Pieredze

2013. gada pārskats

IEVADS

Saturs

20 gadu
vērtīgas pieredzes

Paveikt mazliet labāk, nekā ierasts 4
Latvija: finanšu centra perspektīvas 10
Interesanti fakti par ABLV Bank 16
Komanda ar pieredzi 38
ABLV grupas ziņas 46
Paliec sveiks, lat, un sveicināts, eiro! 54
Norēķini: nākotnes perspektīvas 56
Labākā izvēle biznesa finansēšanai 60
Luksemburga: fiduciārie pakalpojumi 64
Sargājot klientu informāciju un naudu 66
Droša osta vai sērfings? 72
Pārvaldīt tūkstošiem Latvijas kompāniju 74
Pillar: darba pietiks vēl gadiem trīsdesmit 78
Pirmais iespaids — elegance ik katrā detaļā 82
Skulptūra “Labor Omnia Vincit” 84
Māksla radīt svētkus 88
Vairāk krāsu labo darbu spektrā 94
Konsolidētais finanšu pārskats par 2013. gadu 99

Romans Surnačovs
ABLV Bank operāciju direktors, COO,
2013. gada pārskata redaktors

Radošā grupa: Ernests Bernis, Romans Surnačovs, Sergejs Mazurs, Anna Celma, Agnese
Laganovska, Arnis Artemovičs, Natālija Hramčenko, Ilmārs Jargans
Projekta menedžeres: Anna Celma, Anda Kārkliņa
Intervijas: Ksenija Zagorovska, Sergejs Pavlovs, Degi Karajevs, Anna Iltnere, Ilmārs Jargans
Tekstu autori: Oļegs Fiļs, Jānis Bunte, Leonīds Kiļs, Aivars Rauska, Leonīds Aļšanskis, Ieva Valtere,
Zanda Zilgalve, Agnese Laganovska, Natālija Hramčenko, Romans Surnačovs, Vladislavs Hveckovičs,
Anna Celma, Ilmārs Jargans
Tulks: Antra Bula
Foto: Gatis Rozenfelds, Valts Kleins, Kristofers Karlauskis, Sergejs Mazurs, Arnis Artemovičs,
Agnese Aljēna
Ilustrācijas: XooPlate
Korektore: Agrita Grīnvalde
Dizains: Anna Aizsilniece, Valters Horsts
Projekta izpildītājs: SIA Aģentūra LILITA
Drukāts SIA Jelgavas tipogrāfija
Visas autortiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS, atļaujas aizliegta.

2013. gadā mēs atzīmējām mūsu bankas
divdesmitgadi. 20 gadu — tas ir daudz vai
maz? Cilvēkam — gana daudz: lielākajai
daļai no mums, ABLV darbinieku, tā ir
puse dzīves... Tomēr biznesā tas nebūt
nav tik liels laika nogrieznis — īpaši,
ja uzlūkojam to pasaules mērogā.
Banku un investīciju kompāniju vidū
viegli atrast tādas, kuru vecums jau
sen pārsniedzis 100 gadu robežu.
Mēs uzskatām, ka uzņēmumam,
tāpat kā cilvēkam, vislielākā vērtība
ir ne jau nodzīvoto gadu skaitam,
bet paveiktajam darbam un iegūtajai
pieredzei. Un 20 gadus ilga pieredze
finanšu jomā, kas ļāvusi iepazīt
klientus un darba īpatnības dažādās
valstīs, kā arī veiksmīgi pārvarēt
grūtības un krīzes — lūk, kam patiesi
ir nozīme gan jūsu, mūsu klientu un
partneru, gan arī mūsu pašu acīs.
Protams, mēs labi atceramies to spraigo
laiku, kura tempu spēja izturēt vienīgi
tie, kas mainījās unisonā ar to. ABLV
dibināšanas laikā Latvijā darbojās
61 banka. Patlaban to ir 28, ieskaitot
ārvalstu filiāles. Pa šo laiku banku
nozares aktīvi ir pieauguši četrkārt,
sasniedzot 29 miljardus eiro. Un mūsu
banka uz šā fona izskatās vairāk nekā
cienījami: mēs esam spējuši ieņemt
pirmo vietu privāto banku vidū pēc
piesaistīto noguldījumu apjoma,
mūsu komanda ir palielinājusies
vairāk nekā desmit reižu, mūsu biroji
izvietojušies 13 reģionos, aug arī mūsu
meitasbankas rādītāji Luksemburgā.

Ko mēs esam iemācījušies šo 20 gadu
laikā? Uzskaitīt varētu ilgi: piesardzību
un izlēmību, izturību un sapratni, prasmi
aizstāvēt savu pozīciju — un vienlaikus
ieklausīties citos. Bet pats galvenais:
visu, ko uzsākam, mēs cenšamies
paveikt vēl labāk, nekā plānots. Veidojot
norēķinu biznesa līniju, mēs panācām
maksājumu automatizācijas līmeni, kas
pārsniedz 99%, un augstu rīkojumu
izpildes ātrumu, neraugoties uz to milzīgo
skaitu. Attīstot ieguldījumu biznesa līniju,
mēs ieņemam līderpozīciju ieguldījumu
fondu pārvaldībā pēc ienākumu
rādītājiem un izvirzāmies pirmajā
vietā reģionālajā biržā pēc korporatīvo
obligāciju emisijas apjoma. Sniedzot
konsultatīvos pakalpojumus, mēs
atveram pārstāvniecības vistālākajās
vietās, lai vairāk tuvinātos klientiem.
Aizsargājot klienta noslēpumu gan
tiesiskajā, gan tehnoloģiskajā aspektā,
mēs netaupām spēkus un līdzekļus,
nereti radot paši savu know-how.
Attīstot nekustamā īpašuma projektus,
mūsu meitasuzņēmums Pillar kļūst par
vienu no vadošajiem attīstītājiem pēc
piedāvāto objektu kvalitātes. Un — kas
māk strādāt, māk arī atpūsties: cildinošie
nostāsti par mūsu saviesīgajiem
vakariem un pieņemšanām, ko rīkojam
saviem klientiem un partneriem, jau
izplatījušies tālu aiz Rīgas un pat Latvijas
robežām. Cilvēki novērtē un atzīst, ka
tās vienmēr ir dzirkstošas, izsmalcinātas,
gaumīgas un, pats galvenais, sirsnīgas.
Un pat tad, kad mēs ķeramies pie
baņķieriem tik netipiskas lietas kā bankas
līdz šim iegādāto topošā laikmetīgās

mākslas muzeja kolekcijas darbu izstādes
rīkošanas, šis pasākums izpelnās kritiķu
visaugstāko novērtējumu.
Ievērību pelnījis arī fakts, ka savas
20. jubilejas gadā banka ieguva
jaunu simbolu — pazīstamā latviešu
mākslinieka Gļeba Panteļejeva talantīgo
roku veidoto buļļa skulptūru, kuras
nosaukumā esam likuši devīzi “Labor
Omnia Vincit”*. Mūsu bullītis ieņēmis
vietu līdzās bankas meitaskompānijas
Pillar jaunajam birojam New Hansa City
teritorijā, kur jau drīzā nākotnē augšup
sāks slieties Rīgas jaunā darījumu
centra ēkas. Šis lieliskais projekts, ko
ABLV akcionāri tika iecerējuši jaunās
tūkstošgades sākumā, tiks izvērsts
bankas iegādātajos 24 hektāros
zemes un iemiesos ideju par Rīgu un
Latviju kā reģiona finanšu centru.
20 gadi aizlidojuši vēja spārniem, bet
mūsu albumā vēl daudz neaizpildītu
lappušu. Dzīve turpinās. Mēs paši
atšķiram jaunas vēstures lappuses, un
ikviens no mums — jūs, mūsu klienti,
un mēs, bankas darbinieki — aizpildam
tās ar saturu. Novēlu, lai tas kļūst par
izaugsmes stāstu, kas vēsta par izaugsmi
no maza par lielu un par mūsu kopējo
ceļu uz šodienas un nākotnes veiksmēm.

* Latīņu val. “Darbs uzvar visu” — uzraksts uz ABLV
galvenās mītnes fasādes Elizabetes ielā 23
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Paveikt mazliet labāk,
nekā ierasts
Uz smaragdzaļas vasaras ainavas
fona fotogrāfs ar meistarīgu roku
fiksējis divas mirdzošas sarkanas lī
nijas. Šī fotogrāfija piesaista skatie
nu un liek aizdomāties par ceļiem,
ko katrs šajā dzīvē iemin pats.
Jau vairākus gadus lielākās privā
tās bankas Latvijā īpašnieki veido
laikmetīgās mākslas darbu kolekci
ju. Ar ABLV Bank līdzīpašnieku un
izpilddirektoru, CEO, Ernestu Berni
mēs runājam skaistā, gaišā birojā,
kas atgādina mākslas galeriju.
“Redzu, jums iepatikās — skaisti,
vai ne? Lūk, arī atbilde uz jūsu jautājumu par mūsu bankas tradīcijām.
Ikvienu darbu, pie kā ķeramies, mēs
cenšamies paveikt mazliet labāk,
nekā ierasts,” stāsta Ernests, un šie
vārdi skan kā epigrāfs intervijai.

Galvenais — cilvēki

ABLV Bank stāsts ir klasisks veiksmes
stāsts. Darbības sākumā jūsu banka
bija pati mazākā Latvijā, bet nu kļu
vusi par vienu no lielākajām. Atklāsiet
noslēpumu, kā jums tas izdevies?
Jūs droši vien domājat, ka mēs pirms
20 gadiem strikti izplānojām, kā ar laiku
kļūsim par lielāko privāto banku Latvijā?
Bet jūs neko tādu neplānojāt?
Ja godīgi, tāda doma jau bijusi vienmēr...
Taču tā nebija noteicošā. Vienkārši mēs
jau tolaik sapratām, ka tad, ja savu darbu
darīsim nopietni, pamatīgi un kvalitatīvi,
necerot uz tūlītēju peļņu, rezultāts noteikti
būs. Un mums izrādījusies taisnība.
Patlaban ABLV Bank ir viena no lielā
kajām bankām Baltijā pēc tāda rādītā
ja kā piesaistīto noguldījumu apjoms.
Tas neapšaubāmi apliecina klientu
uzticību. Kā jums izdevies šo uzticību
iemantot un tik veiksmīgi saglabāt?
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Klientu uzticība nemēdz būt par 50 vai
70 procentiem. Tā vai nu ir, vai nav.
Un mūsu klienti uzticas mums, jo mēs
darām tieši to, kas viņiem vajadzīgs.
Radot savus produktus un pakalpojumus, mēs vienmēr cenšamies iztēloties sevi klientu vietā un palūkoties uz
mums no viņu skatpunkta. Tāpēc mēs
spējam piedāvāt ērtākus un kvalitatīvākus risinājumus nekā konkurenti.
Un tomēr — kāpēc daudzas bankas,
tostarp arī ļoti lielas, ir nogrimušas,
bet ABLV — nostiprinājusies un
izaugusi? Jūs droši vien esat anali
zējuši reiz vareno kolēģu kļūdas...
Neveiksmju cēlonis lielākoties ir
vadības un personāla kompetences
trūkums un izlaidība, kā arī korporatīvās
kultūras problēmas. Atbildot pavisam
īsi, viss atkarīgs no tā, kādu mērķu
labā cilvēki strādā. Un mūsu galvenais
mērķis ir — būt ērtai un uzticamai
bankai mūsu klientiem. Viss pārējais
ir otršķirīgs. Peļņa, protams, ir ļoti
svarīga, tomēr svarīgāk ir sniegt ērtus
un kvalitatīvus pakalpojumus. Tāpēc
palūkojieties paši uz mums zināmo
neveiksmju piemēriem — kādus mērķus šīs organizācijas sev izvirzījušas
kā galvenos? Kādi cilvēki tās vadījuši?
Gandrīz ceturtā daļa darbinie
ku ABLV grupā strādā jau vairāk
nekā desmit gadus. Ar ko jūs iz
skaidrojat tādu pastāvību?
Mums jau no paša sākuma bija skaidrs:
komanda izšķir visu. Esam pārliecināti,
ka ikvienam darbiniekam jābūt motivētam panākt ilglaicīgu rezultātu. Ja tā
ir, darbs cilvēkam ir svarīgs, viņš tam
nododas ar sirdi un dvēseli un spēj
paveikt arī neiespējamo — un tieši tajā
brīdī, kad tas īpaši nepieciešams.
Daudziem mūsu vadošajiem darbiniekiem pieder ABLV Bank akcijas, un
5
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viņi saņem tādas pašas dividendes
kā akcionāri. Daļa bonusu uzkrājas ar
gadiem. Mēs visi esam vienā laivā...
Tādēļ mēs ļoti nopietni izturamies
pret visiem amatiem bankā, uzticoties
nevis vārdiem, nevis ārējam iespaidam, bet gan cilvēku pieredzei un
darbiem. Lielākā daļa mūsu vadītāju
ir kāpuši augšup pa karjeras kāpnēm
no viszemākajiem pakāpieniem.
Lūk, tikai viens piemērs: neviens no
ABLV struktūrvienību bijušajiem vadītājiem nav aizgājis no mūsu bankas pēc
paša vēlēšanās. Un tas, ka aizgājušie
patlaban nevar lepoties ar augstiem
amatiem citur, tikai apliecina mūsu
pieejas pareizību. Jā, darba samaksa
mūsu bankā ir augstāka nekā vidēji
nozarē. Taču tas nav akcionāru labas
gribas žests, bet gan mūsu kolektīva
daudz efektīvākā darba novērtējums.
Kādas īpašības jūs savos darbi
niekos vērtējat visaugstāk?
Motivētību un ieinteresētību. Diemžēl
bieži nākas saskarties ar pusatbildību:
tā sacīt, tiktāl — mana atbildība, bet
tālāk jautājiet citam. Taču tā nemēdz
būt! Atbildību nevar traktēt atkarībā no
tā vai cita projekta rezultāta. Atbildībai
ir jābūt pilnīgai. Īpaši vadītāju atbildībai.
Vai piekrītat Napoleonam, kurš
sacījis, ka dod priekšroku saskar
smei ar veiksmīgiem cilvēkiem?
Cik atceros, Napoleons balstījās nevis
uz veiksmīgiem, bet pārbaudītiem un
uzticamiem cilvēkiem. Citādi nebūtu
sacījis, ka “galvenais ir iesaistīties
cīņā, un tad jau redzēs, kas sanāks”.
Man gan vairāk patīk viņa izteikums:
“Modiniet mani vienīgi tad, ja ir sliktas
ziņas, bet, ja labas — nekādā gadījumā.”
Vai jūs daudzus bankas darbinie
kus pazīstat pēc izskata? Viņi var
ienākt jūsu kabinetā, lai pārrunā
tu kādu personisku jautājumu?
Var. Bet tā notiek ļoti reti. Jo katram
ir savs vadītājs, kurš arī risina šos
jautājumus. Dzīves scenārijos reizēm
var iezīmēties neparedzami pavērsieni,
6
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taču katram darbiniekam jāzina, kurš
ir viņa vadītājs, un tam savukārt —
kurš viņējais. Un visiem jābūt skaidrai
sapratnei par to, kādi jautājumi kādās
sanāksmēs un cik regulāri tiek izskatīti
un kādas atskaites uzklausītas. Šo gadu
laikā mums ir izdevies radīt efektīvu
pārvaldes sistēmu, un tā darbojas.

“Klientu uzticība nemēdz būt
par 50 vai 70 procentiem. Tā vai
nu ir, vai nav. Un mūsu klienti
uzticas mums, jo mēs darām
tieši to, kas viņiem vajadzīgs.”

Tagad daudzas lietas šķiet tik vienkāršas, ka jābrīnās, kāpēc gan mēs tā
nedarījām jau pirms daudziem gadiem.
Bet to jau laikam arī sauc par attīstību.

Risinājumi kā radošs process

ABLV Bank ir banka ar vietē
jo kapitālu. Vai tas dod jums
kādas priekšrocības?
Ļoti lielas. Pats svarīgākais: visi lēmumi tiek pieņemti tepat, Rīgā.
Mēs savos lēmumos esam brīvi,
apzināmies savu atbildību par tiem
un spējam nodrošināt to īstenošanu, jo neesam ierobežoti līdzekļos.
Lēmumus, kas saistīti ar bankas
darbību, jūs pieņemat vienpersonīgi
vai kopā ar valdes locekļiem? Jums
ir veto vai izšķirošās balss tiesības?
Veto tiesību man nav. Un ir bijuši
gadījumi, kad balsojumā esmu palicis
mazākumā. Bet ļoti reti. Mēdz būt tā,
ka mēs ātri pieņemam lēmumu ļoti
sarežģītos jautājumos un viss izdodas
veiksmīgi. Bet notiek arī tā, ka itin kā
vienkārša lieta stipri ieilgst. Mums nav
pieņemts ķerties pie kādas lietas, iekams nav panākts vienprātīgs lēmums.
Ir lieliski darīt to, par ko esi pārliecināts.
Kāda loma bankas darbā ir in
tuīcijai? Vai arī daudz svarīgāks
ir ekonomiskais aprēķins?
Es teiktu tā: kustības virzienu nosaka
intuīcija un veselais saprāts, bet, kad
lieta nonāk līdz ieceru realizācijai, priekšplānā izvirzās aprēķini un atskaites.
Vai jūsu bankas vēsturē ir bijis kāds
brīdis, kad nācies rīkoties ļoti izlēmīgi?
2007. gada beigās, kad vēl nebija skaļi
izskanējis vārds “krīze”, mēs jau sapratām, ka situācija pasliktinās, un sākām
rīkoties. 2008. gada pirmajā pusē
reorganizējām bankas darbību: aizvērām

filiāles, ierobežojām kredītu izsniegšanu, samazinājām liekos tēriņus — un
tādējādi pusgada laikā sakopojām
visus savus resursus vienotā dūrē.

ļauj izvairīties no šo kļūdu atkārtošanas nākotnē. Esmu pārliecināts,
ka var atrast atbildi ikvienam izaicinājumam. Un beigās gūt uzvaru.

Satricinājumu mērogs izrādījās krietni
lielāks, nekā tolaik varēja paredzēt.
Mēs gatavojāmies valsts mēroga krīzei,
bet piedzīvojām pasaules krīzi. Taču
iepriekš izvēlētais virziena vektors bija
pareizs, un tas mums ļoti palīdzēja.

Lūdzu, miniet kādu piemēru!
Pēc krīzes mūsu bankas īpašumā bija
nonācis daudz nekustamo īpašumu.
Darbam ar to tika izveidota kompānija
Pillar. Patlaban gandrīz visi “sliktie”
aktīvi ir likvidēti, bet kompānija Pillar
vada mūsu nu jau pastāvīgo un rentablo
nekustamā īpašuma biznesu. Tagad
esam ķērušies pie vērienīgā New Hanza
City projekta īstenošanas, par ko esam
domājuši pēdējos desmit gadus.

Vai jūs spējat viegli atteikties no
neveiksmīgiem projektiem?
Tādos gadījumos vienmēr sākam ar
jautājumiem vadītājam. Viņš ir tas,
kura uzdevums ir piedāvāt problēmas risinājumu. Ja vadītājs neko
nepiedāvā, viņš jānomaina pret tādu,
kurš spēj atrast izeju no strupceļa.
Vai jūs bargi tiesājat par kļūdām?
Ko mēs patiesi neciešam — ja cilvēks saka vienu, bet dara ko gluži
citu vai arī izvairās no atbildības.
Bet no kļūdām mēs nebaidāmies.
Nekļūdās vienīgi tas, kurš neko nedara. Iespējamo risku apmēram mūsu
bankā vienmēr ir ierobežojumi. Tas,
kurš ir pieļāvis kļūdu, iegūst nenovērtējamu pieredzi nākotnei. Arī es ne
reizi vien esmu kļūdījies. Teikšu pat
tā: kļūdas — tā ir brīnišķīga lieta.
Patiesi? Un kāpēc tās, jū
suprāt, ir brīnišķīgas?
Jo palīdz izprast problēmu būtību un
iemeslus, un šīs zināšanas mums

Pašlaik ABLV strādā vairāk nekā
700 cilvēku, un tie vēl nebūt nav
griesti. Pēdējā laikā mēs esam radījuši
ap 100 jaunu darbvietu gadā. Tā ka
pēc gadiem pieciem sešiem bankas
darbinieku skaits, iespējams, jau būs
pārsniedzis tūkstoti. Un ir ērti, ja tie
visi var strādāt zem viena jumta.
Pērn mūsu banka veica vienu no
vērienīgākajiem darījumiem biroju
nekustamo īpašumu tirgū, noīrējot
lielāko daļu Jupiter Centre biroju ēkas.
Bet mēs vēlamies, lai mums būtu
pašiem sava ēka — un, tā kā Rīgai
patlaban nav sava biznesa rajona,
mums nāksies to radīt. Darījumu
centrs New Hanza City tiks uzbūvēts Pulkveža Brieža ielā, kur jau
esam iegādājušies zemes gabalus.
Par vienu no pirmajām tā ēkām kļūs
ABLV Bank jaunais galvenais birojs.
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Projektēšana jau ir sākusies. Process
būs ilgs un sarežģīts, jo šajā rajonā
nav nekādu komunikāciju. Ierīkot tās
vienīgi bankas ēkai būtu ļoti dārgi, taču
veselam lielam rajonam — normāli.

Atslābt nedrīkst nekad

Kā no sava skatpunkta pašlaik
vērtējat Latvijas ekonomiku?
Tās izaugsmes temps ir patiesi ievērojams. Lielākajā daļā sektoru vērojams
pieaugums. Mūsu grupā patlaban nav
neviena biznesa virziena, kurā valdītu
stagnācija. It visur — izaugsme, pieprasījums... Esam izveidojuši investīciju kompāniju AmberStone Group, kas
nodarbojas ar tiešajām investīcijām
Latvijas ekonomikā. Galvenokārt
tās ir investīcijas reālos ekonomikas
sektoros. Šīs kompānijas kapitālā ir
arī mūsu klientu daļas. ABLV sekmīgi
attīstās konsultāciju un vērtspapīru
pārvaldības virzieni, ar kuriem nodarbojas mūsu bankas meitasuzņēmumi.
Kā veidojas jūsu bankas attiecī
bas ar Latvijas varas iestādēm?
Pēdējā laikā, kopš esam kļuvuši par
Latvijā lielāko privāto banku, mūsu
viedoklī sākuši vairāk ieklausīties.
Varu ar pārliecību sacīt, ka patlaban
gandrīz katrā likumprojektā, kas tiek
saskaņots ar Latvijas Komercbanku
asociāciju, ir arī daļa mūsu bankas
darbinieku ieguldījuma. Šis darbs
aizņem daudz laika un prasa augstu
kvalitāti, bet tas ir ļoti svarīgs, jo tādējādi tiek formulēti spēles noteikumi.
Banku nozare šodien tiek ļoti strikti regulēta, un tās reglamentācija
aizvien pastiprinās. Tas saistīts ar
to, ka laikā no 2008. līdz 2009. gadam daudzas starptautiskās bankas saņēma milzīgu valsts palīdzību, un tagad neviens nevēlas,
lai šāda situācija atkārtotos.
ABLV Bank pārvarēja krīzi bez ārējas
palīdzības, bet šodien esam spiesti
ievērot visiem kopīgus noteikumus. Un dažkārt, protams, ir žēl,
ka laiku, ko mēs būtu varējuši veltīt
jaunu produktu radīšanai, nākas
tērēt dažādu instrukciju izstrādei.
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Lielā intervija

Eiropas Banku savienības izveide pa
gājušā gada decembrī šo centralizāci
ju tikai palielina. Kā vērtējat šo soli?
Eiropas Centrālās bankas sanāksmēs
Frankfurtē mēs jau tagad sēžam pie
viena galda ar to slaveno pasaules līmeņa banku pārstāvjiem, par kurām lasām
Financial Times. Pagājušā gada septembrī ABLV kā pirmā no Baltijas bankām atvēra klientiem savu meitasbanku
Luksemburgā. Un, neraugoties uz to,
ka tur ir ļoti piesātināts tirgus ar milzīgu
dalībnieku skaitu, mūsu lietas rit labi.
Mūsu darbs Eiropas Banku savienības
ietvaros mūsu klientiem dod iespēju
pārliecināties par to, ka mūsu bankas pakalpojumu kvalitāte un uzticamība nebūt
nav sliktāka un nereti ir pat labāka nekā
daudzās Eiropas bankās. Mēs nopietni
gatavojamies: veidojam jaunas struktūras,
pieņemam darbā jaunus darbiniekus —
tas ir sarežģīts un dārgs process. Bet
vienlaikus arī svarīgs, jo mūsu kolektīvam tas ir papildu treniņš. Es uzskatu,
ka nav stipru un vāju cilvēku — ir trenēti
un netrenēti. Atslābt nedrīkst nekad.
Pirms trim gadiem banka īstenoja
zīmola maiņu. Tā pieņēma nosau
kumu ABLV, un par tās simbolu
kļuva daudzkrāsains kristāls... Ko šīs
pārmaiņas nozīmējušas bankai?
Lai virzītos uz priekšu, visu laiku jāpiedāvā kas jauns, vienlaikus motivējot cilvēkus. Zīmola maiņas darbā tika iesaistīti daudzi mūsu darbinieki — tas mums
visiem deva lielu stimulu un motivāciju.
ABLV — tie esam mēs visi. Bez mums
zīmols būtu tikai attēls un burti. Mūsu
zīme — dārgakmens — simbolizē mūsu
garu un attieksmi pret darbu. Mēs
esam ļoti apmierināti ar zīmola maiņas
rezultātu, bet, lai kā mums patiktu šo
pārmaiņu rezultāti, pēc gadiem trim,
pieciem mūs gaida jauna zīmola maiņa.
Šī, starp citu, pēc skaita bija jau sestā.

