāti un ﬁnanšu
instrumenti, pret kuru ķīlu var opera
tīvi saņemt ﬁnansējumu līdz pat 60%
no fondu ieguldījumu apliecību tirgus
vērtības.

ABLV Bank obligāciju fondi —
ienesīgākie Latvijā
ABLV Bank atvērtie obligāciju ieguldī
jumu fondi uzrāda teicamus rezultātus.
To novērtējuši gan ieguldījumu analītiķi,
gan mediji. Aģentūra Morningstar —
viena no zināmākajām aģentūrām, kas
nodarbojas ar ieguldījumu pētniecību —
iekļāvusi mūsu ABLV Emerging Markets
USD Bond Fund savā pēc piecu gadu
ienesīguma vērtētajā fondu TOP 15.

Savukārt ABLV High Yield CIS USD
Bond Fund iekļauts ТOP 30, bet ABLV
Emerging Markets EUR Bond Fund —
TOP 100. Pētījumā izvērtēti vairāk nekā
740 ieguldījumu fondi, kas pieejami
Latvijā.

Tirdzniecības platforma
J-Trader ABLV
Ņemot vērā klientu augošo interesi par
iespējām veikt tirdzniecības operācijas
reālā laika režīmā nākotnes līgumu
biržās, tika atjaunota elektroniskā tirdz
niecības platforma J-Trader ABLV, kas
paredzēta pieredzējušiem investoriem,
kuri labi orientējas ﬁnanšu tirgos un
ir gatavi operatīvi pieņemt lēmumus,
patstāvīgi reaģējot uz izmaiņām tirgos.
J-Trader ABLV nodrošina vienkāršotu or
deru iesniegšanas procedūru ar klikšķi,
Bid/Ask cenas reālajā laikā, peļņas un
zaudējumu uzskaiti reālajā laikā, kā arī
tā attēlo tirgus dziļumu, cenu graﬁkus
un piedāvā matricu kalendāro spredu
uzlikšanai.

ABLV ieguldījumu fondu vērtība
pārsniegusi 50 miljonus eiro
2012. gads bijis īpaši veiksmīgs ABLV
Asset Management, IPAS pārvaldīta
jiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem.
2013. gada janvārī to aktīvu kopējā vēr
tība pārsniedza 50 miljonus eiro. Pašlaik
mēs saviem klientiem piedāvājam
sešus ieguldījumu fondus, no kuriem
četri ir obligāciju fondi un divi — akciju
fondi. Gada laikā mūsu ieguldījumu
fondu apjoms pieaudzis par 50% jeb
par vairāk nekā 17 miljoniem eiro. Tādu
pieaugumu cita starpā veicinājis arī
klientu skaita pieaugums, jo aizvien vai
rāk mūsu klientu vēlas diversificēt savus
investīciju portfeļus, iekļaujot tajos arī
ABLV ieguldījumu fondu daļas.

Jaunas iespējas finansējumam pret
ieguldījumu portfeļa ķīlu
Kopš 2012. gada aprīļa ABLV Bank
klienti var saņemt ﬁnansējumu ne
tikai pret portfelī esošo ﬁnanšu instrumentu un naudas līdzekļu ķīlu,
bet arī pret dārgmetālu kontu
atlikumiem. Finansējuma apmērs
ir līdz 70% no dārgmetālu kontā
esošo dārgmetālu tirgus vērtības.

ABLV Private Equity Fund 2010
finansē ienesīgus uzņēmumus
ABLV grupai piederošā komandīt
sabiedrība ABLV Private Equity Fund
2010 izpirkusi līdzšinējo investoru daļas
SIA Depo DIY (Latvijā lielākās būvma
teriālu, mājas un dārza preču veikalu
ķēdes Depo operators). Darījuma
rezultātā fondam pieder 25% SIA Depo
DIY kapitāla daļu. Fonds investējis arī
moderna medicīnas centra — klīnikas
Orto veidošanā, kas būs pirmā pilnīgi no
jauna uzbūvētā privātā medicīnas iestā
de kopš Latvijas Republikas atjaunoša
nas. Klīnika sāks pieņemt pacientus 2013.
gada pavasarī. Fonda kopējais ieguldī
juma apjoms klīnikā ir 810 tūkstoši latu,
kas veido 60% uzņēmuma daļu. Klientu
investīcijām ABLV Private Equity Fund
2010 tiks atvērts 2013. gada vasarā.

Konsultācijas
Piedāvājam Latvijas uzņēmumu
reģistrāciju
2012. gadā tika pieņemtas izmaiņas
nodokļu likumdošanā, kas vērstas uz
holdinga režīma — vietējām holdinga
kompānijām labvēlīgas nodokļu sistē
mas — ieviešanu Latvijā. Reaģējot uz
klientu intereses pieaugumu, bankas
meitaskompānija ABLV Corporate
Services sākusi sniegt pakalpojumus
Latvijas uzņēmumu reģistrācijas un
apkalpošanas jomā, piedāvājot arī
rekomendācijas biznesa vadībā Latvijā
un konsultācijas Latvijas Republikas
nodokļu un likumdošanas jautājumos.

šanās atļauju. 2012. gadā mēs arī esam
palīdzējuši klientiem iegūt uzturēšanās
atļaujas apmaiņā pret investīcijām Liel
britānijā, kā arī Sentkitsas un Nevisas
pilsonību.

Holdingu izveide Luksemburgā un
Nīderlandē
2012. gadā ABLV Corporate Services
sāka sniegt konsultācijas klientiem, kuri
ir ieinteresēti radīt holdingus prestižajās
Nīderlandes un Luksemburgas jurisdik
cijās. Mūsu speciālisti palīdzējuši klien
tiem radīt pārvaldes struktūras aktīvu
pārdošanai Krievijā un Kazahstānā un,
pamatojoties uz Nīderlandes liberālo
likumdošanu, izveidot intelektuālā īpašu
ma pārvaldes struktūras.

ABLV dalība starptautiskās
konferencēs
2012. gadā ABLV Bank, AS aktīvi pieda
lījās virknē starptautisku konferenču un
izstāžu NVS un Eiropas valstīs, tostarp:
Trans Russia 2012 (Maskava), Starptau
tiskie korporatīvie risinājumi (Doņecka),
INTAX FORUM (Kijeva), Maritime Days
in Odessa (Odesa), INTAX EXPO 2012
(Maskava), Fixed Income Conference:
Russia, CIS & CEE (Londona), Starptau
tiskās nodokļu plānošanas prakse. Ak
tuālie jautājumi (Maskava). Lielākoties
banka piedalījās kā pasākumu sponsors
un bankas pārstāvji auditorijai prezentēja
bankas produktus, tostarp fiduciārās
operācijas, tirdzniecības finansēšanu,
Latvijas tirdzniecības un holdinga kom
pāniju piedāvātās iespējas.

Uzturēšanās atļaujas Latvijā un
nodokļu rezidenta statusa maiņa
Kopš stājušies spēkā grozījumi Imigrā
cijas likumā, ABLV Corporate Services
speciālisti ir palīdzējuši iegūt uzturē
šanās atļauju Latvijā vairāk nekā 200
klientiem un viņu ģimenes locekļiem.
2012. gadā pieaugusi klientu interese
par uzturēšanās atļaujas noformēšanu,
pamatojoties uz investīcijām ABLV
subordinētajā kapitālā. Klienti arī pau
duši vēlmi iegūt plašāku informāciju
par priekšrocībām, ko sniedz nodokļu
rezidenta statusa iegūšana Latvijā, un
par iespējām iegūt pastāvīgās uzturē
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Mūsu sirds darbs

ABLV Charitable
Foundation
pērn bijis lielu
pārmaiņu gads:
tas ieguvis
jaunu vadītāju,
jaunas biroja
telpas, un drīz
plāksnīti pie tā durvīm rotās arī
jauns logo. Par paveikto un iecerēm
stāsta fonda valdes priekšsēdētāja
Zanda Zilgalve.

Tuvu ideālam
Mēs lepojamies, ka ABLV Charitable
Foundation ir viens no pirmajiem korpora
tīvajiem labdarības fondiem Latvijā, tam ir
liela pieredze, laba reputācija un piešķirts
sabiedriskā labuma statuss.
Par fonda līdzšinējo veiksmīgo darbību
jāpateicas tā iepriekšējam vadītājam
Marekam Indriksonam, kura vietā stājos
pagājušā gada augustā. Kopā ar labdarī
bas projektu vadītāju Ingu Skrastiņu esam
izvērtējušas līdzšinējās programmas un
izstrādājušas jaunas darbības stratēģijas.
Programmu pamatvirzienus apstiprina
un lēmumu pieņemšanā piedalās fonda
valde, kuras locekļi ir ABLV Bank valdes
loceklis Romans Surnačovs, kā arī fonda
dibinātāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs.
Kopā lemjot un iedvesmojoties, esam
pietuvojušies ideālam, kā mēs gribētu
darboties.

Jaunas telpas, jauns zīmols
Pērn fonds ieguva jaunas biroja telpas,
kuru iekārtojumā un novietojumā itin
viss — lielie logi, gaišās telpas, pirmais
stāvs — pauž, ka mūsu pamatvērtības ir
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atvērtība, caurspīdīgums, uzticēšanās un
izpratne. Te rīkojam pārrunas par fonda sa
darbību ar māksliniekiem un studentiem.
Arī bankas darbinieki vienmēr laipni gaidīti
pusdienu pauzēs mūsu birojā pie kafijas
tases palasīt mākslas žurnālus — mūsu
viesmīlīgajās telpās ir neliela bibliotēka,
kuru regulāri papildinām. Ar laiku ceram
šeit izveidot arī nelielu biroja galeriju.
Pašlaik fondam top arī jauns logo, ar kuru
vēlamies akcentēt, ka labdarības aktivitā
tes ir nošķirtas no bankas pamatdarbības.
Tāpēc tā līdzība ABLV Bank logo būs
pamanāma vienīgi krāsās, kas simbolizēs
arī fonda daudzveidīgo darbību.

Atbalsts laikmetīgajai mākslai
Pērn fonds savā grantu programmā
atbalstīja septiņas laikmetīgās mākslas iz
stādes: Katrīnas Neiburgas personālizstā
di, Voldemāra Johansona personālizstādi,
izstādi Dzejmūzikas erotika un akciju
Mīlestības pavārmāksla, ISSP skolas
fotoizstādi, 12. Starptautisko laikmetīgās
un videomākslas festivālu Ūdensgabali,
LMA diplomandu izstādi un Radio NABA
fotoizstādi 10x10.
Turpinot jau ilgstošu sadarbību, atbalstī
jām arī modes mākslinieka Aleksandra
Vasiļjeva kolekcijas izstādi Jūgendstila
mode Dekoratīvās mākslas un dizaina
muzejā.

Nākotnes muzeja labā
2005. gadā ABLV Bank un Latvijas
Kultūras ministrija noslēdza līgumu par
to, ka banka ieguldīs miljons latu topošā
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja
kolekcijas veidošanā, iepērkot starptautis

kas ekspertu komisijas izvēlētus darbus.
Tie būs skatāmi šoruden paredzētajā
ABLV Bank 20 gadu jubilejai veltītajā
izstādē.
Atbalsts topošajai kolekcijai ir viena no
mūsu darbības prioritātēm. Vēlamies
iniciēt un atstāt aiz sevis paliekošu inte
resi par laikmetīgo mākslu, tālab esam
iecerējuši virkni izglītības projektu visām
vecuma grupām.

Palīdzība bērniem
Vēlamies pateikt siltu paldies visiem
ziedotājiem, kuri 2012. gada Ziemas
svētku akcijā sociālajām programmām
Palīdzēsim dzirdēt! un Palīdzēsim izaugt!
saziedoja 46 459,25 latus. ABLV Chari
table Foundation sadarbībā ar ABLV Bank
ik saziedotajam latam pieliek klāt vēl
vienu, tādējādi tika iegūti 92 918,50 lati.
Programmā Palīdzēsim dzirdēt! pērn
uzdāvināti digitālie dzirdes aparāti 23 bēr
niem. Turpmāk lielu uzmanību veltīsim arī
darbam ar vājdzirdīgo bērnu ģimenēm,
75% ziedoto līdzekļu atvēlot dzirdes apa
rātu iegādei, bet 25% — citām atbalsta
aktivitātēm. Pērn šīs ģimenes pirmoreiz
uzaicinājām uz kopīgu Ziemassvētku pa
sākumu. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzir
des centra speciālistiem radīta mājaslapa
par bērnu dzirdi, kuru plānojam attīstīt
par interaktīvu forumu, kurā vājdzirdīgo
bērnu vecāki var rast savstarpēju atbalstu
un saņemt speciālistu atbildes uz saviem
jautājumiem.
Programmā Palīdzēsim izaugt! pērn de
vām iespēju atpūsties vasaras nometnēs
505 bērniem no trūcīgām ģimenēm.
Ja arī jūs vēlaties sniegt savu ieguldījumu fonda
īstenotajās labdarības aktivitātēs, aicinām jūs ziedot:
Nodibinājums ABLV Charitable Foundation
Reģ. nr. 40008108111
Konts: LV75AIZK0001130082670
Kods: AIZKLV22
Maksājuma mērķis: programmai 		
Palīdzēsim dzirdēt!

Pateicoties digitālajiem
dzirdes aparātiem, māsas
Jekaterina un Viktorija
ieguva muzikālo dzirdi.
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Mākslas
rēbusu
atbildes
meklējot
Latvijas
Laikmetīgās
mākslas centra
direktore
Solvita Krese

Mākslas mīkla ir tā, ka mēs nezinām,
kas tā ir, līdz tā vairs nav tas, kas
bija. Turklāt māksla ir definēta tikpat
daudz caur to, kas tā ir, kā caur to,
kas tā nav, caur to, ko tā dara vai var
darīt, kā arī caur to, ko tā nedara vai
nevar darīt, tā tiek definēta pat caur
to, ko tai neizdodas sasniegt.

Es gribu būt tur —
Dzērbene, 2009. gads,
Andris Eglītis, Purvīša
balvas 2013. gada
laureāts
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Ar šādu grūti saprotamu vārdu rēbusu
savu ievadtekstu Documenta 13 katalo
gā sāk tās kuratore Karolīna Hristova-Ba
kardžijeva (Carolyn Christov-Bakargiev).
Documenta nelielajā Vācijas pilsētiņā
Kaselē aizsākās uzreiz pēc Otrā pasau
les kara, kad māksla kļuva par būtisku
starptautiski tulkojamu un funkcionējošu
valodu, kas spēja iejūtīgi un reizē aizrau
tīgi runāt par tā laika traumām, ideāliem
un cerībām. Documenta ir kļuvusi par
vienu no pasaules nozīmīgākajiem un
vērienīgākajiem mākslas notikumiem,
kas ik pēc pieciem gadiem pulcē prāvu
mākslas svētceļnieku pūli un piesaista
rekordlielu apmeklētāju skaitu. Tā darbo
jas kā barometrs, kas reģistrē aktuālās
pasaules mākslas tendences un svār
stības un kalpo par nopietnu atskaites
punktu starptautiskajā mākslas vidē. Ne
velti ArtReview izdevums, apkopojot
pagājušā gada mākslas notikumu bilanci
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ABLV mākslas kolekcija tiek īpaši veidota
topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzejam, ko ar nepacietību gaida ne tikai
mākslinieki un mākslas cienītāji, bet arī
visai plaša sabiedrības daļa.

un nosaucot 100 pasaules ietekmīgākās
personas mākslas laukā, ir ierindojis
Karolīnu Hristovu-Bakardžijevu pirmajā
vietā un Documenta 13 nosaucis par
nozīmīgāko 21. gadsimta izstādi.
Lai gan Documenta 13 piedalījās vairāk
nekā 200 mākslinieki, kuratore neslēpa
sarūgtinājumu par nespēju īstenot vienu
no megaizstādes pārdrošākajiem projek
tiem — mākslinieku Guilllermo Faivovich
un Nicolás Goldberg ideju atvest no
Argentīnas uz Kaseli pasaules otro lie
lāko meteorītu, sauktu par El Chaco, un
novietot to vēsturiskās izstāžu vietas —
Friedericianum muzeja — priekšā.
Mākslas robežas mūsdienās ir apbrīnoja
mi plašas, tās var ietvert gan meteorīta
trajektorijas, provokatīvas intervences,
divdomīgus žestus, noslēpumainus
objektus, eksperimentālas projekcijas,
šifrētus vēstījumus. Gleznas, fotogrāfi
jas, kulinārijas nodarbības, skulptūras,
ekspedīcijas, instalācijas, antropoloģiski
pētījumi, videodarbi, vēstures arhīvi, jau
no mediju eksperimenti, performances,
politiskas manifestācijas un virkne citu
radošo izpausmju mūsdienās var tikt ie
rindotas laikmetīgās mākslas kategorijā.
Aicinot apmaldīties iztēles bruģētajos la
birintos un paklupt paradoksu piepildītajā
telpā, māksla piedāvā unikālu pieredzi,
testa poligonu un laboratoriju pārsteidzo
šām idejām un nepakļautām sajūtām.
Laikmetīgās mākslas rokraksts attīstās
neaptveramās pasaules daudzveidības
iespaidā. Globalizācijas un interneta laik
metā, kad informācijas plūsmas tiecas
aizsniegt pasaules nostūrus, globālajām
idejām uzdīgstot lokālās kultūras savdabī
gajā faktūrā, veidojas neparastas tēlu mu
tācijas un nozīmju simbiozes. Joprojām
aktuālais postkoloniālais diskurss ne tikai
analizē vēsturisko notikumu traumatiskās
sekas, bet arī atdzīvina cilvēces dabisko
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interesi par eksotisko, citādo, un modē
atkal nāk Āzijas un citu tālo zemju māksla.
Mainās arī pasaules mākslas karte, nobī
dot ierastos smaguma centrus uz austru
miem. Pasaules izcilākie arhitekti projektē
muzejus Arābu Emirātos (Frenka Gērija
Gugenheima jaunā filiāle un Žana Nuvela
Luvras filiāle u.c.), jauni mākslas centri,
biennāles un megaizstādes strauji attīstās
Ķīnā, Japānā, Indijā un citās Austrumu
zemju teritorijās.
Neraugoties uz ekonomiskās krīzes no
gurdinātās Eiropas un Amerikas brīžiem
visai labilo noskaņojumu, ko raksturo zinā
ma spriedze sociālekonomiskajā zonā un
virkne strauju pārmaiņu, mākslas teritorijā
vērojama dzīvīga rosība. Dinamiskus re
zultātus uzrāda mākslas tirgus, un tādi lie
lie izsoļu nami kā Christie’s un Sotheby’s
var lepoties ar pārsteidzošiem mākslas
darbu cenu rekordiem. Mākslas teritorijā
iezīmējas jauni pieturpunkti — pagājušā
gada septembrī tika atvērta jaunā Stedel
jik muzeja ēka Amsterdamā, pāris dienu
vēlāk mākslas cienītājus priecēja Renco
Piano projektētais Astrup Fearnley muzejs
Oslo, savukārt oktobrī durvis vēra Zahas
Hadidas veidotais Mičiganas Universitā
tes Eli un Edyth Broad mākslas muzejs
un ilgi gaidītā jaunbūve — Parrish mākslas
muzejs Ņujorkā, kura arhitektoniskā vei
dola autori ir Hercog&de Meuron. Nevar
nepieminēt arī Klīvlendas Laikmetīgās
mākslas muzeja jauno ēku un Städel mu
zeja ēkas jauno piebūvi Frankfurtē.
Kas šajā straujo pārmaiņu laikā notiek
pie mums Latvijā? Var apgalvot, ka visai
plašā sabiedrības daļā vērojams intere
ses kāpums par mākslu, īpaši izceļot tās
laikmetīgo segmentu. To apliecina gan
garās cilvēku rindas pie Latvijas Nacionā
lā mākslas muzeja pēdējā muzeja darb
dienā pirms galvenās ēkas slēgšanas,
lai uzsāktu ilgi plānoto un akūti nepie
ciešamo ēkas rekonstrukcijas procesu,

kā arī augošā interese masu medijos
un sociālajos tīklos pirms Purvīša balvas
cermonijas, kas ik pa diviem gadiem
tiek piesķirta Latvijas māksliniekam,
kurš uzrādījis izcilāko un pārliecinošāko
sniegumu.
Par mākslas procesa attīstību Latvijā rū
pējas dažāda kalibra institūcijas — sākot
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
plaši sazarotās struktūras (izstāžu zāle
Arsenāls, Dekoratīvās mākslas un dizai
na muzejs, mākslas muzejs Rīgas Birža
u.c.) un pilsētas pašvaldības pārraudzībā
esošās Rīgas Mākslas telpas līdz spē
cīgām nevalstiskajām organizācijām
(Laikmetīgās mākslas centrs, kim?, jauno
mediju centrs RICX-C, Totaldobže u.c.) un
galerijām (Māksla XO, Alma, Rīgas gale
rija, Bastejs, Daugava). Mākslas procesu
virzību pozitīvi ietekmē arī kolekcionāru
pieaugošā aktivitāte. Vizuālās mākslas iz
cilību popularizē Cēsu Mākslas festivāls,
kas ik vasaru aicina viesus uz vienu no
skaistākajām Latvijas pilsētām — Cēsīm.
Starptautiski aktuālu un reizē arī ekspe
rimentālu skatījumu piedāvā laikmetīgās
mākslas festivāls Survival Kit.
Latvijas mākslinieki, sekojot globālā
nomadisma tendencēm, brīvi pārvie

Daugavas oranžie
delfīni. 155,5x280 cm,
papīrs/akvarelis,
2007. gads,
Kristaps Ģelzis

tojas gan ģeogrāfiskajā, gan idejiskajā
pasaules telpā. Dzīvojot Londonā, Parīzē,
Berlīnē, Rīgā vai Latvijas laukos, top
mākslas darbi, kas lieto globālo un aktuā
lo mākslas izteiksmes valodu, atsaucas
uz pasaules norisēm, bet tajā pašā laikā
reflektē par Latvijas vēsturi un tās no
spiedumiem, pēta un reģistrē lokālo spe
cifiku un savdabību. Strauji un pamanāmi
attīstās jaunā fotogrāfija, pieaug interese
par zīmējuma iespēju spektru. Līdzās
glezniecībai, skulptūrai un instalācijām
stabilu vietu Latvijas laikmetīgās mākslas
kopainā joprojām ieņem kustīgais at
tēls — video, filma, skaņa.
Visai plašu ieskatu Latvijas laikmetīgajā
mākslā iespējams iegūt, iepazīstoties
ar ABLV kolekciju, kur līdzās pašmāju
autoriem iekļauti arī Lietuvas, Igaunijas
un Krievijas mākslinieku darbi. Izcila
fotogrāfiju izlase, kurā ietverti gan fo
togrāfijas klasiķu (I. Ruka, A. Sutkus,
M. Brašmane, A. Grants), gan jaunāku
autoru darbi, kas izpelnījušies starptau
tisku atzinību (A. Stakle, A. Balčus u.c.).
Pārliecinoši reprezentēta glezniecība —
līdzās māksliniekiem, kas aktīvi darbojas
jau kopš 80. gadiem (A. Zariņa, I. Iltnere,
K. Ģelzis, L. Laganovskis u.c.), skatāma
jaunākā paaudze, kas strauji iekarojusi

atpazīstamību starptautiskā mērogā
(J. Avotiņš, Ē. Apaļais, A. Eglītis u.c.). Ko
lekcijā iekļauti arī vairāki spoži videodarbi
(E. Deičmane, K. Salmanis, K. Neiburga).
ABLV mākslas kolekcija tiek īpaši vei
dota topošajam Latvijas Laikmetīgās
mākslas muzejam, ko ar nepacietību
gaida ne tikai mākslinieki un mākslas
cienītāji, bet arī visai plaša sabiedrības
daļa. Mākslas teorētiķis, rakstnieks un
kādreizējais Francijas kultūras ministrs
Andrē Malro (André Malraux) daudziem
palicis atmiņā ar viņa definēto muzeju
bez sienām — attēlu un reprodukciju
krājumu, kas, atrauts no konkrētas vie
tas konteksta, veido visai raibu mozaīku
un var lepoties ar pasaules mākslas
šedevru esenci. Gribētos cerēt, ka tu
vākajā laikā Latvijā tomēr būs muzejs
ar sienām — pamanāma un ikoniska
būve ar izcilu kolekciju, kas kļūs ne tikai
par galamērķi daudzu valstu tūristiem,
bet arī priecēs Latvijas iedzīvotājus un
attīstīsies kā tikšanās punkts intelektu
āļiem un mākslas gardēžiem, brīvā laika
pavadīšanas vieta ģimenēm, aizraujoša
mācību stunda skolēniem, kā arī atrak
tīvs vizuālais akcents Rīgas sejā.
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Milimetru
meistars
Pazīstamais
latviešu
fotogrāfs
Jānis Deinats
ir ABLV Bank
2013. gada
kalendārā
redzamo
fotogrāfiju autors. Fotografēšana
nav tikai viņa darbs, tas ir arī hobijs.

No izpildītāja par komponistu
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Jānis Deinats fotogrāfiju salīdzina ar
mūziku, kur ir komponisti un izpildītāji.
Neviens nenoliedz ne izpildītājus, ne kom
ponistus, jo viņu darbs ir ļoti atšķirīgs. Arī
fotogrāfiju radītāji ir diametrāli pretēji — ir
fotogrāfi, kurus var pieskaitīt reportie
riem, un ir ainavisti. Reportierim galvenais
ir noķert mirkli, bet ainavistam pirms
fotoaparāta pogas nospiešanas jāsajūt
nianses. Fotoaparāts ir tikai rīks — līdzīgi
kā zīmulis, ar kuru var zīmēt zīmējumus,
rakstīt stāstus vai gatavot grāmatvedības
atskaites. Jānis Deinats sevi dēvē vairāk
par darba izpildītāju, nevis komponistu.
Par komponistu viņš kļūst no ikdienas
darba brīvajā laikā. Ejot pastaigā ar foto
aparātu, viņš nereti sajūt, kā apkārt virmo
potenciāls, taču to ir grūti uzreiz saskatīt
un notvert. Tāpēc viņš fotografēšanu pie
līdzina sēņošanai. Ejot sēņot, cilvēks zina,
ko dara. Atrodoties mežā, apkārt ir daudz
lietu, bet sēņotājs koncentrējas tikai uz
sēnēm, un arī ne uz visām, varbūt tikai uz
bekām. Fotografēšanā, līdzīgi kā sēņoša
nā, darbojas nepārtraukta atlase. Ieejot
mežā, Jānis Deinats nefotografē visu pēc
kārtas. Notiek ļoti rūpīgs selektīvs darbs,
kas šķietami pārvēršas par ļoti vienkāršu
lietu — fotogrāfiju. Bet tas ir noticis rūpī
gas atlases rezultātā. Dabā, nenokļūstot
īstajā laikā, īstajā vietā, lai noķertu iztēloto
kadru, var nākties gaidīt pat līdz nākama
jam gadam. Piemēram, puķu valstībā jau
pēc dienas atsevišķus stāvokļus vispār
nav iespējams nofotografēt.
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Fotogrāfija kā pasaka
ABLV Bank kalendāra fotogrāfijas tapa
nepilnu piecu mēnešu laikā. “Tajā brīdī,
kad fotografēju, es nedomāju, ka foto
grafēju bankas kalendāram. Ieejot mežā,
es nevaru sadalīties — tagad es bildēju
kalendāram, tagad nē,” stāsta fotogrāfs,
kurš savu darbu salīdzina ar pasaku
radīšanu. Viņš paskaidro, ka fotogrāfijās
redzamais dabā bieži vien nemaz neesot
ieraugāms. Attēlā redzamais ir noticis
vienā sekundes tūkstošdaļā un pēc tam
pazudis. Pat ja šķiet, ka tas kaut kur ir re
dzēts, nokļūstot vietā, kur bilde uzņemta,
nāksies secināt, ka tā vairs nav. Tāpēc
fotogrāfijas ir kā pasakas, kuras visbiežāk
ir neiespējamas. Kalendārā iekļautajās
dabas fotogrāfijās Jānis centās iemūžināt
dabā ieraugāmus trīsstūrus, kuri kā ele
ments izmantoti arī ABLV Bank logotipā,
un parādīt caurspīdīgumu, kas ir viena no
bankas pamatvērtībām.

Nozīmīgie milimetri
Ar paveikto darbu viņš ir apmierināts.
“Jau izsenis laba fotogrāfija ir nejaušību
gūzma, ko fotogrāfs izmantojis savā
labā,” stāsta Deinats. “Fotogrāfs Anrī
Kartjē-Bresons jau reiz ir skaidrojis,
ar ko atšķiras laba fotogrāfija no ne
tik labas — ar milimetriem. Viens no
galvenajiem labas fotogrāfijas kritē
rijiem ir neatkārtojamība. Vērotājam
bilde neliekas nekas īpašs, bet aizej un
nofotografē tādu! Ir lietas, ko var dublēt,
bet lielu daļu fotogrāfiju nav iespējams
atkārtot,” skaidro Deinats, piebilstot, ka
lielas daļas sabiedrības attieksme pret
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fotogrāfiju un fotogrāfiem ir nepareiza,
jo valda uzskats, ka fotogrāfam tik vien
tā darba, kā nospiest pogu. “Es varētu
iedot savu fotoaparātu, parādīt vietu
un palūgt, lai kāds cits nobildē tieši to
pašu. Tas vienkārši nebūtu iespējams!”

Naivais dokumentālisms
Ikdienā Jānis Deinats fotografē teātrī,
bildē žurnālu vākus un veic dažādus pasū
tījuma darbus, bet tas, kas viņu patiešām
no sirds aizrauj, ir dokumentālā fotogrāfija.
Darbības maiņa viņam ir atpūta. “Tieši
tāpēc cilvēki bieži vien izvēlas arī fiziski
grūtus hobijus, lai tikai nodarbotos ar
pavisam pretēju lietu savam pamatdar
bam,” skaidro Deinats. Reizi pa reizei viņš
izbrīvē sev radošo laiku. Radošo darbību
fotogrāfs ir nosaucis par naivo dokumen
tālismu, un šīs fotogrāfijas ne vienmēr
var izskaidrot. “Fotogrāfijas vērtēt var
tie, kas par tām kaut ko zina. Līdzīgi kā
futbolā, kur futbolistus izvēlas un kritizē
profesionāļi, bet tautai ir ļauts stadionā
just līdzi vai nopelt spēlētājus,” salīdzinoši
izsakās fotogrāfs. Savus radošos darbus
viņš pieskaita laikmetīgajai mākslai, kuras
uzdevums, pretēji skaistajai mākslai, ir
cilvēku izkustināt no ierastā un pievērst
viņa uzmanību lietām, kas dažkārt var likt
justies pat neomulīgi. “Bet šādu mākslu
cilvēki neuztver tik pašsaprotami kā pop
kultūru. Mēs zinām Eirovīzijas varoņus,
bet patiesajām vērtībām tiek pievērsta
neliela uzmanība. Sabiedrībai ir vajadzīgas
ātrās sensācijas, bet tas, kas saistīts ar
kultūru, prasa pamatīgu darbu,” piebilst
Jānis Deinats.