Gaišo domu laiks

Kopš 2012. gada jūs esat Latvijas
miljonāru saraksta galvgalī. Bet plašai
publikai par jums zināms visai maz.
Arī intervijas sniedzat reti. Kāpēc?
Es sniedzu tieši tik daudz interviju,
cik no manis prasa mans amats.

“Mūsu darbs Eiropas Banku savienības
nosacījumos — tā ir iespēja mūsu klientiem
pārliecināties par to, ka pakalpojumu kvalitāte
un uzticamība mūsu bankā nebūt nav sliktāka un
nereti ir pat labāka kā daudzās Eiropas bankās.”

Bet, kas attiecas uz saviesīgo dzīvi,
man tai vienkārši neatliek laika. Tā tik
tikko pietiek darbam un ģimenei.
Vai uz darbu ejat katru dienu?
Protams. Darbā ierodos viens no
pirmajiem un aizeju viens no pēdējiem.
Patiesi?
Varat pārbaudīt! No pulksten 8.15 rītā līdz
vakaram zvaniet uz manu darba telefonu.
Esat darbaholiķis?
Darba nedēļa man ir nenormēta. Bet
sestdienas un svētdienas man ir svētas. Brīvdienās nestrādāju. Tikai pašā
svētdienas vakarā sāku pārlapot savu
plānotāju un domās apsvērt darbus.
Jūs protat atslēgties no aktuālajiem
darbiem? Esat laimīgs cilvēks...
Esmu to iemācījies. Citādi jau nevar.
Tā kā regulāri strādāju virsstundas,
man ir tāda privilēģija kā pāris nedēļu
ilgāks atvaļinājums ik gadu. Starp citu,
tieši atvaļinājuma laikā prātā iešaujas visgaišākās idejas. [Pasmaida.]
Un kur jūs mēdzat pava
dīt atvaļinājumus?
Cenšos aizbraukt tālāk no mājām, lai atslēgtos no rutīnas, kurā
pret savu gribu nākas ieslīgt.
Kāda ir jūsu mīļākā grāma
ta? Pasakiet, ko lasāt, un es
pateikšu, kas jūs esat...
Jaunībā ļoti mīlēju lasīt Džeku
Londonu, Remarku. Šodien nosaukt

kādu mīļāko grāmatu grūti. Man
mājās ir daudz grāmatu, un es ļoti
mīlu lasīt. Taču neatzīstu lasīšanu ar
pauzēm, tāpēc pie grāmatām ķeros
galvenokārt atvaļinājuma laikā, kad
galva ir brīva. Un tad tas ir kaifs!
Kādu grāmatu esat izlasījis pē
dējo? Starp citu, vai dodat
priekšroku elektroniskajām vai
arī “īstajām” grāmatām?
Tikai īstajām! Elektroniskais formāts
ir piemērots vienīgi ziņu lasīšanai.
Nesen izlasīju amerikāņu rakstnieces
un filozofes Ainas Rendas grāmatu
Atlants iztaisnoja plecus. Šī grāmata, kurā atainota biznesa pārmērīga
regulēšana no valsts puses, sarakstīta pagājušā gadsimta 50. gados,
bet ir ļoti aktuāla arī šodien.

izvēlēsies šo ceļu. Bet pagaidām
viņām ir daudz citu aizraušanos — gan
gleznošana, gan mūzika. Laiks rādīs...
Ko jūs būtu darījis citādi, ja
jums pirms gadiem 10–15 būtu
bijusi šodienas pieredze?
Nebūtu ielaidies darīšanās ar dažiem
cilvēkiem, ar kuriem mani saveda kopā
liktenis, bet kuri mani vēlāk piekrāpa.
Kaut gan, no otras puses, arī tas ir
bijis uz labu, jo, pateicoties viņiem,
esmu guvis nenovērtējamu pieredzi.

Ja jūs nebūtu baņķieris, kādu
citu profesiju būtu izvēlējies?
Man ļoti nepatīk vārds “baņķieris”.
Dodu priekšroku tam, ka mani sauc
par bankas vadītāju. Jo mans amats
bankā ir — valdes priekšsēdētājs un
izpilddirektors. Tad, lūk, ja es nebūtu
bankas vadītājs, iespējams, būtu kļuvis
par pavāru. Man patīk gatavot. Un, to
darot, starp citu, arī var vadīt procesus.
Un ko jūs gatavojat?
Visu, izņemot desertus. Vienkāršus ēdienus, bet ģimene slavē.
Vai jūs vēlētos, lai jūsu mei
tas izvēlētos darbu bankā?
Ļoti priecāšos, ja kāda no viņām
9
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Latvija: finanšu centra
perspektīvas
ABLV Bank akcionāru sens sapnis
ir padarīt Latviju par finanšu centru,
kaut reģionāla mēroga. ABLV Bank
padomes priekšsēdētājs un līdz
īpašnieks Oļegs Fiļs ne bez pamata
uzskata, ka finanšu pakalpojumu
sektora potenciāls tad būtu 10–15%
no IKP, nevis pašreizējie 3%. Valsts
tādējādi varētu ar uzviju kompen
sēt negatīvās sekas, ko rada iedzī
votāju skaita samazināšanās.
Lai kļūtu par finanšu centru, nav
vajadzīgi dabas resursi, kuru Latvijā
nav. Toties Latvijā ir citi resursi, kas ir
svarīgi finanšu pakalpojumu sniegšanai — drošība un miers valstī, kas tik
nepieciešami, lai cilvēki šeit vēlētos
izvietot finanšu līdzekļus, dzīvot un
vadīt savu biznesu. Banku sistēma
tiek rūpīgi regulēta, juridiskā bāze ir
pilnībā sakārtota. Iedzīvotāji ir izglītoti, kvalificēti, pretimnākoši un runā
dažādās valodās. Tieši tamdēļ starptautisks finanšu un darījumu centrs
var kļūt par mūsu mērķi, kuru sasniedzot ieguvēji būs visi — gan klienti,
bankas un citas finanšu organizācijas,
gan valsts un iedzīvotāji kopumā.
Vai patlaban Rīga un Latvija
nav finanšu centrs?
Kas ir finanšu centrs? Tā ir vieta, kur
investori tiekas ar investīciju saņēmējiem. Finanšu centros darbojas universālas bankas, specializētas bankas,
privātas bankas un investīciju fondi.
Finanšu institūcijām ir dažādas stratēģijas, klienti un produkti, bet tās visas
papildina cita citu. Klientiem tā ir iespēja
saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus vienuviet, ērtā un komfortablā
vidē. Savukārt valstij finanšu centrs ir
instruments, kas ļauj piesaistīt investīcijas ekonomikai. Tādēļ daudzās valstīs
ar finanšu centru attīstīšanu nodarbojas
mērķtiecīgas valsts politikas līmenī.
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Protams, finanšu centrs nevar eksistēt
bez saistītajām nozarēm, institūcijām
un uzņēmumiem. Birža un depozitārijs,
reģionāla mēroga transporta mezgls,
telekomunikācijas, IT infrastruktūra, brokeri, apdrošinātāji, biznesa konsultanti,
nodokļu jomas speciālisti, auditori, juridiskie biroji, viesnīcu bizness, kultūras un
izklaides centri, augstākās mācību iestā
des, biroju ēkas... Svarīga ir arī iespēja
iepirkties un noīrēt mājokli. Tas viss
ir ietverts jēdzienā “finanšu centrs”.
Latvijai un Rīgai kā finanšu centram ir
20 gadus ilga pieredze. Mums ir būtiskas
priekšrocības, salīdzinājumā ar Lietuvu
un Igauniju. Tieši tādēļ Latvijas bankās
ir koncentrēti 70% no visiem nerezidentu noguldījumiem Baltijas bankās —
patlaban aptuveni 8,5 miljardi eiro.
Tomēr pagaidām Latvija ar saviem astoņiem ar pusi miljardiem pēc Pasaules
bankas datiem neiekļaujas finanšu centru TOP 100. Lieli un pazīstami finanšu
centri ir Ņujorka, Londona, Frankfurte,
Honkonga, Luksemburga. Pastāv arī
daudz reģionālu vai specializētu centru — Maltā, Vīnē, Monako... Bet tas ir
tikai laika jautājums, un ieguvēji būs tie
uzņēmēji, kuri pirmie aptvers perspektīvas un sāks savu darbību Latvijā.
Mēs augam ne tikai kvantitatīvi, bet arī
kvalitatīvi. Investīcijas — tas ir labi, bet
svarīgāk ir radīt izdevīgus nosacījumus
pasaules mēroga holdingiem, lai tie
būtu ieinteresēti pārcelties uz Latviju un
izvietot savas pārvaldes struktūras šeit.
Finanšu pakalpojumi tiek
uzskatīti par produktiem ar
augstu pievienoto vērtību...
Jā, pasaulē uz valstīm, kuras eksportē
produktus ar zemu pievienoto vērtību — izejvielas un neapstrādātu produkciju — citas valstis “skatās no augšas”.
Tas nav labākais ceļš — tas neveicina
11
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attīstību, nes mazu peļņu, valsts kļūst
atkarīga no izejvielu cenām starptautiskajā tirgū. Latvijā tas varētu būt apaļkoku eksports. Iespējams, arī kopējā summa varētu būt gana liela, taču ne uz ilgu
laiku. Strādāt vienīgi iekšējam tirgum,
pašu patēriņam — tas nav risinājums.
Finanšu pakalpojumiem piemīt augsta
pievienotā vērtība, jo tie nav saistīti ar
izsīkstošu un lēni atjaunojošos resursu
izmantošanu. Ieņēmumi, kas tiek gūti,
apkalpojot ārvalstu klientus, faktiski ir
tiešie eksporta ieņēmumi. Un šie resursi
neizsīks, kamēr vien pastāvēs abpusējs
izdevīgums un abpusēja interese — ārvalstu klienti iegūst jaunas iespējas sava
biznesa attīstībai, ģeogrāfiski ērtu bāzi
sev un saviem līdzekļiem, bet valsts —
cilvēkus, kuri ar savām investīcijām,
ieguldījumiem un nodokļiem veicina tās
ekonomikas attīstību un uzplaukumu.
Kādiem finanšu pakalpojumiem
ir augsta pievienotā vērtība?
Pirmkārt, pakalpojumiem, kas saistīti
ar investīciju un ieguldījumu piesaisti — kā akciju emisijas organizēšana,
akciju izvietošana, apvienošanās un
pārņemšanas darījumu sagatavošana
un īstenošana. Protams, dažādiem riska
kapitāla fondiem. Piemēram, mums ir

privāto investīciju fonds, kas iegulda
līdzekļus perspektīvos Latvijas farmācijas, lauksaimniecības, enerģētikas,
tirdzniecības un citu jomu uzņēmumos.
Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem
bija investīcija klīnikas ORTO izveidē un
tās ēkas celtniecībā. Šī klīnika piedāvā
medicīnas pakalpojumus arī ārvalstu
klientiem, tā iesaistoties medicīnas
pakalpojumu eksportā. Viss ir savstarpēji saistīts. Mēs bankā radām jaunas
darbvietas ārvalstu klientu apkalpošanas
jomā. Ieguvēji ir visi — banka, darbinieki, saistītās nozares un valsts kopumā.
Mēs esam veikuši jau divdesmit publiskas obligāciju emisijas, kuru nominālvērtība ir vairāk par 400 miljoniem eiro.
Lūk, vēl piemērs — ABLV Asset Management pārvaldīto desmit ABLV grupas investīciju fondu aktīvu kopējā
vērtība pārsniedz 90 miljonus eiro...
Pēdējā laikā tiek izstrādāti
grozījumi likumos, lai Latviju
padarītu par labvēlīgu vidi
ārvalstu pilsoņu biznesam...
Jā, jau daudz runāts par to, ka ārvalstu
klientu ieguldījumi ļauj kreditēt Latvijas uzņēmumus. Mēs uzskatām, ka ir
nepieciešams izstrādāt programmu plašākam ieguldījumu izvietojumam — lai

Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās (miljardi EUR, uz gada beigām)
(avots: Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
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Rīga varētu attīstīties kā finanšu centrs
daudzveidīgai uzņēmējdarbībai, lai
finanšu pakalpojumus papildinātu eksporta un importa darījumi, starptautiskā
tirdzniecība un loģistika. Finanšu pakalpojumi un liela starptautiska biznesa
virzieni ir savstarpēji cieši saistīti. Līdz
šim mums finanšu pakalpojumu jomā ir
bijuši labi panākumi. Ja mēs Latvijā un
Rīgā spēsim radīt pievilcīgu vidi starptautiskajam biznesam, gan mūsu klienti,
gan valsts ekonomika no tā tikai iegūs.
Bet kā mums pietrūkst, lai to spētu?
Mēs vēlētos lielāku valsts atbalstu
privātajam sektoram, sapratni un
partnerību. Uzdrīkstēšos sacīt, ka
patlaban pietrūkst konsekventas valsts
attīstības vīzijas un aktīvas rīcības, lai
veidotu Latviju kā finanšu un starptautiskas tirdzniecības centru. Mums ir
labs potenciāls, arī nosacījumi — bet
trūkst pašreklāmas. Ir vērts padomāt
par nodokļu atvieglojumiem un valsts
iniciatīvām šajā jomā, lai tieši motivētu ārvalstu korporācijas pārcelties uz
Latviju. Par investīcijām un jauniem
nodokļu maksātājiem cīnās visas
valstis. Lielais bizness jau pirms kāda
laika ir sapratis, ka beznodokļu laiks ir

pagājis uz neatgriešanos. Tagad vajag
iekārtoties — bet, protams, tur, kur tas
ir visērtāk un izdevīgāk. Un te mums
paveras plašas iespējas “pacīnīties”
ar tradicionālajiem finanšu centriem.
Svarīgs nosacījums, lai Latvija varētu kļūt par finanšu centru, ir paralēla
dibināšanas dokumentu vadība un
atskaišu iesniegšana Valsts ieņēmumu
dienestam angļu valodā. Tā būtu liela
un nozīmīga priekšrocība. Par to ne
reizi vien ieminējušies arī mūsu klienti.
Kā Latvijas kā starptautiska
finanšu un darījumu centra
perspektīvas ietekmē jautājums
par termiņuzturēšanās atļaujām?
Mums jāpaliek atvērtiem un proaktīviem. Termiņuzturēšanās atļauja — tās
ir kā durvis, kas viesmīlīgi atvērtas
investoriem, nekustamā īpašuma
pircējiem un cilvēkiem, kuri sev un
savai ģimenei meklē otrās mājas valstī
ar augsti attīstītu kultūru un drošu un
sakārtotu vidi. Protams, termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas kritērijiem ir
jābalstās uz reāliem aprēķiniem, ņemot
vērā tirgus reālijas un kaimiņvalstīs
notiekošā analīzi, lai to izsniegšana
13
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pozitīvi ietekmētu ekonomikas attīstību
un veicinātu jaunu darbvietu rašanos.
Mēs kā banka esam ieinteresēti vistiešākajā izpratnē. Un ne tikai tādēļ, ka
mūsu meitasuzņēmums Pillar darbojas
nekustamā īpašuma tirgū. Mēs esam
ieinteresēti, domājot par ilgtermiņa perspektīvu desmitiem gadu uz priekšu.
Visiem zināms, ka naudas plūsmas un
lielie kapitāli pasaulē ir mobili. Bet arī
tiem eksistē emocionāla piesaiste. Ja
mūsu klienti kādu laiku būs pavadījuši
Latvijā, ja šeit dzīvos viņu ģimenes, tad
arī mūsu attiecības veidosies ciešākas.
Termiņuzturēšanās atļaujas, holdin
gi... Cilvēkiem, kuri nav ar to saistīti,
tas skan gana virtuāli un grūti sapro
tami. To var izmantot populistiska
režīma politiķi, sakot: “Ja reiz grib
investēt, lai uzceļ rūpnīcu 1000 darb
vietām, lai attīsta ražošanu!”
Situācija pasaulē jau sen ir mainījusies.
Rūpnīcu 1000 darbvietām kļūst aizvien
mazāk, jo visur ievieš jaunākās tehnoloģijas un automatizāciju. Un mēs
nevaram konkurēt ar trešās pasaules
valstīm kā teritorija lieliem, lētiem ražošanas uzņēmumiem — ne pēc klimata
nosacījumiem, ne pēc prasībām apkār-

“Mūsu bagātība — tie ir
kvalificēti, izglītoti cilvēki, kuri
prot vairākas valodas, un izdevīgs
ģeogrāfiskais novietojums.”

tējai videi, ne arī darba samaksas jomā.
Mums nav tik daudz “brīvo roku”. Un
mums arī nav ar šīm valstīm jākonkurē.
Kļūt par valsti ar lētu un mazkvalificētu
darbaspēku, par vietu, kur tiek izvietota apkārtējai videi bīstama ražošana — tas nevar būt Latvijas mērķis.
Uzņēmēju piesaiste Rietumu valstīs
notiek citādi. Vispirms tiek radīta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, nodibināts
holdings. Iespējams, uzņēmējs iegūst
īpašumā nekustamo īpašumu un daļu
laika pavada šajā valstī. Pēc tam uz
šo valsti pakāpeniski tiek pārceltas
vadības struktūras, tad loģistikas
centri, tirdzniecības koordinācija.
Visbeidzot var pienākt kārta arī ražošanai, īpaši, ja pieaug tās transportēšanas izmaksas un vairs nav būtisku
priekšrocību tās izvietošanai trešās
pasaules valstīs. Pasaulē jau ir iezīmējusies tendence pārvietot ražošanu.

Bet vai ar vienas bankas centieniem,
lai tiktu pieņemti adekvāti likumi,
piesaistīti investori un popularizēts
valsts tēls, nav par maz?
Protams, ka bankai visupirms vajag
strādāt savā tiešajā jomā — apkalpot
klientus, attīstīt produktus un pakalpojumus. Mūsu banka strauji attīstās gan
apjomos, gan pēc darbinieku skaita,
gan savā ģeogrāfijā — mēs atveram
jaunas pārstāvniecības, aktīvi strādā
mūsu meitasbanka Luksemburgā,
aug arī citi ABLV koncerna uzņēmumi. Tas prasa lielu darbu, daudz
laika un nepārtrauktu uzmanību.

Mūsu bagātība — tie ir kvalificēti, izglītoti cilvēki, kuri prot vairākas valodas,
un izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums.
Mums to pat nevajag pozicionēt. Šīs
priekšrocības vajadzētu nostiprināt
ar atbilstošu likumdošanu, veidojot
pozitīvu un prognozējamu valsts tēlu.

Tieši tādēļ mums Latvijā ir divas profesionālas organizācijas — Komercbanku
asociācija un Privātbanku asociācija. To
tiešais un galvenais uzdevums ir rūpēties, lai Latvijas bankām būtu pozitīvs
tēls un valstī tiktu radīta labvēlīga vide
finanšu pakalpojumu sniedzējiem un
klientiem. Labvēlīga it visā — sākot no
likumdošanas un infrastruktūras, līdz
valsts institūciju atsaucībai un izpratnes
pilnai attieksmei plašā sabiedrībā. Mēs
saprotam, ka to nav iespējams panākt
vienā dienā, taču progress jau ir jūtams.

Potenciālā ekonomiskā efekta prognoze laikposmam līdz 2016. gadam

+1 764 300 000 eiro

Ekonomiskais efekts kopš Termiņuzturēšanās atļauju programmas
darbības sākuma

775 400 000 еiro

Tiešās investīcijas Latvijas ekonomikā

462 400 000 еiro
Minimālais pieprasīto
investīciju apjoms

290 000 000 еiro
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Termiņuzturēšanās
atļauju programmas
ietekme uz Latvijas
ekonomiku
(avots: SIA Deloitte
Latvia pētījums
Analysis of Latvian
business immigration
program, 2013)

Varbūt tas izklausās mazliet naivi, taču
esmu pārliecināts, ka cilvēku vairākums ir labi un arī viņu mērķi ir labi.
Ja palūkojamies, piemēram, uz daudz
kritizētajiem politiķiem, arī viņi, tāpat
kā visi pārējie, vēlas valsts uzplaukumu un tautas labklājību. Atšķirība ir
vienīgi izpratnē, kā šo mērķi sasniegt.
Vēsturē ir daudz piemēru, kad arī talantīgi cilvēki nav spējuši izprast jaunievedumu būtību, pieņēmuši lēmumus,
balstoties uz ierobežotu informāciju un
novecojušiem priekšstatiem. Tādējādi viņi ir nodarījuši kaitējumu savam
biznesam vai valstij. Piemēram, gan
personālo datoru, gan interneta loma
sākotnēji netika novērtēta. Lēmumi tikuši pieņemti ar vislabākajiem
nodomiem, taču diemžēl aplami.
Pret to iespējams cīnīties vienīgi
izglītojot, informējot un pārliecinot,
tā vienlaikus paplašinot to cilvēku
redzesloku, kuri pieņem lēmumus.
Tas palīdz panākt sabiedrības izpratni
un iegūt tās atbalstu. Esmu optimists
un ticu, ka mums tas izdosies.

Šīm organizācijām ir jābūt konsekventām banku interešu lobēšanā.
Liekot akcentu uz atvērtību, informētību un pārliecību — lai mēs nonāktu
win-win situācijā, kurā ieguvējas
būtu visas iesaistītās puses.
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Interesanti fakti par
ABLV Bank

ABLV Bank dibināta 1993. gada
rudenī. Banku skaits Latvijā — 61.

1994. gadā
noguldījumu apjoms bija 1 105 290 eiro,

aktīvi —
2 552 656
eiro

2013. gadā
banku skaits Latvijā — 28. Pārdomāta stratēģija
mūsu bankai palīdzējusi pārvarēt trīs finanšu
krīzes un iziet no tām ar vēl daudz spēcīgākām
pozīcijām. Pēc klientu noguldījumu apjoma
(2 776 457 000 eiro) mēs nozarē esam otrie, bet
pēc nerezidentu noguldījumiem — pirmie;

aktīvi —
3 315 366 000
eiro

“AS Aizkraukles banka ārējā ekonomiskā
darbība ir pilnībā koncentrēta Rīgas filiālē.
Un tieši mūsu filiāles efektīvais darbs pērnā
gada laikā devis nozīmīgu impulsu bankas
attīstībai, kā arī veicinājis tās klientu skaita,
prestiža un peļņas pieaugumu.” Ernests Bernis, 1995
16

“Jūs varat nest sakāvi daudz spēcīgākiem un
skaitā pārākiem konkurentiem, ja vien īstajā
laikā esat īstajā vietā, adekvāti novērtējat savus
spēkus, rīkojaties plecu pie pleca, kā vienota
komanda, un, pats galvenais, ticat, ka jūsu
izvēlētais ceļš ir īstais.” Ernests Bernis, 2005

Aizkraukles bankas pirmās telpas
Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, aizņēma

200 m²

2013. gadā ABLV grupas telpu
kopējā platība ir ap

15 000 m²
17
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“Nestāvēt uz vietas, nemitīgi attīstīties, ieviest
jauninājumus, kas saistīti ar pārmaiņām dzīvē
un biznesa vidē, — tā, manuprāt, ir ne tikai
norma, bet nepieciešamība.” Oļegs Fiļs, 2010

1995. gadā ABLV atvēra
Rīgas filiāli. Bankā strādāja

97
cilvēki

2004. gadā Pāvels Zaika sāka vadīt

ABLV pirmo
ārvalstu
pārstāvniecību
Maskavā

Maskava

● Rīga

● Vladivostoka

● Jekaterinburga
● Sanktpēterburga

● Rīga

● Almati

● Maskava
● Taškenta

● Minska
Luksemburga

● Kijeva
● Odesa

● Dušanbe
● Baku

● Limasola

2013. gadā jums vajadzētu pavadīt lidmašīnā

37 stundas, lai aplidotu
ABLV grupas 13 birojus
un satiktos ar meitasbankas ABLV Bank Luxembourg direktoru
Benuā Vtervulge (Benoit Wtterwulghe)
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2013. gada beigās ABLV
grupā Rīgā, meitasbankā
Luksemburgā un
12 pārstāvniecībās strādā

698
cilvēki
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“Banka jau tagad var sevi dēvēt par
mūsdienīgu, jo mūsu sniegtajiem
pakalpojumiem piemīt tādas kvalitātes kā
ātrums, ērtums un mobilitāte.” Ernests Bernis, 2001

1995. gadā mēs radījām programmas
nodrošinājumu “Banka — klients”,
bet pēc tam, 1999. gadā,

pirmā
no Latvĳas bankām

1997. gadā ABLV sāka izsniegt

pirmās
maksājumu
kartes,

ieviesām
internetbanku,
ar kuras starpniecību klienti
mums iesniedz 99,7%
maksājumu uzdevumu.

kas nomainīja Thomas Cook ceļojumu čekus.

2013. gadā ar internetbankas
starpniecību klienti mums ir nosūtījuši

1 700 000
uzdevumu
Tikai 2013. gadā vien

2013. gadā mēs klientiem piedāvājam

14 karšu veidus,
no kuriem vispopulārākā ir VISA Gold, bet
visprestižākā savā kategorĳā — VISA Infinite.
20

2005. gadā esam ieviesuši
un pastāvīgi uzlabojam
aizdomīgo karšu operācĳu

monitoringa
sistēmu

mēs izglābām
1 000 000
ASV dolāru
klientu karšu kontos.
21
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“Ja kaut kas ir izdarīts tik labi, cik vien
iespējams, tas rada... estētiska skaistuma,
gandarījuma sajūtu.” Ernests Bernis, 2012

Kopš 1998. gada mēs

iepriecinām savus klientus
ar ABLV tematiskajiem
kalendāriem
Vairākas skaistas fotogrāfijas tiem uzņēmuši mūsu darbinieki.

22

Līdz ar jaunā zīmola ieviešanu mēs ar elegantām fotogrāfijām, kuras
īpaši ABLV kalendāram uzņem Latvijā pazīstami fotogrāfi, apliecinām
savu interesi par laikmetīgo mākslu un atbalstu tai —

popularizējam pasaulē
Latvijas labāko fotogrāfu
radošo veikumu
23
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20 gadu laikā mēs
saviem klientiem esam
uzdāvinājuši vairāk nekā

20
variantu
prezentācĳas pildspalvu.

2013. gadā klienti paņēmuši
piemiņai gandrīz

30 000 ABLV
pildspalvu
Tik labi tās raksta!

“Cilvēcisko siltumu
nespēj aizstāt nekādas
tehnoloģijas, arī ne
vismūsdienīgākās.” Ernests Bernis, 2005
24

2003. gadā mēs pirmoreiz
sarīkojām korporatīvu pasākumu
klientiem, kurā piedalījās

50 cilvēku

2013. gadā bankas 20 gadu
jubilejas pasākumu

500 viesiem
apkalpoja

70 oficiantu
“Tā kā viens no mūsu mērķiem ir kļūt par
visaugstākā apkalpošanas līmeņa banku,
mēs cenšamies nodibināt arī daudz ciešāku
kontaktu ar mūsu klientiem.” Ernests Bernis, 2001
25
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2006. gads.
ABLV darbinieku

sportiskais
gars
izpaužas ikgadējās sporta spēlēs.

“Man patīk uzbrūkoša spēle, koncentrēšanās uz
noteiktu rezultātu — gan sportā, gan biznesā.
Galvenais — apzināties atbildību par savām
darbībām un pieņemtajiem lēmumiem un vienlaikus
just līdzās drošu visas komandas atbalstu.” Oļegs Fiļs, 2007

FAktI

“Savs bizness iegūst patiesu jēgu un
sniedz lielu gandarījumu, ja tas ļauj
dalīties nopelnītajā un novirzīt naudas
enerģiju turp, kur pats uzskati par
vajadzīgu: palīdzībai bērniem, sporta
atbalstam, kultūrai, visai sabiedrībai
nozīmīgu projektu īstenošanai.” Oļegs Fiļs, 2008

2005. gadā Aizkraukles banka
noslēdza līgumu ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju par

1 000 000
latu
Patlaban mēs augu gadu jūtam līdzi

3 pieredzējušām komandām,
kurās spēlē mūsu sportu mīlošie kolēģi —
volejbolisti, futbolisti un hokejisti.
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(1 422 880 еiro) lielu ieguldījumu
topošā Laikmetīgās mākslas
muzeja kolekcijas veidošanā.

Sagaidot ABLV Bank 20. jubileju,
tika izdots albums
“bez sienām”, kura lappusēs
publicēti 31 autora radīti

204 mākslas
darbi,
kurus banka līdz tam brīdim bija
iegādājusies topošajam muzejam. Tad arī
plaša auditorija pirmoreiz varēja aplūkot
lielāko daļu kolekcijas eksponātu izstādē
“…lai gadījums kļūtu par notikumu…”.
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“Laba banka palielina 			
naudas vērtību.” Ernests Bernis, 1995
28

“Mēs zinām, ka bankas attīstība un uzplaukums nav
iespējams bez klientu interešu apmierināšanas un
viņu labklājības stabila pieauguma.” Ernests Bernis, 1996
29

Mūsu reklāma

“Eiropas vienotās valūtas — eiro — ieviešana Aizkraukles
bankai ir ļāvusi optimizēt korespondentkontu
tīklu, paātrināt norēķinus un samazināt Eiropas
valūtu konvertācijas izmaksas.” Ernests Bernis, 1999
30

Mūsu reklāma

“Patlaban banka par savu misiju uzskata kapitāla
piesaisti no Krievijas un citām NVS valstīm, lai
investētu to Latvijas ekonomikā.” Ernests Bernis, 2003
31
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“Apnicis īrēt!
Kā tagad labāk darīt?”
0,8%
0,8%

95%
95%

Vaicājiet specializētai
kredītu bankai
Katrs kredīts sākas ar sarunu. Ja vēlaties saņemt atbildes uz saviem
jautājumiem, atnāciet uz Aizkraukles Banku.
Kā specializētai kredītu bankai mums ir būtiskas priekšrocības —
atsaucīgi un pieredzējuši darbinieki, lielāka kredītu pakalpojumu izvēle,
zemākas procentu likmes un komisijas.

Kred¥ts
mÇjok∫a
iegÇdei
nav
tikailikme
likmevai
vai l¥gums.
l¥gums. Vispirms
Kred¥ts
mÇjok∫a
iegÇdei
nav
tikai
Vispirms
ir cilvïka
lïmums
uzlabotsavus
savusdz¥ves
dz¥ves apstÇk∫us.
apstÇk∫us.
tas irtas
cilvïka
lïmums
uzlabot

Mēs sapratīsimies!

Klienta līnija: 777 5555
E-pasts: bank@ab.lv | www.ab.lv
Centrālais klientu apkalpošanas birojs
Elizabetes iela 21a, Rīga

“Mēs esam lojāli pret saviem klientiem un
gaidām no viņiem tādu pašu atvērtību un
godīgumu — jo esam pārliecināti, ka tieši tas
ir veiksmīgas partnerības pamats.” Oļegs Fiļs, 2004
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Vispirms
cilvēki
Vispirms –– cilvēki
Lai atvieglotu klientiem ‰o soli, Aizkraukles Banka piedÇvÇ:

Lai atvieglotu klientiem ‰o soli, Aizkraukles Banka piedÇvÇ:
• kred¥ta likmi, sÇkot no 0,8% plus starpbanku likme;
• kred¥ta
likmi,
sÇkotkomisijas
no 0,8%
pluspievienot
starpbanku
likme;
• iespïju
kred¥ta
maksu
kred¥ta
summai;
• iespïju
kred¥ta komisijas
pievienot
kred¥ta summai;
• visizdev¥gÇkos
mÇjok∫a maksu
apdro‰inÇ‰anas
nosac¥jumus.
• visizdev¥gÇkos mÇjok∫a apdro‰inÇ‰anas nosac¥jumus.
Zvaniet

8000 105 un uzziniet vairÇk par specializïtajiem

8000 105

hipotïku kred¥tiem, kas
tie‰ivairÇk
Jsu vajadz¥bÇm!
Zvaniet
unatbilst
uzziniet
par specializïtajiem
hipotïku kred¥tiem, kas atbilst tie‰i Jsu vajadz¥bÇm!

“Hipotekārās kreditēšanas rezultāti
apliecina, ka klienti uzticas Aizkraukles
bankai kā specializētai kreditēšanas
bankai un ir to novērtējuši.” Ernests Bernis, 2006
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Ļaujiet
mūsu naudai
padarīt
jūsu dzīvi
labāku!

Mēs sapratīsimies!

Klienta līnija: 777 5555
www.ab.lv

“Ja izvēlētajā ceļā kaut kas neizdodas, kā
cerēts, tomēr jāspēj atrast veidu, kā iesākto
novest līdz galam, nav jābaidās atzīt savas
kļūdas un jāturpina virzīties tālāk.” Oļegs Fiļs, 2006
34

“Pats galvenais — mums ir pārliecība, ka esam
nepieciešami mūsu klientiem.” Ernests Bernis, 2007
35
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Tirdzniecības
finansēšana
Mēs esam piesaistījuši pēc apjoma vislielākos komercnoguldījumus*
un plānojam daļu no tiem novirzīt mūsu klientu finansēšanai.
2011. gadā vairāk nekā 50 miljoni USD tiks novirzīti tirdzniecības
finansēšanas programmai.

* Juridisko personu noguldījumu apjoms,
Latvijas Komercbanku asociācijas dati uz
2010. gada 30. septembri.

“Mēs nenodarbojamies ar to, ko paši līdz
galam neesam izpratuši... Mēs tiecamies
panākt, lai klientiem mūsu noteikumi būtu
pilnīgi skaidri un saprotami.” Ernests Bernis, 2007
36

Aizkraukles banka
Elizabetes iela 23
Rīga, LV-1010, Latvija
Klientu līnija: +371 6777 5555
E-pasts: bank@ab.lv
www.ab.lv/lv/trade-finance

“Laiks nestāv uz vietas, dzīve kļūst aizvien
straujāka, un tās lietas, ar kurām mēs
nodarbojāmies pirms desmit un pat pieciem
gadiem, bija daudz vienkāršākas nekā tās,
ko darām tagad. Mūsu bizness aug, un
kopā ar to augam arī mēs.” Ernests Bernis, 2010
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Komanda
ar pieredzi
Darbs bankā,
atšķirībā no
darba pie kon
veijera, prasa
īpašus cilvēkus —
un tas viņiem
nedraud pār
vērsties rutīnā.
“Efektivitāte rada darba dinamiku.
Tas ir tāpat kā pieredzējušam sacīk
šu braucējam — pat labi pārzinot
trasi, viņš tomēr izbauda adrenalīna
pieplūdumu asos pagriezienos,”
saka ABLV Bank Personāla noda
ļas vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa.

Jūsu bankā mēdz sacīt, ka galvenais
darbinieks ir privātbaņķieris, bet visi
pārējie strādā viņa atbalstam. Kādi
ir privātbaņķieru atlases kritēriji —
vai svarīgākās ir cilvēka personiskās
īpašības jeb profesionālās iemaņas?
Es tomēr līdz galam nepiekritīšu, ka
privātbaņķieris ir galvenais cilvēks
bankā. Pie mums ar klientiem strādā
arī dīleri, brokeri, kredītmenedžeri...
Kaut, protams, klientu apkalpošana ir
mūsu darba galvenā daļa. Un ir tiesa,
ka privātbaņķieris ir profesija, ko vēlas iegūt daudzi. Bet par to kļūt ir ļoti
grūti, un ne katram tas ir pa spēkam.

ABLV Bank
valde 2013. gada
septembrī
38

Pastāstiet, kā kļūst par
privātbaņķieri...
Šīs vakances mēs aizpildām vienīgi
ar saviem iekšējiem resursiem. Ārēju
konkursu uz šo amatu nav. ABLV Bank ir
liela privātbaņķieru asistentu nodaļa —
vairāk nekā 30 cilvēku. Tā, pēc būtības, ir mūsu kadru kalve. Uz asistenta
amatu tiek izsludināts atklāts konkurss.
Protams, mums ir stingras kompetences
prasības: pabeigta vai nepabeigta augstākā ekonomiskā vai juridiskā izglītība
(var būt pēdējā kursa students) un spēja
brīvi sazināties vismaz trīs valodās.
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Un tomēr galvenās ir tā dēvētās
soft competencies jeb pretendentu
personiskās īpašības. Tās ir grūti
izmērāmas, bet pieredzējis personāla
atlases speciālists tās var noskaidrot
sarunas gaitā, uzdodot netiešus jautājumus. Tā var noprast, vai pretendenta
personisko vērtību skala atbilst bankas
vērtību sistēmai. Kā arī to, cik viņš ir
ambiciozs un vai viņa ambīcijas atbilst
spējām. Privātbaņķiera asistentam ir
jābūt aktīvam un atvērtam cilvēkam —
ar vēlmi ātri un intensīvi mācīties,
ar plašu interešu loku un pietiekami
erudītam, jo ar klientiem nereti nākas
runāt par visdažādākajām tēmām. Ļoti
nepieciešamas arī tādas īpašības kā
korektums un iekšējā inteliģence.
Šīs prasības ir grūti aprakstīt un
izmērīt tieši, bet mūsu bankā ar
personāla atlasi nodarbojas pieredzējuši psihologi, kuriem ir izstrādājušās
iemaņas atrast “īstos” cilvēkus.
Vai ir grūti atrast piemērotus
speciālistus?
Privātbaņķieri ir reti sastopami ļaudis.
2012. gadā ABLV strādāja 608 cilvēki,
patlaban — jau vairāk par 700, tomēr
privātbaņķieru skaits neaug tik ātri. Bet
ir palielinājies viņu asistentu skaits:
sākumā tā bija neliela nodaļa, kurā
strādāja tikai 11 cilvēki, bet tagad to jau
ir vairāk par 30 — un katrs tiecas kļūt
par privātbaņķieri. Tāpēc rinda uz amatu
ir gana gara. Asistentu darbu novērtē
ne tikai nodaļas vadītājs, bet arī kolēģiprivātbaņķieri — un viņi vērtē tādas
īpašības kā komunikabilitāte, attieksme
pret darbu, spēja koncentrēties...
Kāpēc šī pozīcija bankā ir tik ļoti
iekārota? Vai atalgojuma dēļ?
Arī tamdēļ. Privātbaņķiera amatā darbinieks var pats ietekmēt savu ienākumu
līmeni. Viņa atalgojumam ir pastāvīgā
un mainīgā daļa, ko nosaka darba rezultāts. Un vēl tas ir arī prestiža jautājums.
Kāpēc jūs nemeklējat cilvēkus
privātbaņķiera amatam ārpus bankas?
Tas ir korporatīvās kultūras jautājums.
Darbiniekiem ir jāspēj apkalpot bankas klientus tādā līmenī, pie kāda
40

Aizkraukles bankas jauno
baņķieru draudzīgā
komanda 1995. gadā
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“...mēs nekad nebūsim konservatīva
banka — tādā vidē mūsu darbinieki
nejustos komfortabli.”

ABLV klienti ir pieraduši. Protams, ir
labi, ja viņiem ir pieredze arī kādā citā
darbā — tas bagātina personību. Bet
menedžerim visupirms jāspēj adaptēties mūsu vidē, pieņemt mūsu iekšējo
kārtību un vērtības. Tādēļ mēs savus
speciālistus audzinām paši: vienīgi mēs
zinām, kādam ir jābūt mūsu ideālajam
privātbaņķierim. Ārpus mūsu bankas
šādus “gatavus” speciālistus neatrast.
Vispirms aklimatizācijas
periods — tad karjera?
Tieši tā.
Kāds ir ABLV darbinieku
vidējais darba stāžs?
Vidēji seši gadi. Taču daudzi cilvēki
bankā strādā ilgāk par desmit gadiem —
tādu ir pavisam 146, proti, katrs piektais
darbinieks. Mums ir ļoti zems darbinieku migrācijas līmenis. 2012. gadā
šis rādītājs bija 7%, pērn — 5%. Bet
jauniņie pie mums nonāk, galvenokārt
pateicoties biznesa straujajai attīstībai: mums vajag vairāk speciālistu.
Piemēram, šogad vien ABLV pieņems
vairāk nekā 140 jaunu darbinieku!
Vai pēckrīzes attīstības gadi, kuros
ABLV parādījusies vesela virkne jaunu
biznesa virzienu, nav labākais laiks, lai
kāptu augšup pa karjeras kāpnēm?
No vienas puses, tā ir: straujā izaugsme prasa palielināt darbinieku
skaitu. Bet, ja runājam par augstākiem
amatiem, tie galvenokārt tiek aizpildīti
no iekšējām rezervēm. No otras puses,
atšķirībā no daudzām citām bankām,
mēs krīzes periodā savus darbiniekus
centāmies neatlaist. Uz laiku samazinājām algas mainīgo daļu, bet, kolīdz
situācija stabilizējās, visu zaudēto
atlīdzinājām, un tagad, pēc krīzes,
prēmijas atkal ir augušas. Šis darba
devēja žests ir pateicība par to, ka
krīzes laikā darbinieki izrādīja sapratni.
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Būtu interesanti uzzināt par
karjeras attīstības sistēmu jūsu
bankā — kā tā darbojas?
Jau darba intervijas laikā cenšamies novērtēt kandidāta ambīciju
līmeni un to, cik lielā mērā tas
atbilst viņa iespējām. Piemēram,
cilvēks vēlas kļūt par privātbaņķiera asistentu, bet mēs redzam, ka
viņš drīzāk ir analītiķis. Un viņam,
iespējams, labāk realizēt sevi kāda
atbalsta nodaļas darbinieka amatā.
Tālāk: bankā valda princips, ka cilvēks
var veidot savu karjeru, bet pirmais
gads viņam jānostrādā tajā amatā,
kuram viņš sākotnēji pieteicies. Jo
darbiniekam ir ļoti svarīgi vispirms
adaptēties mūsu vidē, iegūt jaunas
zināšanas un iemaņas. Pēc tam viņš
jau var piedalīties iekšējos konkursos — taču par to viņam katrā ziņā
jāinformē savs vadītājs, kuram,
iespējams, arī ir savi plāni un piedāvājumi darbinieka attīstībai. Tomēr
vadītājam ir jādomā par bankas
kopējām interesēm, nevis jācenšas
egoistiski noturēt labu darbinieku
savā departamentā. Rezultātā darbinieks var izvēlēties — piedalīties
konkursā vai augt tālāk savā nodaļā.
Var jau saprast arī vidējā posma
menedžmentu, kurā parasti valda
spēcīgs “struktūras separātisms”, —
kuram gan gribas atlaist labus
kadrus uz citām nodaļām?
Protams, cilvēciski to var saprast:
līdzšinējā darbinieka vietā nāksies
meklēt un apmācīt jaunu — bet tas
prasa pūliņus. Taču gandrīz visi mūsu
vadītāji paši ir piedzīvojuši šādu
karjeras izaugsmi, un, ja viņi redz,
ka pakļautie izrāda ambīcijas, tam
nav pieņemts likt šķēršļus. Dzīve
ir dzīve. Viens no vadītāja uzdevumiem ir speciālistu apmācība.

“...mūsu galvenais resurss ir nevis ēkas, mēbeles,
datori vai programmu nodrošinājums, bet gan
cilvēki. Speciālisti-profesionāļi, kuri iesaistīti
kopējā darbā un ieinteresēti tā attīstībā.”