Citādāks skats

māja vai tuvs cilvēks, Jānim Deinatam ir
skaists punkts pareizajā vietā. Tie visi ir
viņa kā fotogrāfa kompozīcijas elementi.
Bet viss apkārt esošais ir palete, kas
nostājas viņam vēlamajā vietā. “Tas
viss notiek nejaušību rezultātā. Esmu
kā makšķernieks — iemetu un gaidu,
kad copēs. Princips ir līdzīgs, jo es
nezinu, ko noķeršu,” skaidro fotogrāfs,
atceroties arī darbu pie ABLV Bank
kalendāra fotogrāfijām. “Bieži vien tas,
kas redzams fotogrāfijā, ar prātu nav iz
darāms, bet radies brīnišķīgu nejaušību
rezultātā. Es mīlu šādas sakritības. Tā ir
labo fotogrāfiju unikalitāte.”

Nav arī tā, ka Deinatam fotoaparāts ir lī
dzi visu laiku. Viņš noliedz, ka uz pasauli
skatītos ar kādu īpašu fotogrāfa skatu.
Ejot pa ielu bez fotoaparāta, viņš skatās
apkārt kā normāls cilvēks. “Citi redz
atšķirīgi, bet nebūt ne sliktāk. Vajag kul
tivēt sevī bērnišķīgo brīnīšanos. Iedodot
bērnam rokās fotoaparātu, viņš noteikti
nobildēs ko tādu, kas pieaugušajam pat
prātā neienāktu. Šī sajūta ir jāizkopj,”
viņš skaidro. Šī iemesla dēļ Jānis Deinats
mērķtiecīgi ir izvēlējies tādu mobilo te
lefonu, kuram nav iebūvēta fotokamera.
Šāda izvēle notikusi apzināti, lai nebūtu
vēlmes izmantot telefona kameru. Jānis
uzskata, ka mūsdienās pārāk daudz
cilvēku dzīvo ar skatu no telefona, līdz
ar to neredzot neko, kas notiek apkārt.
Kad viņš fotografē, pirmā stunda paiet,
notīrot visus šablonus. “Arī fotogrāfijā
stereotipu un ieradumu ir ļoti daudz,
tāpēc labam fotogrāfam ir svarīgi iegūt
savu skatījumu. Arī dokumentālie žanri
bieži vien ir samāksloti. Pavisam nejau
šās vietās es nefotografēju. Es staigāju
un meklēju šķietami nejaušos punktus.
Fotogrāfiskais sakārtojums ir redzams
arī tajos,” viņš paskaidro.

Citu ietekme
Fotogrāfs neslēpj, ka savā daiļradē ir
ietekmējies no citiem aroda meistariem,
jo neviens nedzīvo sterilā vidē. Kon
krētas ietekmes savos darbos nosaukt
viņš izvairās, jo, paša vārdiem runājot,
vēlas radīt pats savu neviennozīmību.
No starptautiskajiem fotogrāfiem Jānis
Deinats augstu vērtē Tomasa Rufa dar
bus. “Katru gadu apmeklēju starptautis
ko fotoizstādi Parīzē, kur ir tūkstošiem
fotogrāfiju. Novērtēju, kuras fotogrāfijas
patīk vislabāk, bet tikai pēc tam paska
tos to autorus, jo man patīk baudīt tīrā
veidā — bez priekšrakstiem.”

Fotogrāfijas elementi
Deinata mērķis ir izcelt absolūtas
abstrakcijas, kurām par pamatu var būt
jebkas. Gleznotāji abstrakcijas var uz
gleznot, paņemot krāsas, bet fotogrāfs
abstrakciju nevar veidot no neesošām
lietām — fotogrāfam tās jāierauga. Tas,
kas citam cilvēkam ir ledus, ļaužu pūlis,

Papīra gabaliņš, kas mainās
Vēl viens fotogrāfijas fenomens ir trīs
laiku dimensija, jo tā vienlaicīgi vizualizē
laiku, kas attēlots fotogrāfijā, konkrētās
vietas laiku un laiku, kurā cilvēks skatās
fotoattēlu. Ja pirmie divi laiki ir pastāvī

Deinata radošos darbus var pieskaitīt laikmetīgajai
mākslai, kuras uzdevums, pretēji skaistajai mākslai,
ir cilvēku izkustināt no ierastā.
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gi, laiks, kurā fotogrāfiju skatās cilvēks,
ir mainīgs. Tieši tādēļ pēc zināma laika
uz jebkuru fotogrāfiju skatāmies citādi.
Bieži pat nepamanot, ka mainām vie
dokli. “Iesākumā uz fotogrāfiju skaties
kā uz vienkāršu papīra gabaliņu. Ejot
laikam, uz fotogrāfiju, kurā redzama,
piemēram, mamma, skaties pavisam
citādi. Tu vēro, kā viņa mainās. Tā ir vēl
viena fotogrāfijas funkcija — kultivēt da
žādus emocionālos stāvokļus. Garlaicīga
fotogrāfija ar mājām arī iegūst pavisam
citu nozīmi, ja tās mājas, piemēram,
nojauc,” stāsta Jānis Deinats. Tāpēc
arī cilvēkiem patīk skatīties fotogrāfijas.
Ja viss apkārt šķiet ierasts, pāršķirstot
albumu, atceramies par laiku. Un kāpēc
cilvēki pie sienas un kalendāros izvēlas
dabas fotogrāfijas? Jo tām ir meditatīva
funkcija.

Neskaitāmās fotogrāfijas 		
ar mērķi
Deinats neskaita, cik fotogrāfiju savas
dzīves laikā ir uzņēmis, viņam tas nav
svarīgi. Tostarp viņam ir ļoti daudz tādu
fotogrāfiju, kuras vēl neviens nav redzē
jis. Bet visas fotogrāfijas apzinīgi tiek
glabātas ar mērķi, lai kādreiz tiktu rūpīgi
atlasītas un izstādītas plašākai apskatei.
“Esmu aizsācis vairākus projektus, ku
rus tā arī neesmu izstādījis, jo vienkārši
dodos tālāk un pieķeros jaunām lietām.
Savus mērķus nosaku aptuveni, un kri
tērijs šajā gadījumā esmu es pats,” viņš
paskaidro. Viņaprāt, fotogrāfijām jābūt
redzamām. Ja tās stāv plauktā putekļu
pārklātas, no tām nav nekādas jēgas.

Konsolidētais
finanšu pārskats
par 2012. gadu

Internetbanka iPhone tālrunim
Darbs ar maksājumiem un pieteikumiem ABLV Bank
kļuvis vēl ērtāks un pieejamāks, pateicoties speciāli
izveidotai internetbankas aplikācijai iPhone tālrunim.
Ar tās palīdzību jūs varat sekot līdzi savu kontu
stāvoklim, parakstīt un nosūtīt bankai iepriekš izveidotus
maksājumus un pieteikumus, arī tos, kurus jūsu
uzdevumā būs sagatavojuši privātbaņķieri.
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Bankas vadības
ziņojums
Godātie ABLV Bank, AS akcionāri!
2012. gads ABLV Bank, AS un koncernam bija veiksmīgs un pilns izaugsmes. Turpināja palielināties biznesa
apjoms, un bankas peļņa sasniedza
23,4 miljonus eiro.
Pasaules mērogā 2012. gadā tika
novērota ekonomikas izaugsmes
tempu būtiska samazināšanās. Virkne
vadošo ekonomiku, ieskaitot eirozonu
un Lielbritāniju, atkārtoti ieslīga recesijā. Pēc Starptautiskā Valūtas fonda
aplēsēm, pasaules IKP pieaugums
2012. gadā varētu būt 3,3%; 2011. gadā tas bija 3,8%. Turklāt eirozonas
un Lielbritānijas ekonomikas aizvadītajā gadā varētu būt zaudējušas ap
0,4%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
samazinājusies arī Vācijas ekonomikas
izaugsme — no 3,1% līdz 0,9%, bet
Ķīnai — no 9,2% līdz 7,8%. Izaugsme,
saskaņā ar prognozēm, ir bijusi
ASV — paredzams IKP pieaugums
1,8% līdz 2,2%, un Japānā — no
0,8% līdz 2,2%.
Par negatīvu 2012. gada tendenci
var uzskatīt arī to, ka praktiski visas
attīstītās valstis kārtējo reizi gadu
noslēdza ar budžeta deficītu. Tāpat
aizvadītais gads bija bagāts ar dramatiskiem notikumiem, cīnoties ar
parādu krīzi eirozonā. Jūnijā pēc palīdzības Eiropas struktūrās bija spiestas
vērsties Spānija un Kipra. Gada otrajā
pusē iniciatīvu pārņēma eirozonas
vadība. Pēc vairākiem veiksmīgiem lēmumiem, ieskaitot stabilizācijas fondu
pilnvaru palielināšanu, banku savienības izveidi, un it īpaši pēc Eiropas
Centrālās bankas lēmuma par obligāciju iepirkšanu neierobežotā apjomā,
krīze sāka atkāpties.
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Uz šī fona ļoti veiksmīgi izskatījās
ekonomiskā situācija Latvijā. IKP
pieaugums 2012. gadā tiek prognozēts 5,1% apmērā, kas, iespējams,
būs viens no labākajiem ekonomikas
pieauguma rādītājiem ES. Latvija turpināja veidoties par reģionālu finanšu
centru, attīstoties ārvalstu klientu
apkalpošanai, investīciju un aktīvu pārvaldībai, starptautiskās tirdzniecības
finansēšanai. Finanšu pakalpojumu
eksports ir Latvijas tautsaimniecībai
nozīmīgs segments, līdzvērtīgs citām
eksportspējīgajām nozarēm — kokapstrādei, farmācijas rūpniecībai,
metālapstrādei, loģistikai. Šajā segmentā tiek radītas jaunas darbvietas,
attīstās saistītie pakalpojumi. Ārvalstu
klientu noguldījumi sniedz papildu finansējuma iespējas uzņēmējdarbības
attīstībai Latvijā. Finanšu pakalpojumu
eksports jau pašlaik veido gandrīz 1%
kopējo tiešo ietekmi uz IKP.
Uz kopējā finanšu sektora attīstības
fona ABLV Bank nostiprināja savas pozīcijas kā Latvijas lielākā privātbanka
un lielākais tirgus dalībnieks finanšu
pakalpojumu eksporta jomā. Koncernā gada laikā tika radītas 59 jaunas
darbvietas, lielākā daļa no tām —
Latvijā. 2012. gada beigās ABLV grupā
strādāja 608 cilvēki. Banka paplašināja
savas darbības ģeogrāfiju, pamazām
kļūstot par atzītu starptautiska mēroga
finanšu tirgus dalībnieku. Nozīmīgs sasniegums šajā ziņā bija meitasbankas
izveidošana Luksemburgā un licences
iegūšana bankas darbības veikšanai.

Banka

Koncerns 2012. gadā guva peļņu
22,6 miljonu eiro apmērā, savukārt
ABLV Bank, AS peļņa bija 23,4 miljoni
eiro. Bankas peļņa 2012. gadā gan ir
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par 3,8 miljoniem eiro mazāka nekā
2011. gadā, jo 2011. gadā nozīmīgu
daļu peļņas veidoja vienreizēji ienākumi no vērtspapīru pārdošanas.
Īstenojot biznesa stratēģiju un visus
plānotos pasākumus, 2012. gadā banka vēl vairāk uzlaboja finanšu rādītājus un nostiprināja savu vietu Latvijas
finanšu sektorā:
• Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2012. gadā pirms uzkrājumu
izveidošanas nedrošajiem parādiem
bija 94,0 miljoni eiro.
• 2012. gada laikā palielinājās noguldījumu apjoms bankā — par 16,6%
līdz 2,66 miljardiem eiro.
• Bankas aktīvu apjoms 2012. gada
31. decembrī bija 3,04 miljardi eiro;
pēc aktīvu apjoma ABLV Bank, AS
atrodas ceturtajā vietā starp Latvijā
strādājošajām komercbankām.
• Bankas kredītportfelis bija 716,6 miljoni eiro (2011. gada 31. decembrī
tas bija 669,6 miljoni eiro). 2012. gada
31. decembrī kredītportfelis veidoja
23,5% no visiem bankas aktīviem.
Turpina uzlaboties arī kredītportfeļa
kvalitāte. 2012. gadā tika izveidoti
uzkrājumi nedrošajiem parādiem
17,1 miljona eiro apmērā (2011. gadā — 23,5 miljoni eiro).
• Bankas kapitāls un rezerves —
152,0 miljoni eiro (2011. gada 31.decembrī — 128,3 miljoni eiro).
• Bankas kapitāla pietiekamības
līmenis 2012. gada 31. decembrī bija 16,04%, bet likviditātes
līmenis — 62,51%.
• Kapitāla atdeves rādītājs ROE gada
beigās bija 16,64%, savukārt aktīvu
atdeves rādītājs ROA — 0,82%.
Banka turpināja brīvos līdzekļus ieguldīt vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru
portfeļa apjoms 2012. gada 31. decembrī bija 1,28 miljardi eiro. Gandrīz
visu bankas vērtspapīru portfeli veido
parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu
AA- vai augstāku veido 74,5% no visa
vērtspapīru portfeļa. Šo vērtspapīru
sadalījums pa valstīm pēc ieguldījumu apmēra ir šāds: ASV — 24,0%,
Krievija — 15,2%, Kanāda — 13,8%,
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Vācija — 12,1%, Zviedrija — 6,7%,
Latvija — 3,1%, Savukārt 10,0%
veido starptautisko institūciju — Eiropas Komisijas, ERAB u.c. emitētie
vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada
ienesīgums pārskata periodā bija
2,35%.
No būtiskiem 2012. gada notikumiem
jāpiemin arī pašu kapitāla palielināšana, emitējot akcijas. Bankas akcionāriem tika izmaksātas dividendes par
2011. gadu, vienlaikus dodot iespēju
līdzekļus reinvestēt bankas attīstībā — iegādājoties jaunās emisijas
akcijas. Emisijas apjoms bija 10 600
akciju, tās ietvaros bankas pašu kapitāls tika palielināts par 21,3 miljoniem
eiro. Akciju piedāvājuma 2. posmā
pieprasījums pārsniedza piedāvājumu
4,5 reizes. Emitētās akcijas iegādājās
35 līdzšinējie bankas akcionāri.
2012. gada martā tika emitētas arī
personāla akcijas un sadalītas starp
21 bankas vadošo darbinieku, izveidojot vienotu motivācijas sistēmu veiksmīgu rezultātu sasniegšanai. Šobrīd
bankas pašu kapitālu veido 131 600
akciju, to skaitā 120 600 akcijas ar
balsstiesībām un 11 000 personāla
akcijas bez balsstiesībām.
No bankas piedāvātajiem produktiem
un pakalpojumiem īpaši veiksmīgi attīstījās maksājumu karšu segments.
Ievērojami pieauga izsniegto premium
klases kredītkaršu daudzums. Bankas
ienākumi no maksājumu kartēm auga
par 39,5%, sasniedzot 8,0 miljonus
eiro.
Tika pilnveidoti arī citi darbības virzieni. Sākot ar 2012. gada jūniju mūsu
klientiem ir iespēja saņemt finansējumu ne tikai pret vērtspapīru ķīlu, bet
arī pret dārgmetālu kontu atlikumiem.

Ieguldījumi

Arī mūsu atvērtie obligāciju ieguldījumu fondi aizvadītajā gadā uzrādīja
izcilus rezultātus. Šobrīd piedāvājam
četrus obligāciju un divus akciju
fondus. Jaunākais no tiem ir rubļu
obligāciju fonds, kurš klientiem ir pieejams kopš 2012. gada 17. janvāra.

2012. gada laikā noguldījumu
apjoms bankā palielinājās līdz
2,66 miljardiem eiro, bet likviditātes
līmenis sasniedza 62,51%.

Vērtējot atvērto ieguldījumu fondu
ienesīgumu, jāatzīmē, ka vairākums
no tiem spēja pārsniegt 10% robežu: ABLV Emerging Markets USD
Bond Fund viena gada ienesīgums
2012. gada beigās bija 15,63%,
ABLV Emerging Markets EUR
Bond — 15,88%, ABLV High Yield
CIS USD Bond Fund — 17,96%,
ABLV High Yield CIS RUB Bond
Fund — 6,92%, ABLV Global USD
ETF Fund — 9,33% un ABLV Global
EUR ETF Fund — 11,67%.
ABLV Asset Management, IPAS
kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā,
2012. gada beigās bija 54,4 miljons
eiro, no kuriem 51,1 miljons eiro
bija klientu ieguldījumi sabiedrības
pārvaldītajos ieguldījumu fondos un
3,3 miljoni eiro — klientu līdzekļi, kas
izvietoti individuālajās ieguldījumu
programmās. Šādu izaugsmi veicināja
arī klientu skaita pieaugums. Arvien
vairāk mūsu klientu vēlas diversificēt
savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot
tajos ABLV ieguldījumu fondus.
2012. gadā norisinājās bankrotējušās
kompānijas MF Global UK likvidācijas
process. MF Global UK bija viens
no mūsu bankas klientu vērtspapīru
turētājiem un sadarbības partneris
tirdzniecībā ar vērtspapīriem. Rūpējoties par mūsu klientu aktīvu drošību, pieņēmām svarīgu lēmumu, kas
turpmāk veicinās bankas ieguldījumu
virziena attīstību: banka uzņēmās
klientu — vērtspapīru turētāju — risku

un iespējamos zaudējumus saistībā
ar viņu aktīviem MF Global UK, kā arī
administratīvos izdevumus, kas saistīti
ar naudas un vērtspapīru atgūšanu no
MF Global UK. Banka par saviem līdzekļiem iegādājās vērtspapīrus 10,5 miljonu eiro vērtībā un aizvietoja ar tiem
klientu vērtspapīrus, kas tika turēti MF
Global UK. Ar klientu riska uzņemšanos saistītie tiešie bankas izdevumi un
uzkrājumi atskaites periodā bija 2,1 miljons eiro. Tas samazināja bankas peļņas
rādītājus pirmajā pusgadā, bet jau otrajā
pusgadā atmaksājās klientu lojalitātes
un investīciju virziena pieauguma veidā.
Šie notikumi deva arī vērtīgu pieredzi,
kas mums palīdzēs turpmākajā darbā.
Tieši tāpēc mums izdevās panākt to,
ka 2012. gads bankas meitasuzņēmumam ABLV Capital Markets, IBAS bija
rekordgads. Strauji auga ABLV Capital
Markets, IBAS darbības apjomi, klientu
aktīvi palielinājās par 67,0%, sasniedzot
vēsturiski augstāko līmeni — 605,4 miljonus eiro, un rezultātā uzņēmums
2012. gadu pabeidza ar 2,1 miljona
eiro peļņu.
2012. gadā banka turpināja 2011. gada
nogalē uzsākto ilgtermiņa depozītu
pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām.
Līdz šim esam veikuši deviņas publiskas obligāciju emisijas. Pirmās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros
2011. gadā tika veiktas trīs obligāciju
emisijas par nominālvērtību 25 miljoni eiro un 30 miljoni dolāru. Savukārt
Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros 2012. gadā tika veiktas
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Kā liecina NASDAQ OMX Riga
statistika, 2012. gadā ABLV Bank, AS,
ir nodrošinājusi 86,7% no parāda
vērtspapīru saraksta tirdzniecības
apgrozījuma Rīgas tirgū.

sešas emisijas par nominālvērtību
20 miljoni eiro un 145 miljoni dolāru.
Minētās obligāciju emisijas ir iekļautas
biržas NASDAQ OMX Riga Parāda
vērtspapīru sarakstā. ABLV Bank, AS
paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir pieejams bankas
mājaslapā www.ablv.com.
Kā liecina NASDAQ OMX Riga statistika, 2012. gadā ABLV Bank, AS,
ir nodrošinājusi 86,7% no parāda
vērtspapīru saraksta tirdzniecības
apgrozījuma Rīgas tirgū, savukārt
Baltijas (Rīga, Tallina, Viļņa) mērogā
mūsu vērtspapīri veidoja 29,8% no
kopējā tirdzniecības apgrozījuma. Tas
ir otrais labākais rādītājs starp 14 Baltijas biržas biedriem. Mūsu ieguldījumu
novērtējusi arī birža NASDAQ OMX
Riga, piešķirot Biržas gada balvu
2012 ABLV Bank, AS, par nozīmīgu
ieguldījumu vērtspapīru tirgus veidošanā Latvijā, paplašinot tirgū pieejamo finanšu instrumentu klāstu
un pakalpojumus.
Tā kā bankas klienti izrāda paaugstinātu interesi par šāda veida ieguldījumu
produktiem, obligācijas tiks emitētas
arī turpmāk.
Attīstību turpina bankas meitassabiedrība ABLV Private Equity Management, SIA, kura veido un pārvalda
riska kapitāla investīciju fondus
investīcijām perspektīvu Latvijas un
ārvalstu uzņēmumu pamatkapitālā.
ABLV Private Equity Management,
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SIA pārvalda tiešo investīciju fondu
ABLV Private Equity Fund 2010, KS,
kas tika izveidots 2010. gada jūlijā.
Pārskata periodā ABLV Private Equity
Fund 2010, KS piedalījās darījumā,
kas ļāva SIA Depo DIY vadībai palielināt savu līdzdalību SIA Depo DIY
no 28% līdz 75%, izpērkot līdzšinējo
finanšu investoru daļas. SIA DEPO
DIY ir Latvijā lielākās būvmateriālu
un saimniecības preču veikalu ķēdes
Depo operators. Darījuma rezultātā
ABLV Private Equity Fund 2010 pieder
25% SIA Depo DIY kapitāla daļu. Iepriekš fonds ir iegādājies arī biogāzes
ražošanas, farmācijas uzņēmuma
un specializētas privātklīnikas Orto
kapitāldaļas.
Aizvadītais gads bija nozīmīgs arī
mūsu nekustamā īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības grupai. Nekustamo īpašumu virziens tika radīts, lai
pabeigtu, apsaimniekotu un pārdotu
pārņemtos nekustamā īpašuma objektus, kas pirmskrīzes laikā bija kalpojuši par nodrošinājumu kredītu saņemšanai. 2012. gadā darbības virziens
ar nekustamo īpašumu ieguva jaunu
zīmolu — Pillar. Pārdoto objektu skaits
2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, ir divkāršojies, sasniedzot
254 nekustamos īpašumus. No
tiem 125 bija sērijveida dzīvokļi un
101 dzīvoklis jaunajos nekustamā
īpašuma projektos. 2012. gadā Pillar
kopumā realizēja nekustamos īpašumus par 15,7 miljoniem eiro.

Ievērojot klientu pieprasījumu pēc
kvalitatīviem mājokļiem, liels darbs
tika ieguldīts nepabeigto daudzdzīvokļu namu pabeigšanā. 2012. gadā
tika pabeigti trīs jauni projekti —
33 dzīvokļu projekts Pine Breeze
Lašu ielā 1A, Jūrmalā, 50 dzīvokļu
projekts Mārtiņa nams 2 Slokas ielā
59A, Rīgā un 47 dzīvokļu projekts
Liesmas ielā 4, Rīgā. Kopējās Pillar
investīcijas šo projektu attīstīšanā ir
10,7 miljoni eiro.
Savukārt 2013. gadā Pillar pilnībā
pabeigs vienu no ekskluzīvākajiem
nekustamā īpašuma projektiem visā
Rīgā — Elizabetes Park House Rīgas
centrā, Elizabetes ielā 21a. Lielākā
daļa no 18 premium klases dzīvokļiem šajā ēkā tika rezervēti jau rekonstrukcijas laikā. 2013. gada Pillar
plānos ietilpst vēl divi daudzdzīvokļu
projekti Rīgā — 80 dzīvokļu projekts Lielezeres Apartment House
un 54 dzīvokļu projekts Dārza
ielā 32, kā arī vairāki nelieli individuālie projekti.
Kopumā dažu gadu laikā Pillar ir
realizējis jau 450 objektus. Pillar pārraudzībā šobrīd atrodas vairāk nekā
1200 nekustamie īpašumi par kopējo
summu aptuveni 85,4 miljoni eiro,
kas ir viens no lielākajiem nekustamā
īpašuma portfeļiem Latvijā.
Pagājušajā gadā mēs par 3,7 miljoniem eiro pārdevām 100% SIA AB.LV
Transform Investment kapitāldaļas.
Uzņēmuma pamataktīvs bija komerctelpas Maskavā.

Konsultācijas

Joprojām populārākais ABLV Corporate Services, SIA pakalpojums ir
Uzturēšanās atļauja Latvijā. Kopumā
2012. gadā saņemt uzturēšanās
atļauju esam palīdzējuši 102 personām — klientiem un viņu ģimenes
locekļiem. 80% no viņiem ir saņēmuši uzturēšanās atļaujas uz nekustamā
īpašuma iegādes pamata, ar savām
investīcijām veicinot Latvijas nekustamā īpašuma likviditātes pieaugumu
un nozares attīstību.

Pārskata periodā klienti labprāt izmantoja arī citus konsultāciju pakalpojumus
— konsultācijas par holdinga struktūru
izveidošanu, trastu noformēšanu, kā
arī palīdzību nodokļu rezidences izvēlē.
Veiksmīgi darbojas arī ABLV Consulting Services, AS, palīdzot uzturēt
attiecības ar esošajiem klientiem un
piesaistot jaunus klientus ABLV grupas
mērķa tirgos. ABLV grupai ir 10 pārstāvniecības septiņās valstīs — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā,
Tadžikistānā, Azerbaidžānā un Uzbekistānā.
2012. gada aprīļa sākumā ABLV grupas pārstāvniecība Minskā pārcēlās
uz jaunām telpām Mjasņikova ielā
70. Jaunais birojs iekārtots pēc Rīgas
biroja pārrunu zonu parauga, ievērojot
mūsu klientu apkalpošanas standartus
un zīmola prasības. Pakāpeniski arī
citu pārstāvniecību telpas tiks pārveidotas atbilstoši šiem standartiem.

Luksemburga

Pārskata periodā Luksemburgas
Finanšu ministrija izsniedza ABLV
Bank Luxembourg, S.A. licenci bankas
darbības veikšanai. ABLV Bank Luxembourg, S.A. ir patstāvīgs uzņēmums,
kura dibinātājs un vienīgais dalībnieks
ir ABLV Bank, AS. Luksemburgas
meitasbankas kapitālā ABLV Bank, AS
ir ieguldījusi 20 miljonus eiro.
Meitasbanka Luksemburgā izveidota,
lai attīstītu esošo klientu bāzi un stiprinātu viņu lojalitāti, sniedzot plašāku
ieguldījumu un fiduciāro pakalpojumu klāstu, kā arī piesaistītu jaunus
klientus. ABLV Bank ir pirmā banka
no Baltijas valstīm, kas nodibinājusi
meitasbanku Luksemburgā.
ABLV Bank Luxembourg, S.A. valdē strādā Ernests Bernis, Vadims
Reinfelds, Leonīds Kiļs, Paul Mousel, Benoît Wtterwulghe un Andris
Riekstiņš. Bankas vadības funkcijas
ikdienā bankas valde ir deleģējusi izpilddirektoram — Benoît Wtterwulghe
un izpilddirektora vietniekam Andrim
Riekstiņam, kurš uzņēmumu vada
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kopš tā dibināšanas — izpētes
un sagatavošanās perioda laikā.
2013. gada sākumā tika uzsākta
bankas pakalpojumu pilotēšana
ierobežotam klientu skaitam.

Plāni un ieceres 2013. gadam

Plānojot izaugsmi, ienesīguma
un kopējo ienākumu palielināšanos
2013. gadā, liela uzmanība tiks veltīta
iespējamo nelabvēlīgo faktoru ietekmes novērtēšanai un mazināšanai,
risku vadībai un nozares regulatoru
prasību izpildei. Vienlaikus paredzams,
ka banka un ieguldījumu pakalpojumu
meitasuzņēmumi attīstīsies ātrāk
nekā vidēji nozare kopumā, saglabājot
vadošo pozīciju finanšu pakalpojumu
eksporta jomā un lielākās privātbankas statusu.
Turpināsim strādāt, lai palielinātu
aktīvo klientu skaitu un viņu izmantoto
pakalpojumu apjomu, ieviesīsim arī
vairākus jaunus ieguldījumu produktus. Pateicoties tam, 2013. gadā plānojam ABLV grupas pamatdarbības ieņēmumu pieaugumu vismaz par 19%.
Būtiski palielināsim izsniegto komerckredītu apjomu, fokusējoties pamatā
uz Latvijas un Krievijas tirgu. 2013.
gadā būtiski palielināsim ieguldījumus
Latvijas valsts vērtspapīros. Biznesa
apjoma palielināšanas nodrošināšanai
2013. gadā esam ieplānojuši ievērojamu štatu palielinājumu — radīsim
vairāk nekā 90 jaunas darbvietas.

Sabiedrībai

2012. gadā ABLV Bank sadarbībā ar
labdarības fondu ABLV Charitable
Foundation turpināja atbalstīt dažādus

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2013. gada 25. februārī
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sabiedrībā sociāli nozīmīgus
projektus.
Lielu sabiedrības atzinību izpelnījās arī
bankas un labdarības fonda atbalstītās
mākslas izstādes. Jau tradicionāli Latvijā par visapmeklētāko gada izstādi kļuva
slavenā modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva kolekcijas izstāde. Šogad
modes vēsturnieks uz Rīgu atveda
kolekciju Jūgendstila mode. Tā bija
ceturtā Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas
tērpu izstāde Rīgā, kurai atbalstu
sniedz ABLV.

Bankas padomes
un valdes sastāvs
Bankas padome:

Padomes priekšsēdētājs:
Oļegs Fiļs

Ievēlēts ar:
04.10.2011.

Gada nogalē sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation mēs rīkojām ikgadējo
labdarības akciju Palīdzēsim bērniem!
Tās rezultātā saziedotie līdzekļi tiek
novirzīti bērniem, kuriem nepieciešami
dzirdes aparāti, kā arī vasaras nometņu
organizēšanai bērniem no trūcīgām
ģimenēm vai bērniem ar īpašām
vajadzībām.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Atkārtoti ievēlēts ar:
04.10.2011.

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Atkārtoti ievēlēts ar:
04.10.2011.

Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis — izpilddirektors (CEO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.

Kopš fonda dibināšanas banka ar fonda
starpniecību labdarības projektiem
ir ziedojusi 1,95 miljonus eiro. Ar šo
līdzekļu palīdzību īstenoti aptuveni
200 labdarības projekti.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
Vadims Reinfelds — izpilddirektora vietnieks (dCEO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.

Valdes locekļi:
Aleksandrs Pāže — atbilstības direktors (CCO)
Edgars Pavlovičs — risku direktors (CRO)
Māris Kannenieks — finanšu direktors (CFO)
Rolands Citajevs — IT direktors (CIO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.
17.10.2011.
17.10.2011.
17.10.2011.
Ievēlēts ar:
17.10.2011.

Pagājušā gada beigās banka pieņēma
lēmumu par 372,8 tūkstošiem eiro iegādāties ABLV Charitable Foundation labā
jaunas biroja telpas, kas ļaus fondam vēl
veiksmīgāk īstenot savu darbību.
Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un
klientiem par izrādīto uzticību un visiem
darbiniekiem — par nozīmīgu ikdienas
ieguldījumu uzņēmuma mērķu
sasniegšanā!

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Bankas valde:

Romans Surnačovs — operāciju direktors (COO)

Pārskata perioda laikā bankas padomes un valdes sastāvā
nav notikušas nekādas izmaiņas.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2013. gada 25. februārī
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Paziņojums
par vadības atbildību

Visaptverošo ienākumu pārskati
par 2012. gadu un 2011. gadu
EUR `000

Pielikums

Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šo finanšu
pārskatu sagatavošanas gaitā vadības
pieņemtie lēmumi, izdarītie novērtējumi
ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no
77. lappuses līdz 163. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un patiesu
priekšstatu par bankas un koncerna finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī
un 2011. gada 31. decembrī, kā arī par
koncerna un bankas darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un
naudas plūsmu 2012. un 2011. gadā.