Klientu apkalpošanas un atbalsta
nodaļu darbinieki pārstāv pilnīgi
dažādus raksturu tipus. Vai
starp šīm nodaļām ir iespējama
veiksmīga kadru pāreja? Vai labs
atbalsta nodaļas darbinieks spēj
kļūt par veiksmīgu privātbaņķieri?
Tas atkarīgs no rakstura. Klientu
apkalpošanas nodaļas darbiniekam ir
jābūt labam pārdevējam. Nav šaubu,
ka tas prasa īpašas spējas. Tu strādā ar
klientu, un tev jāspēj viņu pārliecināt.
Atbalsta nodaļu darbiniekiem šādas
īpašības ne vienmēr piemīt. Varbūt
šis cilvēks ir vairāk intraverts, viņam ir
ķēriens uz rūpīgu “papīru darbu” izpildi,
precīzu noteikumu ievērošanu. Bet
pārdevējs ir “teatrālāks” cilvēks: viņš
pārliecina un pārdod, akcentē labās
puses, retušē mīnusus... [Pasmaida.]
Ja atbalsta nodaļas darbinieks spēj
tā strādāt — lieliski. Mums ir arī tādi
universāli cilvēki: daži privātbaņķieri
ir atnākuši tieši no atbalsta nodaļām,
no sākuma pastrādājot kā asistenti.
Un ir arī pretēji piemēri. Jo pie mums
strādā daudz gados jaunu cilvēku, kuri
vēl tikai meklē sevi. Un, tikai izmēģinot, tu vari saprast, uz ko esi spējīgs.
Pirms krīzes jūs sacījāt, ka ABLV
darbinieki vienmēr būs ambiciozi.
Tomēr pat daudzi bankas vadītāji
atzīstas konservatīvismā.
Iespējams, ka cilvēki šajā vārdā
vienkārši ieliek mazliet atšķirīgu jēgu.
Manuprāt, piesardzība un disciplinētība,
kas nepieciešamas, strādājot bankā, —
tas nebūt nav konservatīvisms. Un es
aizvien domāju, ka mēs nekad nebūsim konservatīva banka — tādā vidē
mūsu darbinieki nejustos komfortabli.
Iztēlosimies ļoti konservatīvu ABLV Bank
darbinieku: viņš grib, lai viņu uzrunā
“kungs” vai “kundze”. Bet pie mums

citam citu pieņemts saukt vārdos un
uzrunāt uz “tu”. Arī Ernestam Bernim pie
mums neviens nesaka: “Labdien, Berņa
kungs!” Tāda pati attieksme ir arī pret
Oļegu Fiļu. Un kā gan justos šāds konservatīvs bankas darbinieks, ja viņam darba
jautājumā piezvanītu valdes priekšsēdētājs un teiktu: “Čau, Jāni!” [Pasmaida.]
Kādi ir bankas nerakstītie uzvedības
noteikumi, korporatīvais kods?
Korporatīvo vidi veido vadība un
paši darbinieki. Un šādām tradīcijām
parasti ir savs mērķis. Piemēram,
uzrunāšana uz “tu” un vārdā palīdz
vienkāršāk un ātrāk atrisināt darba
jautājumus. Tāpat arī vadības pieejamība: pie mums nevajag pierakstīties
rindā vizītei pie priekšniecības, daudzi
jautājumi tiek atrisināti elektroniskajā sarakstē vai telefonsarunā.
Rezultātā mēs iegūstam darbinieku augstu apmierinātības līmeni.
ABLV grupā ik gadu tiek veikta anonīma
aptauja — un apmierinātības līmenis ar
darbu pērn sasniedza 80%. Tas ir ļoti
augsts rādītājs. Salīdzinājumam: vidējais analoģisku aptauju rādītājs finanšu
sektorā Baltijas valstīs ir 63%, ES —
58%. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki ļoti
mīl savu darbu un uzņēmumu, uzskata,
ka par viņiem šeit domā un maksā labu
algu. Un, pats galvenais, mūsu darbinieki lepojas ar to, ka strādā ABLV grupā.
Cik gadu skaitās normāli strādāt
vienā pozīcijā, lai neiestātos rutīna?
Te nu mans viedoklis nesaskan ar “sešu
gadu teoriju”, pēc kuriem, kā pieņemts
uzskatīt, parasti sākas garlaicība un
rutīna. Jā, ja tu stāvi pie konveijera,
arī trīs gadi šķiet daudz. Bet bankā es
nezinu nevienu pozīciju, kurā varētu
iestāties rutīna — viss tik ātri mainās.
Es to zinu ļoti labi, jo pati šeit strādāju
par personāla vadītāju kopš 2000. gada.

Interesanti, vai bankā ir
cilvēki, kuri strādājuši šeit vēl
1995. gadā, pašos Aizkraukles
bankas pirmsākumos?
Ir, un ne mazums — 27 cilvēki! Kā
mainījies viņu darbs? Ir cilvēki, kuri
1995. gadā sākuši kā speciālisti, bet
šodien strādā bankas valdē. Ir arī citi
piemēri: cilvēks pirms gadiem 20
sācis strādāt bankā kā grāmatvedis
un arī šodien ieņem to pašu amatu.
Bet, ja jūs viņiem uzdotu jautājumu
par rutīnu, domāju, ka viņi atbildētu
tāpat kā es: šeit tā nav iespējama.
Vai varat minēt visveiksmīgākos
karjeras piemērus?
Tādu ir daudz — jo banka ir ļoti
izaugusi, un cilvēki līdz ar to. Piemēram, ABLV Bank valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds:
1997. gadā viņš sāka darbu bankā kā
speciālists maksājumu karšu nodaļā.
Vai bankas valdes loceklis Romans
Surnačovs, kurš 1999. gadā atnāca
pie mums strādāt par maksājumu
operatoru. Tādi mums ir gandrīz
visi valdes locekļi — viņi kāpuši pa
karjeras kāpnēm no pirmā pakāpiena.
Plānojot grupas uzņēmumu attīstību, mēs vienmēr atceramies, ka
mūsu galvenais resurss ir nevis ēkas,
mēbeles, datori vai programmu nodrošinājums, bet gan cilvēki. Speciālisti-profesionāļi, kuri iesaistīti kopējā
darbā un ieinteresēti tā attīstībā.
Atalgojums naudas izteiksmē, bonusi,
karjeras izaugsmes iespējas — tas
viss, protams, ir svarīgi un labi, bet
daudz svarīgāk ir, ka mūsu darbinieki
jūt savu piederību komandai, tiecas
īstenot tās kopējos mērķus un rod
iespējas realizēt savas idejas. Lūk,
arī galvenais lojalitātes noslēpums.
Un to, ka mūsu komandu veido tieši
tādi cilvēki, augstu vērtē arī klienti.
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ABLV grupas ziņas
Bankas jaunumi
20 gadu vērtīgas pieredzes
2013. gada rudenī ABLV Bank atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Mērķtiecīgi
sekojot pārdomātai stratēģijai, nelielā
banka, kas tika radīta uz Latvijas Bankas
reģionālās nodaļas bāzes Aizkrauklē,
ne tikai spēja sekmīgi pārvarēt visas
krīzes un saglabāt savu neatkarību,
bet arī kļuva par lielāko privāto banku
Latvijā ar meitasbanku Luksemburgā un
ABLV grupas pārstāvniecībām Maskavā,
Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati,
Dušanbē, Baku, Taškentā un Limasolā.

Finanšu sasniegumi
ABLV Bank 2013. gada svarīgākie
finanšu rādītāji sasnieguši bankas vēsturē visaugstāko līmeni
un liecina par stabilu izaugsmi.
• Bankas peļņa — 43,7 miljoni eiro.
• Ieņēmumi no pamatdarbības pirms rezervju izveidošanas — 110,2 miljoni eiro.
• Klientu noguldījumu apjoms — 2,78 miljardi eiro.
• Parāda vērtspapīru emisijas apjoms — 308,4 miljoni eiro.
• Bankas aktīvu apjoms —
3,32 miljardi eiro.
• Bankas kapitāla un rezervju apjoms — 187 miljoni eiro.
• Likviditātes rādītājs — 79,2%,
bet kapitāla pietiekamības rādītājs — 17,53%.

Euromoney atzinis ABLV Bank
par Latvijas labāko banku
Viens no ietekmīgākajiem un autoritatīvākajiem izdevumiem banku jomā —
Euromoney — atzinis ABLV Bank
par Latvijas labāko banku. Šo augsto
novērtējumu banka ieguva kategorijā
Euromoney Awards for Excellence 2013
(apbalvojumi pasaules labākajām
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bankām). Pēc Euromoney vērtējuma,
ABLV Bank ir viena no reģiona spēcīgākajām spēlētājām banku sektorā, tā
dinamiski attīstās un strādā ar pastāvīgu peļņu. Banka diversificē savus
finanšu resursus, aizvietojot ilgtermiņa depozītus ar bankas emitētajām
obligācijām, atzīmē Euromoney.

Laukums nākotnes attīstībai
Tā kā ABLV Bank un tās meitasuzņēmumu biznesa apjoms un līdz ar to
arī darbinieku skaits aizvien turpina
palielināties, bankas iepriekš īrētās ēkas
Mednieku ielā 4a iespējas bija izsmeltas.
Tamdēļ tika nolemts vairākas bankas nodaļas pārvietot uz jauno biznesa centru
Jupiter Centre Skanstes ielā 7/1. Jaunajā
biroju ēkā esam noīrējuši telpas no 2.
līdz 12. stāvam. Izmantosim tās, līdz būs
uzbūvēta bankas jaunā ēka Rīgas darījumu rajona New Hanza City teritorijā.
Privātbaņķieru nodaļas joprojām apkalpo
klientus ABLV galvenajā mītnē Elizabetes ielā 23, un turpat savu darbu turpina
arī bankas valde. Jupiter Centre ēkā atrodas lielākā daļa pārējo struktūrvienību,
kas galvenokārt veic atbalsta funkcijas.
2014. gada sākumā notikušas vēl divas
nozīmīgas pārcelšanās: ABLV Bank
kredītu centrs no Marijas ielas 13
pārcēlies uz pilnībā rekonstruētām
telpām Elizabetes Park House Elizabetes ielā 21a, bet ABLV grupas meitasuzņēmums Pillar iekārtojies no jauna
uzceltā ēkā New Hanza City teritorijā.

ABLV Bank akciju emisija
2013. gada martā ABLV Bank, AS, akcionāru ārkārtas sapulcē tika pieņemts
lēmums palielināt bankas pašu kapitālu par 16,4 miljoniem eiro, emitējot
6570 jaunas akcijas ar balsstiesībām.
Vienas akcijas pārdošanas cena bija
2499 eiro. Emisija bija slēgta — tajā
piedalījās 38 pašreizējie bankas akcionāri. Pēc jauno akciju emisijas bankas
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pamatkapitālu veidoja 127 170 akciju
ar balsstiesībām un 13 400 personāla
akciju bez balsstiesībām. Salīdzinot
ar 2010. gada emisiju, vienas bankas
akcijas cena ir pieaugusi 2,7 reizes.
Tas ir acīm redzams apliecinājums
finanšu atdevei, ko nodrošina akcionāru
ieguldījums bankas kapitālā. Līdzekļi,
kas iegūti akciju emisijas rezultātā,
ieguldīti bankas tālākajā attīstībā.

Internetbankas aplikācija
iPhone tālrunim
Darbs ar maksājumiem un iesniegumiem ABLV Bank kļuvis vēl ērtāks un
pieejamāks, pateicoties īpaši radītai
internetbankas aplikācijai iPhone
tālrunim. Tā kļuvusi publiski pieejama
2013. gada martā. Aplikācija veidota mūsu korporatīvajā stilā, un tai ir
jauns, iPhone lietošanas īpatnībām
atbilstošs, intuitīvi uztverams dizains.
Aplikācija ļauj pārskatīt savu kontu
atlikumus, parakstīt maksājumu
uzdevumus un iesniegumus, tostarp tos, kurus pēc klienta rīkojuma
sagatavojuši privātbaņķieri, noformēt
bankas iekšējos maksājumus un
valūtas konvertāciju. Kontu pārvaldībai klienti var izmantot tos pašus
pieejas un autorizācijas līdzekļus, ko
tie izmanto parastajā internetbankā. Šo bezmaksas aplikāciju iPhone
tālrunim var uzstādīt App Store.

Internetbanka iPad
planšetdatoram
Internetbankas aplikācija iPad planšetdatoriem izstrādāta, pielāgojot to mūsu
zīmola korporatīvajam stilam un iPad
lietošanas īpatnībām, tai ir intuitīvs
interfeiss. Šīs aplikācijas funkcionalitāte ir maksimāli pietuvināta parastās
internetbankas funkcionalitātei. Aplikācijai ir divas kontrasta versijas —
tumšā un gaišā, un tā darbojas gan
ainavas, gan portreta režīmā. To bez
maksas var uzstādīt App Store.

Stronghold — drošai
maksājumu pārvaldīšanai
2013. gadā ABLV tika ieviestas
jaunas tehnoloģijas un procedūras
klientu aktīvu aizsardzībai. Mūsu
bankā darbojas unikāla risku vadības
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un darījumu pārraudzības sistēma
Stronghold. Ņemot vērā šīs programmas efektivitāti karšu maksājumu
jomā, mēs esam paplašinājuši tās
funkcijas, kas ļāvis pārvaldīt riskus
un sekot līdzi maksājumiem arī mūsu
internetbankā. 2013. gadā mēs
ieviesām Stronghold noteikumus,
saskaņā ar kuriem sistēma reaģē
uz aizdomīgiem maksājumiem vai
lietotāja darbībām internetbankā.
Aizdomīgos gadījumos sistēma automātiski aptur maksājumu un nodod to
manuālai pārbaudei. Maksājums tiek
izpildīts tikai pēc tam, kad saņemts
klienta telefonisks apstiprinājums.

Operācijas bankas ietvaros
arī brīvdienās
Kopš 2013. gada marta mūsu klienti
maksājumus bankas ietvaros var
veikt ik dienu — 365 dienas gadā
un septiņas dienas nedēļā. Brīvdienās tiek izpildīti internetbankā
sagatavoti maksājumi (starp viena
klienta kontiem bez summas ierobežojuma, izņemot maksājumus no
naudas kontiem; maksājumi citam
klientam, ja to summa nepārsniedz 10 000 eiro vai ekvivalentu
citā valūtā). Klientiem brīvdienās
pieejami arī šādi pakalpojumi:
• valūtas konvertācija summai līdz
10 000 eiro pēc vispārējā kursa;
• overdraftu dzēšana;
• depozīta procentu un pamatsummas izmaksa;
• kā arī citi pakalpojumi.

Klientu līnija darbojas
augu diennakti
Kopš 2013. gada rudens ABLV
Klienta līnija (tālr. +371 6777 5555)
darbojas augu diennakti, sniedzot
palīdzību šādos jautājumos:
• internetbankas, autorizācijas līdzekļu
un maksājumu karšu bloķēšana;
• maksājumu karšu digipasa
vai PIN koda atbloķēšana;
• internetbankas paroles nomaiņa;
• informācija par karšu kontu atlikumiem un darījumiem tajos;
• maksājumu karšu aktivizācija;
• limita palielināšana skaidrās naudas izņemšanai bankomātos.

Internetbanka iPad planšetdatoram
Darbs internetbankā ar iPad planšetdatoru kļuvis vēl ērtāks, pateicoties
speciāli izveidotai aplikācijai. Tai ir intuitīvs interfeiss un piemīt maksimāli
iespējamā parastās internetbankas funkcionalitāte, sākot no konta
atlikuma pārskatīšanas līdz pat savu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanai.
ABLV Internetbankas aplikāciju iPad planšetdatoram var uzstādīt App Store.
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Latvijā īstenota pāreja uz eiro
2014. gada 1. janvārī par Latvijas nacionālo valūtu kļuva eiro. Visi kontos esošie
līdzekļi Jaungada naktī automātiski no
latiem tika konvertēti uz eiro pēc oficiālā
pārejas kursa 1 EUR = 0,702804 LVL,
saglabājot līdzšinējos kontu numurus.
Pēc valūtas automātiskās nomaiņas
maksājumu kartes, kas bija piesaistītas
latu kontiem, turpināja darboties eiro.

Investīcijas
Veiksmīgs gads
ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu
uzdevumā pasaules fondu tirgos pērk
un pārdod visu veidu finanšu instrumentus, 2013. gadā guvis 3,3 miljonus
eiro lielu peļņu. Uzņēmuma klientu
kopējie aktīvi, kas investēti finanšu
instrumentos, 2013. gada beigās
sasniedza 780,4 miljonus eiro.

Ieguldījumu fondi
2013. gada beigās ABLV atvērto ieguldījumu fondu aktīvu kopējais apjoms
sasniedza 87,9 miljonus eiro. Kopš
gada sākuma tas bija palielinājies par
72,4% jeb aptuveni 36,9 miljoniem eiro.
Šādu pieaugumu veicināja klientu lielā
interese par finanšu tirgiem, vēlme vēl
vairāk diversificēt savus ieguldījumu
portfeļus, iekļaujot tajos ABLV ieguldījumu fondu daļas, kā arī četru jaunu
atvērto ieguldījumu fondu izveide.

Jaunas ieguldījumu iespējas
2013. gadā mūsu atvērto ieguldījumu
fondu spektru papildināja četri jauni fondi:
• korporatīvo obligāciju fondi ar mērenu
ieguldījumu stratēģiju un sabalansētu
riska līmeni, kuru mērķis ir panākt
ievērojami lielāku kapitāla pieaugumu nekā no depozītu procentu
likmēm, investējot korporatīvajās
obligācijās ar augstu kuponu ienesīgumu un labu tirgus likviditāti:
• ABLV European Corporate EUR
Bond Fund, kura līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības, Norvēģijas,
Turcijas un Šveices uzņēmumos;
• ABLV Global Corporate USD Bond
Fund, kura līdzekļi tiek ieguldīti to
valstu uzņēmumos, kur obligācijas
tiek emitētas ASV dolāros — gal50
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venokārt ASV, kā arī Latīņamerikas, Āzijas un Eiropas valstīs;
• akciju fondi ar mēreni agresīvu ieguldījumu stratēģiju un paaugstinātu riska
līmeni, kuru mērķis ir panākt kapitāla
pieaugumu ilgtermiņa perspektīvā:
• ABLV European Industry EUR
Equity Fund — fonda līdzekļi tiek
ieguldīti ETF vērtspapīros, kas replicē Eiropas valstu regulētajos tirgos
pārdoto dažādu ekonomikas nozaru
kompāniju akciju indeksu struktūru;
• ABLV US Industry USD Equity
Fund — fonda līdzekļi tiek ieguldīti ETF vērtspapīros, kas replicē
ASV regulētajos tirgos pārdoto
dažādu ekonomikas nozaru kompāniju akciju indeksu struktūru.
Tāpat kā līdzšinējos ieguldījumu
fondus, arī jaunos fondus pārvalda
ABLV Asset Management, IPAS.

Pieeja ASV fondu tirgum
Kopš 2014. gada janvāra mūsu klientiem, kuri vēlas patstāvīgi izmantot
fondu tirgus izmantotās iespējas un pieņemt lēmumus par finanšu instrumentu
pirkšanu vai pārdošanu, mēs piedāvājam jaunu tirdzniecības platformu Orbis
Trader ABLV. Tā klientiem nodrošina
tiešu pieeju ASV fondu tirgum — tādām
biržām kā NYSE, NASDAQ un AMEX.

Finansēšana pret ieguldījumu
portfeļa ķīlu
Ir paplašinājušās iespējas saņemt finansējumu pret ieguldījumu portfeļa ķīlu —
kopš 2013. gada februāra mēs klientiem
piedāvājam finansēšanu ne tikai USD un
EUR, bet arī RUB valūtā. Finansēšanai
rubļos tiek piemērota procentu likme,
kas balstās uz Krievijas Centrālās bankas
noteikto refinansēšanas likmi. Finansēšanas kopējā likme klientiem atkarībā no
nodrošinājuma ir no 11% līdz 24% gadā.

Ieguldījumu portfeļa
pārvērtēšanas valūta
Agrāk visu klientu ieguldījumu portfeļu pārvērtēšana tika veikta vienīgi
USD, atspoguļojot finanšu instrumentu vērtību un klienta portfeļa kopējo
vērtību USD gan internetbankā, gan arī
klientam nosūtītajās atskaitēs. Ņemot
vērā klientu un to ieguldījumu portfeļu

Kopš 2013. gada 17. septembra
klientiem ir kļuvusi pieejama
lielākā daļa visu pakalpojumu, kas
izstrādāti Luksemburgas bankai.

skaita pieaugumu, kopš 2013. gada
februāra mēs klientiem piedāvājam
iespēju pašiem izvēlēties savu portfeļu pārvērtēšanas valūtu. Izvēlētajā
valūtā tiek sniegtas gan atskaites par
ieguldījumu portfeli, gan arī informācija
par portfeļa stāvokli internetbankā.

ABLV Bank obligācijas
Turpinot aizsākto obligāciju emisijas pro
grammu, mēs 2013. gadā klientiem piedāvājām vairākus jaunu obligāciju laidienus:
• sešas parasto obligāciju
emisijas 175 miljonu USD un
40 miljonu EUR apmērā;
• četras subordinēto obligāciju
emisijas 55 miljonu USD un
20 miljonu EUR apmērā.
Obligāciju emisija tiek veikta saskaņā
ar bankas stratēģiskajiem mērķiem —
pietiekamu un ilgtermiņa perspektīvā
pieejamu finanšu resursu piesaisti.
Mūsu klientiem investīcijas obligācijās
nodrošina lielāku ienesīgumu nekā
depozīti un sniedz plašākas iespējas
īstenot citus darījumus — vērtspapīru
pirkšanu un pārdošanu vai finansējuma
ieguvi pret to ķīlu (finansējums ir pieejams vienīgi pret ABLV Bank parasto
obligāciju ķīlu), saglabājot ieguldījumus
un plānoto ienesīgumu. Laikposmā
no 2011. gada līdz 2013. gada beigām
ABLV Bank bija veikusi jau 18 publisko
obligāciju emisijas 401,5 miljonu eiro
nominālvērtībā. 2013. gada beigās
investoru īpašumā bija ABLV Bank
obligācijas 308,4 miljonu eiro vērtībā,
bet biržas NASDAQ OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā bija iekļautas

15 ABLV Bank obligāciju emisijas.
Pēc Rīgas biržas statistikas,
ABLV Bank, AS, obligācijas 2013. gadā
nodrošināja 85,86% no Parāda vērtspapīru sarakstā iekļauto obligāciju
pārdošanas apgrozības Rīgas tirgū,
savukārt Baltijas mērogā (Rīga, Tallina,
Viļņa) mūsu vērtspapīri veidoja 53,98%
no kopējā pārdošanas apgrozījuma.

ABLV grupai jauns uzņēmums —
AmberStone Group, AS
ABLV grupas alternatīvo investīciju virziena restrukturizācijas ietvaros bankas
valde pieņēmusi lēmumu nodibināt
jaunu akciju sabiedrību — AmberStone
Group, AS. Uzņēmums nodarbosies ar
investīcijām privātajā kapitālā (private
equity), pārņems fonda ABLV Private
Equity Fund 2010, KS, investīcijas, kā
arī veiks jaunus ieguldījumus. Viens
no alternatīvo investīciju virziena
restrukturizācijas mērķiem ir nodalīt
no ABLV grupas ar finanšu un bankas
pakalpojumiem nesaistīto biznesu, kā
arī potenciālajiem investoriem — bankas klientiem un darbiniekiem, kā arī
citiem privātajiem un institucionālajiem
investoriem — piedāvāt jaunu investīciju produktu, nodrošinot šo investīciju
likviditāti. AmberStone Group, AS, jau
sākotnēji būs publiska akciju sabiedrība, kas gatavos ceturkšņa atskaites
un sniegs informāciju par nozīmīgiem
notikumiem, jo pēc jaunu investoru
piesaistes, ne vēlāk kā 2015. gadā, ir
paredzēts uzsākt uzņēmuma akciju
kotēšanu biržā, iekļaujot tās NASDAQ OMX Riga Oficiālajā sarakstā.
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Klientu apkalpošana
ABLV Bank Luxembourg
Fiduciārie depozīti un overnaiti, ieguldījumu konsultatīvā pārvaldība, ērta
un intuitīvi saprotama internetbanka,
ABLV ierasti augstais klientu apkalpošanas līmenis un Eiropas lielākā
investīciju centra tradīcijas — lūk,
galvenās produktu priekšrocības mūsu
meitasbankā ABLV Bank Luxembourg. Kopš 2013. gada 17. septembra
klientiem ir kļuvusi pieejama lielākā
daļa visu pakalpojumu, kas izstrādāti
Luksemburgas bankai. ABLV grupas
ietvaros klients var abās bankās baudīt
ierasto apkalpošanas komforta līmeni, un tai pašā laikā Luksemburgas
banka ir pilnībā patstāvīgs uzņēmums,
atrodas citā jurisdikcijā un piedāvā
virkni jaunu iespēju investīciju jomā.