Bankas padome un valde (turpmāk
tekstā — vadība) ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības 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, Latvijas Bankas, Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas norādījumu un
citu uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas Republikas likumdošanas prasību
ievērošanu.

Šie finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

Procentu ienākumi

3

54,500

54,129

54,052

53,678

Procentu izdevumi

3

(21,865)

(22,308)

(21,840)

(22,148)
31,530

Neto procentu ienākumi

ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā — banka) padome un valde ir atbildīga par bankas finanšu pārskatu sagatavošanu, kā
arī par bankas un tās meitasuzņēmumu
(turpmāk tekstā — koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

32,635

31,821

32,212

Komisijas naudas ienākumi

4

45,987

37,165

41,549

33,467

Komisijas naudas izdevumi

4

(5,588)

(4,863)

(5,013)

(4,260)

Neto komisijas naudas ienākumi

40,399

32,302

36,536

29,207

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

5

20,790

37,807

20,997

37,951

Pārējie ienākumi

6

23,751

13,507

2,254

1,919

10

1

1,998

1,006

(19,101)

(24,176)

(18,837)

(24,385)

98,484

91,262

75,160

77,228

(43,042)

(40,052)

(34,099)

(34,264)

(2,908)

(2,635)

(2,039)

(2,157)

(21,115)

(13,043)

(8,170)

(7,049)

33

46

26

23

Izdevumi uzkrājumiem

(481)

-

(481)

-

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi

(487)

(2,499)

(487)

(2,499)

Dividenžu ienākumi
Uzkrājumi vērtības samazinājumam

7

Pamatdarbības ienākumi
Administratīvie izdevumi

9

Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu
un ieguldījumu īpašumu nolietojums
Pārējie izdevumi

6

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošanas peļņa/ (zaudējumi)

Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

8

Pamatdarbības izdevumi, kopā
Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

Pārskata perioda peļņa

(2,275)

(1,793)

(1,172)

505

(70,275)

(59,976)

(46,422)

(45,441)

28,209

31,286

28,738

31,787

(5,633)

(5,102)

(5,326)

(4,602)

22,576

26,184

23,412

27,185

22,917

26,672

(341)

(488)

Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi) attiecināmi uz:
Bankas akcionāriem
Nekontrolējamo daļu
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi:
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas
Iekļauts peļņā un zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā
Iekļauts peļņā un zaudējumos, atzīstot pārdošanai pieejamo
vērtspapīru vērtības samazināšanos

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi, kopā
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms

6,791

(7,109)

6,791

(7,109)

(23)

(2,600)

(23)

(2,600)
2,499

487

2,499

487

(1,087)

1,079

(1,087)

1,079

6,168

(6,131)

6,168

(6,131)

28,744

20,053

29,580

21,054

29,085

20,541

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:
Bankas akcionāriem
Nekontrolējamo daļu
Uz bankas akcionāriem attiecināmā peļņa uz vienu akciju, EUR

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2013. gada 25. februārī

(341)

(488)

230,77

186,73

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2013. gada 25. februārī
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Finanšu stāvokļa pārskati 2012. gada
31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī

Finanšu stāvokļa pārskati 2012. gada
31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī

EUR `000
Aktīvi

Pielikums

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

EUR `000
Saistības

Kase un prasības pret Latvijas Banku

11

307,451

204,414

307,446

204,414

Atvasinātie līgumi

Prasības pret kredītiestādēm

12

559,053

738,301

553,020

737,719

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Atvasinātie līgumi

20

115

11,623

115

11,623

4,742

1,071

4,742

1,071

Noguldījumi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

14

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

4,742

1,071

4,742

1,071

530,740

779,388

530,740

Pārējās saistības
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13

776,191

527,521

776,191

527,521

14

3,197

3,219

3,197

3,219

15

711,133

667,930

716,574

669,608

500,612

237,304

500,612

13

500,612

237,304

500,612

Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

201

6,515

201

1,376

2,531

3,423

2,531

21

10

Uzkrājumi
22

237,304

Subordinētie depozīti

23

237,304

Kopā saistības

16

3,796

448

127,457

101,431

Ieguldījumu īpašumi

17

29,675

30,652

24,620

23,708

Pamatlīdzekļi

18

27,903

14,330

6,981

7,049

Nemateriālie aktīvi

18

5,437

4,970

4,815

4,792

101

21

-

-

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10

575

4,818

105

4,779

Pārējie aktīvi

19

99,610

83,669

17,955

11,508

3,029,591

2,530,291

3,043,830

2,545,746

Kopā aktīvi

6,515

Emitētie vērtspapīri

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības

20

Termiņsaistības pret kredītiestādēm

779,388

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pielikums

Koncerns
31.12.2012.

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

3,173

13,043

11,959

9,532

2,649,944

2,270,104

2,659,191

2,281,067

1,811

246

1,504

-

22,646

18,382

12,819

13,241
-

101

265

-

481

-

481

-

177,601

73,288

177,601

80,048

18,372

30,822

18,372

30,822

2,882,020

2,408,882

2,891,865

2,417,442

28,087

23,477

28,087

23,477

27,291

7,477

26,481

7,477

2,134

2,134

2,134

2,134

Kapitāls un rezerves
Apmaksātais pamatkapitāls

24

Akciju emisijas uzcenojums
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2,639

(3,529)

2,639

(3,529)

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

61,600

64,462

69,212

71,560

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

22,917

26,672

23,412

27,185

144,668

120,693

151,966

128,304

Attiecināms uz bankas akcionāriem
Nekontrolējamā daļa

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Koncerns
31.12.2011.

Kopā kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves

2,903

716

-

-

147,571

121,409

151,965

128,304

3,029,591

2,530,291

3,043,830

2,545,746

124,490

Ārpusbilances posteņi
Aktīvi pārvaldīšanā

Rīgā, 2013. gada 25. februārī

196,129

166,311

141,815

Iespējamās saistības

27

10,034

17,153

10,034

17,153

Ārpusbilances saistības pret klientiem

27

43,079

29,795

43,079

29,795

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2013. gada 25. februārī

78

79

finanšu pārskati

finanšu pārskati

Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2012. gadu un 2011. gadu

Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2012. gadu un 2011. gadu

EUR `000

EUR `000

01.01.2011.
Visaptverošie ienākumi kopā par periodu
no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
Nekontrolējamās daļas palielinājums

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

23,477

7,477

2,134

2,602

-

-

-

(6,131)

Nesadalītā
peļņa

Attiecināms
uz Bankas
akcionāriem

Nekontrolējamā daļa

Kopā
kapitāls
un rezerves

64,462

100,152

970

101,122

26,672

20,541

(488)

20,053

-

-

-

-

-

-

233

233

31.12.2011.

23,477

7,477

2,134

(3,529)

91,134

120,693

715

121,408

01.01.2012.

23,477

7,477

2,134

(3,529)

91,134

120,693

716

121,409

-

-

-

6,168

22,917

29,085

(341)

28,744

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu
no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.

-

-

-

-

(27,186)

(27,186)

-

(27,186)

Personāla akciju emisija

Dividenžu izmaksa

2,348

-

-

-

(2,348)

-

-

-

Akciju emisija

2,262

19,004

-

-

-

21,266

-

21,266

-

810

-

-

-

810

2,528

3,338

28,087

27,291

2,134

2,639

84,517

144,668

2,903

147,571

Nekontrolējamās daļas palielinājums
31.12.2012.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

23,477

7,477

2,134

2,602

71,560

107,252

-

-

-

(6,131)

27,185

21,054

31.12.2011.

23,477

7,477

2,134

(3,529)

98,745

128,304

01.01.2012.

98,745

128,304

01.01.2011.
Visaptverošie ienākumi kopā par periodu
no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.

Nesadalītā
peļņa

Kopā
kapitāls
un rezerves

23,477

7,477

2,134

(3,529)

Visaptverošie ienākumi kopā par periodu
no 01.01.2012. līdz 31.12.2012.

-

-

-

6,168

23,412

29,580

Dividenžu izmaksa

-

-

-

-

(27,185)

(27,185)

Personāla akciju emisija

2,348

-

-

-

(2,348)

-

Akciju emisija

2,262

19,004

-

-

-

21,266

28,087

26,481

2,134

2,639

92,624

151,965

31.12.2012.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2013. gada 25. februārī
Rīgā, 2013. gada 25. februārī
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Koncerna un bankas naudas plūsmas
pārskati par 2012. gadu un 2011. gadu

Koncerna un bankas naudas plūsmas
pārskati par 2012. gadu un 2011. gadu
EUR `000

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

28,208

31,286

28,738

31,787

2,908

2,635

2,039

2,157

Uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam

19,085

24,176

18,837

24,385

Nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums

(2,275)

1,793

1,172

(505)

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums

Finanšu instrumentu vērtības samazinājums/ (pieaugums)
Procentu (ienākumi)
Procentu izdevumi
Citi posteņi, kas neietekmē naudas plūsmu
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās

(297)

2,849

(297)

2,780

(54,500)

(54,129)

(54,052)

(53,678)

21,865

22,308

21,840

22,148

7,930

(7,066)

(211)

(7,299)

22,924

23,852

18,066

21,775

Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)

(66,060)

(5,815)

(65,641)

(5,817)

Kredītu (pieaugums) / samazinājums

(59,055)

48,053

(63,499)

44,341

Patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos (pieaugums) / samazinājums

(16,066)

26,955

(16,066)

27,023

Pārējo aktīvu (pieaugums) / samazinājums

(9,781)

(19,882)

2,188

(3,381)

Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums) / pieaugums

(3,909)

1,010

10,259

1,700

409,945

504,855

408,230

499,599

17,824

(6,865)

17,824

(6,865)

4,069

8,499

(433)

5,508

299,891

580,662

310,928

583,883

Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums
Atvasināto līgumu apjoma pieaugums/ (samazinājums)
Pārējo saistību pieaugums
Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Pārskata periodā saņemtie procentu maksājumi
Pārskata periodā (izmaksātie) procentu maksājumi
(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)

46,344

46,878

46,851

47,769

(17,972)

(18,657)

(17,972)

(18,494)

(582)

(249)

-

-

327,681

608,634

339,807

613,158

(350,482)

(123,259)

(350,482)

(123,259)

20,824

154,221

20,824

154,221

(1,090,224)

(577,098)

(1,090,224)

(577,098)

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana

905,942

252,773

905,942

252,773

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde)

(23,941)

(6,672)

(3,173)

(1,524)

7,779

63
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(3,348)

(448)

(33,739)

(17,426)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Kase un prasības pret Latvijas Banku

307,451

Prasības pret kredītiestādēm

468,439

Saistības pret kredītiestādēm

Nauda un tās ekvivalenti

Nauda un tās ekvivalenti, kopā

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

204,414

307,446

204,414

712,910

462,826

712,328

(3,423)

(10,363)

(3,423)

(10,363)

772,467

906,961

766,849

906,379

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā
Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu (iegāde)
Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu pārdošana
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana
Uzņēmumu daļas (iegāde)
Līdzdalības meitasuzņēmumos samazinājums
Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

-

-

6,919

-

(533,450)

(300,420)

(543,858)

(312,250)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Pakārtoto aizdevumu pieaugums

3,322

-

3,322

-

(15,481)

(3,339)

(15,481)

(3,339)

Emitēto vērtspapīru pārdošana

128,556

40,257

128,556

47,017

Emitēto vērtspapīru (atpirkšana)

(25,723)

-

(32,481)

-

Dividenžu (izmaksa)

(27,177)

-

(27,177)

-

Akciju emisija

21,266

-

21,266

-

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

84,763

36,918

78,005

43,678

Pakārtoto aizdevumu (atmaksa)

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums

(121,006)

345,132

(126,046)

344,586

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā

906,961

556,700

906,379

556,663

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (zaudējumi) / peļņa

(13,488)

5,129

(13,484)

5,130

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās

772,467

906,961

766,849

906,379
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2012. gada finanšu
pārskatu pielikumi
1. Pielikums
Pamatinformācija

ABLV Bank, AS tika reģistrēta kā akciju
sabiedrība Aizkrauklē, Latvijas Republikā 1993. gada 17. septembrī. Šobrīd
bankas juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes iela 23.
Banka darbojas saskaņā ar Latvijas
Republikas likumdošanas aktiem un
Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas
ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā
paredzētos finanšu pakalpojumus.
Koncerna un bankas galvenie darbības
virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi,
norēķinu produkti, finanšu resursu
pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un
nekustamā īpašuma pārvaldīšana.
Koncernam un bankai ir centrālais birojs
un viens kredītu centrs Rīgā, pārstāvniecības Azerbaidžānā — Baku,
Baltkrievijā — Minskā, Kazahstānā —
Almati, Krievijā — Maskavā,
Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā,
Ukrainā — Kijevā, kurai ir filiāle
Odesā, Uzbekistānā — Taškentā
un Tadžikistānā — Dušanbe.

Finanšu pārskatu pielikumos piemēroti
šādi saīsinājumi — Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS), Starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS),
Starptautisko grāmatvedības standartu
padome (SGSP), Starptautisko finanšu
pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK), Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(FKTK), Eiropas Monetārā Savienība
(EMS), Eiropas Savienība (ES), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD).
Šajos konsolidētajos un bankas finanšu
pārskatos ir uzrādīta finanšu informācija
par banku un tās meitasuzņēmumiem,
kā arī par banku atsevišķi. Atbilstoši
noteiktajām prasībām bankas atsevišķie
finanšu pārskati ir iekļauti šajos konsolidētajos finanšu pārskatos. Banka ir
koncerna mātesuzņēmums.
Koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2012. gadu
tika apstiprināti bankas valdē 2013. gada
25. februārī.

Koncerna sastāvs:
Reģistrācijas
numurs

Uzņēmējdarbības nozare

Daļa
pamatkapitālā (%)

LV

50003149401

Finanšu pakalpojumi

100

LV

40003814724

Finanšu pakalpojumi

100

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

40003814705

Finanšu pakalpojumi

100

4

ABLV Consulting Services, AS

LV

40003540368

Konsultatīvie pakalpojumi

100

5

ABLV Corporate Services, SIA

LV

40103283479

Konsultatīvie pakalpojumi

100

6

ABLV Corporate Services, LTD

CY

HE273600

Konsultatīvie pakalpojumi

100

7

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

LU

B 162048

Finanšu pakalpojumi

100

8

Pillar Holding Company, KS
(iepriekš ABLV Transform Partnership, KS)

LV

40103260921

Holdingkompānijas darbība

99.9997

9

Pillar, SIA

LV

40103554468

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

10

Pillar Management, SIA (iepriekš Transform 1, SIA)

LV

40103193211

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

11

Pillar 2, SIA (iepriekš Transform 2, SIA)

LV

40103193033

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

12

Pillar 3, SIA (iepriekš Transform 3, SIA)

LV

40103193067

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

13

Pillar 4, SIA (iepriekš Transform 4, SIA)

LV

40103210494

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

14

Pillar 6, SIA (iepriekš Transform 6, SIA)

LV

40103237323

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

15

Pillar 7, SIA (iepriekš Transform 7, SIA)

LV

40103237304

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

16

Pine Breeze, SIA (iepriekš Transform 8, SIA)

LV

40103240484

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

17

Pillar 9, SIA (iepriekš Transform 9, SIA)

LV

40103241210

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

18

Pillar 10, SIA (iepriekš Transform 10, SIA)

LV

50103247681

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

19

Pillar 11, SIA (iepriekš Transform 11, SIA)

LV

40103258310

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

20

Pillar 12, SIA (iepriekš Transform 12, SIA)

LV

40103290273

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

21

Pillar 13, SIA (iepriekš Transform 13, SIA)

LV

40103300849

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

22

Lielezeres Apartment House, SIA
(iepriekš Transform 14, SIA)

LV

50103313991

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

23

Pillar 17, SIA (iepriekš Transform 17, SIA)

LV

40103424617

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

24

Pillar 18, SIA (iepriekš Transform 18, SIA)

LV

40103492079

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

25

Elizabetes Park House, SIA

LV

50003831571

Operācijas ar nekustamo īpašumu

91.6

26

New Hanza City, SIA

LV

40103222826

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

27

ABLV Private Equity Management, SIA

LV

40103286757

Investīciju projektu pārvaldīšana

100

28

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

LV

40103307758

Investīciju darbība

100

29

Vaiņode Agro Holding, SIA

LV

40103503851

Lauksaimniecība

70

30

Vaiņodes Agro, SIA

LV

40103484940

Lauksaimniecība

70

31

Vaiņodes Bekons, SIA

LV

42103019339

Lauksaimniecība

70

32

Gas Stream, SIA

LV

42103047436

Elektroenerģijas ražošana

49

33

Bio Future, SIA

LV

42103047421

Elektroenerģijas ražošana

49

34

Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula
ķirurģijas klīnika ORTO, SIA

LV

40103175305

Medicīniskie pakalpojumi

60

35

Orto māja, SIA

LV

40103446845

Medicīniskie pakalpojumi

60

Nr.

Komercsabiedrības nosaukums

1

ABLV Bank, AS

2

ABLV Asset Management, IPAS

3

Reģistrācijas
valsts

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

84

85

finanšu pārskati

2. Pielikums
Piemērotās svarīgākās
grāmatvedības metodes
un uzskaites principi

Šajā pielikumā ir atspoguļoti nozīmīgākie 2012. gada un 2011. gada laikā konsekventi pielietotie uzskaites principi.
a) Finanšu pārskatu
sagatavošanas principi
Šie koncerna un bankas finanšu
pārskati ir sagatavoti, pamatojoties
uz likumdošanā noteiktajā kārtībā
sastādītajiem uzskaites reģistriem un
atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem un to interpretācijām pēc darbības turpināšanas
principa.
Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites
pamatprincipu, izņemot tos finanšu
aktīvus un saistības (pārdošanai
pieejamos finanšu aktīvus, finanšu aktīvus un saistības patiesajā vērtībā ar
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un
atvasinātos līgumus), kas tiek uzskaitīti
to patiesajā vērtībā.

finanšu pārskati

b) Jaunu un/vai grozītu SFPS
un SFPIK piemērošana pārskata
periodā
Pārskata periodā koncerns/banka
piemērojuši šādus jaunus un grozītus Starptautiskos finanšu pārskatu
standartus un Starptautisko finanšu
pārskatu interpretācijas komitejas
interpretācijas, kurām nav būtiskas
ietekmes uz finanšu pārskatiem:
• grozījumi SFPS Nr. 7 Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana — papildu informācijas atklāšana par finanšu
aktīvu atzīšanas pārtraukšanu;
• grozījumi SGS Nr. 12 Ienākuma
nodokļi — atliktais nodoklis: pamatā
esošo aktīvu atgūšana.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības
uzskaites metodēm, kuras tika
izmantotas, sagatavojot iepriekšējo
periodu finanšu pārskatus, finanšu
pārskatu sagatavošanā par periodu no
2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada
31. decembrim izmantotās grāmatvedības uzskaites metodes nav
mainītas, izņemot SFPS grozījumus,
kas stājās spēkā pārskata periodā.
Grāmatvedības metodes konsekventi
piemēro visi koncerna sastāvā esošie
uzņēmumi.
Bankas un tās Latvijas meitasuzņēmumu funkcionālā valūta ir Latvijas
Republikas nacionālā naudas vienība
lats (LVL). Bankas ārvalstu meitasuzņēmumu darījumu uzskaites valūta ir to
ekonomiskās vides valūta. Koncerna un
bankas finanšu pārskatu uzrādīšanas
valūta ir lats.

SGSP izdevusi grozījumus SFPS
Nr. 7, ar ko nosaka nepieciešamību atklāt izvērstāku informāciju par
finanšu aktīviem. Minētā sniedzamā
informācija attiecas uz aktīviem, kuru
atzīšana tiek pārtraukta (kā definēts
SGS Nr. 39). Ja nodoto aktīvu atzīšana
finanšu pārskatā nav pilnībā pārtraukta, uzņēmumam jāatklāj informācija,
kas ļautu finanšu pārskatu lietotājam
izprast saistību starp aktīviem, kuru
atzīšana nav pārtraukta, un attiecīgajām saistībām. Ja šo aktīvu atzīšana ir
pilnībā pārtraukta, tomēr uzņēmums
ar aktīviem saglabā turpmāku saikni,
ir jānodrošina informācijas atklāšana,
kas ļautu finanšu pārskatu lietotājam
izvērtēt uzņēmuma šādas turpmākas
saiknes raksturu un ar to saistītos
riskus. Grozījumi attiecas tikai uz informācijas atspoguļošanu. Šie grozījumi
neietekmē šos finanšu pārskatus, jo
koncernam un bankai nav šādu finanšu
aktīvu.

Šie konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati sagatavoti tūkstošos eiro
(EUR `000), ja vien nav norādīts citādi.
Finanšu pārskatu pielikumos iekavās
sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem
2011. gada rādītājiem.

Nozīmīgākie koncerna un bankas konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā
izmantotie Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (lati par vienu ārvalstu
valūtas vienību):
Pārskata perioda beigu datums

USD

EUR

RUB

2012. gada 31. decembrī

0,531

0,702804

0,0174

2011. gada 31. decembrī

0,544

0,702804

0,0170

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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SGS Nr. 12 Ienākuma nodokļi
grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2012. gada 1.
janvārī vai vēlāk. Grozījumi precizē
atliktā nodokļa aprēķināšanas
kārtību attiecībā uz ieguldījuma
īpašumiem, kas novērtēti patiesajā
vērtībā. Grozījumi ievieš atspēkojamu
pieņēmumu, ka atliktais nodoklis, kas
piemērots ieguldījuma īpašumam,
kas novērtēts, izmantojot SGS Nr. 40
minēto patiesās vērtības modeli, ir

jāaprēķina, pieņemot, ka tā uzskaites
vērtība tiks atgūta, attiecīgo īpašumu
pārdodot. Bez tam ieviesta prasība,
kas nosaka, ka atliktais nodoklis, kas
piemērots nolietojumam nepakļautiem
aktīviem, kuri novērtēti, izmantojot
SGS Nr.16 norādīto pārvērtēšanas
modeli, vienmēr jāaprēķina,
pamatojoties uz attiecīgā aktīva
pārdošanas vērtību. Šos grozījumus
ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/
banka ir izvērtējuši, ka šie grozījumi
neietekmēs to finanšu stāvokli un
darbības rezultātus, jo koncerns/banka
ieguldījumu īpašumu novērtēšanai
piemēro izmaksu metodi.

Standarti, kas ir izdoti, bet vēl
nav stājušies spēkā vai kurus nav
apstiprinājusi ES un kuri nav
piemēroti agrāk

Koncerns un banka nav piemērojuši šādus SFPS un SFPIK interpretācijas, kas
izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav stājušās
spēkā:
SGS. Nr.1 Finanšu pārskatu sniegšana
(grozījumi) — citu ienākumu posteņu,
kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, uzrādīšana.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2012. gada 1.
jūlijā vai vēlāk. Grozījumi SGS. Nr. 1
maina citu ienākumu posteņu, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, grupēšanas principus. Posteņi, kas nākotnē varētu tikt pārklasificēti, iekļaujot tos peļņas vai zaudējumu
aprēķinā (piemēram, pārtraucot to
atzīšanu vai veicot norēķinus), jāuzrāda
atsevišķi no posteņiem, kuri nekad
netiks pārklasificēti. Šie grozījumi
ietekmē tikai finanšu pārskatu sniegšanu, proti, koncerna finanšu stāvokli
vai darbības rezultātus tie neietekmē.
Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka šobrīd izvērtē šo
grozījumu ietekmi uz finanšu pārskatos
iekļaujamo informāciju.
SGS Nr. 19 Darbinieku pabalsti
(grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada

1. janvārī vai vēlāk. SGSP izdevusi
vairākus SGS Nr. 19 grozījumus, sākot
no būtiskām izmaiņām, piemēram,
koridora (jeb diapazona) principa un
plāna aktīvu sagaidāmās atdeves koncepcijas izslēgšana, līdz vienkāršiem
paskaidrojumiem un redakcionāliem
labojumiem. Atļauta agrāka piemērošana. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka šobrīd izvērtē
šo grozījumu ietekmi uz tā finanšu
stāvokli un darbības rezultātiem.
SGS. Nr.27 Atsevišķie finanšu
pārskati (pārstrādāta redakcija).
Standarta jaunā redakcija ir spēkā
attiecībā uz pārskata periodiem,
kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk, pēc jauno SFPS Nr. 10 un
Nr. 12 ieviešanas. Grozījumos noteiktas uzskaites un informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopīgi
kontrolētos uzņēmumos un asociētos
uzņēmumos, kas ir jāievēro, sagatavojot atsevišķos finanšu pārskatus.
SGS Nr. 27 Atsevišķie finanšu pārskati
nosaka, ka, sagatavojot atsevišķos
finanšu pārskatus, uzņēmumam šie
ieguldījumi jāuzskaita to sākotnējā vērtībā vai saskaņā ar SFPS Nr. 9 Finanšu
instrumenti. Atļauta agrāka piemērošana. Šos grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka šobrīd izvērtē
šo grozījumu ietekmi uz tā finanšu
stāvokli un darbības rezultātiem.
SGS. Nr.28 Ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos (pārstrādāta redakcija).
Standarta jaunā redakcija ir spēkā
attiecībā uz pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Pēc jauno SFPS Nr. 10 un Nr. 12
ieviešanas SGS Nr. 28 nosaukums ir
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un
kopuzņēmumos, un tajā tiek aplūkota
pašu kapitāla metodes piemērošana
ne tikai ieguldījumiem asociētajos
uzņēmumos, bet arī kopuzņēmumos.
Atļauta agrāka piemērošana. Šos
grozījumus ES vēl nav apstiprinājusi.
Koncerns/banka šobrīd izvērtē šo grozījumu ietekmi uz tā finanšu stāvokli
un darbības rezultātiem.
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SGS Nr. 32 Finanšu instrumenti:
informācijas sniegšana (grozījumi) —
Finanšu aktīvu un finanšu saistību
savstarpējs ieskaits.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi paskaidro
formulējumu “šobrīd ir juridiskas tiesības veikt ieskaitu”, kā arī paskaidro
SGS Nr. 32 sniegto savstarpējā ieskaita kritēriju piemērošanu norēķinu sistēmām (piemēram, centrālās ieskaita
iestādes sistēmām), kas izmanto bruto
norēķinu mehānismus, kas netiek
veikti vienlaicīgi. SGS Nr. 32 grozījumi
jāpiemēro retrospektīvi. Atļauta agrāka
piemērošana. Tomēr, ja uzņēmums
nolemj šos grozījumus piemērot agrāk,
tam šis fakts jāatspoguļo finanšu
pārskatā, kā arī jāsniedz informācija,
kas atspoguļojama saskaņā ar SFPS
Nr. 7 grozījumiem attiecībā uz finanšu
aktīvu un finanšu saistību savstarpējo
ieskaitu. Šos grozījumus ES vēl nav
apstiprinājusi.
SFPS Nr. 7 Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana (grozījumi) — finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējais ieskaits.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2013. gada
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi ievieš
kopējas informācijas sniegšanas prasības. Tādējādi finanšu pārskatu lietotājiem tiktu sniegta noderīga informācija,
lai varētu novērtēt ieskaita vienošanās
ietekmi vai iespējamo ietekmi uz
uzņēmuma finansiālo stāvokli. SFPS
Nr. 7 grozījumi jāpiemēro retrospektīvi.
Koncerns/banka šobrīd izvērtē šo grozījumu ietekmi uz tā finanšu stāvokli
un darbības rezultātiem.
SFPS Nr. 9 Finanšu instrumenti —
klasifikācija un novērtēšana.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk. Izdotais SFPS
Nr. 9 ar laiku pilnībā aizstās SGS Nr. 39
un ir piemērojams finanšu aktīvu un
finanšu saistību klasifikācijai un novērtēšanai. SFPS Nr. 9 pirmā daļa būtiski
ietekmēs finanšu aktīvu klasifikāciju un
novērtēšanu un to uzņēmumu finanšu
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pārskatu sagatavošanu, kas noteikuši
finanšu saistības, izmantojot patieso
vērtību. Nākamajos darba posmos
SGSP aplūkos risku ierobežošanas
uzskaiti un finanšu aktīvu vērtības samazināšanos. Atļauta agrāka piemērošana. Šo standartu ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka šobrīd izvērtē
šī standarta ietekmi uz tā finanšu
stāvokli un darbības rezultātiem.

kontrolētas darbības tiek definētas kā
kopīgas darbības, un šādas kopīgas
vienošanās parasti tiks uzskaitītas,
piemērojot esošos uzskaites principus.
Proti, uzņēmums turpinās atzīt tam
piederošo aktīvu, saistību, ieņēmumu
un izmaksu relatīvo daļu. Šo standartu
ES vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/
banka šobrīd izvērtē šī standarta ietekmi uz tā finanšu stāvokli un darbības
rezultātiem.

SFPS Nr. 10 Konsolidētie finanšu
pārskati.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 10
aizstāj to SGS Nr. 27 Konsolidētie un
atsevišķie finanšu pārskati daļu, kas attiecas uz konsolidēto finanšu pārskatu
uzskaiti, kā arī aizstāj SFPIK interpretāciju Nr. 12 Konsolidācija — īpašam
nolūkam dibināti uzņēmumi. SFPS
Nr. 10 nosaka vienotu kontroles modeli, kas attiecas uz visiem uzņēmumiem, tostarp arī uz īpašam nolūkam
dibinātiem uzņēmumiem. Atkarībā no
šī izvērtējuma rezultāta tiks pieņemts
lēmums par to, kuri uzņēmumi mātesuzņēmumam jākonsolidē. Jomas,
kurās jāveic šāds būtisks izvērtējums,
ietver, piemēram, de facto kontroli,
potenciālās balsstiesības, kā arī to,
vai lēmumu pieņēmējs darbojas kā
principāls vai aģents. Šo standartu ES
vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka
šobrīd izvērtē šī standarta ietekmi
uz tā finanšu stāvokli un darbības
rezultātiem.
SFPS Nr. 11 Kopīgas vienošanās.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 11
aizstāj SGS Nr. 31 Līdzdalība kopuzņēmumos un SFPIK interpretācija
Nr. 13 Kopīgi kontrolēti uzņēmumi —
kopuzņēmuma dalībnieku nemonetārie
ieguldījumi. SFPS Nr. 11 izslēdz iespēju
kopīgi kontrolētu uzņēmumu uzskaitē
izmantot proporcionālo konsolidāciju.
Tā vietā kopīgi kontrolēti uzņēmumi,
kas tiek klasificēti kā kopuzņēmumi,
jāuzskaita, izmantojot pašu kapitāla
metodi. Turklāt saskaņā ar SFPS
Nr. 11 kopīgi kontrolēti aktīvi un kopīgi

SFPS Nr. 12 Informācijas sniegšana
par līdzdalību citos uzņēmumos.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 12
iekļauj visas informācijas atklāšanas
prasības, kas iepriekš saistībā ar
konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu bija noteiktas SGS Nr. 27, kā arī
visas informācijas atklāšanas prasības,
kas iepriekš noteiktas SGS Nr. 31 un
SGS Nr. 28. Šīs prasības attiecas uz
informācijas atklāšanu par uzņēmuma
līdzdalību meitasuzņēmumos, kopīgi
kontrolētos uzņēmumos, asociētajos uzņēmumos un īpašam nolūkam
dibinātos uzņēmumos. Noteiktas arī
vairākas jaunas informācijas sniegšanas prasības. Šo standartu ES vēl nav
apstiprinājusi. Koncerns/banka šobrīd
izvērtē šī standarta ietekmi uz tā finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.
Grozījumi SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un
SGS Nr. 27 — Ieguldījumu sabiedrības.
Grozījumi ir spēkā pēc pieņemšanas
ES attiecībā uz pārskata periodiem,
kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai
vēlāk. Grozījumi attiecas uz uzņēmumiem, kas atbilst ieguldījumu sabiedrību definīcijai. Grozījumos noteikts
izņēmums no SFPS Nr. 10 minētajām
konsolidācijas prasībām, proti, ieguldījumu sabiedrībām savi meitasuzņēmumi ir jānovērtē patiesajā vērtībā ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, nevis tos konsolidējot. Grozījumu ieviešana neietekmēs Koncerna
finanšu pārskatu, jo koncerna mātesuzņēmums nav ieguldījumu sabiedrība.
Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

SFPS Nr. 13 Patiesās vērtības
novērtēšana.

Jaunais standarts spēkā attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS
Nr. 13 ievieš vienotu pieeju patiesās
vērtības noteikšanai situācijās, kad
patiesā vērtība piemērojama saskaņā ar
SFPS prasībām. SFPS Nr. 13 nemaina
patiesās vērtības izmantošanas prasības, bet sniedz pamatnostādnes, kā tā
nosakāma saskaņā ar SFPS gadījumos,
kad patiesās vērtības izmantošana
tiek prasīta vai ir atļauta. Šis standarts
jāpiemēro retrospektīvi un atļauta arī tā
agrāka piemērošana. Šo standartu ES
vēl nav apstiprinājusi. Koncerns/banka
šobrīd izvērtē šī standarta ietekmi
uz tā finanšu stāvokli un darbības
rezultātiem.
SFPIK interpretācija Nr. 20 Izstrādes
izmaksas karjera ražošanas procesa
posmā.
Interpretācija spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada
1. janvārī vai vēlāk. Šī interpretācija attiecas tikai uz tām izstrādes izmaksām,
kas radušās karjera ražošanas procesa
posmā. Atļauta agrāka piemērošana.
SFPIK interpretāciju Nr. 20 ES vēl nav
apstiprinājusi. Interpretācija neietekmēs
koncerna un bankas finanšu pārskatus,
jo ne koncerns, ne banka nenodarbojas
ar izrakteņu ieguvi.
SGSP ir izdevusi SFPS ikgadējos uzlabojumus 2009.—2011. gada ciklam,
kas ietver grozījumus tās standartos un
ar tiem saistīto secinājumu pamatos.
Ikgadējo uzlabojumu projekts nodrošina
mehānismu, kā veikt nepieciešamus,
bet ne steidzamus grozījumus SFPS.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Visos gadījumos atļauta
agrāka piemērošana ar nosacījumu,
ka šis fakts tiek atspoguļots. Minēto
projektu ES vēl nav apstiprinājusi.
Koncerns/banka šobrīd izvērtē šīs
jaunās interpretācijas ietekmi uz
tā finanšu stāvokli un darbības
rezultātiem:
• SGS Nr.1 Finanšu pārskatu sniegšana. Tiek skaidrota atšķirība starp
brīvprātīgi sniegtu papildu salīdzinā-

mo informāciju un minimālo obligāto
salīdzināmās informācijas apjomu.
Kopumā minimālais obligātais salīdzināmais periods ir iepriekšējais
periods. Ja uzņēmums brīvprātīgi
sniedz salīdzināmo informāciju, kas
pārsniedz minimālo noteikto salīdzināmo periodu, tad šī salīdzināmā informācija uzņēmumam jāiekļauj attiecīgajos finanšu pārskata pielikumos.
Papildu salīdzināmajiem periodiem
nav jāsniedz pilnīgs finanšu pārskata
komplekts. Bez tam tālāk minētajos
gadījumos izstrādājams sākuma
finanšu stāvokļa pārskats (pazīstams
kā trešā bilance): ja uzņēmums maina
savus grāmatvedības uzskaites principus; veic retrospektīvas korekcijas vai
veic pārklasifikāciju, un šīm izmaiņām
ir būtiska ietekme uz finanšu stāvokļa
pārskatu. Sākuma pārskatam būtu
jābūt par iepriekšējā perioda sākumu.
Tomēr atšķirībā no brīvprātīgi sniedzamās salīdzinošās informācijas trešajai
bilancei pielikumā nav jāsniedz attiecīgi pielikumi.
• SGS Nr. 16 Pamatlīdzekļi. Grozījumi
precizē, ka nozīmīgākās rezerves
daļas un apkopes aprīkojums, kas
atbilst pamatlīdzekļu definīcijai, nav
inventārs.
• SGS Nr. 32 Finanšu instrumenti:
informācijas sniegšana. Grozījumi
izskaidro, ka ienākumu nodokļi, kas
rodas no peļņas sadales pašu kapitāla turētājiem, tiek uzskaitīti saskaņā
ar SGS Nr. 12 Ienākuma nodokļi.
Grozījums atceļ esošās SGS Nr. 32
noteiktās ienākumu nodokļu prasības
un liek uzņēmumiem piemērot SGS
Nr. 12 noteiktās prasības jebkādiem
ienākumu nodokļiem, kas rodas
no peļņas sadales pašu kapitāla
turētājiem.
• SGS Nr. 34 Starpposma finanšu
pārskati. Izmaiņas skaidro SGS Nr. 34
noteiktās prasības, kas attiecas uz
segmentu informāciju par kopējiem
aktīviem un saistībām katram uzrādāmajam segmentam, lai uzlabotu atbilstību SFPS Nr. 8 Darbības segmenti
noteiktajām prasībām. Katra konkrētā
uzrādāmā segmenta kopējie aktīvi un
saistības atspoguļojamas vienīgi tad,
ja šīs summas tiek regulāri iesniegtas
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uzņēmuma galvenajam darbības
lēmumu pieņēmējam un uzņēmuma
iepriekšējā gada finanšu pārskatā
uzrādītajā kopsummā šai uzrādāmajā segmentā ir būtiskas izmaiņas.
• Pārejas norādes (grozījumi SFPS
Nr. 10, SFPS Nr. 11 un SFPS
Nr. 12). Šīs norādes ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas
2013. gada 1. janvārī vai vēlāk.
SGSP izdevusi grozījumus SFPS
Nr. 10 Konsolidētie finanšu pārskati, SFPS Nr. 11 Kopīgi kontrolēti
uzņēmumi un SFPS Nr. 12 Informācijas sniegšana par līdzdalību
citos uzņēmumos. Grozījumi maina
pārejas norādes, lai nodrošinātu
turpmāku atvieglojumu, atbrīvojot
no retrospektīvas piemērošanas
pilnā apmērā. SFPS Nr. 10 minētais
sākotnējās piemērošanas datums
tiek definēts kā pārskata perioda
sākums, kurā SFPS Nr. 10 tiek
piemērots pirmoreiz. Izvērtējums,
vai pastāv kontrole, tiek veikts
sākotnējās piemērošanas datumā,
nevis salīdzināmā perioda sākumā.
Ja kontroles esamības novērtējums
pēc SFPS Nr. 10 un SGS Nr. 27/PIK-12
ir atšķirīgs, jāveic retrospektīvas
korekcijas. Savukārt, ja kontroles
esamības novērtējums ir tāds pats,
retrospektīva piemērošana nav
nepieciešama. Ja tiek uzrādīti vairāk
par vienu salīdzināmo periodu, tiek
sniegts papildu atvieglojums, nosakot, ka korekcijas veicamas tikai vienam periodam. Tādu pašu iemeslu
dēļ, lai sniegtu pārejas atvieglojumus, SGSP ir grozījusi arī SFPS
Nr. 11 Kopīgi kontrolēti uzņēmumi un SFPS Nr. 12 Informācijas
sniegšana par līdzdalību citos
uzņēmumos. Šīs norādes ES vēl
nav apstiprinājusi. Koncerns/banka
patlaban izvērtē šo norāžu ietekmi
uz tā finansiālo stāvokli un darbības
rezultātiem.
Koncerns/banka plāno ieviest iepriekš
minētos standartus un interpretācijas
to spēkā stāšanās datumā.
Koncerns/banka nav piemērojuši
agrāk nekādus citus standartus, in90
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terpretācijas vai to grozījumus, kas ir
izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā.
c) Svarīgākās aplēses
un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatu saskaņā
ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai
jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi, kas ietekmē atsevišķus finanšu
stāvokļa pārskatā un visaptverošo
ienākumu pārskatā atspoguļoto
posteņu atlikumus, kā arī iespējamo
saistību apmēru. Nākotnes notikumi
var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem 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 ( r) skaidrojums) un nemateriālo aktīvu ( q) skaidrojums) nolietojuma likmēm, ieguldījumu īpašumu vērtības noteikšanu un
nolietojuma likmēm ( s) skaidrojums),
atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa
apjoma noteikšanu ( i) skaidrojums),
par spēju saglabāt līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu portfeli
( j) skaidrojums), par kredīta kvalitātes
pasliktināšanās ciklu, ka kredīts var
kļūt par piedzenamu sešu mēnešu
laikā pēc pirmās kavējuma dienas,
uzkrājumu apjoma noteikšanu un ķīlas
vērtības noteikšanu ( o) skaidrojums),
kā arī finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšanu ( f)
skaidrojums).
Pārskata periodā tika pārskatīts kredītu kvalitātes pasliktināšanās cikls,
pagarinot to no sešiem mēnešiem
līdz 12 mēnešiem, kas ļaus precīzāk
novērtēt varbūtību kredīta kļūšanai
par piedzenamu. Minētās aplēses
izmaiņu ietekme uz uzkrājumu apjomu
hipotēku kredītiem ir uzkrājumu apjoma palielinājums par 4,6 miljoniem
eiro.
Pārskata periodā tika izveidoti uzkrājumi 0,9 miljonu eiro apmērā prasījuma
tiesībām pret brokeru kompāniju

Konsolidētajā finanšu pārskatā uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā
iegādātā meitasuzņēmuma iegādes
cena tiek attiecināta uz šī uzņēmuma
identificējamo aktīvu, saistību un
iespējamo saistību patieso vērtību
iegādes brīdī. Iegādes cena, kas
pārsniedz iegādāto identificējamo neto
aktīvu patieso vērtību, tiek atzīta kā
nemateriālā vērtība. Ja iegādes cena
ir mazāka par iegādāto identificējamo
neto aktīvu patieso vērtību, attiecīgais
iegādes izmaksu samazinājums
(diskonts) jāatzīst iegādes perioda
peļņā vai zaudējumos. Pēc sākotnējās
atzīšanas koncerna uzskaitē no uzņēmējdarbības apvienošanas izrietošā
nemateriālā vērtība tiek uzskaitīta
sākotnējā vērtībā, no kuras atskaitīti
uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās. Katrā bilances datumā tiek
novērtēts, vai nemateriālajai vērtībai
nav notikusi vērtības samazināšanās.

MF Global. Izveidoto uzkrājumu apjoms
tika noteikts, pamatojoties uz aplēsēm,
kas balstītas uz MF Global likvidatora —
auditorkompānijas KPMG — publiski
pausto informāciju par iespējamo aktīvu
atgūstamo vērtību.
d) Konsolidācija
Bankai pārskata perioda beigās bija
ieguldījumi radniecīgajos uzņēmumos, kuros bankai tieši vai netieši
piederēja vairāk nekā 50% no pamatkapitāla un balsstiesībām, sekojoši
ir iespēja kontrolēt šos uzņēmumus.
Banka ir koncerna mātesuzņēmums.
Šie 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. Koncerna sastāvs norādīts 1. pielikumā.
Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā
līdzdalība meitasuzņēmumu pamatkapitālā tiek uzskaitīta atbilstoši
izmaksu metodei.
Bankas un tās meitasuzņēmuma
finanšu pārskati tiek konsolidēti
koncerna finanšu pārskatos pēc pilnas
konsolidācijas metodes, apvienojot
līdzīga veida 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 pazīmes. Nekontrolējamā (mazākuma) daļa — tā ir peļņas
vai zaudējumu daļa, kā arī kapitāls un
rezerves, kas ne tieši, ne pastarpināti
nepieder bankai. Nekontrolējamā daļa
ir atspoguļota atsevišķi konsolidētajā visaptverošo ienākumu pārskatā,
savukārt kapitāla daļa — konsolidētajā
finanšu stāvokļa pārskatā atsevišķi no
mātesuzņēmuma kapitāla daļām.
Bankas meitasuzņēmumi ievēro bankas politikas un risku pārvaldīšanas
metodes.

e) 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 instrumentiem un kas
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, kā 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.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

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, kas uzņēmumam ir potenciāli nelabvēlīgi, vai
līgums, par kuru norēķināsies vai var
norēķināties ar paša uzņēmuma pašu
kapitāla instrumentiem un kas 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,
kā 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 atzīti
bilancē tikai un vienīgi brīdī, kad koncerns vai banka kļūst kā līgumslēdzēja
puse saskaņā ar instrumenta līguma
nosacījumiem.
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.
f) 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,
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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, izmantojot
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 29. pielikumā.
g) 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 visaptverošo ienākumu
pārskatā saskaņā ar efektīvās procentu likmes metodi.
Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas
brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus/
izdevumus, kas tieši attiecināmi uz
finanšu aktīviem/saistībām, kas 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, visaptverošo ienākumu pārskatā tiek atzīti pa daļām lineāri visa
pārskata perioda laikā.
h) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījumu dienā spēkā
esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie
aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek
pārvērtēti latos pēc gada beigās
spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā
ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa turpmāko
izmaiņu rezultātā iegūtā peļņa vai
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zaudējumi tiek iekļauti visaptverošo
ienākumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīcijas
pārvērtēšanas.
i) Nodokļi
Saskaņā ar Latvijas Republikas
nodokļu likumdošanas prasībām uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 15% apmērā no attiecīgajā
nodokļu periodā gūtajiem, ar nodokli
apliekamajiem ienākumiem.
Atliktais nodoklis, kas radies no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās
un šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināts, izmantojot saistību metodi.
Atliktais nodoklis attiecas uz nākotnē
iespējamām nodokļu prasībām un
saistībām par visiem darījumiem
un notikumiem, kas atzīti finanšu
pārskatos vai nodokļu deklarācijās.
Atliktā nodokļa saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz nodokļu likmēm,
kuras ir paredzēts piemērot tad, kad
izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās
īslaicīgās atšķirības laika ziņā rodas
no atšķirīgajām grāmatvedības un
nodokļu vajadzībām pielietotajām
nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem,
uzkrājumiem darbinieku atvaļinājuma apmaksai, kā arī aktīva posteņu,
tostarp vērtspapīru un pārdošanai
pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kā arī uz nākamajiem gadiem
pārnestajiem nodokļu un vērtspapīru
pārdošanas zaudējumiem. Nosakot atzīstamā atliktā nodokļa aktīva
apmēru, vadībai jāpamatojas uz
būtiskiem spriedumiem, ņemot vērā
attiecīgo iespējamo laika periodu un
nākotnē gūstamā ar nodokli apliekamā ienākuma apmēru, kā arī nākotnes
nodokļu plānošanas stratēģiju.
j) Finanšu instrumenti
Kredīti un debitoru parādi
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, kuri netiek
kotēti aktīvajā tirgū, izņemot:
• tos, kurus koncerns un banka
nekavējoties vai tuvākajā nākotnē
paredzējusi pārdot un tos, kurus

koncerns un banka, sākotnēji
atzīstot, nosaka kā finanšu aktīvus
patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu
peļņā vai zaudējumos;
• tos, kurus koncerns un banka, sākotnēji atzīstot, nosaka kā pārdošanai pieejamos;
• tos, kuriem banka nevar atgūt
būtībā visu sākotnējo ieguldījumu,
izņemot, ja tam par iemeslu ir kredīta stāvokļa pasliktināšanās.

Pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi
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.

Šādi aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā
vērtībā, izmantojot efektīvo procentu
metodi, atskaitot uzkrājumus nedrošiem
parādiem (izdevumus vērtības samazinājumam) kā norādīts 7. pielikumā. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti visaptverošo
ienākumu pārskatā šo aktīvu atzīšanas
pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī amortizācijas procesā.
Amortizācijas procesā radusies peļņa
vai zaudējumi tiek iekļauti peļņā vai
zaudējumos kā procentu ienākumi.

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.

Šo finanšu pārskatu vajadzībām no
finanšu nomas līgumiem izrietošās
prasības ir klasificētas kā kredīti.
Līdz termiņa beigām turētie
ieguldījumi
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru
portfeli veido neatvasināti finanšu aktīvi
ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku un noteiktu termiņu, kas tiek kotēti
aktīvā tirgū. Līdz termiņa beigām turēto
vērtspapīru portfelī iekļautos finanšu
aktīvus koncerns/banka paredz turēt
līdz dzēšanai, ar mērķi gūt ienākumus
no kupona un pamatsummas maksājumiem.
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lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

Šajā portfelī iegādātie finanšu aktīvi
sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā un
turpmāk novērtēti amortizētajā vērtībā,
izmantojot efektīvo procentu metodi,
kā arī atskaitot vērtības samazināšanās
zaudējumus. Peļņa vai zaudējumi tiek
atzīti visaptverošajā ienākumu pārskatā
šo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas vai
to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī
amortizācijas procesā. Amortizācijas
procesā radusies peļņa vai zaudējumi
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos kā
procentu ienākumi.

Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem,
kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), pakāpeniski amortizē diskonta
(prēmijas) summu, izmantojot efektīvo
procentu likmi. Amortizētās summas
tiek iekļautas visaptverošo ienākumu
pārskatā 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 visaptverošo
ienākumu pārskata postenī Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai
pieejamiem finanšu aktīviem.
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.

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu
aktīvi ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos ir aktīvi, kas tiek turēti tirdzniecības nolūkā. 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
visaptverošo ienākumu pārskata
postenī Neto peļņa/ (zaudējumi) no
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu
aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai
zaudējumos. Savukārt saņemtie un/vai
uzkrātie procentu ienākumi tiek iekļauti
visaptverošo ienākumu pārskatā kā
procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem, izmantojot efektīvo procentu
metodi, bet saņemtās dividendes, ja
tiesības uz maksājumu ir pierādītas,
tiek iekļautas visaptverošo ienākumu
pārskatā kā dividenžu ienākumi.
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
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atsevišķā finanšu stāvokļa pārskata
postenī Atvasinātie līgumi attiecīgi
gan aktīvos, gan saistībās. Patiesā
vērtība tiek noteikta pēc kotētām
tirgus cenām vai diskontētās naudas
plūsmas modeļiem. Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā radusies pelņa vai zaudējumi tiek
atzīti visaptverošo ienākumu pārskata
postenī Neto peļņa/ (zaudējumi) no
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu
aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai
zaudējumos.
Emitētie parāda vērtspapīri
Koncerns un banka emitētos parāda vērtspapīrus atzīst savā bilancē
finansējuma saņemšanas brīdī. Pēc
sākotnējās, kad šīs finanšu saistības tiek novērtētas patiesajā vērtībā, ņemot vērā tieši attiecināmās
darījuma izmaksas, turpmāk tās tiek
uzskaitītas to amortizētajā vērtībā,
piemērojot efektīvo procentu likmi.
Ja emitētie parāda vērtspapīri ir pārdoti ar diskontu, tad šī starpība līdz
parāda dzēšanas termiņa beigām tiek
amortizēta, izmantojot efektīvo procentu likmi, un tiek iekļauta peļņa vai
zaudējumos kā procentu izdevumi.
k) Pārdošanai pārņemtie aktīvi
Pārdošanai pārņemtie aktīvi ir nekustamais īpašums, ko koncerns/banka
ir pārņēmusi pārdošanai kā neatmaksāto kredītu nodrošinājums. Pārdošanai pārņemtie aktīvi tiek novērtēti
zemākajā no pašizmaksas un neto
realizācijas vērtības. Neto realizācijas
vērtība ir aplēstā pārdošanas cena
parastās uzņēmējdarbības ietvaros,
atskaitot aplēstās izmaksas, kas nepieciešamas, lai tos pārdotu.
l) 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.
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nedrošiem parādiem vai uzkrājumi
vērtības samazinājumam) zaudējumiem no nedrošo parādu vērtības
samazināšanās. Atzīstot parādu par
nedrošu, tam tiek izveidoti uzkrājumi
novērtētās neatgūstamās summas
apmērā. Uzkrājumu apjoms tiek noteikts atbilstoši diskontētajai nākotnes
naudas plūsmas tagadnes vērtībai,
ņemot vērā būtiskus faktorus, kas
ietver ne tikai koncerna un bankas
iepriekšējo pieredzi kredītu zaudējumu atzīšanā un uzkrājumu veidošanā,
vadībai zināmos kredītportfelim piemītošos 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. Tiek veidoti gan
individuālie, gan portfeļa uzkrājumi.

Maksājumi, kas izriet no aktīvu
nomas, tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos visa nomas līguma laikā,
izmantojot lineāro metodi.
m) Ārpusbilances finanšu
saistības un iespējamās saistības
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. Uzkrājumi
ārpusbilances finanšu saistībām un
iespējamām saistībām saskaņā ar n)
skaidrojumā minēto.
n) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, ja koncernam vai bankai pastāv juridisks vai
prakses radīts pašreizējs pienākums
un/vai saistības, kas radušās kāda
pagātnes notikuma dēļ un pastāv
varbūtība, ka šo saistību izpildei būs
nepieciešama ekonomiskos labumus
ietverošu resursu aizplūšana, un saistību apmēru iespējams pietiekami
ticami novērtēt.

Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri
pārskatīti. Ja pārskatīšanas rezultātā
rodas nepieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu, attiecīgās izmaiņas
uzkrājumu apjomā tiek atspoguļotas
pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā. 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.

o) Finanšu aktīvu un
ārpusbilances saistību
vērtības samazināšanās
Koncerns/banka piešķir klientiem
kredītus. Par nedrošiem parādiem
tiek uzskatīti kredīti 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 uzkrājumi (turpmāk — uzkrājumi
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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 finanšu stāvokli, kredīta nodrošinājuma vērtību un kredītlīguma nosacījumu ievērošanu.

Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti 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, 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 ar līdzīgiem raksturlielumiem saistīt ar pagātnes zaudējumu
pieredzes informāciju un atbilstošiem
tirgus datiem, kas atspoguļo pašreizējos apstākļus.
Ja izsniegtos kredītus nav iespējams
atgūt, tos noraksta ārpusbilances kontos, vienlaicīgi samazinot uzkrājumu
apjomu nedrošiem parādiem. Kredīti
netiek norakstīti, kamēr nav veikti visi
nepieciešamie juridiskie pasākumi un
noteikts zaudējumu galīgais apjoms.
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 visaptverošo ienākumu pārskatā atzītos
zaudējumus no vērtības samazināšanās, pārklasificē no pašu kapitāla uz
visaptverošo ienākumu pārskatu.
Zaudējumus no vērtības samazināšanās, kas atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā, neatceļ, izmantojot peļņu
vai zaudējumus vienīgi, ja turpmākajos periodos finanšu instrumentu
patiesā vērtība pieaug un šo pieaugu-

mu var objektīvi attiecināt uz kādu notikumu, kurš ir noticis pēc zaudējumu
no vērtības samazināšanas atzīšanas
visaptverošo ienākumu pārskatā, šos
zaudējumus atceļ, izmantojot peļņu
vai zaudējumus.
p) Nefinanšu aktīvu vērtības
samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvērtēts, vai pastāv pazīmes, kas norāda
uz iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība
ir samazinājusies, vai biežāk, ja 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 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.
q) 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.
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s) Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme
un ēkas, nepabeigto ieguldījuma īpašumu attīstības projekta 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%.

Nemateriālajiem aktīviem koncerns
un banka ir piemērojuši nolietojuma
gada likmes no 5% (5%) līdz 33%
(20%).
r) 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.

t) Darbinieku materiālie labumi
Īstermiņa darbinieku materiālie
labumi, ieskaitot atalgojumu, valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas,
prēmijas un pabalstus, dzīvības apdrošināšanas prēmijas, tiek iekļauti
visaptverošo ienākumu pārskatā
administratīvajos izdevumos pakalpojumu sniegšanas periodā.

Koncerns un banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:
Pamatlīdzekļu veids
Ēkas un īpašuma uzlabojumi
Transporta līdzekļi

Gadа likme
5.5%
20%

Datortehnika un programmnodrošinājums

16—33%

Biroja aprīkojums

10—33%

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.

Pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumi
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu
pārskatā to rašanās brīdī. Nomātā
īpašuma uzlabojumi tiek kapitalizēti
un turpmāk amortizēti visā atlikušajā
nomas līguma laikā, izmantojot lineāro metodi.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

96

v) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti
tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas ietekmē koncerna/bankas
finanšu stāvokli bilances datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc
pārskata gada beigām nav koriģējoši,
tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu
pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

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.
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3. Pielikums

4. Pielikums

Procentu ienākumi un izdevumi
Procentu ienākumi
no kredītiem
kuriem netika izveidoti uzkrājumi
kuriem tika izveidoti uzkrājumi
no līdz termiņa beigām turamiem vērtspapīriem
kuriem netika izveidoti uzkrājumi
kuriem tika izveidoti uzkrājumi

EUR `000

Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

31,160

33,493

30,724

33,061

par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā

27,350

28,557

26,914

28,121

par maksājumu karšu apstrādi

3,810

4,936

3,810

4,940

14,266

9,191

14,266

14,239

9,089

14,239

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

23,530

20,265

23,530

20,265

7,934

5,684

7,934

5,684

par servisa pakalpojumiem klientiem

5,444

4,095

5,444

4,095

9,191

par brokeru operācijām

4,467

3,334

626

517

9,089

par trasta operācijām

1,668

1,604

1,060

730

Komisijas naudas ienākumi

27

102

27

102

946

756

946

756

no pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem

7,234

8,209

7,234

8,209

pārējie komisijas naudas ienākumi

1,998

1,427

2,009

1,420

no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

Komisijas naudas ienākumi, kopā

45,987

37,165

41,549

33,467

par korespondentbanku pakalpojumiem

3,058

2,658

3,058

2,658

par maksājumu kartēm

1,928

1,599

1,928

1,599

602

606

27

3

5,588

4,863

5,013

4,260

1,840

2,479

1,828

2,464

no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

491

-

487

no kredītiem un debitoru parādu portfeļa vērtspapīriem

-

259

-

259

pārējie procentu ienākumi

-

7

-

7

54,500

54,129

54,052

53,678

Procentu ienākumi, kopā

izdevumi noguldījumu garantiju fondam

8,438

4,129

8,438

4,129

par nebanku noguldījumiem

6,736

13,189

6,746

13,206

par emitētajiem parāda vērtspapīriem

5,251

2,785

5,314

2,787

par subordinētajiem depozītiem

1,291

2,002

1,291

2,002

Procentu izdevumi, kopā

Komisijas naudas izdevumi

pārējie komisijas naudas izdevumi
Komisijas naudas izdevumi, kopā

Procentu izdevumi

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

par dokumentārajām operācijām

149

203

51

24

21,865

22,308

21,840

22,148
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5. Pielikums

6. Pielikums

Neto peļņa/zaudējumi no darījumiem ar finanšu aktīviem
Darījumu ar patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos rezultāts
Peļņa/ (zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas
Atvasinātie līgumi
Vērtspapīri
(Zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības
Atvasinātie līgumi
Vērtspapīri
Neto peļņa/ (zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

290

(350)

275

(282)

27

63

27

63

263

(413)

248

(344)

(47)

(7,684)

(47)

14,533
6,232

ienākumi no radniecīgo uzņēmumu pārdošanas

8,941

-

75

2,405

-

-

820

660

240

-

saņemtās soda naudas

770

980

774

980

(7,684)

ienākumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un nomas

363

250

31

33

ienākumi no pakalpojumu pārdošanas radniecīgiem un saistītiem uzņēmumiem

-

-

982

626

(8,206)

(64)

(8,206)

522

17

522

228

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

17

(8,034)

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

(64)

243

Pārējie pamatdarbības ienākumi un izdevumi

(7,966)

Pārējie ienākumi
ienākumi no pārdošanai pārņemto aktīvu realizācijas
citi radniecīgo un saistīto uzņēmumu produktu pārdošanas ienākumi

citi parastie ienākumi

1,033

271

227

205

Pārējie ienākumi, kopā

23,751

13,507

2,254

1,919

359

Pārējie izdevumi
Darījumu ar pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem rezultāts

12,648

8,475

-

Peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas

23

2,600

23

2,600

pārdošanai pārņemto aktīvu realizācijas izdevumi
citi saistīto uzņēmumu produktu realizācijas izdevumi

3,960

1,643

-

-

Neto realizētā peļņa no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem

23

2,600

23

2,600

izdevumi par klientu piesaisti

3,256

2,487

7,429

6,287

biedru naudas

696

438

596

403

citi pārējie izdevumi

555

-

145

-

21,115

13,043

8,170

7,049

Darījumu rezultāts ar amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
Peļņa no kredīti un debitoru parādi portfeļa vērtspapīru pārdošanas

-

3

-

3

Peļņa no līdz termiņa beigām turamo vērtspapīru pārdošanas

-

13,486

-

13,486

Neto realizētā peļņa no amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto
finanšu instrumentu pārdošanas

-

13,489

-

13,489

20,075

22,452

20,297

22,528

449

7,300

449

7,300

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas

20,524

29,752

20,746

29,828

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

20,790

37,807

20,997

37,951

Pārējie izdevumi, kopā

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezultāts
Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem
Peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas

Koncerns/banka valūtas risku pārvalda ar limitu palīdzību, kas noteikti Limitu
politikā. 2012. gada 31. decembrī visi limiti tika ievēroti. Valūtas riska ierobežošanai koncerns/banka izmanto nākotnes valūtas maiņas līgumus, tādējādi, lai
objektīvi novērtētu ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas rezultātu, ir jāanalizē
neto peļņa/ (zaudējumi) no koncerna/bankas atvasināto līgumu pārvērtēšanas,
tirdzniecības, kā arī ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas.
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7. Pielikums
Uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam
Koncerna uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam
par periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

EUR `000

Individuālie uzkrājumi

Hipotekārie
kredīti

Biznesa
kredīti

Patēriņa
kredīti

Pārējie
kredīti

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa
uzkrātie
ienākumi

2,234

20,191

-

987

171

Līdz
termiņa
beigām
turamie
vērtspapīri

Pārējie
aktīvi

Kopā

1,383

526

25,492

Portfeļa uzkrājumi

58,888

232

90

849

-

-

-

60,059

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

61,122

20,423

90

1,836

171

1,383

526

85,551

Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā

17,137

(2,237)

23

2,419

(54)

26

1,787

19,101

-

-

-

-

-

-

(356)

(356)

(10)

(24)

-

-

(3)

(6)

-

(43)

(24,675)

(8,019)

(36)

(574)

-

(1,156)

-

(34,460)

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi) pārskata periodā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Individuālie uzkrājumi

1,374

9,560

-

548

114

246

1,958

13,800

Portfeļa uzkrājumi

52,200

583

77

3,133

-

-

-

55,993

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

53,574

10,143

77

3,681

114

246

1,958

69,793

Līdz
termiņa
beigām
turamie
vērtspapīri

Kredīti
un debitoru
parādi
portfeļa
vērtspapīri

Pārējie
aktīvi

Kopā

111

1,710

861

31,634

2012. gada 31. decembrī uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam veidoja
8,6% (11,1%) no koncerna kredītportfeļa.
Koncerna uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam par periodu
no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

Individuālie uzkrājumi

EUR `000

Hipotekārie
kredīti

Biznesa
kredīti

Patēriņa
kredīti

Pārējie
kredīti

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa
uzkrātie
ienākumi

3,439

25,385

37

-

91

Portfeļa uzkrājumi

62,951

184

299

809

-

-

-

-

64,243

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

66,390

25,569

336

809

91

111

1,710

861

95,877

Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā

20,610

714

80

1,806

71

1,262

-

(367)

24,176

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi) pārskata periodā

-

-

-

-

-

-

-

132

132

Uzkrājumu palielinājums pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā

4

7

-

-

9

10

-

-

30

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā

(25,882)

(5,869)

(326)

(777)

-

-

(1,710)

(100)

(34,664)

Individuālie uzkrājumi

2,234

20,189

-

989

171

1,383

-

526

25,492

Portfeļa uzkrājumi

58,888

232

90

849

-

-

-

-

60,059

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

61,122

20,421

90

1,838

171

1,383

-

526

85,551
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Bankas uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam
par periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

EUR `000

Individuālie uzkrājumi

Hipotekārie
kredīti

Biznesa
kredīti

Patēriņa
kredīti

Pārējie
kredīti

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa
uzkrātie
ienākumi

2,234

20,438

-

987

171

Līdz
termiņa
beigām
turamie
vērtspapīri

Pārējie
aktīvi

Kopā

1,383

488

25,701
60,059

Portfeļa uzkrājumi

58,888

232

90

849

-

-

-

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

61,122

20,670

90

1,836

171

1,383

488

85,760

Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā

17,137

(2,484)

23

2,419

(54)

26

1,770

18,837
(355)

Norakstīto aktīvu (atgūšana) / aktīvu norakstīšanas izdevumi pārskata periodā

-

-

-

-

-

-

(355)

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā

(10)

(24)

-

-

(3)

(6)

-

(43)

(24,676)

(8,018)

(36)

(574)

-

(1,156)

-

(34,460)

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Individuālie uzkrājumi

1,374

9,561

-

548

114

246

1,903

13,746

Portfeļa uzkrājumi

52,199

583

77

3,133

-

-

-

55,992

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

53,573

10,144

77

3,681

114

246

1,903

69,739

Līdz
termiņa
beigām
turamie
vērtspapīri

Kredīti
un debitoru
parādi
portfeļa
vērtspapīri

Pārējie
aktīvi

Kopā

111

1,710

861

31,636

Bankas uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam
par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

Individuālie uzkrājumi

EUR `000

Hipotekārie
kredīti

Biznesa
kredīti

Patēriņa
kredīti

Pārējie
kredīti

Pārdošanai
pieejamo
vērtspapīru
portfeļa
uzkrātie
ienākumi

3,439

25,387

37

-

91

Portfeļa uzkrājumi

62,951

184

299

808

-

-

-

-

64,242

Kopā uzkrājumi pārskata perioda sākumā

66,390

25,571

336

808

91

111

1,710

861

95,878

Uzkrājumu pieaugums/ (samazinājums) pārskata periodā

20,610

962

80

1,806

71

1,262

-

(406)

24,385

Norakstīto aktīvu atgūšana/aktīvu norakstīšanas (izdevumi) pārskata periodā

-

-

-

-

-

-

-

132

132

Uzkrājumu palielinājums pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā

4

7

-

-

9

10

-

-

30

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā

(25,883)

(5,871)

(326)

(776)

-

-

(1,710)

(100)

(34,666)

2,234

20,437

-

989

171

1,383

-

488

25,702

Portfeļa uzkrājumi

Individuālie uzkrājumi

58,887

232

90

849

-

-

-

-

60,058

Kopā uzkrājumi pārskata perioda beigās

61,121

20,669

90

1,838

171

1,383

-

488

85,760
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8. Pielikums

10. Pielikums

Uzkrājumi pārējiem aktīviem

Nodokļi

Koncerna un bankas vadība ir noteikusi nefinanšu aktīvu — pārdošanai pārņemto
nekustamo īpašumu — patieso vērtību, pamatojoties uz paredzamo diskontētās
nākotnes naudas plūsmu no īpašumu realizācijas, kā arī veikusi citu nefinanšu aktīvu,
tostarp ieguldījumu meitasuzņēmumos novērtēšanu, kā rezultātā konstatētas iepriekš
atzītā vērtības samazinājuma izmaiņas. Balstoties uz veikto analīzi, 2012. gadā un
2011. gadā koncerns un banka ir atzinuši vērtības samazinājumu nefinanšu aktīviem.