Konsultācijas
Jauna pārstāvniecība Vladivostokā
2013. gadā ABLV grupas pārstāvniecību
tīklam pievienojusies ABLV Consulting
Services pārstāvniecība Vladivostokā. Tā ir jau ceturtā ABLV grupas
pārstāvniecība Krievijā (grupas pārstāvniecības jau darbojas Maskavā,
Sanktpēterburgā un Jekaterinburgā).
Pārstāvniecības galvenais uzdevums ir
informēt potenciālos un esošos klientus
par ABLV grupas finanšu, ieguldījumu
un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

ABLV Kiprā
Apgūstot jaunus biznesa reģionus,
ABLV grupa kopš 2013. gada decembra ir pārstāvēta arī Kiprā: Limasolā
atvērts ABLV Consulting Services
kārtējais reģionālais birojs. Tā ir jau
divpadsmitā ABLV grupas pārstāvniecība ārvalstīs. Kipra, kas ir mūsu
mērķa reģions, tika izvēlēta, ņemot
vērā to, ka joprojām daudzi klienti no
Krievijas un NVS atver tur savu biznesu, tostarp izmantojot šajā valstī
reģistrēto uzņēmumu pakalpojumus.

Latvijas uzņēmumu iespējas
Ārvalstu juridisko personu ērtībām
un izdevumu samazināšanai
ABLV Corporate Services piedāvā
iespēju dibināt uzņēmumu Latvijā.
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Pateicoties Latvijas kompānijām,
ārvalstu juridiskās personas var
samazināt izdevumus, izmantojot
Latvijas holdinga uzņēmumu sistēmas
sniegtās nodokļu priekšrocības, iegūt
izdevīgākus kreditēšanas nosacījumus
un maksājumu komisijas, kā arī iegūt
citas priekšrocības. Latvijas uzņēmumus ir izdevīgi izmantot arī kompānijām, kas veic starptautiskas tirdzniecības operācijas eirozonas valstīs.

ABLV grupa kopš 2013. gada decembra
ir pārstāvēta arī Kiprā: Limasolā atvērts
ABLV Consulting Services kārtējais
reģionālais birojs. Tā ir jau divpadsmitā
ABLV grupas pārstāvniecība ārvalstīs.

ABLV dalība izstādēs
un konferencēs
2013. gada laikā ABLV piedalījās virknē
starptautisku konferenču un izstāžu
NVS valstīs un Eiropā. Jau otro gadu
pēc kārtas banka piedalījās starptautiskajā transporta un loģistikas pakalpojumu izstādē “TransRussia 2013”,
piedāvājot klientiem plašas finansēšanas iespējas. Banka piedalījās arī šādos
pasākumos: starptautiskajā konferencē
un izstādē Intax Wealth Latvia Rīgā,
Intax Eхpo Maskavā, Intax Forum
Kijevā, konferencē Inter Legal Kijevā,
konferencē Starptautiskās nodokļu
plānošanas prakse. Aktuālie jautājumi
un jaunās tendences Maskavā, seminārā Jūsu bizness: optimizācija un drošība
Odesā, starptautiskajā konferencē
Invest Pro — Kazakhstan 2013 Almati.
Lielākoties piedalījāmies kā pasākumu
sponsori, un ABLV grupas pārstāvji
arī iepazīstināja auditoriju ar bankas
produktu prezentācijām — tostarp par
tēmām Tirdzniecības finansēšana,
Fiduciārie darījumi, ABLV Bank Luxembourg S.A. ir jums atvērta!, Bankas
noslēpums Latvijā: teorija un prakse.
Piedaloties šajos pasākumos, mums
izdevies nodibināt ļoti daudz noderīgu
kontaktu, piesaistīt jaunus klientus un
sagatavot augsni ilgstošai sadarbībai.

Nekustamais īpašums
Ievērojams darījumu skaita
pieaugums
Pillar grupa, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un
tirdzniecību, 2013. gadā sasniedza
lieliskus rezultātus, palielinot pārdošanas apjomu 2,5 reizes. 2013. gadā
uzņēmums noslēdza 613 īpašuma

pārdošanas darījumus par kopējo summu 38,6 miljoni eiro. Salīdzinājumam:
visa 2012. gada laikā Pillar pārdeva
254 nekustamā īpašuma objektus par
kopsummā 15,7 miljoniem eiro. Interesi
par īpašuma iegādi aizvien aktīvāk izrādīja ārvalstu klienti, kas saistīts ar veiksmīgu Latvijā īstenotās termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas programmas
darbību. Tomēr, tāpat kā iepriekš, lielāko daļu darījumu īpašuma tirdzniecības
jomā mēs esam noslēguši ar vietējiem
iedzīvotājiem — kas savukārt liecina
par viņu vēlmi uzlabot dzīves apstākļus.
Ar ārvalstu klientiem esam noslēguši
61 nekustamā īpašuma iegādes darījumu par kopējo summu astoņi miljoni
eiro (21% no kopējā darījumu apjoma).

Nekustamā īpašuma
projektu attīstīšana
Arvien vērienīgāk attīstās Pillar darbība
nekustamā īpašuma attīstīšanas un
rekonstrukcijas jomā. Pillar iegādājas un pilnībā rekonstruē daudzstāvu
namus, privātmājas un atsevišķus
dzīvokļus, nodrošinot tajos pilnu un
nevainojami kvalitatīvu iekšējo apdari.
Kopš savas darbības sākuma uzņēmums ieguldījis rekonstrukcijā kopumā
14 miljonus eiro. Mūsu veiktā darba
kvalitāti apliecina fakts, ka lielākā daļa
objektu jau ir pārdoti. Vairāk informācijas par Pillar un tā piedāvātajiem
nekustamā īpašuma objektiem atrodams mūsu mājaslapā www.pillar.lv.

New Hanza City kvartāla apguve
Ir sācies aktīvs darbs pie ABLV grupai
nozīmīga projekta — finanšu un darījumu centra New Hanza City (NHC) —
attīstīšanas. Veikti pirmie celtniecības
darbi: Pulkveža Brieža ielā 28a uzbūvēta
jauna biroju ēka uzņēmumam Pillar,
kas ietilpst ABLV grupā un nodarbojas
ar nekustamā īpašuma attīstīšanu un
tirdzniecību, uzbūvēta arī plaša autostāvvieta 400 automašīnām, ierīkoti
jauni pazemes inženierkomunikāciju
tīkli. Atgādināsim, ka jaunais darījumu
rajons New Hanza City tiek veidots
bijušās Rīgas Preču dzelzceļa stacijas
teritorijā, 24 hektārus lielā platībā starp
Pulkveža Brieža, Hanzas, Skanstes
un Sporta ielu. Teritorijā tiks izvietotas vairākas biroju ēkas, to vidū arī
ABLV Bank, AS, galvenā ēka, viesnīca, konferenču centrs, tirdzniecības
pasāža, kā arī atpūtas un izklaides
zona. Paredzēta arī vieta zaļajai zonai —
jauna pilsētas dārza izveidei. Ar NHC
attīstīšanu un pārvaldību nodarbosies
Pillar. Finanšu un darījumu centra idejas
un izveides iniciatore ir ABLV Bank.
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“Ir notikusi ne tikai nacionālās valūtas nomaiņa,
bet arī visas banku sistēmas pāreja Eiropas
Centrālās bankas — vienas no pasaules lielākajām
centrālajām bankām — jurisdikcijā.”

Paliec sveiks, lat,
un esi sveicināts, eiro!
Iespējas, kas
Latvijai paveras
pēc pārejas
uz eiro, vērtē
ABLV grupas
galvenais analī
tiķis Leonīds
Aļšanskis.
Par vienu no 2013. gada svarīgākajiem notikumiem Latvijai kļuva
uzaicinājums 2014. gada 1. janvārī pievienoties Eiropas vienotās
valūtas zonai. Šis uzaicinājums
bija iespējams pateicoties tam, ka
Latvija bija izpildījusi visus Māstrihtas
kritērijus, pēc kuriem novērtē valsts
finanšu un ekonomiskās sistēmas
stabilitāti. Tādējādi Latvija kļuva
par astoņpadsmito ES valsti, kas
pievienojusies šai valūtas savienībai. Sākotnēji valsts valdība bija
plānojusi, ka Latvija varēs pāriet uz
eiro jau 2008. gadā, taču inflācijas
pieaugums 2006. un 2007. gadā
neļāva šai iecerei īstenoties.
Pāreja no lata uz eiro, neapšaubāmi,
stiprinās Latvijas finanšu un ekonomikas sistēmas stabilitāti un darīs valsti
pievilcīgāku ārvalstu investīcijām.
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Un mums īpaši svarīgi, ka tā beidzot
novērsīs nacionālās valūtas krasas
devalvācijas risku. Šis risks kā Damokla zobens visu laiku apdraudēja
mūsu valūtu un bija ļoti reāls 2008.–
2009. gada krīzes laikā, kad lats
piedzīvoja masīvus valūtas spekulantu
uzbrukumus. Devalvācijas gaidās
2009. gada jūnijā latu depozītu likmes
daždien sasniedza pat 40%. Līdz ar to
kreditēšana latos gandrīz tika pārtraukta. Ļoti spēcīgu stresu šai laikā
izjuta ne vien bankas, bet arī ekonomikas nefinanšu sektors. Un par to, cik
ekonomikai ir svarīga valūtas stabilitāte, Latvijas uzņēmēji pārliecinājušies ne tikai teorijā, bet arī praksē.
Paredzams, ka pievienošanās eirozonai veicinās arī ārvalstu investīciju
apjoma pieaugumu — to apliecina citu
Centrālās un Austrumeiropas valstu
pieredze, kuras blokam pievienojušās agrāk. Tas būs papildu stimuls
mūsu ekonomikas izaugsmei, kas jau
tāpat ar savu IKP pieauguma tempu
pēdējos gados izvirzījusies pirmajā
vietā Eiropas Savienības valstu vidū.
Pāreja uz eiro veicinās arī valsts
kredītreitingu pieaugumu. Tas

padarīs lētāku valsts parāda refinansēšanu, atbrīvojot papildu
resursus valsts budžetā, kurus
varēsim novirzīt ekonomikas stimulēšanai un sociālajām vajadzībām.
Svarīgi arī, ka līdz ar pievienošanos eirozonai Latviju vairs nevarēs
piemeklēt tāda banku krīze, kādu
piedzīvojām 2008. un 2009. gadā. Tā
sākās tamdēļ, ka grūtības piedzīvoja
Latvijas otrā lielākā komercbanka
Parex, kas ļoti dārgi izmaksāja valstij
un nodokļu maksātājiem. Arī Latvijas
Bankas speciālisti patlaban atzīst: ja
Latvija tolaik jau būtu bijusi eirozonā,
Parex banka nepiedzīvotu šo krahu.
2008. gadā situācijā, kas bija līdzīga
un pat daudz smagāka par Parex bankas situāciju, bija nonākušas simtiem
eirozonas banku. Tomēr tās saņēma
palīdzību no Eiropas Centrālās bankas
(ECB) un gandrīz visas spēja pārdzīvot krīzi. Bet mūsu centrālā banka
resursu trūkuma dēļ nespēja palīdzēt
grūtībās nonākušajai Parex bankai.
Latvijas banku sistēma, bez šaubām,
kļūs par galveno “labuma guvēju” no pievienošanās eirozonai. Jo
notiek ne tikai nacionālās valūtas

nomaiņa, bet arī visas banku sistēmas pāreja Eiropas Centrālās bankas — vienas no pasaules lielākajām
centrālajām bankām — jurisdikcijā.
Īpaši vērts uzsvērt, ka mūsu banka ir viena no trim Latvijas bankām un vienīgā Latvijas banka ar
privāto kapitālu, kas 2014. gada
nonāks tiešā ECB kontrolē.
Atgādināsim, ka 2013. gada nogalē tika galīgi saskaņoti galvenie
parametri Eiropas Banku savienībai, kas sāks funkcionēt šogad.

klāt obligātā kārtā ECB pārraudzībā
nonāks katras valsts trīs lielākās
bankas. Paredzams, ka pārraugāmo banku sarakstā tiks iekļautas
130 eirozonas kredītorganizācijas.
Fakts, ka arī mūsu banka iekļauta
ECB pārraudzīto eirozonas nozīmīgāko banku sarakstā, ir liels sasniegums un reizē arī liela atbildība
visiem bankas darbiniekiem. Klientu
acīs tas kļūs par bankas drošības
un stabilitātes papildu garantiju.

Jaunā banku savienība balstīsies
uz trim vienotiem principiem: vienots pārraudzības mehānisms,
vienots mehānisms banku finanšu
problēmu risināšanai un vienota
noguldījumu aizsardzības sistēma.
Banku pārraudzībai ECB tiek radīta
īpaša Uzraudzības padome, kurai tiks
uzticētas stingras eirozonas banku
pārraudzības funkcijas. Padomes
pilnvaras ietvers kredītorganizācijas, kuru aktīvu apjoms pārsniedz
30 miljardus eiro vai kuru īpašumā
esošie aktīvi ir ekvivalenti 20% no
attiecīgās valsts IKP apjoma. Tur55
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Norēķini: nākotnes
perspektīvas
Norēķinu pakalpojumi, tāpat kā
kreditēšana un noguldījumi, ir
bankas galvenie pakalpojumi.
Tas ir pamats, uz kura balstās
pārējie pakalpojumi, produkti un
apkalpojošās struktūras — viss,
ko mēs saprotam ar mūsdienīgu
kredītiestādi. Par to, cik sarežģīts
daudzlīmeņu process slēpjas aiz
tādām no pirmā acu uzmetiena
šķietami vienkāršām operācijām
kā naudas pārskaitījumi, par
izaicinājumiem, ar kādiem nākas
saskarties patlaban, kā arī par
to, kas mūs gaida rīt, stāsta
ABLV Bank izpilddirektora
vietnieks, dCEO, Vadims Reinfelds.

Banku klienti sākuši ievērot, ka
norēķinus ar partneriem no citām
valstīm arvien vairāk apgrūtina
dažāda veida ierobežojumi un
nepieciešamība sniegt papildu
informāciju. Turklāt visas bankas
šajā jautājumā ir vienādā situācijā —
atšķirības pastāv vienīgi niansēs. Tas
šķiet paradoksāli — itin kā pasaule ir
satuvinājusies, robežas ir izdzēstas,
globālie komunikācijas līdzekļi
ļauj vienkārši un zibens ātrumā
sazināties ar planētas visattālākajām
vietām. Bet kur ir problēma?
Pasaule patiesi ir pārvērtusies — apmainīties ar informāciju ir kļuvis vieglāk
un ātrāk. Bet līdz ar jaunajām iespējām
aug arī nepieciešamība pēc rūpīgākas vienotas kontroles. Iemesli tam ir
visdažādākie: no cīņas pret terorismu
līdz starpvalstu konkurencei nodokļu
piemērošanas jomā. Ar katru gadu no
bankām darbības atbilstības kontroles
jomā tiek gaidīts arvien vairāk. Cena
par neatbilstību prasībām ir darbības
pārtraukšana vai milzīgas soda naudas,
kas bankai padara neizdevīgu veselu
virkni pakalpojumu un klientu ģeogrā56

fisko rezidences vietu. Bankās strauji
un nereti bez redzamas sistēmas tiek
ieviesti dažādi ierobežojumi, kā arī kontroles un drošības pasākumi atbilstības
risku minimizācijai. Šī parādība novērojama it visur — tā ir raksturīga gan ASV,
ES, NVS, gan citu reģionu bankām.
Banku darbība ir viena no daudzajām
jomām, kurās regulējošās prasības
kļūst aizvien striktākas. Atcerieties,
cik kādreiz vienkārši bija noteikumi,
kas jāievēro, lai iesēstos lidmašīnā! Gandrīz tikpat vienkārši, kā
dodoties braucienā ar vilcienu vai
autobusu. Bet kas notiek pašlaik?
Atgriežoties pie starptautiskajiem
norēķiniem — kā un kurā
etapā tie tiek kontrolēti?
Jo garāks ceļš, jo vairāk kontroles
punktu. Pārskaitījumiem vienas bankas
ietvaros ir saistošas vienīgi šīs bankas
prasības un kontrole. Īstenojot ārējus
naudas pārskaitījumus, tiek iedarbināta vesela banku ķēde, kurā, neskaitot
nosūtītājbanku un saņēmējbanku, vēl
var būt iesaistīta viena vai vairākas
korespondentbankas. Katrai bankai ir
savas darbības atbilstības prasības,
savi nosacījumi, kuri darījumu partneriem var būt nezināmi un turklāt var
mainīties. Daži nosacījumi darbojas kā
slēpts mehānisms, kura mērķis ir atklāt
noziedzīgas darbības, tādēļ tos nevar
darīt zināmus ne vien attiecīgās bankas
klientiem, bet arī citām bankām, kuras
ir iesaistītas maksājuma izpildē. Katra
banka veido savu pazīmju sarakstu, pēc
kurām darījumam tiek piešķirta riska pakāpe un tiek definēti nosacījumi, kādos
darījums tiek pakļauts dziļākai izpētei
vai kādos tam tiek piešķirta visaugstākā
riska pakāpe (tā dēvētais sarkanais karodziņš) un no tā īstenošanas nepieciešams atteikties un ziņot par to tiesībsargājošajām iestādēm. Katra banka var
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veidot savu nevēlamo klientu sarakstu
un atteikties no ikviena, kurš kaut netieši sadarbojies ar tiem. Savas prasības
un saraksti ir gan nosūtītājbankai, gan
saņēmējbankai, gan korespondentbankām: jo garāks maršruts, jo vairāk un
vairāku banku prasību tiek piemērots.
Protams, fakts, ka nav skaidru prasību,
kuras ievērojot būtu iespējams izvairīties no riska, tikai sarežģī procesu.
Joprojām ir spēkā princips — par to,
kā nepieļaut, lai finanšu sistēma tiktu
izmantota noziedzīgiem mērķiem, ir
jādomā pašām bankām. Atbilstības
kontroles vadītāji ir spiesti paši radīt
ierobežojumus, kas, no vienas puses,
negarantē, ka bankai izdosies izvairīties
no sankcijām, ja tās klients būs rīkojies
nelikumīgi, bet, no otras, jau šodien
sarežģī klientu veikto operāciju izpildi.
Nav arī paredzams, ka tuvākajā nākotnē
varētu tikt radīti vienoti standarti, tāpēc
parādās arvien jaunas un jaunas prasības, kas liecina par pārmērīgu piesardzību. Izšķiroša nozīme ir maksājumu
valūtai — tā nosaka gan prasības, kas
jāievēro bankai, gan arī naudas virzības
maršrutu. Vispārinot šo principu, var
sacīt, ka tad, ja norēķini notiek ASV dolāros, tiem ir saistoši ASV pieņemtie
regulējošie normatīvi un prasības; ja
eiro — tad ECB prasības un atbilstošie
eirozonas dalībvalstu likumi; ja Krievijas
rubļos — tad maksājumiem tiek piemēroti Krievijas Federācijas normatīvie
akti. Kā tas darbojas? Pirmkārt, banka
nevar veikt norēķinus noteiktā valūtā, ja
tā tieši vai pastarpināti — ar korespon-
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dentbankas starpniecību — neatbilst
attiecīgās valsts prasībām. Otrkārt, ja
starp bankām nepastāv tiešas attiecības, maksājums tiks veikts ar abām
kopīgas korespondentbankas, bet tādas
trūkuma gadījumā — ar centrālās bankas vai citu attiecīgās valsts norēķinu
mehānismu (piemēram, ASV — CHIPS,
ES — STEP2) starpniecību. Tādu gadījumu parasti ir vairākums, un tas īpaši
attiecas uz ienākošajiem maksājumiem.
Bet ko ar to iesākt mūsu klientam?
Būtībā viņu interesē, lai adresāts ātri
saņemtu pārskaitīto summu, — un,
protams, arī pakalpojuma izmaksas.
Pirmkārt, nopietni jāapdomā, kādu
valūtu izvēlēties norēķiniem un kādas valsts likumu prasībām pakļaut
savus darījumus. Īpaši tas attiecas uz
norēķiniem ASV dolāros, jo atbilstības prasības norēķiniem šajā valūtā
ir, iespējams, visaugstākās, turklāt
pārrobežu — un tas arī nosaka šādu
maksājumu augstās izmaksas.
Otrkārt, pašā maksājuma uzdevumā
nepieciešams sniegt precīzu un detalizētu informāciju par maksājuma būtību.
Ja bankas, kas piedalās maksājuma
apstrādē, var neatkarīgi pārbaudīt šo
informāciju, risks, ka maskājums tiks
aizkavēts, lai veiktu tā dziļāku izpēti,
būs niecīgs. Ne tik striktas prasības
var tikt piemērotas vienīgi darījumiem
starp vienas bankas klientiem — ja
banka ir labi informēta par abu pušu
darbību. Vienkārša naudas “pārmešana” no viena konta citā aizslīd pagātnē:

“Izšķiroša nozīme ir maksājumu
valūtai — tā nosaka gan prasības,
kas jāievēro bankai, gan arī
naudas virzības maršrutu.”
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“Svarīga loma ir juridiskās
personas reģistrācijas valsts izvēlei.
Reģistrācijas valsts reputācija var
iniciēt papildu atbilstības prasību
piemērošanu maksājumam.”

noziedzīgas rīcības pazīmju trūkums
darījumā vēl nav pietiekams nosacījums tā izpildei — tagad ir nepieciešams arī strikti likumīgs maksājuma
pamatojums. Treškārt, vajag rūpīgi
novērtēt darījuma dalībniekus. Svarīga
loma ir juridiskās personas reģistrācijas valsts izvēlei. Reģistrācijas valsts
reputācija var iniciēt papildu atbilstības
prasību piemērošanu maksājumam.
Tādēļ ir vērts izvēlēties stingrāk
regulētas jurisdikcijas. No valsts ar
striktu banku un uzņēmējdarbības jomu
reputāciju jūs varēsiet “aizņemties
reputāciju” savam uzņēmumam un
darījumiem. Piemēram, ir skaidrs, ka
darījumu partneris, kas ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, faktiski atrodas
Latvijā un ko apkalpo kāda no Latvijas
bankām, baudīs lielāku bankas uzticību,
nekā uzņēmums, kurš reģistrēts klasiskā ārzonas valstī un kura vadība un
apkalpojošās bankas atrodas dažādās
citās valstīs. Savukārt uzņēmumiem,
kas veic aktīvu tirdzniecību ar ārvalstu partneriem, pašiem jāparūpējas
par savu atpazīstamību, maksājuma
apstrādē iesaistītajām bankām sniedzot
iespēju iegūt pozitīvu informāciju par
kompāniju — piemēram, ja tās vēlas
ievākt ziņas par šo uzņēmumu internetā
vai publiski pieejamās datu bāzēs.
Mēs arī veicam iepriekšēju pārbaudi — tas mums ļauj būtiski samazināt
risku, ka maksājums var netikt izpildīts.
Maksājuma sagatavošanas laikā banka
var kļūt par noderīgu padomdevēju.