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Koncerna un bankas nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās rezultāts:

Aktīvu veids

EUR `000

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

2,083

1,793

(53)

33

192

-

192

-

-

-

1,033

(538)

2,275

1,793

1,172

(505)

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi
Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumu iegādei
Ieguldījumi meitasuzņēmumos
Kopā vērtības samazinājuma korekcija

EUR `000
Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

22,598

23,120

18,651

20,326

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5,793

5,360

4,949

4,777

Telpu uzturēšanas izdevumi

2,804

2,102

1,767

1,513

Reklāmas un mārketinga izdevumi

2,534

1,587

2,379

1,481

IT sistēmu izdevumi

2,484

2,409

2,430

2,359

Padomei un valdei izmaksātais atalgojums

1,208

Veids
Personāla atalgojums

1,828

1,651

1,236

Citi personāla izdevumi

995

677

589

511

Sakaru izdevumi

741

495

579

568

Citi nodokļi

417

398

186

178

Ziedojumi

38

34

38

34

2,809

2,220

1,293

1,310

43,041

40,053

34,097

34,265

Citi administratīvie izdevumi
Administratīvie izdevumi, kopā

2012. gadā un 2011. gadā vidējais strādājošo darbinieku skaits (pilna laika ekvivalents)
koncernā bija 575 (530), savukārt bankā — 494 (470).

31,286

28,738

31,787

4,693

4,312

4,768

Pastāvīgās atšķirības

1,251

188

737

(388)

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu

5,482

4,881

5,049

4,380

Iepriekšējā gada uzņēmumu ienākuma nodokļa korekcija

(126)

-

-

-

43

55

43

55

Iepriekšējā gada atliktā nodokļa korekcija
Ārvalstīs samaksāts
Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi

Vadība

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

234

167

234

167

5,633

5,102

5,326

4,602

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

Laika
atšķirībām
pakļautā
summa

Laika
atšķirībām
pakļautā
summa

Laika
atšķirībām
pakļautā
summa

Laika
atšķirībām
pakļautā
summa

12,225

7,033

6,158

5,128

3,106

(4,151)

3,106

(4,151)

545

7,427

545

7,679

(17,982)

(4,836)

(10,501)

(2,082)

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve
Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana
Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana un atvaļinājuma rezerve
Atliktā nodokļa aktīvs no koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem
Nodokļu zaudējumi
Neatzītais nodokļa aktīvs
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze
Nodokļa likme

EUR `000

(3,180)

(3,180)

-

-

(11,986)

(41,024)

-

(38,435)

14,119

8,378

-

-

(3,153)

(30,353)

(692)

(31,861)

15%

15%

15%

15%

(575)
101

(4,818)
265

(105)
-

(4,779)
-

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

(4,818)
265

(8,162)
30

(4,779)
-

(8,136)
-

Palielinājums, kas iekļauts peļņā vai zaudējumos

3,351

4,603

3,587

4,381

Palielinājums/ (samazinājums), kas attiecināts
uz pārvērtēšanas rezervi pašu kapitālā

1,087

(1,079)

1,087

(1,079)

Korekcijas, kas attiecinātas uz iepriekšējo periodu peļņu vai zaudējumiem

(359)

-

-

-

-

55

-

55

(575)
101

(4,818)
265

(105)
-

(4,779)
-

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības) /
saistības pārskata perioda beigās

EUR `000

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
pārskata perioda sākumā

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības) /
saistības pārskata perioda beigās

Koncerns
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

4,231

Korekcija par iepriekšējiem periodiem

Koncerna un bankas darbinieku skaits pārskata perioda beigās:

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

28,209

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā
un nodokļu vajadzībām starpība

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

9. Pielikums
Administratīvie izdevumi

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

17

15

10

10

Pārvalžu un nodaļu vadītāji

110

96

85

79

Pārējie darbinieki

481

438

418

394

Kopā perioda beigās

608

549

513

483
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Koncerna un bankas samaksātie nodokļi:

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

7,881

6,672

6,995

6,088

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4,653

4,199

4,095

3,786
176

Nodokļa veids

Nekustamā īpašuma nodoklis

443

327

186

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

582

249

-

-

Pievienotās vērtības nodoklis

635

178

287

6

16

1

3

1

14,210

11,626

11,566

10,057

Riska valsts nodeva
Kopā

Prasības pret kredītiestādēm

2012. gada 31. decembrī banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 27 (27)
ES un OECD reģiona valstīs reģistrētām kredītiestādēm, 6 (7) Latvijā reģistrētām
kredītiestādēm un 16 (19) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.
Koncerna un bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija šādās ES un
OECD reģiona kredītiestādēs: Bank of Montreal 68,0 (59,8) miljoni eiro, UBS AG
58,5 (55,4) miljoni eiro un Nordea Bank Finland Plc 53,6 (85,4) miljoni eiro.
Koncerna prasības pret kredītiestādēm 2012. gada 31. decembrī dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:

11. Pielikums
Kase un prasības pret Latvijas Banku

Kase

12. Pielikums

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2012.

Koncerns/banka
31.12.2011.

9,520

9,515

8,591

Prasības pret Latvijas Banku

297,931

297,931

195,823

Kase un prasības pret centrālajām bankām, kopā

307,451

307,446

143,663

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Latvijā

EMS valstīs

Pārējās
ES valstīs

980

134,275

2,436

113,140

Citās
valstīs

Kopā

41,741

292,572

-

-

-

-

471

471

980

134,275

2,436

113,140

42,212

293,043

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti

Prasības pret Latvijas Banku veido bankas korespondentkonta atlikums un
termiņnoguldījums. Saskaņā ar Latvijas Bankas Padomes lēmumu kredītiestādēm
ir jānodrošina obligāto rezervju prasību izpilde. Bankas mēneša vidējam
korespondentkonta atlikumam Latvijas Bankā prasību izpildes periodā ir jāpārsniedz
rezervju prasības noteiktais minimālais apjoms. 2012. gada 31. decembrī banka bija
izpildījusi šīs prasības.

EUR `000
Pārējā
OECD
reģionā

Termiņnoguldījumi
Citas prasības

-

420

158

47,837

-

48,415

3,781

22,668

164,891

-

5,499

196,839

-

-

-

-

20,756

20,756

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

3,781

23,088

165,049

47,837

26,255

266,010

Prasības pret kredītiestādēm, kopā

4,761

157,363

167,485

160,977

68,467

559,053

2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī koncerna un bankas prasības
pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies. Prasību
pret kredītiestādēm maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu uzskaites vērtību.

2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī nebija nekādu prasību pret
centrālajām bankām, kuru termiņš būtu nokavēts.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

108

109

finanšu pārskati

finanšu pārskati
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Koncerna prasības pret kredītiestādēm 2011. gada 31. decembrī dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:
EUR `000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi

Latvijā

EMS valstīs

Pārējās
ES valstīs

760

261,192

4,660

Pārējā
OECD
reģionā

Citās
valstīs

Kopā

231,097

50,607

548,316

-

-

-

-

-

-

760

261,192

4,660

231,097

50,607

548,316

Drošības depozīti

-

10,300

-

15,481

-

25,781

Termiņnoguldījumi

-

42,579

95,665

-

7,259

145,503

Citas prasības

-

-

-

-

18,701

18,701

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

-

52,879

95,665

15,481

25,960

189,985

760

314,071

100,325

246,578

76,567

738,301

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Koncerna un bankas īpašumā esošo parāda vērtspapīru sadalījums
pēc ieguldījuma veida:

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Prasības pret kredītiestādēm, kopā

Emitenta veids

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi

Latvijā

EMS valstīs

Pārējās
ES valstīs

-

129,679

2,436

113,140

Citās
valstīs

Kopā

41,704

286,959

Diennakts noguldījumi

-

-

-

-

471

471

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

129,679

2,436

113,140

42,175

287,430

-

-

158

47,837

-

47,995

3,781

22,668

164,891

-

5,499

196,839

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Drošības depozīti
Termiņnoguldījumi
Citas prasības

-

-

-

-

20,756

20,756

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

-

22,668

165,049

47,837

26,255

265,590

3,781

152,347

167,485

160,977

68,430

553,020

Prasības pret kredītiestādēm, kopā

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Latvijā

EMS valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējā
OECD
reģionā

Citās
valstīs

Kopā

711

261,084

4,660

231,097

50,576

548,128

-

-

-

-

-

-

711

261,084

4,660

231,097

50,576

548,128

Drošības depozīti

-

9,906

-

15,481

-

25,387
145,503

Termiņnoguldījumi

-

42,579

95,665

-

7,259

Citas prasības

-

-

-

-

18,701

18,701

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

-

52,485

95,665

15,481

25,960

189,591

711

313,569

100,325

246,578

76,536

737,719

Prasības pret kredītiestādēm, kopā

Kopā

8,352

38,218

38,218

-

8,352

265

265

-

-

-

Privātuzņēmumi

1,510

-

1,510

-

-

-

51

-

51

21

-

21

-

-

-

-

250

250

1,561

38,483

40,044

21

8,602

8,623

88,698

38,510

127,208

101,814

37,262

139,076

Starptautiskās organizācijas
EMS valstis
Centrālās valdības
Kredītiestādes
Privātuzņēmumi
Kopā

16,097

22,671

38,768

23,913

18,031

41,944

145,712

43,361

189,073

95,637

4,163

99,800

-

1,461

1,461

-

-

-

161,809

67,493

229,302

119,550

22,194

141,744

Pārējās ES valstis
Centrālās valdības un centrālās bankas

79,257

5,424

84,681

55,333

773

56,106

Kredītiestādes

18,442

33,948

52,390

36,132

249

36,381

Kopā

97,699

39,372

137,071

91,465

1,022

92,487

317,505

54,971

372,476

68,349

22,026

90,375

59,384

28,271

87,655

33,243

4,071

37,314

Vietējās valdības

-

31,391

31,391

-

-

-

Valsts uzņēmumi

15,595

7,664

23,259

27,635

7,886

35,521

Pārējās OECD reģiona valstis

Citi finanšu starpnieki
Kopā

2,987

-

2,987

3,143

-

3,143

395,471

122,297

517,768

132,370

33,983

166,353

13,903

31,394

45,297

20,169

26,655

46,824

514

1,392

1,906

1,140

751

1,891

71

-

71

129

-

129

12,521

67,138

79,659

33,947

45,957

79,904

Citas valstis
Centrālās valdības un centrālās bankas
Vietējās valdības
Finanšu palīgsabiedrība
Kredītiestādes

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

Līdz termiņa
beigām turamie

-

Centrālās valdības

EUR `000

Pārdošanai
pieejamie

-

Kredītiestādes

Bankas prasības pret kredītiestādēm 2011. gada 31. decembrī dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:

Kopā

Centrālā valdība

Kopā
EUR `000

Līdz termiņa
beigām turamie

Vietējās valdības
Citi finanšu starpnieki

Pārējā
OECD
reģionā

Pārdošanai
pieejamie

Koncerns/banka
31.12.2011.

Latvija

Kredītiestādes

Bankas prasības pret kredītiestādēm 2012. gada 31. decembrī dalījumā
pa reģioniem un pēc prasību veida:

EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.

Privātuzņēmumi
Kopā
Neto parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

3,944

94,533

98,477

26,916

60,878

87,794

30,953

194,457

225,410

82,301

134,241

216,542

776,191

500,612

1,276,803

527,521

237,304

764,825
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Bankas vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,4% (3,9%).
Būtiskāko vērtspapīru portfeļa daļu 93,8% (88,6%) apmērā banka ir ieguldījusi
vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu (skatīt 32. pielikumu). Pārskata
perioda beigās bankas vērtspapīra portfeļa vidējā svērtā durācija bija 2,1 (2,3).

finanšu pārskati

Koncerna un bankas būtiskākie ieguldījumi parāda vērtspapīros:

Emitenta veids

Bankai nav ieguldījumu tādu Eiropas valstu (Grieķija, Īrija, Spānija un Itālija)
centrālo valdību vērtspapīros, kuras joprojām risina savas finansiālās un budžeta
problēmas, izņemot nebūtisku ieguldījumu Portugāles centrālās valdības
vērtspapīros 365,7 (271,8) tūkstošu eiro apmērā.
Parāda vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu uzskaites
vērtību.
2012. gada 31. decembrī visi pārdošanai pieejamā portfeļa vērtspapīri tika kotēti
biržā, savukārt netika kotēti biržās šādi līdz termiņa beigām turamie vērtspapīri:
• 317 (487) tūkstoši eiro citu valstu uzņēmumu parāda vērtspapīri;
• 719 (716) tūkstoši eiro citu valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri;
• 3,920 (0) tūkstoši eiro EMS valsts kredītiestādes parāda vērtspapīri.

EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.

Koncerns/banka
31.12.2011.

Pārdošanai
pieejamie

Līdz termiņa
beigām turamie

Kopā

Pārdošanai
pieejamie

Līdz termiņa
beigām turamie

Kopā

273,490

29,912

303,402

2,987

-

2,987

38,931

-

38,931

3,139

-

276,477

29,912

306,389

3,139

42,070

-

42,070

ASV
Centrālā valdība
Citi emitenti
Kopā
Krievija
Centrālā valdība

13,180

23,325

36,505

15,256

24,856

40,112

Citi emitenti

13,795

143,433

157,228

45,754

95,422

141,176

Kopā

26,975

166,758

193,733

61,010

120,278

181,288

Kanāda
Centrālā valdība

49,460

28,813

78,273

22,931

22,026

44,957

Citi emitenti

58,998

39,025

98,023

33,314

7,886

41,200

108,458

67,838

176,296

56,245

29,912

86,157

29,783

Kopā
Vācija

-

10,146

10,146

19,594

10,189

Citi emitenti

Centrālā valdība

116,264

27,871

144,135

70,158

4,163

74,321

Kopā

116,264

38,017

154,281

89,752

14,352

104,104

Zviedrija
Centrālā valdība

55,441

-

55,441

40,489

-

40,489

Citi emitenti

18,442

11,687

30,129

24,230

-

24,230

Kopā

73,883

11,687

85,570

64,719

-

64,719

8,352

Latvija
-

38,218

38,218

-

8,352

Citi emitenti

Centrālā valdība

1,562

265

1,827

21

250

271

Kopā

1,562

38,483

40,045

21

8,602

8,623

Starptautisko institūciju vērtspapīri

88,698

38,507

127,205

101,814

37,262

139,076

Pārējo valstu emitentu vērtspapīri

83,873

109,411

193,284

111,890

26,897

138,787

776,190

500,613

1,276,803

527,521

237,304

764,825

Neto vērtspapīru portfelis
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Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Kredīti klientiem

Koncerna un bankas ieguldījumi akcijās un ieguldījumu fondos.
EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.

Koncerns/banka
31.12.2011.

Patiesā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi

Biržā
kotētās

Biržā
nekotētās

Kopā

Biržā
kotētās

Biržā
nekotētās

Kopā

Ieguldījumi Latvijā reģistrētos fondos

-

1,889

1,889

-

394

394

47

-

47

51

-

51

Latvijas uzņēmumu akcijas
EMS valstu kredītiestāžu akcijas

221

-

221

-

-

-

Pārējo OECD valstu kredītiestāžu akcijas

689

-

689

-

-

-

1,048

-

1,048

-

-

-

Ieguldījumi OECD valstu reģistrētos fondos
Citu valstu uzņēmumu akcijas

603

-

603

425

-

425

Citu valstu kredītiestāžu akcijas

245

-

245

201

-

201

2,853

1,889

4,742

677

394

1,071

Ieguldījumi citās valstīs reģistrētos fondos

-

3,058

3,058

-

3,132

3,132

EMS valstu finanšu palīgsabiedrību akcijas

-

139

139

-

87

87

Pārdošanai pieejamajā portfelī iekļautās akcijas
un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kopā

-

3,197

3,197

-

3,219

3,219

2,853

5,086

7,939

677

3,613

4,290

Patiesajā vērtībā vērtētās ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu
ienākumu, kopā

Koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc aizņēmēja veida:
Aizņēmēja veids

EUR `000

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

Privātpersonas

495,607

554,698

495,608

554,699

Privātuzņēmumi

235,885

164,743

241,323

166,668

Finanšu iestādes

47,116

31,959

47,116

31,959

Kredīti, kopā

778,608

751,400

784,047

753,326

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(67,475)

(83,470)

(67,473)

(83,718)

Neto kredīti

711,133

667,930

716,574

669,608

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.
667,160

Izsniegto kredītu maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds
ar šo aktīvu uzskaites vērtību.

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kopā

EUR `000
Aizņēmēja valsts
Latvija

625,169

665,234

630,608

EMS valstis

30,542

4,852

30,542

4,852

Pārējās ES valstis

18,257

34,570

18,257

34,570

Pārējās OECD reģiona valstis

12,997

5,683

12,997

5,683

Citas valstis

91,643

41,061

91,643

41,061

Kredīti, kopā

778,608

751,400

784,047

753,326

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(67,475)

(83,470)

(67,473)

(83,718)

Neto kredīti

711,133

667,930

716,574

669,608
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Koncerna kredītu kvalitātes analīze, tostarp līgumos paredzēto kredīta maksājumu
kavējumu apjoms kredītiem, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi:

EUR `000
31.12.2012.

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

31.12.2011.

Hipotekāriе

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

371,704

264,653

1,692

21,484

659,533

410,478

151,124

1,167

25,171

587,940
2,131

1,429

1,277

-

-

2,706

1,686

445

-

-

līdz 30 dienām

743

253

-

-

996

626

18

-

-

644

no 31 līdz 59 dienām

283

1

-

-

284

333

75

-

-

408

t.sk. kavētie maksājumi

no 60 līdz 89 dienām

144

4

-

-

148

471

11

-

-

482

vairāk nekā 90 dienas

259

1,019

-

-

1,278

256

341

-

-

597
163,461

87,360

29,796

105

1,814

119,075

112,125

48,170

115

3,051

49,981

9,932

77

1,824

61,814

60,510

15,304

17

265

76,096

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(53,573)

(10,144)

(77)

(3,681)

(67,475)

(61,122)

(20,421)

(90)

(1,838)

(83,471)

Kopā kredīti, neto

405,491

284,305

1,720

19,617

711,133

461,481

178,873

1,192

26,384

667,930

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi
t.sk. kavētie maksājumi

Bankas kredītu kvalitātes analīze, tostarp līgumos paredzēto kredīta maksājumu
kavējumu apjoms kredītiem, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi:

EUR `000
31.12.2012.

Kredīti, kuriem nav izveidoti individuālie uzkrājumi

31.12.2011.

Hipotekāriе

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

Hipotekāriе

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

371,704

270,094

1,692

21,484

664,974

410,477

152,556

1,167

25,171

589,371
2,131

1,429

1,277

-

-

2,706

1,686

445

-

-

līdz 30 dienām

743

253

-

-

996

626

18

-

-

644

no 31 līdz 59 dienām

283

1

-

-

284

333

75

-

-

408

t.sk. kavētie maksājumi

no 60 līdz 89 dienām

144

4

-

-

148

471

11

-

-

482

vairāk nekā 90 dienas

259

1,019

-

-

1,278

256

341

-

-

597
163,955

87,360

29,796

105

1,814

119,075

112,125

48,664

115

3,051

49,981

9,932

77

1,824

61,814

60,510

15,304

17

265

76,096

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(53,573)

(10,144)

(77)

(3,681)

(67,475)

(61,121)

(20,669)

(90)

(1,838)

(83,718)

Kopā kredīti, neto

405,491

289,746

1,720

19,617

716,574

461,481

180,551

1,192

26,384

669,608

Kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi
t.sk. kavētie maksājumi

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mainīts pamatsummas vai procentu atmaksas termiņš 2012. gada 31. decembrī ir 109,0 (138,6) miljoni eiro. 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.

Koncerna un bankas kredītu, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi,
nodrošinājuma analīze:

EUR `000
31.12.2012.

Kredītu grupa

Kredīti,
kopā

31.12.2011.

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība

Kredīti,
kopā

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība

Hipotekārie

87,360

52,621

112,125

68,392

Biznesa

29,796

20,048

48,664

29,798

Patēriņa
Pārējie
Kopā kredīti, kuriem ir izveidoti individuālie uzkrājumi, bruto

105

-

115

-

1,814

-

3,051

-

119,075

72,669

163,955

98,190
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16. Pielikums

17. Pielikums

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

Ieguldījumu īpašumi

Bankas ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā:

EUR `000
31.12.2012

31.12.2011

Reģ. valsts

Pamatkapitāls

Pašu kapitāls

Bankas daļa
no kopējā
pamatkapitāla,
%

Pamatkapitāls

Pašu kapitāls

Bankas daļa
no kopējā
pamatkapitāla,
%

Pillar Holding Company, KS

LV

90,000

90,681

99.9997

80,000

80,741

99.9997

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

LU

20,000

18,166

100

2,001

1,894

100

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

LV

10,000

11,201

100

10,000

10,303

100

New Hanza City, SIA

LV

6,261

6,192

100

4,126

4,071

100

Uzņēmums

ABLV Consulting services, AS

LV

711

768

100

534

572

Pillar Management, SIA

LV

711

556

100

711

176

100

LV

569

556

100

569

845

100

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

569

2,684

100

569

2,279

100

ABLV Private Equity Mangement, SIA

LV

171

213

100

171

188

100

ABLV Corporate Services, SIA

LV

28

199

100

28

60

100

Pillar, SIA

LV

3

3

100

-

-

-

-

3,557

2,386

91.6

102,266

103,515

LV

-

-

Kopā, bruto

129,023

131,219

Vērtības
samazināšanās
izdevumi

(1,569)

(536)

Kopā, neto

127,454

101,730

Pārskata periodā banka palielināja
meitasbankas ABLV Bank Luxembourg,
S.A. pamatkapitālu par 18,0 miljoniem
eiro. 2012. gada oktobrī ABLV Bank
Luxembourg, S.A saņēma bankas
licenci. Meitasbanku Luksemburgā
ABLV Bank, AS izveidoja, lai attīstītu
esošo klientu bāzi un stiprinātu viņu
lojalitāti, sniedzot plašāku ieguldījumu
un fiduciāro pakalpojumu klāstu, kā arī
lai piesaistītu jaunus klientus.
Pārskata periodā banka palielināja savu
ieguldījumu Pillar Holding Company, KS
par 10 miljoniem eiro, New Hanza City,
SIA, — par 2,1 miljoniem eiro, kā arī
palielināja ABLV Consulting Services,
AS pamatkapitālu par 177,9 tūkstošiem
eiro. Iepriekš minēto uzņēmumu pamatkapitāla palielināšanas mērķis bija
nodrošināt minēto uzņēmumu darbības
paplašināšanos un to sekmīgu attīstību.
Pārskata periodā, realizējot ABLV grupas uzņēmumu efektīvu strukturizāciju,
bankas meitasuzņēmums Elizabetes
Park House, SIA tika iekļauts Pillar Holding Company, KS grupā, kuru darbība
saistās ar nekustamo īpašumu
118

pārņemšanu, pārvaldīšanu, attīstību,
sagatavošanu pārdošanai un galējo
pārdošanu.
2012. gada oktobrī koncerns pārdeva
uzņēmumu AB.LV Transform Investments, SIA trešajām personām.
2012. gadā banka konstatēja vērtības
samazināšanās pazīmes ieguldījumiem
Pillar Management, SIA un Pillar Holding Company, KS un atzina izdevumus
vērtības samazinājumam attiecīgi 175,0
tūkstošu eiro un 858,0 tūkstošu eiro
apmērā.
Pārskata periodā investīciju fonds ABLV
Private Equity Fund 2010, KS ir iegādājies papildus 20,0% Orto, SIA kapitāldaļu, tādējādi kopā ABLV Private Equity
Fund 2010, KS pieder 60,0% Orto, SIA
kapitāldaļu un ir kontrole pār šo uzņēmumu. Pārskata periodā ABLV Private
Equity Fund 2010, KS izveidoja un strukturēja holdingkompāniju Vaiņodes Agro
Holding, SIA ar mērķi attīstīt lauksaimniecisko ražošanu Latvijā. Private Equity
Fund 2010, KS ieguldīja Vaiņodes Agro
Holding, SIA 996,0 tūkstošus eiro.

Ieguldījumu īpašumi
Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem
Kopā ieguldījumu īpašumi

ABLV Asset Management, IPAS klientu
aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar
klientu pilnvarojumu, 2012. gada 31. decembrī bija 54,4 (41,8) miljoni eiro.
ABLV Capital Markets, IBAS klientu
finanšu instrumentu vērtība 2012. gada
31. decembrī bija 605,4 (361,0) miljoni
eiro.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

28,725

30,090

24,620

23,516

950

562

-

192

29,675

30,652

24,620

23,708

Izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu
īpašumos 2012. gadā:

EUR `000

100

ABLV Asset Management, IPAS

Elizabetes Park House, SIA

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns

Banka

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

25,962

4,192

30,154

23,271

309

23,580

1,115

743

1,858

1,115

-

1,115

-

(3,212)

(3,212)

-

-

-

27,077

1,723

28,800

24,386

309

24,695

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

-

64

64

-

64

64

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

11

11

-

11

11

Sākotnējā vērtība 01.01.2012.
Pārskata periodā iegādātie
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2012.

-

75

75

-

75

75

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

25,962

4,128

30,090

23,271

245

23,516

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

27,077

1,648

28,725

24,386

234

24,620
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Izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2011. gadā:
EUR `000
Koncerns

Banka

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot
avansa
maksājumus

25,962

309

26,271

23,271

309

23,580

Pārskata periodā iegādātie

-

3,883

3,883

-

-

-

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

-

-

-

-

-

25,962

4,192

30,154

23,271

309

23,580

Sākotnējā vērtība 01.01.2011.

Sākotnējā vērtība 31.12.2011.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2011.

-

53

53

-

53

53

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

11

11

-

11

11

Nolietojuma norakstīšana

-

-

-

-

-

-

Uzkrātais nolietojums 31.12.2011.

-

64

64

-

64

64

18. Pielikums
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie aktīvi

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.
4,143

4,865

4,321

4,483

Nemateriālā vērtība

229

-

-

-

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem

343

649

332

649

Kopā nemateriālie aktīvi

5,437

4,970

4,815

4,792

Zeme

1,244

182

182

182

15,533

8,247

4,486

4,716

Ražošanas iekārtas

5,110

3,379

-

-

Biroja aprīkojums

2,632

1,595

1,754

1,507

Nepabeigtā celtniecība

Ēkas un īpašuma uzlabojumi

2,289

-

-

-

Transporta līdzekļi

922

682

438

406

117

202

117

202

56

43

4

36

27,903

14,330

6,981

7,049

Atlikusī vērtība 01.01.2011.

25,962

256

26,218

23,271

256

23,527

Nomātā īpašuma uzlabojumi

Atlikusī vērtība 31.12.2011.

25,962

4,128

30,090

23,271

245

23,516

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi

2012. gada 31. decembrī ieguldījumu nekustamajos īpašumos tirgus vērtība koncernam ir 32,2 (29,9), bankai — 27,0 (27,0) miljoni eiro. Pēc koncerna un bankas
vadības ieskatiem nekustamā īpašuma ticamākā tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties gan uz ārējo nekustamā īpašuma novērtēšanas ekspertu, gan uz bankas
nekustamā īpašuma novērtēšanas ekspertu sniegtajiem 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 2012. gadā bija
31,3 (34,2) tūkstoši eiro, apsaimniekošanas izdevumi — 143,7 (129,5) tūkstoši eiro,
t.sk. izdevumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos uzturēšanai — 119,5 (109,6) tūkstoši eiro.
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Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
izmaiņas 2012. gadā:
EUR `000
Nepabeigtā
celtniecība

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot
avansus

1,437

9,705

46,514

584

1,800

7,438

(108)

(343)

(721)

(2,344)

19,381

878

1,678

10,784

51,608

-

3,213

784

756

7,941

17,724

-

465

75

282

856

2,897

Nemateriālā
vērtība

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ražošanas
iekārtas

-

8,977

182

5,913

-

19,314

986

229

1,377

1,062

4

2,289

93

-

-

(1,145)

-

(1)

-

(26)

229

9,209

1,244

5,916

2,289

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

-

4,656

-

374

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

828

-

391

Sākotnējā vērtība 01.01.2012.
Pārskata periodā iegādātie
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2012.

Pārskata periodā iegādāto meitasuzņēmumu
pamatlīdzekļu aprēķinātais nolietojums

-

-

-

42

-

171

-

-

55

268

Nolietojuma norakstīšana

-

(1,140)

-

(1)

-

(1)

(98)

(282)

(700)

(2,222)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

-

4,344

-

806

-

3,848

761

756

8,152

18,667

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

-

4,321

182

5,539

-

16,101

202

682

1,764

28,791

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

229

4,865

1,244

5,110

2,289

15,533

117

922

2,632

32,941

Ražošanas
iekārtas

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Nepabeigtā
celtniecība

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot
avansus

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
izmaiņas 2011. gadā:

EUR `000
Nemateriālie
aktīvi

Zeme

8,371

182

-

6,923

970

3,108

1,355

9,064

29,973

605

-

3,674

640

16

-

350

771

6,056

Pārklasifikācija

-

-

-

3,108

-

(3,108)

-

-

-

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

-

-

-

-

-

(267)

(428)

(695)

Sākotnējā vērtība 31.12.2011.

8,976

182

3,674

10,671

986

-

1,438

9,407

35,334

Uzkrātais nolietojums 01.01.2011.

3,924

-

-

2,136

700

-

720

7,255

14,735

731

-

206

377

84

-

248

978

2,624

-

-

-

-

-

-

(212)

(421)

(633)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2011.

4,655

-

206

2,513

784

-

756

7,812

16,726

Atlikusī vērtība 01.01.2011.

4,448

182

-

4,787

270

3,108

635

1,808

15,238

Atlikusī vērtība 31.12.2011.

4,321

182

3,468

8,158

202

-

682

1,595

18,608

Sākotnējā vērtība 01.01.2011.
Pārskata periodā iegādātie

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
Nolietojuma norakstīšana

2012. gada 31. decembrī koncerna un bankas īpašumā bija nemateriālie aktīvi
un pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 8,140 (8,708)
un 8,049 (8,329) tūkstoši eiro.
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
izmaiņas 2012. gadā:
EUR `000
Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi

Sākotnējā vērtība 01.01.2012.

8,604

182

7,139

986

Pārskata periodā iegādātie

1,088

-

69

-

(1,134)

-

(4)

Sākotnējā vērtība 31.12.2012.

8,558

182

7,204

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

4,461

-

2,422

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
Nolietojuma norakstīšana
Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot
avansus

1,054

9,192

27,157

248

1,002

2,407

(108)

(286)

(697)

(2,229)

878

1,016

9,497

27,335

784

649

7,685

16,001

744

-

296

75

175

738

2,028

(1,130)

-

-

(98)

(246)

(680)

(2,154)

4,075

-

2,718

761

578

7,743

15,875

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

4,143

182

4,716

202

406

1,507

11,156

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

4,483

182

4,486

117

438

1,754

11,460

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ēkas un
īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot
avansus

8,042

182

6,923

970

1,109

8,859

26,085

561

-

215

16

137

753

1,682

-

-

-

-

(192)

(420)

(612)

Sākotnējā vērtība 31.12.2011.

8,603

182

7,138

986

1,054

9,192

27,155

Uzkrātais nolietojums 01.01.2011.

3,800

-

2,136

700

603

7,167

14,406

660

-

286

84

182

933

2,145

-

-

-

-

(137)

(415)

(552)

4,460

-

2,422

784

648

7,685

15,999

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu
izmaiņas 2011. gadā:

Sākotnējā vērtība 01.01.2011.
Pārskata periodā iegādātie
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
Nolietojuma norakstīšana
Uzkrātais nolietojums 31.12.2011.

EUR `000

Atlikusī vērtība 01.01.2011.

4,243

182

4,787

270

507

1,692

11,683

Atlikusī vērtība 31.12.2011.

4,143

182

4,716

202

406

1,507

11,156

Ārpusbilances saistības par noslēgtajiem līgumiem par nemateriālo aktīvu
un pamatlīdzekļu iegādi atspoguļotas 27. pielikumā.
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19. Pielikums

21. Pielikums

Pārējie aktīvi

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi

79,745

Prasības pret MFGlobal

11,475

Nauda ceļā

Noguldījumi

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

71,097

1,217

746

-

11,475

-

Privātpersonas

3,624

-

3,624

-

Finanšu iestādes

Debitoru parādi

2,931

1,981

1,642

1,328

Nākamo periodu izdevumi

1,558

976

683

477

514

494

514

494

Dārgmetāli
Norēķini par finanšu instrumentiem
Citi aktīvi
Pārējie aktīvi, kopā

20

7,393

20

7,393

1,674

2,257

687

1,591
12,029

101,541

84,198

19,862

Vērtības samazināšanās izdevumi

(1,931)

(529)

(1,907)

(521)

Pārējie aktīvi kopā, neto

99,610

83,669

17,955

11,508

20. Pielikums

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

2,289,892

2,006,669

2,299,139

2,017,890

331,673

247,814

331,673

247,556

26,293

6,808

26,293

6,808

2,050

2,620

2,050

2,620

Vietējās valdības

36

31

36

31

Valsts uzņēmumi

-

6,162

-

6,162

2,649,944

2,270,104

2,659,191

2,281,067

Noguldītāja veids
Privātuzņēmumi

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Noguldījumi, kopā

Koncerna/bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apjoma veido
17,3% (17,5%) no kopējā noguldījumu apjoma.

Noguldītāju reģioni
Citas valstis

Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo atvasināto
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.

Ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi

Koncerns
31.12.2011.

EUR `000

Atvasinātie līgumi

Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

1,649,982

1,503,350

1,649,982

1,503,349

Pārējas ES valstis

547,672

453,640

547,672

453,640

EMS valstis

325,553

150,030

325,553

151,183

Latvija

94,355

84,756

103,602

94,567

Pārējas OECD reģiona valstis

32,382

78,328

32,382

78,328

2,649,944

2,270,104

2,659,191

2,281,067

Noguldījumi, kopā
EUR `000

31.12.2012.

Koncerns/
banka
31.12.2011.

Nosacītā
pamatvērtība

Nosacītā
pamatvērtība

Prasības

Saistības

Prasības

942

911

27

-

63

-

6,010

22,225

23

30

299

194

Koncerns/banka
31.12.2012.

No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apjoma 88,0% (85,8%)
ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS valstu rezidenti.

Koncerns/banka
31.12.2011.

Patiesā vērtība

Patiesā vērtība
Saistības

Valūtas mijmaiņas darījumi

210,488

162,473

65

6,485

11,261

7

Ārvalstu valūtas maiņas darījumi, kopā

217,440

185,609

115

6,515

11,623

201

Banka izmanto atvasinātos ārvalstu valūtas maiņas instrumentus, lai pārvaldītu
valūtas pozīcijas. Bankas noslēgto atvasināto ārvalstu valūtas maiņas līgumu
darījuma partneri pārsvarā ir kredītiestādes. 2012. gada 31. decembrī vairāk nekā
98,0% (97,0%) no ārvalstu valūtas maiņas līgumu patiesās vērtības aktīviem ir attiecināmi uz kredītiestādēm. 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī
maksājums saistībā ar atvasinātajiem līgumiem nebija kavēts.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

126

127

finanšu pārskati

finanšu pārskati

22. Pielikums
Emitētie vērtspapīri
Bankas emitētie vērtspapīri:

Emisijas datums

EUR `000

ISIN

Valūta

2008. gada oktobris

LV0000800712

2011. gada decembris

LV0000800936

2008. gada oktobris

Dzēšanas
termiņš

Diskonta/
kupona likme
%

Koncerns/
banka
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2011.

Skaits

Nominālvērtība

EUR

125,000

100

01.10.2018.

10.0

10,694

10,535

10,535

EUR

150,000

100

22.12.2021.

4.8

12,420

10,898

10,898

LV0000800720

USD

200,000

100

01.10.2018.

9.5

13,529

13,157

13,157

2010. gada septembris

LV0000800845

USD

200,000

100

15.09.2020.

6.5

12,708

12,211

12,211

2012. gada jūnijs

LV0000800977

EUR

50,000

100

25.06.2022.

4.5

2,213

-

-

2012. gada jūnijs

LV0000800985

USD

200,000

100

27.06.2022.

4.5

15,111

-

-

66,675

46,801

46,801

Subordinētās obligācijas

Subordinētās obligācijas, kopā
Parastās obligācijas
2011. gada decembris

LV0000800910

EUR

10,000

1,000

20.12.2013.

1.5+Euribor 6m

9,664

3,251

10,011

2011. gada decembris

LV0000800928

USD

30,000

1,000

21.12.2013.

1.5+Libor 6m

22,500

23,236

23,236

2012. gada jūlijs

LV0000800969

USD

50,000

1,000

30.07.2014.

1.2+Libor 6m

38,074

-

-

2012. gada oktobris

LV0000801033

USD

25,000

1,000

15.10.2013.

1.15

17,675

-

-

2012. gada novembris

LV0000801041

EUR

15,000

1,000

05.11.2014.

1.55

12,397

-

-

2012. gada novembris

LV0000801058

USD

50,000

1,000

06.11.2014.

1.45

10,616

-

-

Parastās obligācijas, kopā

110,926

26,487

33,247

Emitētie vērtspapīri, kopā

177,601

73,288

80,048

23. Pielikums
Pakārtotās saistības

Pārskata perioda beigās koncerna un bankas pakārtotās saistības 85,1 (77,7) miljonu
eiro apmērā sastāv no subordinētajām obligācijām 66,7 (46,8) miljonu eiro apmērā un
subordinētajiem aizdevumiem 18,4 (30,9) miljonu eiro apmērā. Subordinēto aizdevumu
apjoms valūtās ir 20,7 (36,7) miljoni ASV dolāru un 2,7 (2,4) miljoni eiro.

Subordinēto aizdevumu analīze 2011. gada 31. decembrī:
Aizdevuma
apmērs,
EUR '000

Uzkrātie
procenti,
EUR '000

Procentu
likme,
%

Valūta

Līguma
noslēgšanas
datums

Līguma
atmaksas
datums

11,611

50

5.13

USD

14.08.2008.

19.08.2018.

nerezidenti

16,726

34

1.99—8.39

USD

nerezidenti

2,395

6

3.46—3.90

EUR

Pārējie aizdevēji, kopā

19,121

40

Kopā subordinētie depozīti

30,732

90

Harpic group Ltd
Pārējie aizdevēji*

Subordinēto aizdevumu analīze 2012. gada 31. decembrī:
Aizdevuma
apmērs,
EUR '000

Uzkrātie
procenti,
EUR '000

Procentu
likme,
%

11,333

48

5.11

nerezidenti

4,239

53

1.75—8.39

USD

nerezidenti

2,695

4

3.15—3.90

EUR

6,934

57

18,267

105

Harpic group Ltd

Valūta

Līguma
noslēgšanas
datums

Līguma
atmaksas
datums

USD

14.08.2008.

19.08.2018.

Pārējie aizdevēji*

Pārējie aizdevēji, kopā
Kopā subordinētie depozīti

Pārējo aizdevēju daļa (katram aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz 10% no pakārtoto
saistību kopsummas. Pārējo subordinēto depozītu aizdevēju vidējais svērtais līgumu atlikušais atmaksas termiņš ir 4,58 (4,37) gadi.
Subordinētie aizdevumi 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. Informācija par emitēto subordinēto
obligāciju pamatnosacījumiem ir atspoguļota 22. pielikumā.
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24. Pielikums

25. Pielikums

Apmaksātais pamatkapitāls

Aprēķinātās un izmaksātās dividendes

Pārskata periodā tika veikta bankas balsstiesīgo akciju emisija. Emisijas apjoms bija
10 600 akcijas — papildus esošajām 110 000 bankas balsstiesīgajām akcijām. Pārskata
periodā veiktā bankas pamatkapitāla emisija tika veikta ar mērķi nodrošināt koncerna/
bankas stabilu attīstību nākotnē. Būtiskāko daļu no jaunās emisijas akcijām iegādājās jau
esošie bankas akcionāri Cassandra Holding Company, SIA un SIA OF Holding.

Aprēķinātās dividendes

27,185

-

Izmaksātās dividendes

27,177

-

Aprēķinātās dividendes uz vienu akciju

225

-

Izmaksātās dividendes uz vienu akciju

225

-

26. Pielikums
Darījumi ar saistītām personām

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:
31.12.2012.
Daļa no bankas
pamatkapitāla,
EUR '000

Ernests Bernis
Nika Berne
Cassandra Holding Company, SIA
Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa, kopā

31.12.2011.

Daļa no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla, %

Daļa no bankas
pamatkapitāla,
EUR '000

Daļa no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla, %

1,429

5.55

9,863

42.01

240

0.94

219

0.94

9,399

36.52

-

-

11,069

43.01

10,082

42.95

11,069

43.00

-

-

-

-

10,082

42.95

11,069

43.00

10,082

42.95

Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa
SIA OF Holding
Oļegs Fiļs
Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa, kopā
Pārējie akcionāri, kopā
Akcijas ar balsstiesībām, kopā
Akcijas bez balsstiesībām (peronāla akcijas)
Pamatkapitāls, kopā

Par saistītām personām ar koncernu un banku tiek uzskatīti akcionāri, kuriem bankā ir
būtiska līdzdalība, bankas padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita
nodaļas vadītājs un locekļi, vadošie darbinieki, kuri pilnvaroti veikt bankas darbības
plānošanu, vadīšanu, kontroli un atbild par to, kā arī visu iepriekš minēto fizisko personu
laulātie, vecāki un bērni, bankas meitassabiedrības un komercsabiedrības, kurās bankai
ir dalība, kā arī tās komercsabiedrības, kurās iepriekš minētajām fiziskajām personām ir
būtiska līdzdalība.

Koncerna darījumu apjoms ar saistītajām personām:
EUR `000
31.12.2012.

3,602

13.99

3,313

14.10

Aktīvi

25,740

100.00

23,477

100.00

Kredīti

2,347

-

-

-

28,087

-

23,477

-

Vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) pirmo reizi
tika emitētas 2012. gadā.

31.12.2011.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

-

965

1,616

697

750

2,846

1,104

2,022

Citas
saistītās
privātpersonas

Citas
saistītās
privātpersonas

Saistības
Noguldījumi

195

1,562

2,954

1,514

1,946

701

Subordinētie depozīti

-

-

-

-

-

-

-

Subordinētās obligācijas

-

1,006

149

1,120

95

451

164

-

Ārpusbilances saistības

31.12.2012.

Padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi

Koncerns/banka
01.01.2011.—31.12.2011.

EUR

2012. gada 31. decembrī bankas apmaksātais pamatkapitāls bija 28,0 miljoni (23,5 miljoni)
eiro. Vienas akcijas nominālvērtība ir 213,43 (213,43) eiro. Bankas pamatkapitālu veido
120 600 (110 000) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un 11 000 (0) vārda akcijas bez
balsstiesībām (personāla akcijas). 2012. gada 31. decembrī bankai bija 119 (123) akcionāri
ar balsstiesībām.

Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa

EUR `000
Koncerns/banka
01.01.2012.—31.12.2012.

Darbinieku
skaits

Personāla
akciju skaits

3

-

Neizmantotie kredītu limiti

-

168

85

83

450

122

Garantijas

-

189

-

-

191

-

01.01.2012. –
31.12.2012.

Ienākumi/izdevumi

01.01.2011. –
31.12.2011.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Citas
saistītās
privātpersonas

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Citas
saistītās
privātpersonas
37

Valdes priekšsēdētājs

1

-

Valdes locekļi

6

5,850

Procentu ienākumi

-

47

118

24

10

181

15

5,150

Komisijas naudas ienākumi

-

21

41

10

16

31

10

Procentu izdevumi

-

(3)

(1)

(3)

(9)

(4)

(16)

Pārvalžu vadītāji un vietnieki
Vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) skaits, kopā

11,000
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Bankas darījumu apjoms ar saistītajām personām:
EUR `000
31.12.2012.

31.12.2011.

Akcionāri

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Meitasuzņēmumi

Citas
saistītās
privātpersonas

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Meitas
uzņēmumi

Citas
saistītās
privātpersonas

Kredīti

-

965

1,616

16,834

598

750

2,846

14,488

684

Uzkrājumu vērtības samazinājums

-

-

-

-

-

-

-

(248)

-

Kredīti, neto

-

965

1,616

16,834

598

750

2,846

14,240

684

1,908

Aktīvi

Saistības
Noguldījumi

195

1,562

2,954

13,144

1,286

1,946

701

11,231

Subordinētie depozīti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subordinētās obligācijas

-

1,006

149

-

904

95

451

-

20

-

Ārpusbilances saistības
Neizmantotie kredītu limiti

-

168

85

162

80

450

122

892

Garantijas

-

189

-

7

-

191

-

7

01.01.2012.—31.12.2012.
Meitasuzņēmumiem

Citas
saistītās
privātpersonas

1,093

18

01.01.2011.—31.12.2011.

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Meitas
uzņēmumi

Citas
saistītās
privātpersonas

10

181

901

21

Akcionāri

Vadība

Saistītās
komercsabiedrības

Procentu ienākumi

-

47

118

Komisijas naudas ienākumi

-

21

41

151

7

16

28

359

6

Procentu izdevumi

-

(3)

(1)

(16)

(3)

(9)

(4)

(18)

(16)

Citi parastie ienākumi

-

-

-

982

-

-

-

626

-

Citi parastie izdevumi

-

-

-

(4,464)

-

-

-

(3,800)

-

Uzkrājumu vērtības samazinājums

-

-

-

248

-

-

-

(248)

-

Ienākumi/izdevumi

Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai bankas kopējais riska darījumu apjoms ar saistītajām personām nedrīkst
pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu
kapitāla. 2012. gada 31. decembrī banka
ir izpildījusi iepriekš minētās likumdošanas prasības.

27. Pielikums
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības
Galvojumi un garantijas
Akreditīvi
Iespējamās saistības, kopā

EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.

Koncerns/banka
31.12.2011.

9,980

16,487

54

666

10,034

17,153

Reģions
Latvija

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti

18,705

10,375

Neizmantotās kredītlīnijas

11,742

9,705

Maksājumu karšu neizmantotie limiti

12,547

9,570

85

145

Saistības pret klientiem, kopā

43,079

29,795

Iespējamās saistības un saistības pret klientiem, kopā

53,113

46,948

Koncerns/banka
31.12.2011.

20,263

26,033

EMS valstis

3,194

599

Pārējās ES valstis

5,677

526

Pārējās OECD reģiona valstis

Saistības pret klientiem

Noslēgtie līgumi par nefinanšu aktīvu iegādi

EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.

277

827

Citas valstis

23,702

18,963

Iespējamās saistības un saistības pret klientiem, kopā

53,113

46,948

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2012. gada 31. decembrī bija 196,1 (166,3) miljoni eiro,
savukārt bankas aktīvi pārvaldīšanā 141,9 (124,5) miljoni eiro. Bankas aktīvi pārvaldīšanā iekļauj kredītus, kas izsniegti, izmantojot klientu uzticētos līdzekļus, savukārt
koncerna aktīvos pārvaldīšanā iekļauti arī ABLV Asset Management, IPAS 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.
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28. pielikums

EUR `000
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Segmentu analīze

Koncerns un banka uzskata, ka saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem visu koncerna un bankas darbību var sadalīt trijos segmentos: bankas pakalpojumi, ieguldījumi
un konsultācijas. Koncerns darbības segmentus nodala, pamatojoties uz organizatorisko struktūru. Banka visu savu darbību uzskata par vienu segmentu un atsevišķi neko
neizdala, savukārt koncerna ietvaros banka un visi tās meitasuzņēmumi ir attiecināti
uz kādu no koncerna darbības segmentiem:
• bankas pakalpojumi: ABLV Bank, AS, ABLV Asset Management, IPAS un ABLV
Capital Markets, IBAS, ABLV Bank Luxembourg, S.A;
• konsultācijas: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate Services, SIA,
ABLV Corporate Services, LTD;
• ieguldījumi: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar Management,SIA, Pillar
2, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4, SIA, Pillar 6, SIA, Pillar 7, SIA, Pina Breeze, SIA, Pillar 9,
SIA Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, Pillar 13, SIA, Lielezeres Apartment
House, SIA, Pillar 17, SIA, Pillar 18, SIA, Elizabetes Park House, SIA, New Hanza
City, SIA, ABLV Private Equity Management, SIA, ABLV Private Equity Fund 2010,
KS, Vaiņode Agro Holding, SIA, Vaiņodes Agro, SIA, Vaiņeode bekons, SIA, Gas
Stream, SIA, Bio Future, SIA, Ortopēdijas, sporta traumatoloģijas un mugurkaula
ķirurģijas klīnika Orto, SIA, Orto māja, SIA.

Konsultācijas

Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumi

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

Konsultācijas

Bankas
pakalpojumi

Bankas
pakalpojumi
204,414

307,446

6

-

204,414

-

-

307,446

558,035

980

38

738,219

50

33

553,020

737,719

1,285,218

-

-

782,292

-

-

1,285,218

782,292

767,215

11,393

-

738,811

12,591

-

784,049

753,327

-

3,796

-

-

448

-

127,457

101,431

37,453

25,228

334

35,815

13,965

171

36,416

35,549

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto
uzņēmumu pamatkapitālā
Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
un ieguldījumu īpašumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi atbilstoši iekšējām atskaitēm
Uzkrājumi vērtības samazinājumam*
Kopā aktīvi atbilstoši SFPS

20,545

81,430

269

16,477

72,354

203

19,964

16,776

2,975,911

122,832

642

2,516,027

99,409

407

3,113,569

2,631,508

69,739

54

-

85,552

-

-

69,739

85,761

2,906,172

122,778

642

2,430,476

99,409

407

3,043,830

2,545,747

Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

3,127

1,421

-

12,063

3,512

-

15,383

12,063

Atvasinātie līgumi

6,515

-

-

201

-

-

6,515

201

Noguldījumi un emitētie vērtspapīri

2,842,346

3,571

-

2,373,955

259

-

2,855,164

2,391,937

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
un citi uzkrājumi

70,220

54

-

85,512

-

-

70,220

85,759

Pārējās saistības

-

Banka
01.01.2011.—
31.12.2011.

Konsultācijas

Bankas
pakalpojumi

Bankas
pakalpojumi

Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumi

-

30,663

1,158

-

32,212

31,530

-

32,282

-

20

36,537

29,207

Konsultācijas

Neto rezultāts no darījumiem
ar vērtspapītiem un ārvalstu valūtu

20,774

51

(36)

37,976

(141)

(28)

20,997

37,951

Neto pārējie ienākumi/izdevumi

(2,439)

4,260

815

(2,052)

2,060

455

(5,916)

(5,130)

10

-

-

1

-

-

1,998

1,006

Administratīvie izdevumi un nolietojums

(39,209)

(2,392)

(4,316)

(38,096)

(1,355)

(3,192)

(36,112)

(36,398)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam
un citi izdevumi uzkrājumiem

(19,566)

(16)

-

(24,139)

(37)

-

(19,318)

(24,385)

(487)

-

-

(2,499)

-

-

(487)

(2,499)

(139)

(2,136)

-

(33)

(1,760)

-

(1,172)

505

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(5,674)

101

(60)

(4,735)

(359)

(9)

(5,326)

(4,602)

Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)

24,784

1,388

(3,596)

29,370

(433)

(2,753)

23,412

27,185

Finanšu instrumentu patiesā vērtība

Prasības pret kredītiestādēm
Kredīti

1,520

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

29. Pielikums

Kase un prasības pret Latvijas Banku
Vērtspapīri un atvasinātie līgumi

31,115
40,399

Nefinanšu aktīvu vērtības
samazināšanās izdevumi

EUR `000

Ieguldījumi

Neto procentu ienākumi
Neto komisijas naudas ienākumi

Finanšu instrumentu vērtības
samazināšanās izdevumi

Koncerns
31.12.2012.
Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumi

Dividenžu ienākumi

Darbības segmentu analīze ir sagatavota, pamatojoties uz iekšējām atskaitēm.

Aktīvi

Bankas
pakalpojumi

Peļņa/zaudējumi

Koncerns
01.01.2011.—
31.12.2011.

Finanšu instrumentu patiesā vērtība ir tas naudas līdzekļu daudzums, par kādu finanšu
aktīvs varētu tikt pārdots vai finanšu saistība varētu tikt dzēsta starp divām savstarpēji nesaistītām, neatkarīgām personām, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Koncerns un
banka atklāj informāciju par finanšu aktīvu un finanšu saistību patieso vērtību tādā veidā, lai
to varētu salīdzināt ar to uzskaites vērtību. 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 finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites un patiesā vērtība:

EUR `000
31.12.2012.

Finanšu aktīvi

Uzskaites
vērtība

31.12.2011.

Patiesā
vērtība

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,451

307,451

204,414

204,414

Prasības pret kredītiestādēm

559,053

559,053

738,301

738,301

115

115

11,623

11,623

4,742

4,742

1,071

1,071

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

779,388

779,388

530,740

530,740

Kredīti un debitoru parādi

711,133

702,513

667,930

664,946

Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi

500,612

516,959

237,304

230,867

2,862,495

2,870,223

2,391,384

2,381,963

2,531

13,759

10,186

612

12,080

5,881

421

14,320

13,240

Kopā saistības atbilstoši
iekšējām atskaitēm

2,935,968

15,233

612

2,483,811

9,651

421

2,961,602

2,503,200

Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1,376

1,376

2,531

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

3,088,301

10,292

793

2,612,825

2,524

494

3,113,569

2,631,508

Atvasinātie līgumi

6,515

6,515

201

201

69,739

54

-

85,552

-

-

69,739

85,761

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,849,090

2,854,824

2,387,257

2,397,199

3,018,561

10,238

793

2,527,274

2,524

494

3,043,830

2,545,747

Kopā finanšu saistības

2,856,981

2,862,716

2,389,989

2,399,931

Uzkrājumi vērtības samazinājumam*
Kopā saistības atbilstoši SFPS

Finanšu saistības

* — uzkrājumi vērtības samazinājumam iekšējo atskaišu vajadzībām tiek atspoguļoti atsevišķi kā saistības, nevis
uzrādīti kā vērtības samazinājums pie attiecīgajiem aktīviem.
Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
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Bankas finanšu aktīvu un finanšu saistību uzskaites
un patiesā vērtība:
EUR `000
31.12.2012.
Finanšu aktīvi

Uzskaites
vērtība

31.12.2011.

Patiesā
vērtība

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,446

307,446

204,414

204,414

Prasības pret kredītiestādēm

553,020

553,020

737,719

737,719

Atvasinātie līgumi

115

115

11,623

11,623

4,742

4,742

1,071

1,071

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

779,388

779,388

530,740

530,740

Kredīti un debitoru parādi

716,574

707,954

669,608

666,625

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Kopā finanšu aktīvi

500,612

516,959

237,304

230,867

2,861,897

2,869,625

2,392,479

2,383,060

Finanšu saistības
Saisības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi

3,423

3,423

Koncerna un bankas patiesajā vērtībā vērtētie un pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi atbilstoši patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijai:

2,531

2,531

6,515

6,515

201

201

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,867,123

2,872,858

2,401,469

2,411,411

Kopā finanšu saistības

2,877,061

2,882,797

2,404,201

2,414,142

EUR `000

31.12.2012.
Finanšu aktīvi
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
t.sk. akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

31.12.2011.

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

63

53

-

115

63

11,561

-

11,623

4,742

-

-

4,742

1,071

-

-

1,071

4,742

-

-

4,742

1,071

-

-

1,071

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

776,191

-

3,197

779,388

527,521

-

3,219

530,740

t.sk. parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

776,191

-

-

776,191

527,521

-

-

527,521

-

-

3,197

3,197

-

-

3,219

3,219

780,996

53

3,197

784,246

528,655

11,561

3,219

543,435

t.sk. akcijas un citi parāda vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
Kopā finanšu aktīvi
Finanšu saistības
Atvasinātie līgumi

-

6,515

-

6,515

-

201

-

201

Kopā finanšu saistības

-

6,515

-

6,515

-

201

-

201

Finanšu instrumentu pārcelšanas starp patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhijas līmeņiem pārskata periodā nav notikušas.
2012. gadā un 2011. gadā koncerns un banka atbilstoši patiesās vērtības noteikšanas avotu trešā līmeņa nosacījumiem ir novērtējuši viena slēgtā ieguldījumu fonda
patieso vērtību. Veicot šī fonda auditēto finanšu pārskatu analīzi, pārskata periodā
netika konstatēts ieguldījuma vērtības samazinājums attiecībā pret koncerna un
bankas sākotnējo ieguldījumu.

Finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesās vērtības noteikšanas avotu hierarhija.
Koncerns un banka, nosakot finanšu aktīvu un finanšu saistību patieso vērtību,
izmanto vairākus patiesās vērtības noteikšanas avotus, kas tiek iedalīti trīs līmeņos
atbilstoši šādai hierarhijai:
• Pirmais līmenis: publiskotās cenu kotācijas aktīvā tirgū;
• Otrais līmenis: patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, kas
būtiski ietekmē patieso vērtību un tiek novēroti tirgū;
• Trešais līmenis: citas patiesās vērtības noteikšanas metodes, kurās tiek izmantoti dati, kas ietekmē patieso vērtību, bet netiek novēroti tirgū.
Trešā līmeņa patiesās vērtības noteikšanas avoti, t.i. citas vērtības noteikšanas
metodes, tiek piemērotas tiem pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem, kuri netiek
kotēti tirgū un kuriem nav pieejamas līdzīgu finanšu aktīvu cenu kotācijas tirgū.
Nosakot patieso vērtību, šiem finanšu aktīviem tiek izmantoti vērtības noteikšanas
modeļi, kas balstīti uz pieņēmumiem un aplēsēm par investīciju objekta iespējamiem nākotnes finanšu rādītājiem, nozarei, kurā savu darbību attīsta investīciju
objekts, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam, kur darbojas investīciju objekts, piemītošiem riskiem.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
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30. Pielikums
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.
2012. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, koncerna un bankas kapitāla
pārvaldīšanas mērķi nav mainījušies.
Saskaņā ar Bāzele II kapitāla pietiekamības noteikumiem koncerns un banka
kredītriska un tirgus risku kapitāla prasību
noteikšanai piemēro standartizēto pieeju
un operacionālā riska kapitāla prasības
noteikšanai piemēro pamatrādītāja pieeju.
Kapitāla pietiekamība atspoguļo koncerna un bankas spēju segt iespējamos
zaudējumus no kredītrisku, operacionālo
un tirgus risku realizācijas.
Bankas kapitāla pietiekamības rādītājs,
kas ir aprēķināts atbilstoši FKTK noteikumiem, 2012. gada 31. decembrī bija
16,04% (15,47%), savukārt koncerna kapitāla pietiekamības rādītājs bija 14,58%
(13,59%). Bankai noteiktā minimālā kapitāla prasība, kuru banka izpilda, ir 12,40%
(12,30%).
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 45%
apmērā.
Rezerves kapitāls — koncerna un bankas
īpašuma vērtība, kas noteiktajā kārtībā
tiek uzkrāta iepriekš neparedzētu zaudējumu segšanai vai citu vajadzību finansēša138
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nai. Nav nekādu juridisku ierobežojumu šī
rezerves kapitāla izmantošanai. Lēmumu
par rezerves kapitāla izmantošanu var
pieņemt akcionāru pilnsapulce.
Papildus minimālā kapitāla pietiekamības
rādītāja aprēķinam banka dokumentē un
veic iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanu. Iekšējā kapitāla pietiekamības
novērtēšanas process (ICAAP), ko veic
banka, ietver gan kapitāla pietiekamības
kvantitatīvo novērtējumu, gan kvalitatīvos
aspektus, tostarp darbības ilgtermiņa
plānošanu un attīstības stratēģijas
noteikšanu, būtisko risku identificēšanu,
pieļaujamo risku līmeņu noteikšanu,
risku pārvaldīšanas sistēmu izveidi un
pilnveidošanu, pastāvīgu bankas darbībai
piemītošo risku (riska profila) apzināšanu
un kontroli.Iekšējā kapitāla pietiekamības
procesā (ICAAP) piemērojamās metodes
un aprēķināšanas kārtība ir detalizēti
aprakstīta Paziņojumā par informācijas
atklāšanu bankas interneta mājaslapā
www.ablv.com.