Pasaule nemitīgi mainās. Kas
varētu ietekmēt maksājumu
pakalpojumus nākotnē?
Pēdējā laikā būtiskas izmaiņas ir
skārušas norēķinus ASV dolāros.
Kļūst arvien mazāk un mazāk norēķinu centru — banku, kas finanšu
iestādēm piedāvā norēķinus šajā
valūtā. Šo pakalpojumu sniegšana
koncentrēta nedaudzās ASV bankās,
kas arī diktē spēles noteikumus.
Daudzās valstīs atsevišķi dalībnieki
ir ieņēmuši dominējošas pozīcijas.
Šādā vidē ar nepietiekamu konkurenci
pastāv vairāk risku, kas ietekmē gan
pakalpojumu izmaksas, gan prasības.
Tāpēc ir vērts padomāt par norēķinu
valūtas diversifikāciju. Daudzi klienti
pakāpenski pāriet uz izpildes ziņā
vienkāršāku un no izmaksu viedokļa
daudz izdevīgāku alternatīvu — uz
norēķiniem eiro. Arī mēs 2013. gada
otrajā pusē saņēmām vairāk maksājumu uzdevumu eiro nekā ASV dolāros.
Pieaug nozīme tam, kāda likumdošana
pastāv mūsu ārvalstu klientu mītnes
valstī. Tāpēc mēs gadu no gada ieguldām aizvien vairāk resursu vietējās
normatīvās regulācijas un praktiskās
darbības izpētē. Mūsu mērķis ir aizsargāt klienta kapitālu, laikus informējot viņu par jaunām prasībām un
iespējamiem riskiem. Tādēļ arī regulāri
rīkojam konferences, kurās informējam
klientus, apspriežam aktuālos jautājumus, kā arī pastāvīgi paaugstinām to
savu speciālistu — privātbaņķieru un
ārvalstu darījumu partneru — kvalifikāciju, kuri strādā ar mūsu klientiem.
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Labākā izvēle biznesa finansēšanai

Klienti no Krie
vijas savus biz
nesa projektus
izvēlas finansēt
Latvijas bankā
galvenokārt
konfidenciali
tātes apsvēru
mu, kā arī zemāko likmju dēļ. Bet
vietējie klienti uz ABLV Bank nereti
pārnāk no skandināvu bankām. Par
korporatīvās kreditēšanas specifi
ku stāsta ABLV Bank Finansēšanas
pārvaldes vadītājs Oļegs Sirotins.
Kā vērtējat pagājušo, 2013. gadu?
Ar retiem izņēmumiem mēs kreditējam
projektus vienīgi Latvijā un Krievijā.
Latvijā ir mazs tirgus, kurā ir maz vērienīgu projektu, bet ļoti daudz banku. Un, tā
kā mūsu ekonomika ir atvērta, finansēt
projektus Latvijā var arī ārvalstu kredītie
stādes — proti, Latvijas banku spektram
pievienojas arī ārvalstu konkurenti.
Krievijā ir cita situācija. No vienas
puses, tur ir vairāk iespēju. Taču gandrīz
visi mūsu klienti no Krievijas apliecina,
ka ekonomiskā situācija valstī pasliktinās. Tas iespaido arī kreditēšanu.
Klienti kļūst aizvien konservatīvāki.
Vai klienti Krievijā piebremzē
projektu attīstību?
Jā, mūsu Krievijas klientu bizness
dažkārt neattīstās tik ātri, kā viņiem
pašiem gribētos. Paredzot šos notikumus, arī mēs kļūstam piesardzīgāki.
Tāpēc pagājušo gadu mēs uzskatām par
kreditēšanai gana sarežģītu. Mums būtu
gribējies, lai tas ir vairāk piesātināts ar
spilgtiem notikumiem. Taču mums pērn
visinteresantākie, šķiet, bija pārkreditācijas gadījumi, kad pie mums ar saviem
interesantajiem projektiem pārnāca vietējie klienti no konkurējošajām bankām.
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Kas tie bija par projektiem, un
kādu iemeslu dēļ šie klienti
pārnāca uz ABLV Bank?
Sāksim ar to, ka jau pirms vairākiem
gadiem ABLV Bank kreditēšanas
politikā kā viens no prioritārajiem
virzieniem izkristalizējās komerciālā nekustamā īpašuma — biroju,
noliktavu, tirdzniecības telpu —
kreditēšana. Tieši tas ļoti daudzus klientus pamudina vērsties
pie mums pēc refinansējuma.
Kāpēc viņi pārnāk pie mums? Situācijas mēdz būt dažādas. Daudzi vietējie
klienti, pārdzīvojot krīzi, personiskajā
pieredzē varēja pārliecināties, kā,
mainoties bankas politikai, mainās
arī bankas attieksme pret klientu: kā
tie zviedru baņķieri, kuri vēl pirms
dažiem gadiem saviem klientiem
smaidot solīja visdraudzīgākos nosacījumus, vēlāk pārtapa gluži citos
cilvēkos, kuri tās pašas bankas vārdā
risināja daudz skarbākas sarunas.
Bet mēs no saviem klientiem neprasām, lai viņi ieķīlātu dvēseli.
Vai jums šī noskaņojuma maiņa
citās bankās ir izdevīga?
Sarežģīti ir tas, ka ne visi potenciālie
klienti zina par mūsu piedāvātajām
biznesa projektu finansēšanas iespējām. Kaut mūsu iespējas nebūt
nav mazākas — un dažkārt tās ir pat
lielākas — nekā skandināvu bankām.
Nosacītais “vidējais statistiskais”
Latvijas kredītklients tradicionāli ir radis
vispirms lūkoties skandināvu banku
virzienā. Un pie mums atnāk jau pēc
tam, kad skandināvu piedāvājums viņu
neapmierina — vai arī ja ar iepriekšējo
banku kāda iemesla dēļ neveidojas
labas attiecības. Tostarp arī lēmumu
dēļ, kuri dažkārt pat netiek pieņemti
vietējās bankas menedžmenta līmenī.

Piemēram, gana tipiska situācija bija
ar itāļu UniCredit, kas sākumā aktīvi
un veiksmīgi kreditēja vietējos biznesa projektus. Cilvēki, plānojot savu
biznesu, uz to paļāvās, izmantoja
bankas produktus — un tad pēkšņi
nāca negaidīts pavērsiens: UniCredit nolēma aiziet no Latvijas tirgus.
Mums kā bankai ar vietējo kapitālu
šādu situāciju ir grūti iztēloties.
Cik patiess ir apgalvojums, ka
banka ar vietējo kapitālu labāk
izprot vietējos projektus?
Patiesi, tas ir “mūsu zirdziņš”.
Tāpēc mūsu jaunais klients ļoti bieži
ir neapmierināts bijušais Latvijā
strādājošo Skandināvijas banku klients.
Un šīs neapmierinātības iemesli mēdz
būt visdažādākie. Pašā nekaitīgākajā
situācijā tā ir neapmierinātība ar
bankas piedāvātajiem nosacījumiem.
Taču biežāk izplatīta ir situācija, kad
klienti ir neapmierināti attiecību dēļ.
Kādi ir šie sarežģījumi attiecībās?
Galvenā problēma ir lēmumu pieņemšanas struktūra. Mums lēmumu pieņemšanas ķēdīte ir ļoti īsa: no kredītu
menedžera, kurš komunicē ar klientu,
līdz kredītu komitejai ir tikai divi trīs
pakāpieni. Mums nav situācijas, kad
kredītu par lielu summu vajag vēl papildus saskaņot ar komiteju Stokholmā.
Ja rodas nepieciešamība, mēs ikvienu jautājumu personīgi vai pa tālruni
varam apspriest ar ABLV Bank augstāko
vadību, un, lai to izdarītu, mums nevajag
gaidīt nedēļu. Mūsu plusi ir ātrums
un gatavība iedziļināties niansēs.
Vēl viena mūsu priekšrocība ir daudzu
gadu pieredzē balstītā kompetence
sarežģītos un interesantos darījumos,
kas saistīti ar biznesa restrukturizāciju,
kompāniju apvienošanos vai sadalīšanos,
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jaunu līdzīpašnieku parādīšanos, tāpēc
mūsu pieredzē nav retums gadījumi,
kad ABLV Bank klients apvieno biznesu ar kompanjonu, kurš ņēmis kredītu
citā bankā, un rezultātā pārliecina
savu kompanjonu pāriet pie mums.
Vai jums ir gana daudz resursu, lai
konkurētu ar Latvijā strādājošajām
skandināvu bankām par labākajiem
projektiem — jeb vietējā kapitāla
bankas strādā ar riskantākiem
un nestandarta aizņēmējiem?
ABLV Bank pēc virknes parametru
iekļaujas vietējā tirgus lielāko banku
trijniekā. Mūsu finansēšanas limits
vienam projektam ir līdz pat 50 miljoniem eiro. Nebūt ne visas Latvijas
lielākās bankas ir gatavas šādus
projektus izskatīt patstāvīgi. Lai finansētu vērienīgus projektus, tām nereti
nākas apvienoties sindikātos. Bet mēs
analoģiskus projektus esam gatavi
finansēt patstāvīgi. Arī nosacījumu
un procentu likmju ziņā mūsu piedāvājums ir visnotaļ konkurētspējīgs.
Cik lielā mērā ekonomiskā
stagnācija Krievijā draud ar to pašu
loģistikas projektiem, kas apkalpo
preču plūsmu no ES uz Krieviju?
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“No visām jomām esam izvēlējušies to, kurā
bankai ir vislielākā pieredze un ekspertīze —
kreditēšanu pret nekustamā īpašuma ķīlu.”

Tie mūsu Krievijas klienti, kuri šādus
projektus attīsta, ļoti bieži vienlaikus
ir arī savu pakalpojumu galvenie izmantotāji. Piemēram, noliktavas, pret
kuru ķīlu mēs izsniedzam kredītu,
visbiežāk pieder lielajiem vairum
tirgotājiem, tāpēc, redzot, kā mainās
vispārējā ekonomiskā situācija, mēs
kopā ar klientu varam laikus reaģēt
uz šīm izmaiņām un, ja nepieciešams, ieviest korekcijas biznesa
plānā vai kredīta nosacījumos.
Kādi vēl virzieni tiek finansēti Krievijā?
Pērn mēs uzsākām jaunu programmu — finansējam jahtu būvniecību.
No ķīļa ielikšanas Lielbritānijas,
Nīderlandes vai Itālijas kuģu būvētavā
līdz nolaišanai ūdenī. Protams, tā nav
mūsu stratēģiskā specializācija, bet
daudziem mūsu ārvalstu klientiem šis
piedāvājums šķiet ļoti interesants.

jomām esam izvēlējušies to, kurā
bankai ir vislielākā pieredze un ekspertīze — kreditēšanu pret nekustamā
īpašuma ķīlu. Privātā dzīvojamā platība
Krievijā ārvalstu bankām ir pārlieku apgrūtinoša ķīla, turklāt klienta
defolta gadījumā tu vari saņemt šo
nekustamo īpašumu kopā ar visiem
iedzīvotājiem. Kvalitatīvs komerciālais
nekustamais īpašums ir pieprasīts
vienmēr, tāpēc par mūsu Krievijas
portfeli pat iespējamo ekonomisko
juku situācijā man ir mierīga sirds.

Jahtu kreditēšana — tas pakalpojumu
portfelī tomēr ir “ķirsītis uz tortes”.
Bet kādas kreditēšanas jomas vēl
bez komerciālā nekustamā īpašuma
kreditēšanas jums ir vispieprasītākās?
Ja runājam par kreditēšanu ārpus
Latvijas robežām, tajā banka īsteno
ļoti konservatīvu politiku. No visām

Kas attiecas uz Latvijas biznesa projektiem — šeit mūsu iespējas ir krietni
plašākas. Mēs varam finansēt pamatlīdzekļu iegādi, ražošanu, arī nekustamo
īpašumu izvēle ir daudzveidīgāka.
Vienīgā joma, ko mēs neizskatām, ir
dzīvojamā nekustamā īpašuma celtniecība. Bet komerciālu objektu celtniecība ir mūsu profils. Piemēram, pagājušā
gada nogalē Vecrīgā tika atvērta kārtējā viesnīca, ko uzbūvējis mūsu klients.

ABLV Bank finansētie
objekti: SIA BEINITS
biroju un noliktavu
telpu komplekss
un viesnīca Wellton
Centrum Hotel & Spa

Kādas priekšrocības bauda
ABLV Bank klienti no Krievijas,
kreditējoties Latvijā?
Pirmkārt un galvenokārt — konfidencialitāti. Situācija šai jautājumā Krievijā
pamazām uzlabojas, taču ne tik ātri,
lai tā drīzumā mainītos kardināli. Tur
joprojām pastāv gan reiderisms ar
īpašumu sagrābšanu no Krievijas
banku puses, gan informācijas par
klienta biznesu noplūdes gadījumi.
Bet sekas šādai informācijas noplūdei Krievijā var būt visai nopietnas.

Kāpēc tas ir svarīgi? Lai pareizi strukturētu Krievijas klienta finansēšanas
darījumu, bankai jāredz viss viņa
bizness. Turklāt mūsu kredītņēmējs
ļoti bieži nemaz nav Krievijas rezidents — Krievijā viņam ir tikai ķīlas,
bet kompānija, kas saņem kredītu, var
būt reģistrēta gan Kiprā, gan Latvijā.

niem eiro. Tirdzniecības finansēšanas
ietvaros mūsu klientiem šogad piedāvāsim kreditēt darījumus ar naftas
produktiem un metāliem. Mūs iepriecina fakts, ka saistībā ar pēdējos gados
izsniegtajiem kredītiem nav nācies
piedzīvot nevienu ārkārtas situāciju.
Visi uzņēmumi strādā sekmīgi.

Tipisks šāda klienta piemērs — kompānija, kas importē uz Krieviju. Tai ir
biznesa rezidentā daļa un nerezidentā daļa, caur kuru notiek iepirkumi
un kura tiek apkalpota pie mums.
Turklāt mēs novērtējam visu klienta
biznesu: tikai redzot visu holdinga
daļu finanšu rezultātus, mēs varam
izdarīt pareizos secinājumus. Bet
pats galvenais, ka klients zina: Latvijas baņķierus interesē vienīgi kredīta
maksājumi, nevis viņa bizness.
Redzot pilnu ainu, mēs varam piedāvāt daudz labākus nosacījumus.
Nemaz nerunājot par to, ka mūsu
procentu likmes joprojām ir izdevīgākas nekā kolēģiem Krievijā — vidēji
līdz pieciem procentpunktiem.

Tādēļ no sirds aicinu Latvijas un ārvalstu klientus novērtēt piedāvājumu
savu biznesu finansēt tieši ABLV Bank.
Iespējams, tā ir vislabākā izvēle.

Kāda ir vietējo un ārvalstu klientu
proporcija ABLV Bank kredītportfelī?
Un kādi ir plāni šim gadam?
Patlaban šī proporcija ir aptuveni divas
trešdaļas vietējo klientu un viena trešā
daļa — ārvalstu. Ja runājam par šo
klientu kreditēšanas plāniem šim gadam, proporcija ir apmēram 50 pret 50.
Summas pēc bankas mērauklas ir
nelielas — 2014. gadā plānots izsniegt
jaunus kredītus aptuveni par 200 miljo63
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“Fiduciāro pakalpojumu galvenā priekšrocība
ir konfidencialitāte: banka izvieto līdzekļus
pēc klienta rīkojuma, taču savā vārdā, un
noguldījuma īpašnieka personība nefigurē.”

Luksemburga:
fiduciārie pakalpojumi
Pirmā darbības
gada laikā
ABLV Bank
Luksemburgas
meitasbanka
ABLV Bank
Luxembourg,
S.A., ir papla
šinājusi savu pakalpojumu spektru
ar fiduciārajiem depozītiem un
kredītiem, kas tiek izvietoti pēc
klienta rīkojuma bankas vārdā.
Par fiduciāro pakalpojumu
priekšrocībām stāsta ABLV Bank
Luxembourg, S.A., izpilddirektora
vietnieks Aivars Rauska.

Sākām ar depozītiem
Mūsu meitasbanka Luksemburgā sāka
apkalpot klientus 2013. gada septembrī, un fiduciārie depozīti bija viens no
pirmajiem pakalpojumiem, ko sākām
piedāvāt sadarbībā ar trim visdrošākajām Luksemburgas bankām, kurām
ir augsts kredītspējas novērtējums.
Patlaban ABLV partneru sarakstā ir
jau 14 bankas no sešām valstīm, kuru
kontos klients ABLV vārdā var izvietot
fiduciāros depozītus. Šajā sarakstā
ietilpst arī Krievijas, Baltkrievijas,
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Azerbaidžānas kredītiestādes, un mēs
plānojam šo ABLV partnerbanku tīklu
vēl paplašināt. Turklāt mums ir skaidri
atlases kritēriji: aktīvu apjoms, kredītreitinga rādītājs vai katrā ziņā vieta savas
valsts banku pirmajā desmitniekā.

Valstis un ienesīgums
No klienta viedokļa fiduciārais depozīts
ir viens no alternatīviem variantiem
brīvo līdzekļu izvietošanai. Tas ir salīdzinoši īsa termiņa noguldījums — uz laiku
no trim līdz 12 mēnešiem. Fiduciāro
depozītu procentu likmes variējas
atkarībā no valsts, finanšu iestādes,
summas un depozīta termiņa. Piemēram, lielākajās Luksemburgas bankās
depozītu likmes patlaban ir zemākas
par vienu procentu, bet NVS valstu
kredītiestādes, kas ietilpst mūsu
partneru sarakstā, noguldījumiem līdz
12 mēnešiem piedāvā likmes 3–8%
gadā. Taču klientam jāpatur prātā, ka
arī riski NVS banku sektorā ir augstāki. Turklāt privātajiem noguldījumiem
Eiropā ir valsts garantiju fonds, bet uz
fiduciārajiem depozītiem tas neattiecas.
Lēmums par brīvo līdzekļu izvietošanu
fiduciārajos depozītos ir atkarīgs no
klienta riska profila — proti, klienta

gatavības uzņemties risku gaidāmā
ienesīguma labad. Viens klients, lai
diversificētu riskus un paaugstinātu
vidējo ienesīgumu, daļu savu līdzekļu
var noguldīt visdrošākajās Luksemburgas bankās, otru daļu — Azerbaidžānas un Krievijas kredītiestādēs.
Bet cits klients, kurš vairāk orientēts
uz risku minimizāciju, izvēlēsies 0,3%
gadā un tikai Luksemburgas bankās.
Turklāt klients var pats nosaukt banku,
kuras pagaidām nav mūsu partneru
sarakstā, bet kurā viņš ABLV vārdā
vēlētos izvietot fiduciāro depozītu.
Mūsu praksē ir bijuši arī tādi gadījumi. ABLV klientu vidū ir uzņēmēji no
NVS valstīm, kuru rīcībā ir informācija
gan par banku nozares situāciju kopumā, gan par vietējām kredītiestādēm.

Konfidencialitāte un komforts
Kāpēc klienti izvēlas fiduciāro depozītu? Kādam galvenā priekšrocība
ir konfidencialitāte: banka izvieto
līdzekļus pēc klienta rīkojuma, taču
savā vārdā, un noguldījuma īpašnieka
personība nefigurē. Tas ir arī komforta
jautājums. Piemēram, Azerbaidžānas
banka par depozītu uz 12 mēnešiem
piedāvā maksimālos 8% gadā. Taču

būsim reāli: reti kurš aizņemts cilvēks
izlems pirkt biļeti uz reisu Rīga–Baku
un lidot uz Azerbaidžānu. Bet, izmantojot Luksemburgas fiduciāro depozītu,
ir iespējams operatīvi izvietot brīvos
līdzekļus reizē vairākās dažādu valstu
bankās, izvēloties labākos piedāvājumus. Būtībā banka klientam kalpo kā
sava veida depozītu agregators. Cita
fiduciārā depozīta priekšrocība — tas
ļauj noguldīt līdzekļus dažādās valūtās (Šveices frankos, sterliņu mārciņās, eiro un dolāros) un, pateicoties
noguldījumu nelielajiem termiņiem,
operatīvi plānot savu naudas plūsmu.
Tālāk: ieguldījumu konsultatīvās
pārvaldības jomā kapitāla noguldījumu
mērķa līmenis ABLV Bank Luxembourg
sākas no 300 tūkstošiem eiro, bet latiņa
dalībai fiduciārajos depozītos ir krietni
zemāka — sākot no 35 tūkstošiem eiro.

Plašs segments
Fiduciārie darījumi ir plašs pakalpojumu segments, kurā ietilpst arī kredīti,
overnaiti un biznesa aktīvu pārvaldība. Ar fiduciārajiem darījumiem
ABLV Bank Rīgā nodarbojas jau gandrīz desmit gadu — no 2004. gada,
līdz ar to mums ir ievērojama piere-

dze. Šajā jomā mēs saskatām lielu
potenciālu, tāpēc nākotnē plānojam
plašāk attīstīt fiduciāros pakalpojumus arī Luksemburgā. Liela šīs
valsts priekšrocība ir tās īpaši attīstītā likumdošana, kas regulē visus
fiduciāros darījumus. No juridiskā
viedokļa klients Luksemburgā ir labi
aizsargāts, taču ekonomiskie riski
saglabājas vienmēr. Latvijā šādas
īpašas fiduciārās likumdošanas nav,
kaut bankas tādā ir ieinteresētas, jo
šādi pakalpojumi Rīgā tiek sniegti.

Riska apetīte
Kur pastāv lielāks pieprasījums pēc
fiduciārajiem pakalpojumiem —
Baltijas vai NVS klientu vidū? Domāju,
ka pareizāk būtu vērtēt klientus nevis
pēc reģioniem, bet gan pēc riska apetītes: kāds ir gatavs uz lielāku risku, lai
iegūtu 8% gadā, bet cits labāk izvēlas
drošos 0,3%, kas viņam ļauj mierīgi
gulēt naktīs. Tas ir tikai stereotips,
ka Latvija ir tāda ziemeļu valsts, kurā
dzīvo piesardzīgi ļaudis. Patiesībā tā
nav — te nepastāv nekādas ģeogrāfiskas gradācijas. Drīzāk varam runāt
par psiholoģisko aspektu: ja cilvēks
ir nopelnījis savu kapitālu salīdzinoši
ātri, viņš ir vairāk tendēts uz risku.
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Sargājot klientu
informāciju un naudu
Mūsu IT speciālisti ir vienisprātis, ka
informācijas aizsardzības sistēma
nekad nevar būt absolūta un tās
uzlabošanas process ir nebeidzams.
Tāpēc informācijas drošība un
drošības sistēmu attīstība ABLV
vienmēr bijusi un būs prioritārs
jautājums — par to ir pārliecināts
ABLV Bank informācijas tehnoloģiju
direktors, CIO, Rolands Citajevs.
Tas, kurš neskatās uz priekšu, attopas palicis citiem iepakaļ. ABLV ne
tikai izpilda regulatoru prasības klientu informācijas aizsardzības jomā,
bet nereti sev nosaka vēl striktākus
standartus. Piemēram, Eiropas Centrālās bankas rīkojums paredz, ka no
2015. gada visām bankām obligāti
jāievieš internetbankas risku vadības
sistēma, bet ABLV tā ir ieviesta un
efektīvi darbojas jau kopš 2013. gada.
Roland, mēdz sacīt, ka pretinieku
vajag “pazīt sejā”. Kādu bīstamību
patlaban sevī slēpj mūsu
draugs un palīgs — dators?
Pašlaik visā pasaulē un daudzās ekonomikas jomās vērojams kibernoziegumu
skaita pieaugums. Banku jomā vērts
izdalīt divus patlaban vispopulārākos
naudas kiberzagšanas veidus. Abi
saistīti ar krāpnieku iekļūšanu klienta
datorā, to elementāri inficējot ar vīrusu,
kas iekļūst caur elektronisko pastu vai
nepārbaudītu informācijas nesēju.
Pirmajā gadījumā hakerprogramma
pārlūkprogrammas līmenī reālā laika
režīmā kļūst par starpnieku starp klientu
un internetbanku. Klients ir pārliecināts,
ka strādā ar viņam pazīstamu internetbankas sistēmu tiešsaistē, bet patiesībā
uz viņa internetbankas ekrāna ir uzlikta
hakerprogrammas “caurspīdīga filma”.
Maksājuma rekvizītu nomaiņa notiek
to apstiprināšanas un nosūtīšanas
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mirklī, un nauda faktiski nonāk pie cita
saņēmēja. Bankai tie ir maksājumi,
kurus apstiprinājis pats klients. Un viņš
tos patiesi ir apstiprinājis. Kaut klients
pat nenojauš, ka viņa maksājuma
uzdevuma dati nemanot ir mainīti.
Bet kā banka var palīdzēt klientam
izvairīties no šādas situācijas?
Ir vairākas metodes: mēs pastāvīgi
informējam klientus, kā samazināt
zādzības iespējamību līdz minimumam,
kā arī ieviešam nelielus elementus, kas
sarežģī ļaunprāšu nodomu īstenošanu.
Piemēram, nesens jaunievedums ir
gijoša režģis. Klasiskajā izpratnē tas
ir atkārtojošos smalku, viļņotu līniju
kopums, kuras veido unikālu, grūti atdarināmu rakstu. To lieto arhitektūrā, juvelierizstrādājumu dekorēšanā, arī kā aizsargelementu pret viltošanu banknotēs
un vērtspapīros. Arī mūsu gijoša režģa
uzdevums ir pastiprināt aizsardzību, bet
tikai internetbankā. Tādējādi maksājuma uzdevumu apstiprināšana notiek
uz atsevišķa ekrāna, kurā informācija
klientam tiek attēlota nevis kā teksts,
bet gan kā attēls ar gijoša režģi fonā.
Rezultātā mēs ļaundariem sarežģījam
automātisko analīzi un maksājuma
parametru nomaiņu reālā laika režīmā.
Izklausās ļoti pārliecinoši.
Šķiet, ka šis būtībā vienkāršais
algoritms pasargā no zādzībām!
Tā gluži nav. Atkārtošu — mēs ļaundariem viņu nodomu īstenošanu padarām
sarežģītāku. Un viņi bieži vien nepūlas
pārvarēt pat mazākās grūtības, met pie
malas mēģinājumus nozagt kaut ko šai
vietā un meklē pieejamāku objektu.
Labi, bet kā ar otra veida zādzībām?
Šajā gadījumā hakerprogramma neizvirza sev mērķi nomainīt maksājumu;
tā vienkārši vāc un analizē noderīgu
klienta informāciju — viņa elektronisko
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pastu, operācijas internetbankā — un
nodod to krāpniekam. Tas savukārt
vēro, kurp visbiežāk tiek pārskaitīta
nauda, cik regulāri, cik lielas summas,
ar kādiem maksājumu mērķiem utt. Kādudien cilvēks savā elektroniskā pasta
kontā saņem kārtējo rēķinu no partnera,
kurā, no pirmā skata, nav nekā savāda:
nosūtītājs, vēstules noformējums, uzruna, rēķina saturs, summa — viss šķiet
kā parasti. Izņemot vienīgi saņēmēja
bankas rekvizītus. Un klients pats, neko
ļaunu nenojaušot, ievada un apstiprina
viltota rēķina samaksu internetbankā.
Izklausās pēc bezizejas! Pat gijoša
režģis nepalīdz... Ko darīt?
Mēs izmantojam internetbankas
risku vadības sistēmu. Pēc noteiktiem parametriem izdalām anomālās
transakcijas vai lietotāja darbības. Šīs
anomālijas tiek analizētas, un gadījumā,
ja rodas šaubas, mēs bloķējam potenciāli bīstamo transakciju vai lietotāju,
sazināmies ar klientu, lai pārliecinātos,
ka viss kārtībā. Apturam paaugstināta
riska maksājumus, piemēram, lielas
summas pārskaitījumu jaunam saņēmējam, un izpildām to tikai tad, kad
no klienta esam saņēmuši papildu
apstiprinājumu citā saziņas kanālā.
Ļoti svarīgi, lai klients nopietni uztvertu mūsu prasību un pārbaudītu sava
partnera informāciju, jo tikai tā var
apturēt krāpniekus un glābt naudu.
Mēs arī veidojam visu to rekvizītu
“melno sarakstu”, uz kuriem ļaundari
jebkad mēģinājuši nelikumīgi pārskaitīt naudu. Tā kā mūsdienu pasaulē
atvērt jaunu kontu bankā nemaz
nav tik viegla procedūra, šī metode papildus citām ir ļoti efektīva.
Klientiem acīmredzot vajadzētu būt
ļoti apmierinātiem, pat pateicīgiem...
Tie, kuriem mēs esam palīdzējuši
apturēt zādzības mēģinājumu, protams,
ir mums ļoti pateicīgi. Kopumā mūsu
klienti ļoti pozitīvi uztver šos drošības pasākumus, tostarp arī zvanus ar
lūgumu, lai viņi personiski apstiprina
maksājumu. Viņi saprot, ka tas tiek
darīts viņu labā un ir bankas nozīmīgi
centieni aizsargāt viņu līdzekļus.
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Turklāt privātbaņķiera un klienta
tuvāka komunikācija — arī tas ir sava
veida drošības sistēmas elements.
Jo labāk privātbaņķieris pazīst klientu, jo mazāka iespēja, ka tiks veikts
krāpniecisks, klientam acīm redzami
netipisks maksājums. Mēs vienmēr
esam veltījuši īpašu uzmanību uz
klientu orientētai pieejai, paceļot to
bankas filozofijas līmenī, bet pērn esam
pabeiguši ieviest kompleksu sistēmu
attiecību ar klientu pārvaldībai (CRM).

“Klientu datu centralizētā
uzglabāšana un apstrāde ļauj
nodrošināt bezprecedenta
pasākumus to aizsardzībai — no
datubāzes šifrēšanas līdz striktai
pieejas tiesību sadales sistēmai.”

Un tomēr drošība nav galvenais
CRM ieviešanas mērķis?
Bez šaubām, galvenais mērķis ir uzlabot
klientu apkalpošanas kvalitāti. CRM
ļauj skaidri strukturēt informāciju, vākt
un grupēt to klienta līmenī. Tas ļauj
ātrāk atrast to informāciju, kas klientu
interesē visvairāk. Klientam ir iemesls
būt apmierinātam, jo, vēršoties bankā,
viņš saņem nepieciešamo informāciju un palīdzību visīsākajā laikā.
Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst arī
drošības aspektu. Klientu datu centralizētā uzglabāšana un apstrāde ļauj
nodrošināt bezprecedenta pasākumus
to aizsardzībai — no datubāzes šifrēšanas līdz striktai pieejas tiesību sadales
sistēmai. Plus kvalitāte un informācijas pilnīgums. Tas viss kopā ļauj labi
apkalpot klientu un viest uzticēšanās
atmosfēru, kurā ir skaidrs, ka mēs par
klientu domājam, zinām viņa vajadzības un sargājam viņa informāciju.
Banka ir konservatīva organizācija.
Tomēr klienti mīl visu jauno
un augstu vērtē tehnoloģiskas
inovācijas. Ko ABLV var piedāvāt
saviem klientiem šajā jomā?
Mēs vieni no pirmajiem izstrādājām
internetbankas aplikāciju iPad planšetdatoram. Tā ir patiesi ērta, un
mēs uzskatām, ka mobilo platformu
programmas būtiski paaugstina arī
drošību. Pirmkārt, jūtami samazinās inficēšanās risks — ja arī vīrusi
Apple mobilajām ierīcēm eksistē, tad
pavisam noteikti ne tādā sortimentā
un daudzumā kā citām platformām.
Otrkārt, tajās līdz minimumam ir samazināts hakerprogrammu izmantojums,

par kurām runājām iepriekš. Treškārt, parādās iespēja pašu ierīci
izmantot kā vienu no internetbankas
lietotāja autentifikācijas (atpazīšanas)
unikālajiem faktoriem — kas līdz ar
aizsardzības standarta metodēm
paceļ drošību vēl augstākā līmenī.
Mūsu klienti dzīvo neprātīgā ritmā, un
viņu prasības pēc mobilitātes aizvien
pieaug. Cenšoties tās apmierināt, mēs
2013. gadā piedāvājām jaunu pakalpojumu — privātbaņķieris sagatavo
maksājumus un iesniegumus klienta
vietā. Klients var vienkārši piezvanīt
uz banku un palūgt sagatavot vienu
vai vairākus maksājumus, piemēram,
dublējot kādu agrāk veiktu maksājumu vai pārsūtot rēķinus apmaksai pa
elektronisko pastu. Kad tas ir izdarīts,
privātbaņķieris piezvana klientam, un
viņam atliek tikai ieiet internetbankā un
apstiprināt nosūtīšanai gatavos maksājumus. Ja jūs 90% sava laika pavadāt
pie datora, varat pilnībā nenovērtēt šī
pakalpojuma lieliskumu. Taču, ja jūs
esat ceļā vai atpūšaties pie baseina,
tad jums būs daudz ērtāk un ātrāk
šo pedantisko darbu uzticēt savam
privātbaņķierim, bet pašam pēc tam
tikai pārbaudīt un apstiprināt rezultātu.

Tiek uzskatīts, ka 70% visu draudu
informācijas drošībai rodas
organizācijas iekšienē. Klientu
dati nereti var būt visai kārdinoši.
Kā pretoties šādiem riskiem?
Pats galvenais — minimālu privilēģiju
princips, pēc kura katram darbiniekam
tiek dota pieeja vienīgi tai informācijai,
kas viņam nepieciešama, lai veiktu savus tiešos pienākumus. Ja tu
apkalpo nelielu klientu grupu, pieejai
citu klientu datiem tev jābūt slēgtai.
Tāpat mums ir ieviesta un attīstās
sistēma informācijas noplūdes novēršanai, kas ļauj ne vien kontrolēt
informācijas plūsmas, bet arī formulēt striktus nosacījumus, kurš kādu
informāciju drīkst tiražēt, drukāt,
nosūtīt pa elektronisko pastu utt.
Informācijas noplūde var notikt ne
tikai ļaunprātības, bet arī neuzmanības
dēļ. Lūk, izdrukāja darbinieks kādu
informāciju un aizmirsa to pārrunu
telpā. Pie mums pastāv ļoti stingra
“tīra galda politika”, tomēr jārēķinās ar
to, ka bankā strādā dzīvi cilvēki un tie
var kļūdīties. Laikus tikt skaidrībā ar
šādām situācijām un veikt vajadzīgās
darbības mums palīdz drukas kontroles
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un drukāto kopiju īpašas marķēšanas
sistēma — kurš izdrukājis, kad utt.
Pērn veicām vēl vienu nozīmīgu
ieguldījumu drošībā: banka pilnībā
pārgāja uz virtuālajām darba stacijām.
Darbinieks tāpat kā iepriekš strādā
Windows vidē, viņam ir pieejamas
visas standarta biroja programmas
un aplikācijas — kā Word, Excel,
elektroniskais pasts, banku pro
gramma, CRM utt. Bet skaitļojumi,
aprēķini, informācijas glabāšana tiek
īstenota centrālajā serverī. Te uzreiz
parādās tik daudz pozitīvu efektu,
ka pat grūti visus uzskaitīt. Sākot
no elektroenerģijas ekonomijas un
estētikas (tagad darba vietā ierastā
Tower PC vietā atrodas tikai maza
kastīte), beidzot ar administrēšanas ērtībām un lielāku drošību.
Informācijas aizsargātību un tās
glabāšanas drošību es uzskatu par šīs
modernizācijas vissvarīgāko pozitīvo
rezultātu. Tagad ir daudz vienkāršāk
kontrolēt, kas glabājas darba stacijās,
nodrošināt rezerves kopēšanu, formulēt un kontrolēt drošības noteikumus.
Pārvaldība un administrēšana kļuvusi
krietni vieglāka. Programmu nodrošinājuma instalēšana un atjaunošana,
staciju nomaiņa, to jaudas un citu
parametru maiņa — tas viss paveicams
attālināti, burtiski ar vienu peles klikšķi.
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Darbinieks var pieslēgties savai darba
stacijai no jebkuras vietas ABLV telpās — no pārrunu telpas, cita kabineta,
pat no ārvalstu pārstāvniecības, turklāt
visa informācija viņam atvērsies tieši
tādā veidā, kā viņš to būs atstājis,
ieskaitot nesaglabātos dokumentus
MS Word. Ja ABLV darbinieks iegūst
operatīvo pieeju savai informācijai,
tātad arī klientu viņš spēs apkalpot
operatīvi un maksimāli kvalitatīvi.
Mēs sarunā skārām visdažādākās
tēmas, tomēr pat virtualizācijas
vai mobilās aplikācijas
kontekstā aizvien aktualizējās
drošības jautājums. Kāpēc?
Kā jau teicu sarunas sākumā, informācijas drošība un uzticamība ir mūsu darba
vissvarīgākie aspekti. Mēs nevaram
atslābt un paziņot, ka esam radījuši
absolūti drošu sistēmu. Tā nemēdz
būt. Mēs aizvien esam kustībā, jaunu
risinājumu meklējumos. Jo arī krāpnieku mēģinājumi iedzīvoties uz svešas
naudas rēķina netiek pārtraukti ne
mirkli. Mēs zinām, ka kibernoziegumus
nebūt neveic studenti-iesācēji, bet,
lai stātos pretī nopietnam pretiniekam
un allaž mainīgiem draudiem, mums
pašiem nemitīgi jāmācās un jāpilnveido
savas zināšanas. Mums ir ļoti svarīga
mūsu bankas kā droša partnera reputācija, un mēs darām visu iespējamo,
lai attaisnotu mūsu klientu uzticību.

Savu laiku godam nokalpojušie
datori un monitori pēc
bankas pārejas uz virtuālajām
darba stacijām
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“Mēs neredzam nepieciešamību klientiem
piedāvāt riskantākus instrumentus. Risku
viņiem pietiek arī biznesā, bet mūsu mērķis ir —
vispirms saglabāt un tikai pēc tam pavairot.”

Droša osta vai sērfings?
Patlaban klienti
ļoti piesardzīgi
izturas pret
uzkrājumiem —
cenšas turēt
naudu ļoti
likvīdos
aktīvos, taču tie diemžēl nenes
gandrīz nekādu peļņu. Par to,
kur finanšu tirgos gaidāma
augšupeja un kā var nopelnīt,
stāsta ABLV Asset Management
un ABLV Capital Markets valdes
priekšsēdētājs Leonīds Kiļs.

Investori ir piesardzīgi
Pēdējā laikā vērojamo klientu
pieeju investēšanai var raksturot ar
vārdiem “nolikt tuvāk, lai jebkurā
brīdī varētu paņemt”. Protams,
visiem vēl svaigā atmiņā 2008. gads,
kad viss, kas bija kvalitatīvs un
drošs, piepeši pārstāja tāds būt.
Nav nekāds jaunums patiesība, ka
investorā allaž cīnās alkatība un bailes.
Ja tiek piedāvāts depozīts ar peļņu, kas
pārsniedz 5% gadā, alkatība parasti
gūst virsroku. Bet pašlaik procentu
likmes ir tuvas nullei, un uzvar bailes.
Varam prognozēt, ka 2014. gads būs
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periods, kurā klienti ļoti piesardzīgi
izturēsies pret investēšanu.
Tiem, kuri tomēr ir gatavi ieguldīt
akcijās, vispievilcīgākais joprojām
paliek ASV tirgus. 10% pieaugumu
tajā mēs droši vien varēsim vērot arī
šogad. Tiesa, tie, kuri lūkojas akciju
virzienā, droši vien cer uz lielāku
peļņu. Bet tas prasa fokusēšanos
uz prioritārām nozarēm.

Akcijas: kā apseglot vilni
Pastāv teorija, ka dažādās ekonomikas
cikla fāzēs labākos rezultātus uzrāda
dažādas nozares. Krīžu laikā par
investīciju drošu patvērumu kļūst
farmācijas industrija un pārtikas
produktu ražošana. Bet, kolīdz atsākas
izaugsme, visi skrien uz interneta
kompānijām, startup uzņēmumiem
un citiem modīgiem virzieniem.
Pašlaik pasaulē iestājies ekonomikas
atjaunotnes periods, aktīvi attīstīsies
nopietnu inovācijas tehnoloģiju
jomas — pārstrādes rūpniecība,
interneta vide, komunikācijas.
Domāju, ka peļņas mērķpotenciāls,
par kādu varam runāt, ir 12–15%
gadā. Mums jāanalizē, kādas jomas

kļūst populāras, un jātrāpa uz šī viļņa.
Tāpēc, apmierinot klientu prasības,
mēs nolēmām nodibināt divus jaunus
akciju fondus, kuru līdzekļi tiek ieguldīti
dažādos tautsaimniecības sektoros.
Krievijas akcijas? Es šo tirgu
2014. gadā nevērtētu kā pievilcīgu.
Pirmkārt, tajā notiek aktīva rubļa
devalvācija un lielas ārvalstu
investoru daļas aizplūšana. Otrkārt,
pasliktinās ekonomiskā situācija.

Obligācijas: mazāk riska
Vēl divi jauni ABLV fondi — tās ir
investīcijas obligācijās, mūsu tradicionālais virziens. Mēs esam paplašinājuši
fondu līniju ar globālā tirgus, galvenokārt ASV, korporatīvajām obligācijām.
ASV tirgus ir atjaunojies, kompānijas
atguvušas iepriekš zaudēto uzticību, bankas ir naudas pārplūdinātas.
Pēc riska un peļņas tas ir segments,
kas atrodas starp mūsu jau esošajām programmām: drošo, bet zemu
peļņu nesošo valsts obligāciju fondu
un riskantāko NVS valstu korporatīvo
obligāciju fondu. Mūsu peļņas latiņa ir
ap 5% gadā. Tikmēr valsts obligācijas
ir orientētas uz 4%, bet NVS valstu
kompāniju obligācijas — uz 6–7% gadā.

Visas mūsu investīciju programmas
ir gana konservatīvas. Piemēram,
obligāciju fondi pērn nodrošināja līdz
3%, bet akciju fondi — līdz 8% lielu
peļņu. Mēs neredzam nepieciešamību
klientiem piedāvāt riskantākus
instrumentus. Risku viņiem pietiek arī
biznesā, bet mūsu mērķis ir vispirms
saglabāt un tikai pēc tam pavairot.

Zelta vilkme
Visi parasti taujā par zeltu: kādas
būs tā cenas? Mēs redzam, ka
pieprasījums pēc šī metāla ir saistīts
ar cenu izmaiņām. Kamēr zelta cena
auga, visi uzskatīja, ka tā ir “droša
osta” un vajag pirkt. Kolīdz cena sāka
kristies un prakse vairs neapliecināja
“drošās ostas” teoriju, kritās arī
pieprasījums. Pašlaik zelta izaugsmes
potenciāls ir augstāks nekā lejupslīdes
potenciāls. Un ir sajūta, ka 2014. gadā
pieprasījums pēc tā atkal pieaugs.
Vēl salīdzinoši nesen zelts tika uzskatīts
par galveno uzkrāšanas instrumentu,
un pēdējo 40 gadu laikā tas aizvien nav
zaudējis savu auru — īpaši pēc visiem
nesenās krīzes notikumiem. Daudzi
uzskata, ka labi uzkrājumi — tie ir
taustāmi uzkrājumi. Tādēļ, starp citu, par

nesliktu līdzekļu uzglabāšanas variantu
nereti tiek uzskatīta nekustamo īpašumu
iegāde. Tie, kā daudzi domā, nekur
nepazudīs, un tos neviens neatņems.
Bet tas, protams, ir subjektīvi. Jo nav
neviena instrumenta, par kuru tu vari
būt pārliecināts simtprocentīgi. Kas būs
pēc desmit gadiem ar dolāriem vai eiro,
ar nekustamo īpašumu, kas, piemēram,
pašlaik Londonā cieš no plūdiem, vai
ar zeltu — to neviens droši nezina.

Laiks kā sabiedrotais
Sen zināma patiesība, ka laiks ir
investora galvenais sabiedrotais. Tas,
kurš var atļauties nogaidīt, gandrīz
vienmēr agri vai vēlu nopelna, bet
īstermiņa svārstības tirgos allaž ir
bijušas un būs. Tāpēc ir svarīgi saprātīgi
pārvaldīt savus uzkrājumus. Un mēs
attīstām šo klasiskā Private Banking
daļu. Tāpat kā katram klientam ir savs
ģimenes ārsts, tā viņam ir arī savs
ģimenes baņķieris, pie kura viņš var
atnākt, lai pārrunātu, kas notiek tirgos,
un pārdomātu, kā labāk rīkoties.
Visbiežāk klients vienkārši vēlas nopelnīt
vairāk, nekā turot naudu depozītā. Ar kādu
instrumentu palīdzību? Lūk, tas jau ir mūsu
uzdevums — piedāvāt vislabākos variantus.
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Pārvaldīt
tūkstošiem
Latvijas
kompāniju
Latvija, kas kopš pagājušā gada
attīsta holdinga režīmu, diezin vai
kļūs par Nīderlandes konkurenti
pasaules biznesa gigantu piesaistī
šanā. Mūsu niša — apkalpot kom
pānijas ar desmit un vairāk miljonu
eiro lielu apgrozījumu. Par īpatnī
bām, kādas piemīt biznesa vadībai
ar Latvijas jurisdikcijas starpniecī
bu, stāsta ABLV Corporate Servi
ces Aktīvu strukturēšanas nodaļas
vadītājs Vladislavs Hveckovičs.

Desmitiem kompāniju
izvēlējušās Latviju
Holdinga režīms Latvijā darbojas vairāk nekā gadu, un ABLV Bank klientu
vidū tas izrādījies visnotaļ pieprasīts.
Latvijas kompānijas tiek dibinātas, lai
ar to starpniecību pārvaldītu biznesu,
kas darbojas gandrīz visās NVS valstīs. Tās bieži tiek izmantotas arī,
lai finansētu darbības ārvalstīs.
Cik holdingu mums parādījies gada
laikā? Ja runājam par bankas klientiem, tad desmitiem kompāniju.
Jā, pagaidām tas nav nekāds lielais
skaits, nav simti un tūkstoši. Bet
interese ir, un to izrāda gana daudzi.
ABLV Corporate Services vienmēr
pamatīgi izskata klienta izvirzīto uzdevumu; ja Latvijas kompānijas vietā
viņam labāk izmantot citu jurisdikciju, mēs iesakām vispiemērotāko.

Kipra: grūti atrast alternatīvu
Vai mainījies pieprasījums pēc Kipras
jurisdikcijas? Jāteic, ka, dzirdot vārdu
74

Vladislavs Hveckovičs
(vidū) ar kolēģiem
no ABLV Corporate
Services
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“Kipra”, mūsu klientu sejās nereti
uzreiz pavīd negatīvas emocijas. Pat
tie klienti, kuri tikai izmantojuši Kipras
kompānijas, neatverot kontus šīs
valsts bankās, un daļējās noguldījumu
nacionalizācijas rezultātā nav piedzīvojuši nekādus zaudējumus, — arī viņi
uz šo laukumu raugās ar lielu piesardzību. Daudzi varbūt vairs pat neatceras, kāda tieši tur bijusi problēma —
taču atceras, ka problēma ir bijusi.
Jā, Kipras banku sistēma patiesi ir nopietni cietusi. Bet, runājot par Kipras
kompānijām, jāatzīst, ka šis holdinga
režīms, samērojot tā cenas un kvalitāti, joprojām paliek viens no labākajiem Eiropas Savienībā. Tur pastāv
gana liberāla likumdošana, kas vērsta
tieši uz nerezidentu apkalpošanu.
Mēdz būt arī tā: sākumā klients
paziņo, ka vēlas iegūt informāciju
par visām jurisdikcijām, izņemot
Kipras. Bet, detalizēti izpētot visas
alternatīvas, mēs beigu beigās tomēr
atgriežamies pie Kipras. Protams,
ja klients ir spēcīgi apdedzinājies
turienes bankās, viņš, visticamāk,
negribēs tur strādāt. Taču tas, kurš
nav cietis, iespējams, paliks Kiprā.
Mūsu klientiem strādāt ar Kipru ir
ērti arī tāpēc, ka tur atrodas divas
ABLV grupas meitaskompānijas.