EUR `000
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

apmaksātais pamatkapitāls

28,087

23,477

28,087

23,477

akciju emisijas uzcenojums

27,291

7,477

26,481

7,477

2,134

2,134

2,134

2,134

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi

rezerves kapitāls
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

61,600

64,462

69,213

71,560

nemateriālie aktīvi

(5,437)

(4,970)

(4,815)

(4,792)

nekontrolējošā daļa
pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)
pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas negatīvā rezerve
pirmā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu
atbilstoši FKTK prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar SFPS (50%)
Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi, kopā

2,903

716

-

-

22,917

26,672

23,412

27,185

-

(3,529)

-

(3,529)

(20)

(267)

(20)

(267)

139,475

116,172

144,492

123,245

1.188

-

1.188

-

(20)

(267)

(20)

(267)

69.748

58.131

72.113

61.758

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi
pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (45%)
otrā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu
atbilstoši FKTK prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar SFPS (50%)
subordinētais kapitāls (saskaņā ar atlikušo atmaksas termiņu
ar korekcijas pakāpi no 40% līdz 100%)
Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi, kopā

70,916

57,864

73,281

61,491

210,391

174,036

217,773

184,736

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība

93,406

84,220

95,048

83,964

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma

10,051

7,375

3,234

1,329

t.sk. ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība

8,052

6,686

1,235

640

t.sk. pozīcijas riska kapitāla prasība

1,955

367

1,955

367

44

322

44

322

11,951

10,878

10,336

10,239

115,408

102,473

108,618

95,532

14.58

13.59

16.04

15.47

Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

Pašu kapitāls, kopā

t.sk. darījuma partnera riska kapitāla prasība
Operacionālā riska kapitāla prasība
Kapitāla prasību kopsumma
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%)

Koncerna un bankas kredītriska kapitāla prasības sadalījums
pa riska darījumu kategorijām:
Riska darījumu kategorija
Centrālās valdības vai centrālās bankas

EUR `000

3,941

2,941

3,941

2,941

Reģionālās vai vietējās valdības

798

171

798

171

Starptautiskās attīstības bankas

225

198

225

198

Iestādes

19,259

19,158

19,162

18,862

Komercsabiedrības

27,528

27,331

37,879

27,393

Mazo riska darījumu portfelis

17,050

17,952

17,049

17,952

320

683

320

683

4,354

4,522

4,354

4,522

Nodrošināts ar nekustamo īpašumu
Kavētie riska darījumi
Augsta riska kategorijas riska darījumi

367

376

367

376

Citi posteņi

19,564

10,888

10,953

10,866

Kopā kredītriska kapitāla prasība

93,406

84,220

95,048

83,964

Pielikumi no 84. līdz 163.
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31. Pielikums
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
risks (tostarp procentu likmju risks,
valūtas risks), kā arī operacionālais
risks.
Riska vadība nozīmē potenciālo risku
noteikšanu, novērtējumu un kontroli.
Risku pārvaldīšanas process 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, kuru funkcijas ir stingri
nodalītas no biznesa funkcijām.
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Ar mērķi izveidot disciplinētu, konservatīvu un konstruktīvu riska pārvaldīšanas un kontroles vidi, tiek organizēti apmācību semināri darbiniekiem.
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 tā līmeņa atbilstību noteiktajiem
ierobežojumiem.

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 periodiski
notiek atkārtota aizņēmēja finanšu
stāvokļa novērtēšana. Uzņēmumiem
tiek noteikti arī monitoringa/riska
faktori, kuru neizpildes gadījumā
koncerns un banka ir informēta par iespējamo kredītriska paaugstināšanos
jau pirms atkārtota finanšu stāvokļa
novērtējuma.

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

Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai
bankā ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša Aktīvu novērtēšanas komiteja,
kas regulāri veic aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, t.i.,
to atgūstamās vērtības noteikšanu.
Atbilstoši novērtēšanas rezultātiem
tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu
vērtības samazinājumam. Veicot aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanu, tiek ņemts vērā gan specifiskais, gan portfeļa līmeņa risks.

32. Pielikums		
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. Koncerns un banka uzskata, ka lielākais
kredītrisks piemīt kredītiem, ieguldījumiem parāda vērtspapīros ar fiksētu
ienākumu un prasībām pret kredītiestādēm.
Pirms sadarbības uzsākšanas ar
potenciālo darījumu partneri koncerns
un banka veic visaptverošu klienta
maksātspējas un piedāvātā nodrošinājuma novērtējumu.
Izvērtējot sadarbības uzsākšanas
iespējas ar finanšu iestādēm, banka
izvērtē potenciālo sadarbības partneri, ņemot vērā gan finanšu rādītājus, gan citus kritērijus, un turpmāk
periodiski veic šo rādītāju analīzi.
Savukārt privātpersonu maksātspējas
novērtēšanas vajadzībām ir izstrādāta

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

īpašumu, jaunas un lietotas automašīnas, komerctransportu, preces muitas vai klienta noliktavā, vērtspapīrus,
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas,
debitoru parādus kā lietu kopību u.c.
Atbilstoši nodrošinājuma tipam un likviditātei koncerns un banka piemēro
attiecīgo izsniedzamā kredīta maksimāli pieļaujamo proporciju.
Finanšu aktīvu kvalitāti koncerns un
banka pārvalda, piemērojot iekšējos reitingus. Klientu kredītiem tiek
piemēroti iekšējie reitingi, kur aktīvi
ar augstu reitingu ir standarta aktīvi
ar drošu kredītspēju, savukārt ar
pazeminātu reitingu ir aktīvi, kuru
kredītspēja ir apšaubāma un kuriem
nepieciešama pastiprināta koncerna
un bankas kontrole. Savukārt prasībām pret kredītiestādēm un vērtspapīriem tiek piemēroti reitingu aģentūru piešķirtie kredītreitingi. Kā aktīvi
ar augstu reitingu tiek atzīti aktīvi
ar investīciju līmeni, t.i., ar piešķirto
reitingu ne zemāku kā BBB-, savukārt
ar pazeminātu reitingu ir aktīvi zem
investīciju līmeņa.

Banka regulāri analizē izsniegtā kredītu portfeļa kvalitāti. Kā viens no kvalitātes kritērijiem tiek izvērtēts kredīta
līgumā paredzēto kredīta maksājumu
kavējums dienās. Kredīti tiek uzskatīti
par kavētiem, ja līgumā paredzētie
kredīta maksājumi tiek kavēti vairāk
nekā 90 dienas. Uzņēmumu kredītiem kā kredītu kvalitātes kritēriji tiek
izmantoti arī aizņēmēja saimnieciskās
darbības rezultāti un perspektīvas, tā
esošā un prognozētā naudas plūsma
saistību segšanai, noteikto monitoringa/riska faktoru ievērošana, nodrošinājuma vērtība u.c. 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. Šādā gadījumā par kredīta nodrošinājuma vērtību
tiek ņemts bankas noteiktais samazinātais vērtējums. Par kredīta nodrošinājumu banka pieņem nekustamo
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Koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām
2012. gada 31. decembrī:

EUR `000
31.12.2012.

Finanšu aktīvi

Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Bruto
finanšu
aktīvi

Uzkrājumi
vērtības
samazinājumam

Neto
finanšu
aktīvi

31.12.2011.
Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Bruto
finanšu
aktīvi

Uzkrājumi
vērtības
samazinājumam

Neto
finanšu
aktīvi

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,451

-

307,451

-

307,451

204,414

-

204,414

-

204,414

Prasības pret kredītiestādēm

526,225

32,828

559,053

-

559,053

700,716

37,585

738,301

-

738,301

115

-

115

-

115

11,623

-

11,623

-

11,623

Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

-

4,742

4,742

-

4,742

-

1,071

1,071

-

1,071

769,018

10,484

779,502

(114)

779,388

481,964

48,947

530,911

(171)

530,740
237,304

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

429,128

71,730

500,858

(246)

500,612

195,377

43,310

238,687

(1,383)

Kredīti klientiem

669,730

108,878

778,608

(67,475)

711,133

594,767

156,634

751,401

(83,471)

667,930

Hipotekārie

368,114

90,950

459,064

(53,573)

405,491

392,891

129,712

522,603

(61,122)

461,481

Biznesa

277,800

16,649

294,449

(10,144)

284,305

174,751

24,543

199,294

(20,421)

178,873

Patēriņa

1,729

68

1,797

(77)

1,720

1,192

90

1,282

(90)

1,192

22,087

1,211

23,298

(3,681)

19,617

25,933

2,289

28,222

(1,838)

26,384

2,701,667

228,662

2,930,329

(67,835)

2,862,494

2,188,861

287,547

2,476,408

(85,025)

2,391,383

Pārējie
Kopā finanšu aktīvi

Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām
2012. gada 31. decembrī:

EUR `000
31.12.2012.

Finanšu aktīvi

Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Bruto
finanšu
aktīvi

Uzkrājumi
vērtības
samazinājumam

Neto
finanšu
aktīvi

31.12.2011.
Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Bruto
finanšu
aktīvi

Uzkrājumi
vērtības
samazinājumam

Neto
finanšu
aktīvi

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,446

-

307,446

-

307,446

204,414

-

204,414

-

204,414

Prasības pret kredītiestādēm

520,228

32,792

553,020

-

553,020

700,134

37,585

737,719

-

737,719

115

-

115

-

115

11,623

-

11,623

-

11,623

-

4,742

4,742

-

4,742

-

1,071

1,071

-

1,071
530,740

Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

769,018

10,484

779,502

(114)

779,388

481,964

48,947

530,911

(171)

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

429,128

71,730

500,858

(246)

500,612

195,377

43,310

238,687

(1,383)

237,304

Kredīti klientiem

675,171

108,878

784,049

(67,475)

716,574

596,692

156,634

753,326

(83,718)

669,608

Hipotekārie

368,114

90,950

459,064

(53,573)

405,491

392,890

129,712

522,602

(61,121)

461,481

Biznesa

283,241

16,649

299,890

(10,144)

289,746

176,677

24,543

201,220

(20,669)

180,551

Patēriņa

1,729

68

1,797

(77)

1,720

1,192

90

1,282

(90)

1,192

22,087

1,211

23,298

(3,681)

19,617

25,933

2,289

28,222

(1,838)

26,384

2,701,106

228,626

2,929,732

(67,835)

2,861,897

2,190,204

287,547

2,477,751

(85,272)

2,392,479

Pārējie
Kopā finanšu aktīvi

Koncerna un bankas aktīvu un ārpusbilances saistību maksimālais kredītriska
apjoms uzrādīts kredītriska koncentrācijas analīzē. Banka regulāri veic kredītportfeļa, prasību pret kredītiestādēm un vērtspapīru portfeļa stresa testus ar
mērķi novērtēt kredītrisku un identificēt iespējamās kritiskās situācijas. Maksimālais kredītriska apjoms aprēķināts, neņemot vērā saņemto nodrošinājumu
un citus instrumentus, kas samazina kredītrisku, savukārt minimālā kredītriska
apjoms aprēķināts, ņemot vērā saņemtā nodrošinājuma patieso vērtību uz pārskata sastādīšanas datumu.
Koncerna/bankas klientu kredītu pārstrukturēšanas gaitā pārņemto nekustamo
īpašumu apjoms, kuru pārņemšanas mērķis ir to pārdošana parādu atgūšanai,
2012. gada 31. decembrī bija 79,7 (71,0) miljoni eiro.

Kredītriska koncentrācija

Koncentrācijas riska mazināšanai koncerns un banka piemēro diversifikāciju
un limitu sistēmu. Koncerns un banka nosaka ierobežojumus viena aizņēmēja,
ģeogrāfiskā reģiona, nozares segmenta riska apmēram, riska darījumiem, kas
nodrošināti ar viena veida nodrošinājumu un citus ierobežojumus. Riskam pakļautie darījumi ar jebkuru aizņēmēju, tostarp ar banku vai ar 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.
Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai
līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas šo saistību galvotāji.
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Koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pa tautsaimniecības
nozarēm, to maksimālā un minimālā kredītriska apjoma analīze:

Prasību pret kredītiestādēm koncentrācijas risks
pa reģioniem:

EUR `000

skaits
Koncerns
31.12.2012.

Koncerns
31.12.2011.

Banka
31.12.2012.

Atlikumi virs 35,6 miljoniem EUR
Pārējās ES valstis

3

1

3

1

EMS valstis

1

3

1

3

pārējās OECD reģiona valstis

2

3

2

3

10

10

10

10

Atlikumi līdz 35,6 miljoniem EUR
Pārējās ES valstis
EMS valstis

10

10

9

9

citas valstis

14

20

14

20

pārējās OECD reģiona valstis

9

6

9

6

Latvija

2

2

2

2

Kopā
Pārējās ES valstis

13

11

13

Tautsaimniecības nozare*

13

10

12

20

14

20

pārējās OECD reģiona valstis

11

9

11

9

3

2

2

2

Banka
31.12.2011.

Maksimālais
kredītriska
apjoms

Minimālais
kredītriska
apjoms

Maksimālais
kredītriska
apjoms

Minimālais
kredītriska
apjoms

Maksimālais
kredītriska
apjoms

Minimālais
kredītriska
apjoms

Maksimālais
kredītriska
apjoms

Minimālais
kredītriska
apjoms
126,944

419,879

103,976

472,202

126,944

419,879

103,976

472,202

92,902

5,925

47,330

6,007

92,902

5,925

47,330

6,007

Citas pakalpojumu nozares

73,345

49,540

41,573

12,022

82,905

49,540

38,803

12,022

Tirdzniecība

45,741

21,621

31,675

7,205

45,741

21,621

32,207

7,205

Finanšu starpniecība

13,600

13,600

20,932

20,932

13,600

13,600

20,932

20,932

Citi privātpersonu kredīti

13,248

3,563

10,107

3,702

13,248

3,563

10,107

3,702

8,849

94

1,278

-

12,193

94

1,278

-

Rūpniecība

7,890

367

6,669

-

7,890

367

6,669

-

Transports un loģistika

4,989

511

6,577

-

4,989

511

6,577

-

Būvniecība

2,325

63

4,091

-

2,325

63

4,091

-

28,365

10,075

25,496

27,383

20,902

10,075

29,412

25,387

711,133

209,335

667,930

204,195

716,574

209,335

669,608

202,199

Lauksaimniecība
un mežsaimniecība

Neto izsniegtie kredīti, kopā

11
14

Banka
31.12.2012.

Privātpersonu hipotekārie kredīti

Pārējās nozares

EMS valstis

Koncerns
31.12.2011.

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

11

citas valstis
Latvija

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2011.

* 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 un bankas vērtspapīru portfeļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo šajos
portfeļos esošajiem vērtspapīriem un to emitentiem piešķirtais kredītreitings.
Koncerna un bankas vērtspapīru portfeļi ir labi diversificēti un vērtspapīru portfeļu
diversifikācija notiek pēc emisijām, kredītreitingu grupām, emitentiem un dzēšanas
termiņiem.

Desmit lielākās ekspozīcijas 2012. gada 31. decembrī veidoja 16,8% (12,6%) no
kopējā koncerna un bankas neto kredītportfeļa.
Papildus kredītriska koncentrācijas efektīvai pārvaldīšanai bankā ir noteikti kredītiestāžu un finanšu kompāniju limiti, kuru mērķis ir ierobežot atlikumus vienā kredītiestādē, kā arī minēto limitu kontroles noteikumi, kuros ir noteikta neatkarīga limitu
ievērošanas kontroles kārtība.

Koncerna un bankas vērtspapīru portfeļu analīze
pa kredītreitingu grupām:
EUR `000
Koncerns/banka
31.12.2012.
Investīciju uz
nenoteiktu
laiku portfelis

Līdz
termiņa
beigām
turamie

737,560

-

-

4,580

-

Patiesajā
vērtībā
vērtētie

Likviditātes
portfelis

AAA līdz AA-

-

A+ līdz A-

-

BBB+ līdz BBB-

-

Kredītreitinga grupas

Koncerns/banka
31.12.2011.

Likviditātes
portfelis

Investīciju uz
nenoteiktu
laiku portfelis

Līdz
termiņa
beigām
turamie

-

437,145

3,140

90,959

-

-

-

-

-

41,679

104,419

Patiesajā
vērtībā
vērtētie

219,844
38,739

26,880

170,545

-

BB+ līdz BB-

-

-

2,763

46,330

-

-

24,654

25,854

B+ līdz B-

-

-

2,876

25,154

-

-

18,833

15,630

zem B-

-

-

909

-

-

-

835

192

Bez reitinga

-

-

623

-

-

-

1,235

250

Akcijas un ieguldījumi fondos

4,742

-

3,197

-

1,071

-

3,219

-

Neto vērtspapīru portfelis

4,742

737,560

41,828

500,612

1,071

437,145

93,595

237,304

Gadījumā, ja kādu no izsniegtajām kredītu grupām ietekmē ekonomiski faktori, kas
pasliktina visu attiecīgās grupas kredītu stāvokli, tiek pieņemts lēmums par ierobežojumiem noteiktās nozares kreditēšanā, kā arī apzināti iespējamie zaudējumi
esošajam kredītu portfelim.
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33. Pielikums
Finanšu riski

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 finanšu 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.

finanšu pārskati

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 galvenais 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 vispārējā rakstura
notikums tirgū vai arī atsevišķs, ar banku saistīts notikums. Minētais plāns
nodrošina visu lomu un pienākumu
skaidru sadali, kā arī savlaicīgu vadības
informācijas sagatavošanu.

“līdz 30 dienām” vienas dienas
būtisks samazinājums;
• termiņnoguldījumu vidēji svērtā
ilguma un kopējo atlikumu
vienlaicīgā samazināšanās;
• pirmstermiņa noguldījumu
izņemšanas gadījumu būtisks
pieaugums;
• likvīdo aktīvu īpatsvara kopējos
bankas aktīvos samazinājums;
• negatīva publiskā informācija
plašsaziņas līdzekļos par banku vai
ar to saistītajām personām, kas
pasliktina bankas reputāciju;
• darījumu partneru limitu
samazināšanas vai atcelšanas
gadījumu pieaugums.

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:
• noguldījumu seguma rādītājs;
• likviditātes neto pozīcijas kopā
visās valūtās un atsevišķu valūtu
griezumā;
• tekošās likviditātes rādītājs;
• lielo noguldījumu uz pieprasījumu
attiecība pret likvīdiem aktīviem uz
pieprasījumu;
• viena klienta (savstarpēji saistītu
klientu grupas) termiņnoguldījumu
summa.

Bankas likviditātes rādītājs 2012. gada 31. decembrī beigās bija 62,51%
(73,26%). Atbilstoši FKTK prasībām
bankai jāuztur likvīdie aktīvi saistību
izpildei pietiekamā apjomā, bet ne
mazāk kā 30% apmērā no bankas
tekošo saistību kopsummas.

Lai laicīgi identificētu iespējamo likviditātes pasliktināšanos, ir izstrādāta
agrīno brīdināšanas rādītāju sistēma:
• termiņnoguldījumu un krājkontu
pasūtīto summu ar atlikušo termiņu

Atbilstoši koncerna un bankas iekšējai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas
likviditātes krīzes stadijas: likviditātes
krīzes iespējamības stadija, īstermiņa un ilgtermiņa likviditātes krīzes
stadijas, katrai no kurām ir noteiktas
kvantitatīvās un kvalitatīvās pazīmes,
kuru iestāšanas gadījumā ir noteikti
arī likviditāti uzlabojoši koncerna un
bankas pasākumi.
Banka regulāri veic likviditātes stresa
testus ar mērķi noteikt potenciālo
likviditātes problēmu avotus, noteikt,
kurā brīdī tiks pārkāpti noteiktie normatīvi vai iestāsies Likviditātes krīzes
pārvarēšanas instrukcijā minētās krīžu pazīmes, kā arī noskaidrot, vai nav
nepieciešams veikt izmaiņas bankas
likviditātes pārvaldīšanu regulējošajos
dokumentos.

Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze,
pamatojoties uz 2012. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam
dzēšanas termiņam:
EUR `000
Termiņš
nokavēts

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 mēn.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

-

307,451

-

Prasības pret kredītiestādēm

-

417,779

Atvasinātie līgumi

-

-

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

3,632

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

-

115

753,669

28,588

85,981

6,919

100,576

68

218

707

16,899

Aktīvi

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

1—12 mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5 gadi

Vairāk nekā
5 gadi

Bez
termiņa

Kopā,
virs gada

Ieķīlātie
aktīvi

-

307,451

Kopā

-

-

-

-

-

307,451

89,080

3,779

62

53

510,638

-

-

-

-

48,415

559,053

115

-

-

-

-

-

115

1,110

4,742

-

-

-

-

-

4,742

11,064

764,848

-

-

3,197

3,197

11,343

779,388

222,064

230,269

252,850

-

483,119

5,950

711,133

17,892

348,006

124,568

-

472,574

10,146

500,612

Pārējie aktīvi

10,001

118,781

542

168

129,492

105

-

37,500

37,605

-

167,097

Aktīvi, kopā

38,657

930,325

854,611

133,649

1,957,242

578,380

377,418

40,697

996,495

75,854

3,029,591

Saistības
Atvasinātie līgumi

-

-

706

5,809

6,515

-

-

-

-

-

6,515

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

2,423,065

55,979

218,024

2,697,068

139,266

14,132

-

153,398

-

2,850,466

Pārējās saistības

-

23,000

-

2,039

25,039

-

-

-

-

-

25,039

Kopā saistības

-

2,446,065

56,685

225,872

2,728,622

139,266

14,132

-

153,398

-

2,882,020

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

-

147,571

-

147,571

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

2,446,065

56,685

225,872

2,728,622

139,266

14,132

-

300,969

-

3,029,591

Ārpusbilances posteņi, kopā

-

31,191

-

4,519

35,710

11,000

6,403

-

17,403

-

53,113

Likviditātes neto pozīcija

-

(1,546,931)

797,926

(96,742)

(845,747)

428,114

356,883

40,697

825,694

-

-

Likviditātes kopējā pozīcija

-

(1,546,931)

(749,005)

(845,747)

-

(417,633)

(60,750)

(20,053)

-

-

-
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Koncerna aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze,
pamatojoties uz 2011. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam
dzēšanas termiņam:

EUR `000

Termiņš
nokavēts

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 mēn.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

-

204,414

-

Prasības pret kredītiestādēm

-

567,413

Atvasinātie līgumi

-

-

Aktīvi

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi

1—12 mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5 gadi

Vairāk nekā
5 gadi

-

204,414

145,501

16

5,910

5,713

Bez termiņa

Kopā,
virs gada

Ieķīlātie
aktīvi

-

-

Kopā

-

-

-

204,414

712,930

-

11,623

-

-

-

-

25,371

738,301

-

-

-

-

11,623

494

-

-

577

1,071

-

-

-

-

-

1,071

-

212

503,270

24,039

527,521

-

-

3,219

3,219

-

530,740
667,930

37,841

35,585

7,987

110,732

192,145

165,969

289,929

7

455,905

19,880

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

-

141

303

2,686

3,130

124,866

99,119

-

223,985

10,189

237,304

Pārējie aktīvi

-

10,408

172

5,020

15,600

-

-

123,308

123,308

-

138,908

38,335

818,173

663,143

148,783

1,668,434

290,835

389,048

126,534

806,417

55,440

2,530,291

Aktīvi, kopā
Saistības
Atvasinātie līgumi

-

-

88

113

201

-

-

-

-

-

201

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

1,655,729

234,997

377,722

2,268,448

19,246

102,094

-

121,340

-

2,389,788

Pārējās saistības

-

18,508

41

340

18,889

4

-

-

4

-

18,893

Kopā saistības

-

1,674,237

235,126

378,175

2,287,538

19,250

102,094

-

121,344

-

2,408,882

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

121,409

121,409

-

121,409

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

1,674,237

235,126

378,175

2,287,538

19,250

102,094

121,409

242,753

-

2,530,291

Ārpusbilances posteņi, kopā

-

27,360

599

5,664

33,623

9,681

3,086

558

13,325

-

46,948

Likviditātes neto pozīcija

-

(883,424)

427,418

(235,056)

(691,062)

261,904

283,868

5,125

550,897

-

-

Likviditātes kopējā pozīcija

-

(883,424)

(456,006)

(691,062)

-

(429,158)

(145,290)

(140,165)

-

-

-

1—5 gadi

Vairāk nekā
5 gadi

Bez termiņa

Kopā,
virs gada

Ieķīlātie
aktīvi

Kopā

-

-

-

-

-

307,446

Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze,
pamatojoties uz 2012. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam
dzēšanas termiņam:

EUR `000

Termiņš
nokavēts

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 mēn.

1—12 mēn.

Kopā,
līdz gadam

-

307,446

-

-

307,446

Prasības pret kredītiestādēm

-

412,166

89,080

3,779

505,025

-

-

-

-

47,995

553,020

Atvasinātie līgumi

-

-

62

53

115

-

-

-

-

-

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

3,632

1,110

4,742

-

-

-

-

-

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

-

115

753,669

11,064

764,848

-

-

3,197

3,197

11,343

779,388

28,588

85,981

6,919

100,576

222,064

235,710

252,850

-

488,560

5,950

716,574

68

218

707

16,899

17,892

348,006

124,568

-

472,574

10,146

500,612

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām

Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi

10,001

6,073

542

168

16,784

105

-

165,044

165,149

-

181,933

Aktīvi, kopā

38,657

811,999

854,611

133,649

1,838,916

583,821

377,418

168,241

1,129,480

75,434

3,043,830

Saistības
Atvasinātie līgumi

-

-

706

5,809

6,515

-

-

-

-

-

6,515

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

2,432,066

56,179

228,903

2,717,148

139,266

14,132

-

153,398

-

2,870,546

Pārējās saistības

-

14,322

-

481

14,803

-

-

-

-

-

14,803

Kopā saistības

-

2,446,388

56,885

235,193

2,738,466

139,266

14,132

-

153,398

-

2,891,864

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

-

151,966

-

151,966

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

2,446,388

56,885

235,193

2,738,466

139,266

14,132

-

305,364

-

3,043,830

Ārpusbilances posteņi, kopā

-

31,191

-

4,519

35,710

11,000

6,403

-

17,403

-

53,113

Likviditātes neto pozīcija

-

(1,665,580)

797,726

(106,063)

(973,917)

433,555

356,883

168,241

958,679

-

-

Likviditātes kopējā pozīcija

-

(1,665,580)

(867,854)

(973,917)

-

(540,362)

(183,479)

(15,238)

-

-

-
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Bankas aktīvu, pasīvu un ārpusbilances saistību termiņstruktūras analīze,
pamatojoties uz 2011. gada 31. decembrī atlikušo periodu līdz paredzētajam
dzēšanas termiņam:

EUR `000

Termiņš
nokavēts

Uz
pieprasījumu

Līdz 1 mēn.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

-

204,414

-

Prasības pret kredītiestādēm

-

566,831

Atvasinātie līgumi

-

-

494

Aktīvi

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi

1—12 mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5 gadi

Vairāk nekā
5 gadi

-

204,414

145,501

16

5,910

5,713

-

-

577

-

212

503,270

24,039

527,521

37,841

35,585

7,987

114,634

196,047

Bez termiņa

Kopā,
virs gada

Ieķīlātie
aktīvi

-

-

Kopā

-

-

-

204,414

712,348

-

11,623

-

-

-

-

25,371

737,719

-

-

-

-

1,071

-

11,623

-

-

-

-

1,071

-

-

3,219

3,219

-

530,740

163,746

289,925

10

453,681

19,880

669,608

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

-

141

303

2,686

3,130

124,866

99,119

-

223,985

10,189

237,304

Pārējie aktīvi

-

10,390

172

5,020

15,582

-

-

137,685

137,685

-

153,267

38,335

817,573

663,143

152,685

1,671,736

288,612

389,044

140,914

818,570

55,440

2,545,746

Aktīvi, kopā
Saistības
Atvasinātie līgumi

-

-

88

113

201

-

-

-

-

-

201

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

1,669,941

234,997

377,722

2,282,660

19,246

102,094

-

121,340

-

2,404,000

Pārējās saistības

-

12,856

41

340

13,237

4

-

-

4

-

13,241

Kopā saistības

-

1,682,797

235,126

378,175

2,296,098

19,250

102,094

-

121,344

-

2,417,442

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

-

128,304

128,304

-

128,304

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

-

1,682,797

235,126

378,175

2,296,098

19,250

102,094

128,304

249,648

-

2,545,746

Ārpusbilances posteņi, kopā

-

27,359

599

5,665

33,623

9,681

3,086

558

13,325

-

46,948

Likviditātes neto pozīcija

-

(892,583)

427,418

(231,155)

(696,320)

259,681

283,864

12,610

556,155

-

-

Likviditātes kopējā pozīcija

-

(892,583)

(465,165)

(696,320)

-

(436,639)

(152,775)

(140,165)

-

-

-

Koncerns un banka ir sagatavojuši šos konsolidētos finanšu pārskatus, balstoties
uz pieņēmumu, ka to darbība tiks turpināta arī nākotnē, neskatoties uz negatīvo likviditātes neto pozīciju aktīvu un saistību termiņstruktūras grupā “uz pieprasījumu”.
Koncerna un bankas vadība katru dienu uzrauga un pārvalda likviditātes pozīciju
saskaņā ar likviditātes riska pārvaldīšanas pamatnostādnēm.
Tiem aktīviem, kuriem ir izveidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem, atlikumi ir uzrādīti
neto vērtībā. Savukārt kā aktīvi, kuru termiņš ir nokavēts, ir atspoguļoti aktīvi, kuru
kavējuma termiņš ir vairāk nekā 14 dienas; ja kavējuma termiņš ir mazāks par
14 dienām, šādi aktīvi tiek atspoguļoti termiņu grupā “uz pieprasījumu”.
Aplēšot sagaidāmo finanšu 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 2012. gada 31. decembrī un 2011. gada 31. decembrī esošajām finanšu
saistībām un ārpusbilances saistībām.
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Koncerna finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2012. 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:

EUR `000

Bankas finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2012. 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:
EUR `000

Uz
pieprasījumu

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

Kopā,
virs gada

Kopā

Finanšu saistības

1,376

-

-

1,376

-

-

-

1,376

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

707

5,808

6,515

-

-

-

6,515

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

2,419,608

117,361

216,760

2,753,729

12,726

81,718

94,444

2,848,173

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

2,431,874

67,676

Kopā finanšu saistības

2,420,984

118,068

222,568

2,761,620

12,726

81,718

94,444

2,856,064

Kopā finanšu saistības

2,435,297

68,383

Ārpusbilances posteņi

31,191

-

4,519

35,710

11,000

6,403

17,403

53,113

Ārpusbilances posteņi

31,191

-

2,452,175

118,068

227,087

2,797,330

23,726

88,121

111,847

2,909,177

2,466,488

68,383

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances saistības

Koncerna finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2011. 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:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR `000

Līdz
1 mēn.

1 —12
mēn.

Kopā līdz
gadam

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

kopā
virs gada

Kopā

3,423

-

-

3,423

-

-

-

3,423

-

707

5,808

6,515

-

-

-

6,515

216,440

2,715,990

73,810

83,141

156,951

2 872,941

222,248

2 725,928

73,810

83,141

156,951

2,882,879

4,519

35,710

11,000

6,403

17,403

53,113

226,767

2,761,638

84,810

89,544

174,354

2,935,992

Bankas finanšu saistību, ārpusbilances saistību un 2011. 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
pieprasījumu

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

Kopā,
virs gada

Kopā

Finanšu saistības

2,531

-

-

2,531

-

-

-

2,531

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

-

88

113

201

-

-

-

201

Patiesajā vērtībā vērtētās finanšu saistības
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

EUR `000

Uz
pieprasījumu

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

Kopā,
līdz gadam

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi

Kopā,
virs gada

Kopā

2,531

-

-

2,531

-

-

-

2,531

-

88

113

201

-

-

-

201

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

1,667,505

235,887

386,234

2,289,626

47,211

121,722

168,933

2,458,559

2,447,079

Kopā finanšu saistības

1,670,036

235,975

386,347

2,292,358

47,211

121,722

168,933

2,461,291

46,947

Ārpusbilances posteņi

27,359

599

5,664

33,622

9,681

3,644

13,325

46,947

1,697,395

236,574

392,011

2,325,980

56,892

125,366

182,258

2,508,238

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

1,653,293

235,887

386,234

2,275,414

47,211

121,722

168,933

2,444,347

Kopā finanšu saistības

1,655,824

235,975

386,347

2,278,146

47,211

121,722

168,933

Ārpusbilances posteņi

27,359

599

5,664

33,622

9,681

3,644

13,325

1,683,183

236,574

392,011

2,311,768

56,892

125,366

182,258

2,494,026

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances saistības

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances saistības

Uz
pieprasījumu

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances saistības
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Tirgus riski

Tirgus risks ir iespēja ciest zaudējumus
bilances un ārpusbilances posteņu pārvērtēšanas dēļ, kas saistīta ar finanšu
instrumentu tirgus cenas izmaiņām,
kuras notiek valūtas kursu, procentu
likmju izmaiņu u.c. faktoru ietekmē. Tirgus riska identifikācija, novērtēšana un
pārvaldīšana bankā ir noteikta vairākos
normatīvajos dokumentos — Procentu
likmju riska pārvaldīšanas politikā, Atvasināto finanšu instrumentu politikā un
bankas vērtspapīru portfeļu politikā.
Kā vienu no vērtspapīru portfeļa tirgus
riska pārvaldīšanas instrumentiem
banka izmanto zaudējumu indikatoru,
ar mērķi laicīgi identificēt vērtspapīru
cenu samazinājumu zem noteiktā līmeņa. Pamatojoties uz minēto, atbildīgo
struktūrvienību vadītāji var pieņemt
lēmumu par vērtspapīra pārdošanu vai
saglabāšanu portfelī.

finanšu pārskati

maiņas līgumus. 2012. gada 31. decembrī bankas atklātā pozīcija ASV
dolāros bija 3,8% (1,5%) no bankas
pašu kapitāla, līdz ar to ASV dolāru
valūtas kursa izmaiņu ietekme ir
nebūtiska un banka neveic detalizētāku jūtīguma analīzi, bet kontrolē
šo risku ar limitu palīdzību, kas
noteikti Limitu politikā. 2012. gada
31. decembrī visi iepriekš minētie
limiti tika ievēroti.

Koncerna valūtas pozīcija 2012. gada 31. decembrī:
EUR

RUB

183,210

-

124

307,451

Prasības pret kredītiestādēm

980

461,474

26,117

23,036

47,446

559,053

Atvasinātie līgumi

115

-

-

-

-

115

47

1,986

440

2,269

-

4,742
779,388

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

Kopā

-

761,194

1,847

9,893

6,454

9,624

145,278

542,129

2,097

12,005

711,133

-

468,275

15,566

12,992

3,779

500,612

Pārējie aktīvi

150,583

4,600

1,975

3

9,936

167,097

Aktīvi, kopā

282,421

1,845,852

771,284

50,290

79,744

3,029,591

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

6,515

-

-

-

-

6,515

24,091

2,023,007

670,130

56,081

77,157

2,850,466

Pārējās saistības

19,862

3,943

724

415

95

25,039

Saistības, kopā

50,468

2,026,950

670,854

56,496

77,252

2,882,020

Kapitāls un rezerves

147,571

-

-

-

-

147,571

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

198,039

2,026,950

670,854

56,496

77,252

3,029,591

84,382

(181,098)

100,430

(6,206)

2,492

-

-

189,549

(202,823)

6,806

704

-

84,382

8,451

(102,393)

600

3,196

-

Kopā

Neto garā/ (īsā) bilances pozīcija
Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība
Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija

Koncerna valūtas pozīcija 2011. gada 31. decembrī:
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

EUR `000
LVL

USD

EUR

RUB

Pārējās
valūtas

110,274

2,867

91,168

-

105

204,414

711

637,217

37,007

38,415

24,951

738,301

11,623

-

-

-

-

11,623

53

621

394

3

-

1,071

-

511,108

255

9,276

10,101

530,740

1,417

80,865

578,379

1,178

6,091

667,930

-

209,930

10,689

12,887

3,798

237,304

Pārējie aktīvi

127,272

6,006

4,623

495

512

138,908

Aktīvi, kopā

251,350

1,448,614

722,515

62,254

45,558

2,530,291

Kredīti un debitoru parādi

Valūtas risks

154

USD
3,045

Kase un prasības pret centrālajām bankām

Tirgus riska lielumu tirdzniecības
portfelim un tā segšanai nepieciešamā
kapitālā apmēru banka vērtē saskaņā
ar FKTK Minimālo kapitāla prasību
aprēķināšanas noteikumos aprakstīto
standartizēto pieeju, pozīcijas vispārējo
risku parāda vērtspapīriem rēķinot pēc
termiņa metodes.

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 nominētos aktīvus un saistības,
kā arī no atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošās naudas plūsmas.
Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir
EUR (eiro) un USD (ASV dolāri) valūtās.
Ņemot vērā to, ka lata kurss pret eiro
ir fiksēts, bankas eiro valūtas atklātās
pozīcijas valūtas risks ir minimāls. Tātad
jebkādas eiro valūtas kursa svārstības
iespējamo Grieķijas vai citu Eiropas
monetārās valstu savienības finansiālo problēmu dēļ neietekmēs bankas
finanšu rezultātus. Arī bankas atklātā
pozīcija ASV dolāros ir neliela, jo tiek
ierobežota, izmantojot nākotnes valūtas

LVL
121,072

Aktīvi

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.

EUR `000
Pārējās
valūtas

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

201

-

-

-

-

201

30,208

1,576,321

677,284

61,993

43,982

2,389,788

Pārējās saistības

10,560

3,468

3,953

524

388

18,893

Saistības, kopā

40,969

1,579,789

681,237

62,517

44,370

2,408,882

Kapitāls un rezerves

121,409

-

-

-

-

121,409

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

162,378

1,579,789

681,237

62,517

44,370

2,530,291

Neto garā/ (īsā) bilances pozīcija

88,972

(131,175)

41,278

(263)

1,188

-

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

(1,130)

133,988

(123,431)

790

162

-

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija

87,842

2,813

(82,153)

527

1,350

-
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Bankas valūtas pozīcija 2012. gada 31. decembrī:
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi, kopā

EUR `000
LVL

USD

EUR

RUB

Pārējās
valūtas

121,066

3,045

183,211

-

124

307,446

Kopā

-

461,474

21,094

23,016

47,436

553,020

115

-

-

-

-

115

47

1,986

440

2,269

-

4,742

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

761,194

1,847

9,893

6,454

779,388

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,678

145,278

555,516

2,097

12,005

716,574

Kredīti un debitoru parādi

EUR

RUB

91,168

-

105

204,414

Kopā

711

637,212

36,451

38,399

24,946

737,719

11,623

-

-

-

-

11,623

53

621

394

3

-

1,071

-

511,108

255

9,276

10,101

530,740

1,504

80,865

579,970

1,178

6,091

669,608

15,566

12,992

3,779

500,612

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

-

209,930

10,689

12,887

3,798

237,304

4,523

119,876

3

9,731

181,933

Pārējie aktīvi

51,272

5,936

95,068

494

497

153,267

170,706

1,845,775

897,550

50,270

79,529

3,043,830

Aktīvi, kopā

175,437

1,448,539

813,995

62,237

45,538

2,545,746

6,515

-

-

-

-

6,515

23,677

2,023,124

690,507

56,081

77,157

2,870,546

Saistības

9,971

3,874

457

411

90

14,803

40,163

2,026,998

690,964

56,492

77,247

2,891,864

Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā

151,966

-

-

-

-

151,966

192,129

2,026,998

690,964

56,492

77,247

3,043,830

Neto garā/ (īsā) bilances pozīcija

(21,423)

(181,223)

206,586

(6,222)

2,282

-

Neto garā/ (īsā) bilances pozīcija

-

189,549

(202,823)

6,806

704

-

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

(21,423)

8,326

3,763

584

2,986

-

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija

(9.8)

3.8

1.7

0.3

1.4

-

Procentos no pašu kapitāla (%)

Procentos no pašu kapitāla (%)

USD
2,867

468,275

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

Neto atklātā (īsā) / garā valūtas pozīcija

LVL
110,274

-

Kapitāls un rezerves

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība

EUR `000
Pārējās
valūtas

47,800

Saistības
Atvasinātie līgumi

Bankas valūtas pozīcija 2011. gada 31. decembrī:

201

-

-

-

-

201

35,205

1,576,362

686,455

61,996

43,982

2,404,000

7,932

3,468

931

524

386

13,241

43,338

1,579,830

687,386

62,520

44,368

2,417,442

Kapitāls un rezerves

128,304

-

-

-

-

128,304

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

171,642

1,579,830

687,386

62,520

44,368

2,545,746

3,795

(131,291)

126,609

(283)

1,170

-

(1,130)

133,988

(123,431)

790

162

-

2,665

2,697

3,178

507

1,332

-

1.4

1.5

1.7

0.3

0.7

-

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums paredz, ka katra atsevišķā bankas ārvalstu
valūtas atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 10% no pašu kapitāla un kopējā bankas
ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt 20% no pašu kapitāla.
2012. gada 31. decembrī banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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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 gan tirdzniecības, gan
netirdzniecības portfelim. 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 tiek veikts atbilstoši šādiem
nosacījumiem:
• īsākajam termiņam no atlikušā
atmaksas/izpildes/dzēšanas termiņa — finanšu instrumentiem ar
fiksētu procentu likmi;
• termiņam līdz nākamajam procentu likmju izmaiņas datumam jeb
procentu likmju pārcenošanas termiņam — finanšu instrumentiem ar
mainīgo procentu likmi;
• pieprasījuma noguldījumi tiek atspoguļoti tajos termiņa intervālos, kas
tiek noteikti, pamatojoties uz jūtīgumu
pret procentu likmju izmaiņām, ko
banka vērtē no diviem aspektiem;
•• analizējot noguldītāju vēlmi izvietot
savus pieprasījuma noguldījumus
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bankas piedāvātajos termiņnoguldījumu veidos atkarībā no bankas
cenrādī piedāvāto procentu likmju
izmaiņām termiņnoguldījumiem;
•• analizējot tirgus procentu likmju
indeksu izmaiņu ietekmi uz pieprasījuma noguldījumu aizplūšanas likmi
(decay rate) no bankas, nosakot
pieprasījuma noguldījumu daļu, kas
jūtīga pret tirgus procentu likmju
indeksu izmaiņām, un to paredzamo
dzīves ciklu bankā.

Koncerna un bankas jūtīgums pret izmaiņām
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekme gan uz peļņu,
gan pašu kapitālu 2012. un 2011. gadā:

EUR `000
Koncerns/banka
01.01.2012.—31.12.2012.

Kopā pa
visām valūtām
USD
EUR
LVL

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 jūtīgo aktīvu un saistību termiņstruktūru un summējot katrā termiņa
intervālā līdz vienam gadam aprēķināto
ietekmi (peļņu vai zaudējumus).

Koncerns/banka
01.01.2011.—31.12.2011.

+100bps

-100bps

+100bps

-100bps

(8,503)

8,503

(2,197)

2,197

1,592

(1,592)

(841)

841

(7,810)

7,810

(2,197)

2,197

Izmaiņu ietekme uz peļņu

1,524

(1,524)

(1,458)

1,458

Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu

(693)

693

-

-

122

(122)

842

(842)

Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu
Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu

Izmaiņu ietekme uz peļņu
Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu
Izmaiņu ietekme uz peļņu

-

-

-

-

(54)

54

(225)

225

Koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties
uz procentu likmju izmaiņām 2012. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

Līdz
1 mēn.

1—3
mēn.

3—6
mēn.

6—12
mēn.

1—5
gadi

-

-

-

-

-

-

307,451

307,451
559,053

Kopā

219,896

3,778

-

-

-

-

335,379

Atvasinātie līgumi

-

-

-

-

-

-

115

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

-

-

-

-

4,742

4,742
779,388

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi, kopā

Banka periodiski veic procentu likmju izmaiņu jūtīguma analīzi, izmantojot GAP
metodoloģiju. Pamatojoties uz analīzes
rezultātiem, bankas vadība izvērtē
procentu likmju stresa testu nepieciešamību un vajadzības gadījumā piedāvā
iespējamo nelabvēlīgo procentu likmju
izmaiņu stresa testa scenārijus. Stresa
testu mērķis ir novērtēt nelabvēlīgu
procentu likmju izmaiņu ietekmi uz
bankas ieņēmumiem un ekonomisko
vērtību saspringtas tirgus situācijas
gadījumā.

EUR `000
Procentu
Vairāk nekā likmju riskam
5 gadi
nepakļautie

41,410

151,312

121,088

173,364

278,665

5,080

8,469

271,162

151,623

199,556

43,362

2,715

1,471

41,244

711,133

1,133

20,324

7,032

8,934

344,442

113,598

5,149

500,612

-

-

-

-

-

-

167,097

167,097

533,601

327,037

327,676

225,660

625,822

120,149

869,646

3,029,591

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā
Kapitāls un rezerves
Saistības un kapitāls un rezerves, kopā
Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

-

-

-

-

-

-

6,515

6,515

249,055

337,480

368,645

372,583

455,347

14,051

1,053,305

2,850,466

-

-

-

-

-

-

25,039

25,039

249,055

337,480

368,645

372,583

455,347

14,051

1,084,859

2,882,020

-

-

-

-

-

-

147,571

147,571

249,055

337,480

368,645

372,583

455,347

14,051

1,232,430

3,029,591

(637)

(5,714)

-

-

-

-

-

(6,351)

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

283,909

(16,157)

(40,969)

(146,923)

170,475

106,098

(362,784)

-

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu

2,720.79

(134.64)

(256.06)

(367.31)

-

-

1,962.79

-

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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Koncerna aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties
uz procentu likmju izmaiņām 2011. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

EUR `000
Procentu
Vairāk nekā likmju riskam
5 gadi
nepakļautie

Līdz
1 mēn.

1—3
mēn.

3—6
mēn.

6—12
mēn.

1—5
gadi

-

-

-

-

-

-

204,414

204,414

Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

Kopā

165,302

9,676

-

60

-

-

563,263

738,301

Atvasinātie līgumi

-

-

-

-

-

-

11,623

11,623

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

-

-

-

-

1,071

1,071

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi, kopā

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā
Kapitāls un rezerves
Saistības un kapitāls un rezerves, kopā
Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

Aktīvi

EUR `000
Procentu
Vairāk nekā likmju riskam
5 gadi
nepakļautie

Līdz
1 mēn.

1—3
mēn.

3—6
mēn.

6—12
mēn.

1—5
gadi

-

-

-

-

-

-

204,414

204,414

Kopā

165,302

9,676

-

60

-

-

562,681

737,719

Atvasinātie līgumi

-

-

-

-

-

-

11,623

11,623

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

-

-

-

-

1,071

1,071

27,685

36,329

39,062

114,554

298,681

5,452

8,977

530,740

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

254,872

142,734

179,048

21,988

13,812

1,319

54,157

667,930

Kredīti un debitoru parādi

1,423

5,292

18,147

322

125,918

83,503

2,699

237,304

Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi

-

-

-

-

-

-

138,908

138,908

Pārējie aktīvi

449,282

194,031

236,257

136,924

438,411

90,274

985,112

2,530,291

-

-

-

-

-

-

201

201

387,912

299,522

250,987

295,384

328,335

66,938

760,710

2,389,788

Saistības
Atvasinātie līgumi

Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties
uz procentu likmju izmaiņām 2011. gada 31. decembrī:

Aktīvi, kopā

27,685

36,329

39,062

114,554

298,681

5,452

8,977

530,740

254,872

142,734

182,950

21,988

11,575

1,319

54,170

669,608

1,423

5,292

18,147

322

125,918

83,503

2,699

237,304

-

-

-

-

-

-

153,267

153,267

449,282

194,031

240,159

136,924

436,174

90,274

998,902

2,545,746

Saistības

-

-

-

-

-

-

18,893

18,893

387,912

299,522

250,987

295,384

328,335

66,938

779,804

2,408,882

Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā

-

-

-

-

-

-

121,409

121,409

387,912

299,522

250,987

295,384

328,335

66,938

901,213

2,530,291

Saistības un kapitāls un rezerves, kopā
Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

Kapitāls un rezerves

-

-

-

-

-

-

201

201

387,134

306,366

255,664

304,156

341,338

66,938

742,404

2,404,000

-

-

-

-

-

-

13,241

13,241

387,134

306,366

255,664

304,156

341,338

66,938

755,846

2,417,442

-

-

-

-

-

-

128,304

128,304

387,134

306,366

255,664

304,156

341,338

66,938

884,150

2,545,746

7,496

3,826

1

-

-

-

-

11,323

7,496

3,826

1

-

-

-

-

11,323

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

68,866

(101,665)

(14,730)

(158,460)

110,076

23,336

83,899

-

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

69,644

(108,509)

(15,505)

(167,232)

94,836

23,336

114,752

-

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu

659.97

(847.21)

(92.06)

(396.15)

-

-

(675.46)

-

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu

667.42

(904.24)

(96.91)

(418.08)

-

-

(751.81)

-

Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras analīze, pamatojoties
uz procentu likmju izmaiņām 2012. gada 31. decembrī:

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

EUR `000
Procentu
Vairāk nekā likmju riskam
5 gadi
nepakļautie

Līdz
1 mēn.

1—3
mēn.

3—6
mēn.

6—12
mēn.

1—5
gadi

-

-

-

-

-

-

307,446

307,446

Kopā

214,282

3,778

-

-

-

-

334,960

553,020

Atvasinātie līgumi

-

-

-

-

-

-

115

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

-

-

-

-

-

4,742

4,742
779,388

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Aktīvi, kopā

41,410

151,312

121,088

173,364

278,665

5,080

8,469

271,162

151,623

204,997

43,362

2,715

1,471

41,244

716,574

1,133

20,324

7,032

8,934

344,442

113,598

5,149

500,612

-

-

-

-

-

-

181,933

181,933

527,987

327,037

333,117

225,660

625,822

120,149

884,058

3,043,830

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Saistības, kopā
Kapitāls un rezerves
Saistības un kapitāls un rezerves, kopā
Biržā tirgotie nākotnes līgumi, pārdotie

-

-

-

-

-

-

6,515

6,515

249,256

337,480

378,645

372,583

455,347

14,051

1,063,184

2,870,546

-

-

-

-

-

-

14,803

14,803

249,256

337,480

378,645

372,583

455,347

14,051

1,084,502

2,891,864

-

-

-

-

-

-

151,966

151,966

249,256

337,480

378,645

372,583

455,347

14,051

1,236,468

3,043,830

(637)

(5,714)

-

-

-

-

-

(6,351)

Procentu likmju pārcenošanas termiņa atšķirības

278,094

(16,157)

(45,528)

(146,923)

170,475

106,098

(352,410)

-

Ietekme uz tīro gada procentu ienākumu

2,665.07

(134.64)

(284.55)

(367.31)

-

-

1,878.57

-

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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34. Pielikums
Nefinanšu riski

Koncerna un bankas darbībā tiek identificēti arī nefinanšu riski (tostarp 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 iespējami
zemāku 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
kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus,
tādējādi nosakot koncernam un bankai
pieņemamu 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 attiecīgas struktūrvienības vadītājs saskaņā ar atbilstošiem iekšējiem
normatīvajiem dokumentiem.
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Operacionālā riska pārvaldīšanas
efektivitāti nodrošinošie pamatprincipi:
• 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.
Koncerna un bankas operacionālā riska pārvaldīšanai ir izveidota operacionālā riska notikumu datu bāze, 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 datu bāzē tiek reģistrēta un
klasificēta, ņemot vērā labākās prakses
principus, kurus nosaka starptautiskā
Operacionālā riska datu apmaiņas
asociācija (Operational Riskdata eXchange Association — ORX). Papildus
notikumiem, kas beigušies ar reāliem
zaudējumiem, tiek apkopota informācija arī par notikumiem, kuriem reālie
zaudējumi nav reģistrēti, kas palīdz
bankai apzināties potenciālos zaudējumus un veikt nepieciešamus pasākumus to novēršanai.
Pārskata periodā tika veikts operacionālā riska stresa tests ar mērķi novērtēt iespējamos zaudējumus, kas saistīti
ar operacionālo risku. Operacionālā
riska stresa tests balstījās uz ārējiem
un iekšējiem notikumiem, kas reģistrēti riska notikumu datu bāzē. Atsevišķi

riska novērtēšanas modeļi tika izveidoti
zema riska operacionāliem notikumiem
un retiem notikumiem ar zemu iestāšanās varbūtību, bet būtisku ietekmi
(iespējamiem zaudējumiem). Scenārijos tika paredzētas izmaiņas bankas
darbības vidē, ko ietekmē kā iekšējie,
tā ārējie faktori, tika izvērtēts, kāda
būtu ietekme uz bankas ienākumiem
un spēju turpināt darbību, ja apstākļi
ievērojami pasliktinātos tajos sektoros,
kur novērojama vislielākā operacionālā
riska koncentrācija bankas riska profilā.
Pārskata gada laikā šajā datu bāzē tika
reģistrēti 1,031 (1,162) operacionālā
riska notikumi, no kuriem tikai 73 (75)
operacionālā riska notikumi bija ar
reāliem zaudējumiem 64,5 (152,0) tūkstošu eiro apmērā. Nozīmīgs atklāto un
reģistrēto notikumu skaits un tajā pašā
laikā visai neliela zaudējumu summa
liecina par koncerna un bankas darbinieku aktīvu iesaistīšanos operacionālā
riska pārvaldīšanā un kontroles vides
efektivitāti.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma
finansēšanas risks
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks
(turpmāk tekstā NILL&TF) ir risks,
ka banka var tikt iesaistīta noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma
finansēšanā.
Par NILL&TF riska pārvaldīšanu un
kontroli ir atbildīgs atbilstības direktors
(CCO). Atbilstības pārvaldes speciālisti
veic NILL&TF riska pārvaldīšanu un
riska novēršanas pasākumu izstrādi un
nodrošināšanu, lai tiktu ievēroti likumi,
noteikumi un standarti, kas pieņemti
un apstiprināti NILL&TF novēršanas
jomā, un nepieļautu bankas un koncerna uzņēmumu izmantošanu noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanā un terorisma finansēšanā.
Efektīvai klientu darbības uzraudzībai
un NILL&TF riska pārvaldīšanai bankā
ir izveidota pastāvīgi strādājoša Klientu
kontroles komiteja, kas apstiprina
procedūras un instrukcijas klientu

identifikācijas, akceptācijas, padziļinātas
izpētes jautājumos, izskata aizdomīgu
darījumu izmeklēšanas rezultātus un
pieņem attiecīgus lēmumus, atbilstoši savai kompetencei izskata klientu
monitoringa (padziļinātas izpētes)
rezultātus un lemj par darījuma attiecību
ar klientiem neuzsākšanu/izbeigšanu
vai turpināšanu, iesniedz valdei rekomendācijas NILL&TF riska novēršanas
sistēmas uzlabošanai.
Bankas un koncerna darbības stratēģijai
atbilstošu klientu piesaistes un apkalpošanas principi, kurus realizē, ievērojot
Latvijas normatīvo aktu prasības, kā arī
banku labāko praksi, ir noteikti Klientu
politikā.
NILL&TF riska mazināšanai bankā izveidota un dokumentēta NILL&TF riska
pārvaldīšanas un novēršanas iekšējā
sistēma, kas ietver darbības un pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, MK Noteikumu, FKTK
Noteikumu un citu regulējošo normatīvo
aktu prasību izpildes nodrošināšanai.
Tajos noteikto kārtību un atbilstošus
iekšējos normatīvos dokumentus jāievēro visiem koncerna darbiniekiem un
pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas iesaistīti
klientu apkalpošanā un to darījumu, kā
arī saimnieciskās/personiskās darbības
pārraudzībā.
Bankas NILL&TF riska pārvaldīšanas
normatīvie dokumenti nosaka:
• kritērijus sadarbības uzsākšanai ar
klientiem un sadarbības partneriem;
• potenciālo klientu loku;
• kārtību, kādā tiek uzsāktas darījumu
attiecības;
• klientu identifikācijas un patiesā labuma guvēja noskaidrošanas kārtību;
• neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, to konstatēšanu un izmeklēšanu;
• kārtību, kādā banka atturas no aizdomīgu darījumu veikšanas un ziņo par
tiem Kontroles dienestam;
• klientu riska noteikšanu;
• klientu saimnieciskās darbības
pārzināšanu;
• klientu darījumu uzraudzību un padziļinātu izpēti.

Reputācijas risks
Reputācijas risks ir kvantitatīvi nenosākams risks, kura sekas un zaudējumus
ir ļoti grūti noteikt. Bankā reputācijas
riska pārvaldīšana (novērtēšana, piemērojamās metodes, kontrole) noteikta
Reputācijas riska pārvaldīšanas politikā.
Banka plāno noteikt reputācijas riska
indikatorus un apkopot informāciju par
šo identifikatoru līmeni un tad izstrādāt
metodoloģiju reputācijas riska kvantificēšanai. Kā arī nevar neatzīmēt to,
ka reputācijas risks ir cieši saistīts ar
operacionālo risku (t.sk. juridisko risku),
tāpēc dažreiz ir grūti nošķirt vienu no
otra. Šobrīd ir pieņemts lēmums atsevišķi neizdalīt un nenoteikt to segšanai
nepieciešamā kapitāla apmēru.

36. Pielikums 		
Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī konsolidētā finanšu
pārskata parakstīšanas datumam nav
bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā
šajā konsolidētajā finanšu pārskatā būtu
jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā konsolidētajā finanšu pārskatā,
izņemot zemāk minēto.
2013. gada februārī bankas valde pieņēma lēmumu ieteikt akcionāru pilnsapulcei iniciēt divas jaunas akciju emisijas,
gan personāla akciju emisiju, gan
parasto akciju emisiju, tādējādi palielinot
bankas kapitālu par 16,4 miljoniem eiro.

Informāciju sistēmu risks
Bankā ir izstrādāta Informācijas tehnoloģiju drošības politika, Informācijas
sistēmu risku analīzes noteikumi, Izstrādājamo informācijas sistēmu drošības
prasības un citi normatīvie dokumenti,
kuri nodrošina informācijas sistēmu
risku pārvaldīšanu. Informāciju sistēmas risks ir iekļauts operacionālajā riskā
saskaņā ar bankā pieņemto Operacionālā riska pārvaldīšanas politiku, tāpēc
kapitāla pietiekamības novērtēšanas
mērķim tika pieņemts lēmums neizdalīt to no operacionālā riska kapitāla
prasības. Banka veic Operacionālā riska
notikumu un zaudējumu datu bāzes
datu analīzi ar mērķi noteikt iespēju un
nepieciešamību izdalīt informācijas sistēmu riskam atsevišķu kapitāla prasību.

35. Pielikums 		
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 2012. gada 31. decembri ierosinātās
tiesvedības neizraisīs būtiskus zaudējumus bankai un/vai koncernam.

Pielikumi no 84. līdz 163.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
ABLV Bank, AS akcionāriem
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši ABLV Bank AS un
tās meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā
— Koncerns) konsolidētā finanšu pārskata un ABLV Bank AS (turpmāk tekstā — Banka) finanšu pārskata revīziju,
kas atspoguļots pievienotajā 2012. gada
konsolidētajā pārskatā no 69. līdz
163. lappusei. Revidētais finanšu
pārskats ietver pārskatu par Koncerna
un Bankas finanšu stāvokli 2012. gada
31. decembrī, 2012. gada visaptverošo
ienākumu pārskatu, kapitāla un rezervju
izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas
pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu
un citu paskaidrojošu informāciju
pielikumā.
Vadības atbildība par finanšu
pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās
informācijas patiesu atspoguļošanu
saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem, kā arī par tādām iekšējām
kontrolēm, kādas vadība uzskata par
nepieciešamām, lai nodrošinātu finanšu
pārskata sagatavošanu, kas nesatur ne
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības.

Revidentu atbildība
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 nosaka, 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 revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu
būtisku neatbilstību riska novērtējumu
finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo
kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem
piemērotas revīzijas procedūras, bet
nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles
efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedības uzskaites principu un
nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī
finanšu pārskatā sniegtās informācijas
vispārēju izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas

Iveta Vimba
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153
Valdes locekle
SIA Ernst & Young Baltic
Licence Nr. 17
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pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši
mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru
un patiesu priekšstatu par Koncerna un
Bankas finansiālo stāvokli 2012. gada
31. decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem.

Ziņojums par citu juridisko
un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības
ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots pievienotajā 2012. gada konsolidētajā pārskatā no 69. līdz 74. lappusei,
un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un
2012. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
Mēs esam pārliecinājušies, ka Banka
ir sagatavojusi paziņojumu par korporatīvo pārvaldību par 2012. gadu, un
pārbaudījuši informāciju, kura atspoguļota paziņojumā atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likuma 56.1 panta
pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9. punkta
un 56. 2 panta otrās daļas 5. punkta
prasībām.

Armands Podoļskis
LR zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 191

Rīgā, 2013. gada 25. februārī
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