Ņemt piemēru no Nīderlandes
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valstīs ir pārdomāta likumdošana,
kas vērsta uz starptautiskā biznesa apkalpošanu. Un tās nebaidās
piesaistīt transnacionālās kompānijas. Tamdēļ aptuveni 80% pasaules
lielāko spēlētāju — kā Exxon, Google
un Facebook — ir savas holdinga
apakšnodaļas Nīderlandē. Arī Krievijas
koncernam Lukoil šajā valstī ir vairāk
nekā desmit meitaskompāniju.
Protams, par tādiem gigantiem kā
Exxon un Google Latvija nevar cīnīties
ar valstīm, kuras šai jomā profesionāli un ar pilnīgu valsts atbalstu
darbojas jau 20–30 gadus. Mūsu
niša ir kompānijas ar apgrozījumu
10–50 miljoni eiro. Un Latvijas galvenā
priekšrocība, lai cik triviāli skanētu, ir
zemās izmaksas: Latvijā grāmatveži
un administratori saņem mazāk nekā
Nīderlandē, bet strādā nebūt ne sliktāk.

Stabili spēles noteikumi
Investoriem ir svarīga stabilitātes sajūta. Lai nebūtu situāciju, kad dažus gadus darbojas holdinga režīms, bet tad
noteikumi piepeši mainās. Ja valsts
skaidri pasaka: “Jā, mēs vēlamies,
lai te būtu holdinga kompānijas!”,
Latvijā dažu gadu laikā ir reāli piesaistīt 1000 holdingu. Mēs redzam, ka interese ir. Arī tie bankas klienti, kuri agrāk pat nepieļāva, ka varētu strukturēt
savu biznesu starptautiskā līmenī, tagad aizvien biežāk vēlas to darīt, jo situācija viņu reģionā kļuvusi nestabila.

Neraugoties uz Kipras popularitāti,
nedomāju, ka regulēšanas aspektā šī
jurisdikcija būtu tas, uz ko vajadzētu
tiekties Latvijai. Vēl pirms desmit
gadiem tur bija ofšora zona, un šī
pagātne kipriešiem velkas nopakaļ
vēl šodien. Piemēram, paši Kipras
auditori apliecina, ka viņu valstī ir
nereāli sagatavot gada pārskatu
pusgada laikā, kā tas pieņemts
pie mums, — tur pārskatu gatavo
18 mēnešus. Pie mums lietvedības
jautājumos un pieejā dokumentiem
pastāv acīm redzamas priekšrocības.

Latvijas likumdošana daudzējādā ziņā
ir pat labāka nekā tipiskās holdinga
jurisdikcijās. Piemēram, attīstītajā
Nīderlandē holdinga režīmā ir daudz
sarežģītu tiesību normu, kas rūpīgi
jāizvērtē kopā ar juristiem. Turpretim mums pagaidām regulēšana ir
vienkāršāka un nav tik daudz “riska
zonu”. Praksē tas nozīmē, ka tēriņi
kompānijas uzturēšanai ir krietni
zemāki, jo netiek prasīta juridisko
slēdzienu izstrāde katrā jautājumā.

Es drīzāk salīdzinātu Latviju ar tādām
prestižām jurisdikcijām kā Nīderlandes un Luksemburgas. Šajās

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu
paketi. Atbraucot uz banku, klients
var neko nezināt nedz par Latvijas
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Apkalpošana “līdz atslēgai”

“Arī tie bankas klienti, kuri agrāk pat nepieļāva,
ka varētu strukturēt savu biznesu starptautiskā
līmenī, tagad aizvien biežāk vēlas to darīt, jo
situācija viņu reģionā kļuvusi nestabila.”

kompānijām un mūsu likumdošanu, nedz arī par to, kā šeit reģistrēt
biznesu, — un saņem no mums pilnu
pakalpojumu komplektu. No kompānijas reģistrācijas līdz statūtu grozījumiem, grāmatvedības uzskaitei un
nodokļu konsultācijām. Tas ir “viena
lodziņa” serviss — mēs uz visiem jautājumiem atbildēsim un visas klienta
problēmas atrisināsim patstāvīgi.
Patlaban ABLV Corporate Services
štatā strādā vairāk nekā desmit grāmatvežu, kuri ārpakalpojumu ietvaros
nodrošina šādām kompānijām grāmatvedības uzskaiti. Visi grāmatveži
runā krievu valodā un labi orientējas
nodokļu tiesību normās. Mēs arī
sniedzam profesionālu direktoru pakalpojumus: palīdzam klientam atrast
vietējo vadītāju, kurš kā valdes loceklis
vadīs lietas viņa Latvijas kompānijā.

Populāras ir tirdzniecības
kompānijas
Mūsu klients lielākoties ir uzņēmējs
no NVS valstīm, visbiežāk no tirdzniecības jomas. Un tieši darbā ar
šīs nozares pārstāvjiem ABLV grupa
ir uzkrājusi iespaidīgu pieredzi.
Šādas kompānijas reģistrācija Latvijā
ir gana vienkāršs uzdevums. Mūsu
valstī pievienotās vērtības nodoklis
tiek piemērots saskaņā ar ES direktīvu: Latvijas kompānijas viegli iegūst
PVN maksātāja numuru un pieeju
Eiropas tirgum. Ja Latvijas kompānija

eksportē, piemēram, uz Krieviju, tā var
tieši iepirkt preces bez PVN no visām
ES valstīm, izmantojot tā dēvēto reverso mehānismu. Vairs nevajag meklēt
speciālus tirdzniecības partnerus vai
pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta PVN atmaksu; mūsdienu starptautiskajā tirdzniecībā, pareizi noformējot
dokumentus, PVN neparādās.
Ja klients vienlaikus strādā ar Krieviju,
Ukrainu, Baltkrieviju un Kazahstānu,
viņam birokrātijas un valūtas kursa regulēšanas dēļ ir daudz sarežģītāk vadīt
lietas no savas valsts. Radīt tirdzniecības kompāniju Latvijā — tas ir gan
vienkāršāk darbam, gan arī perspektīvāk, domājot par izeju lētas finansēšanas tirgū. Tādējādi mēs būtībā
atkārtojam jau pieminētās Nīderlandes
veiksmīgo pieredzi. Kā zināms, šīs
valsts iedzīvotāji vēsturiski ir balstījuši
savu ekonomiku uz tirdzniecību — un
tieši tāds pats stāsts ir arī Rīgai, kas
savulaik bija viens no svarīgākajiem
starptautiskās tirdzniecības centriem.

ir apmierināti ar piedāvātā servisa kvalitāti, cenu un to, ka viņiem nenākas
piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus.
Mums ir patīkami, ka parādās arī
klienti, kuri savu klātbūtni Latvijā
nostiprina vēl vairāk — atverot pie
mums atbalsta nodaļas, kas pilda
noteiktas funkcijas viņu biznesa
uzturēšanā. Iemesls labi saprotams:
Maskavā, Pēterburgā vai Kijevā algas
ir stipri pieaugušas, biroju īre ir ļoti
dārga, un neliels back office Latvijā
izmaksā krietni lētāk. Ja ir runa tikai
par 5–10 darbiniekiem, atrast personālu nav problēma. Darba disciplīna
Latvijā tradicionāli ir augstā līmenī,
bet algas ir zemākas nekā Maskavā.
Un visi lieliski pārvalda krievu valodu.

Mēs uzskatām, ka Latvijā drīzumā
strādās jau vairāki tūkstoši mūsu klientu radītu tirdzniecības kompāniju. Visa
infrastruktūra — bankas, loģistika,
likumdošana — tam jau ir, un tirdzniecības kompāniju fiziskā klātbūtne ir
pēdējais elements kopējā ainā. Pieprasījums pēc tirdzniecības kompānijām
jūtami palielinās jau tagad, un mūsu
biznesa izaugsmes galvenais faktors ir
esošo klientu rekomendācijas. Klienti
77
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Pillar: Darba pietiks
vēl gadiem trīsdesmit
2013. gadā kompānija Pillar, kas
ietilpst ABLV grupā, realizējusi
613 nekustamā īpašuma objektus.
Turklāt 70% to, kuri iegādājas
dzīvokļus tikai jaunajos projektos,
ir nerezidenti, kuri lielākoties
iegūst termiņuzturēšanās atļaujas
(TUA) Latvijā. Par to, kā izmaiņas
TUA programmā var ietekmēt
tirgus turpmāko attīstību, stāsta
Pillar izpilddirektore Ieva Valtere.

Aktīvas pārdošanas gads
Kāds bija pagājušais gads? Veiksmīgs
un ļoti aktīvs pārdošanas ziņā. Cenu
stabils pieaugums vērojams gandrīz
visos segmentos — gan sērijveida
dzīvokļu, gan jaunajos projektos.
Savukārt Pillar ir bijis skaidrs mērķis,
kurp virzīties. Gada laikā mēs esam
realizējuši 613 nekustamā īpašuma
objektus — divarpus reižu vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Naudas izteiksmē
tas nozīmē 38,6 miljonu eiro lielu
ieguvumu. Tostarp esam pārdevuši
134 dzīvokļus jaunajos projektos.
Ja runājam tieši par mūsu jaunajiem
projektiem, ap 70% to pircēju ir
ārvalstnieki, kuri lielākoties pretendē uz TUA. Visbiežāk mūsu pircējs
ir ABLV Bank klients, kurš izmanto
visu bankas pakalpojumu spektru.
Mēs viņam piemeklējam variantus
ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Daudzi iegādājas dzīvokļus
jaunajos projektos kā investīcijas,
lai pēc tam tos izīrētu; šādu gadījumu ir ap divām trešdaļām.
Mēs nokārtojam ar dzīvokļa iegādi
saistītās formalitātes, ja vajadzīgs —
atrodam arī īrniekus. Uzņemamies visu
rutīnu. Būtībā klientam atliek vienīgi
saņemt īres maksu savā bankas kontā.
Taču nereti gadās arī tā — klients
sākumā domā, ka iegādāsies dzīvok78

li investīcijām, bet pēc tam dažas
reizes atbrauc uz Rīgu, Jūrmalu,
viņam te iepatīkas, un galu galā viņš
izlemj savā mājoklī dzīvot pats.

Par uzturēšanās atļaujām
Pozitīvi, ka tie, kuri pretendē uz TUA,
līdz šim varējuši iegādāties vairākus
dzīvokļus par kopējo summu 150 tūkstoši eiro. Praksē tas visbiežāk izskatās
tā: klients nopērk divus dzīvokļus,
lielāku un mazāku; vienu viņš izīrē, otrā dzīvo pats. Tomēr pavisam
nesen pieņemti grozījumi Imigrācijas
likumā, kas paredz, ka šāda situācija
turpināsies tikai līdz šī gada 1. septembrim. Pēc tam investīciju slieksnis
tiks paaugstināts līdz 250 tūkstošiem
eiro. Bet vēl sliktāk ir tas, ka par šo
summu vairs nedrīkstēs iegādāties
vairākus dzīvokļus. Mēs uzskatām,
ka tās ir ļoti negatīvas izmaiņas, kas
var ietekmēt jauno mājokļu tirgu.
Tas ietekmēs arī būvētājus. Nav
noslēpums, ka tie galvenokārt orientējas uz pircējiem no Krievijas un
NVS valstīm. Tāpēc dzīvokļi pēc
platības un plānojuma Rīgā tiek
projektēti tā, lai maksātu ap 150 tūkstošiem eiro. Vai arī — lai klients
varētu vienā mājā iegādāties divus
dzīvokļus, kuri kopā maksā 150 tūkstošus, un par šo investīciju saņemtu
termiņuzturēšanās atļauju Latvijā.
Investīciju summas paaugstināšana
līdz 250 tūkstošiem eiro visnopietnāk
ietekmēs projektus, kas tiek īstenoti
Rīgas centra perifērijā. Pašlaik tiek
runāts, ka nerezidentu pieprasījums
ir veicinājis nekustamā īpašuma cenu
kāpumu vidējās cenu kategorijas segmentā, tādēļ, līdz ar izmaiņām likumā,
tas kļūst aktuāli daudz dārgākiem
objektiem, kas atrodas galvenokārt
Rīgas un Jūrmalas “klusajā centrā”.
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Līdz ar to var sacīt: pieņemtie grozījumi TUA piešķiršanas kārtībā radījuši
lielu nenoteiktību nekustamā īpašuma
tirgū. Jo, piemēram, Jūrmalā taču
visu aktivitāti nosaka vienīgi ārvalstu
pircēji. Vietējie iedzīvotāji tur iegādājas ļoti maz mājokļu. Bet konkurence
būvnieku vidū tur ir milzīga jau tagad.

Dārgais centrs. Prognozes
Piedāvājums Rīgas “klusajā centrā” jau
tagad ir gana ierobežots, un labākajās
vietās ir grūti ko iegādāties. Izmaiņas
TUA programmā iespaidos visu tirgu,
tostarp arī Pillar. Tomēr mūsu kompānija ir labākā situācijā: mēs vienmēr
esam strādājuši tālredzīgi, daudzos
risinājumos apsteidzot tirgus attīstību. Piemēram, savus ekspluatācijā
nodotos projektus faktiski jau esam
pārdevuši. Katrā projektā mums atlikuši
tikai viens vai divi brīvi dzīvokļi.
Savukārt jaunais projekts Miera Park
House, ko būvējam pašlaik un kas
tiks nodots ekspluatācijā gada beigās, ir premium klases projekts ar
gana lieliem dzīvokļiem, tādēļ cenu
līmenis tajā arī sasniegs 250 tūkstošus eiro. Šī iemesla dēļ iespējamos
grozījumus likumdošanā uztveram
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mierīgi. Galvenās pārmaiņas gaidāmas
segmentā, kurā dzīvokļi patlaban tiek
piedāvāti par 150 tūkstošiem eiro.

Cenu korekcija
Rīgā ir daudz projektu, kuros cenas,
piemēram, par divistabu dzīvokļiem
ar 65–70 kvadrātmetru lielu platību, ir
acīm redzami pavilktas uz augšu līdz
šim līmenim. Kad investīciju latiņa tiks
paaugstināta, jēgas maksāt par tiem
150 tūkstošus eiro jau vairs nebūs.
Adekvāta cena tajos ir 1,5–1,8 tūkstoši
eiro par kvadrātmetru, bet tie pašlaik
tiek piedāvāti par diviem tūkstošiem
kvadrātmetrā. Līdz ar to pircēju daudzums tirgū kopumā samazināsies,
un sāksies cīņa par pircējiem, kurā
par vienu no piesaistes paņēmieniem
kļūs cenas pazemināšana. Rezultātā
finansiāli cietīs ne tikai paši attīstītāji,
bet arī celtniecības joma kopumā.
Savukārt, ja dārgo mājokļu segmentā liels dzīvoklis pašlaik maksā
200–220 tūkstošus eiro, cenu pavilks
uz augšu līdz 250 tūkstošiem — un
sāksies milzu cīņa par klientiem.
Gluži cita aina ir Jūrmalā, kur pašlaik
straujā gaitā norit aktīva celtniecība.
Cenas jaunajiem projektiem Jūrmalā

jau tā ir augstas, un dzīvokļi jau tagad tiek pārdoti 250 tūkstošu līmenī.
Mūsu projektos gandrīz visi ir pārdoti, palikuši tikai daži brīvi dzīvokļi.

Iegāde: ar kredītu vai bez tā
Saviem klientiem bankas pakalpojumu
pilna spektra ietvaros piedāvājam arī
ABLV Bank finansējumu nekustamā
īpašuma iegādei. Mūsu piedāvātās
procentu likmes nerezidentiem neapšaubāmi ir pievilcīgākas, nekā, piemēram, Krievijas banku likmes. Taču es
neteiktu, ka daudzi nerezidenti pērk
dzīvokļus uz kredīta — šādu gadījumu
ir mazāk par pusi. Pircējiem parasti
ir pietiekami daudz savu līdzekļu.
Savukārt aizvien vairāk vietējo iedzīvotāju ņem hipotekāro kredītu — tādu ir
aptuveni 85%. Vēl 2012. gadā vietējā
segmentā tika veikts daudz darījumu
par saviem līdzekļiem un nekustamais
īpašums bieži tika iegādāts kā investīciju objekts. Bet pērn Latvijas iedzīvotāji
brīvos līdzekļus investēja jau mazāk,
vairāk cenšoties uzlabot savus dzīves
apstākļus. Vietējā pircēja portrets?
Visbiežāk tā ir ģimene ar vidējiem
ienākumiem, kas meklē 2–3 istabu
dzīvokli kādā no Rīgas mikrorajoniem,

cenu kategorijā līdz 800 eiro par kvadrātmetru, sērijveida dzīvokļu namā.
Savukārt vietējie klienti ar lielākiem
ienākumiem izvēlas dzīvokļus jaunajos
projektos, kas maksā līdz 1500 eiro
par kvadrātmetru. Pozitīvi, ka cenas
patlaban pieaug mēreni, ne tik krasi
kā pirms krīzes. Sērijveida dzīvoklis
pašlaik maksā, maksimums, 800 eiro
par kvadrātmetru, bet 2007. gadā
tieši tāda paša dzīvokļa cena bija
2100 eiro par kvadrātmetru. Turklāt
kredīti joprojām ir pieejami arī šodien.
Vēl varu sacīt, ka mēs esam vienīgie,
kuri pilnvērtīgi attīsta agrāk bankas
pārņemtos nepabeigtos objektus, kā
arī projektus, kas iegādāti tirgū. Mēs
piesaistām pašus labākos dizainerus,
tamdēļ tirgū ir grūti atrast līdzvērtīgu
kvalitāti tai, kādu piedāvājam mēs.
Jā, tagad arī citas bankas sākušas
remontēt jaunajos projektos pārņemtos
dzīvokļus, saprotot, ka ir grūti pārdot
dzīvokli ar pelēko vai balto apdari.
Mēs pie šī secinājuma nonācām jau
sen: mūsu klients vēlas ieiet pilnībā
pabeigtā dzīvoklī, kuram atliek vien
izvēlēties mēbeles. Tādēļ visi projekti,
kurus mēs pārņēmām krīzes laikā, jau ir
pabeigti un pārdoti, saņemot ļoti labas
atsauksmes no klientiem. Tādējādi
esam uzkrājuši gana daudz pieredzes,
kas lieti noderēs arī mūsu lielā projekta — finanšu darījumu kvartāla New
Hanza City — attīstīšanai Rīgas centrā.

New Hanza City — jauns
darījumu centrs
Kādi ir projekta New Hanza City realizācijas termiņi? Atbildot uz šo jautājumu,
es parasti saku, ka mums darba pietiks
gadiem 30. Teritorija ir ļoti liela —
24,5 hektāri. Protams, tas mums ir
milzīgs izaicinājums, jo ir vienīgais
šāda mēroga projekts Rīgā. Projekta pirmā stadija — bankas centrālā
biroja un administratīvās ēkas celtniecība — sāksies gada laikā. Pašlaik
norit pēdējie saskaņošanas darbi, bet
celtniecība aizņems gadus trīs četrus.
Topošā darījumu centra
New Hanza City teritorija
un ABLV Bank jaunās
ēkas fasādes materiālu
testa mock-up

kas dienās būs atvērts visiem pilsētas
iedzīvotājiem, bet naktīs — slēgts.
Pašlaik gatavojamies konkursam.
Pēc diviem gadiem skaidri zināsim,
kā tas viss izskatīsies. Domāju, ka
līdz 2019.–2020. gadam abas projekta stadijas jau būs pabeigtas.
Pērnvasar mēs atvedām materiālus,
kas tiks izmantoti bankas ēkas fasādes ārējā apdarē, un mūsu teritorijā
radījām to, ko speciālisti sauc par
mock-up (testa modeli). Sekojot
pasaules praksei, vismaz vienu gadu
novērtēsim, kā dažādi apdares materi
āli “uzvedas” pilsētas dabiskajā vidē
zem klajas debess. Materiālus atlasām
ļoti rūpīgi. Esam izvēlējušies dažādus
atšķirīgu toņu dabiskos akmeņus
fasādei, dažādus stiklus logiem — un
vērojam, kā tie izskatās šodien, kā
izskatīsies pēc mēneša, gada...

Turpinām būvēt un attīstīt
Ja runājam par mūsu īpašumā atlikušajiem sērijveida dzīvokļiem un
jaunajiem projektiem Rīgas mikro
rajonos, tad šajā segmentā dzīvokļus
pērk galvenokārt vietējie iedzīvotāji.
Un tajā 2014. gads, visticamāk, būs
tikpat aktīvs kā 2013. gads. Pagaidām neredzam apstākļus, kas varētu
traucēt cenām pieaugt par 5–10%.
Turklāt mūsu nekustamā īpašuma
portfelis, kas palicis no krīzes perioda, ar katru gadu sarūk. Aptuveni pēc
diviem gadiem būsim pārdevuši visu.
Kas notiks pēc tam, kad būs pabeigts
New Hanza City projekts? Tā kā Pillar
ir izveidota liela struktūra ar teicamu komandu, kas turpina attīstīties,
mēs, protams, turpināsim strādāt
arī tālākā nākotnē. Taču pagaidām
mums pietiks darba ar New Hanza
City, un mēs diezin vai uzsāksim
kādus citus projektus. Bet, ņemot
vērā šī rajona izmērus, manis sacītais
par darbu, kura pietiks gadiem 30, ja
arī ir pārspīlējums, tad tikai neliels.

Projekta otrā stadija būs kvartāla
centrālās daļas celtniecība, kurā ietilps
dzīvojamie nami, kā arī pilsētas dārzs,
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Pirmais iespaids — 				
elegance katrā detaļā
“Dzīve sastāv
no sīkumiem un
niansēm — tieši
tās parastas
lietas un noti
kumus padara
unikālus. Pērn
mēs pievērsām
īpašu uzmanību ABLV grupas dalībai
izstādēs un konferencēs. Apdo
mājot katru detaļu, tika izstrādāta
jauna koncepcija ABLV stendu
iekārtojumam,” stāsta ABLV Bank
Mārketinga nodaļas zīmola me
nedžere Natālija Hramčenko.
ABLV Bank ik gadu piedalās virknē
starptautisku izstāžu un konferenču
Austrumeiropas valstīs un Latvijā.
2013. gadā šādu pasākumu bija desmit.
Galvenais uzdevums vienotas koncepcijas izstrādē stendiem, ar kuriem
varētu piedalīties visās konferencēs un
izstādēs, bija ABLV zīmola atpazīstamības un klientu lojalitātes vairošana.
Galveno akcentu stendu izveidē mēs
likām uz pārdomātu pieeju detaļām, kas
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ABLV Bank darbinieki izstādē
TransRussia 2013, Maskava

rada unikālu un visās nozīmēs elegantu
harmoniju un kvalitāti. Uzmanība pret
detaļām skaidri vērojama ABLV centrālā
biroja ēkas interjerā Rīgā, Elizabetes
ielā 23. Izstrādājot stenda koncepciju, nolēmām par etalonu ņemt mūsu
“seju” — bankas centrālo ēku Rīgā,
pēc iespējas izmantojot tās interjera
dizaina elementus un servisa ērtības.
Īpaši izstādēm tika izstrādāta neliela
stenda (12–18 m²) koncepcija, izmantojot vieglu saliekamu konstrukciju, kas
sastāv no atsevišķiem moduļiem. Fona
stenda izmēru ir viegli mainīt atkarībā
no pieejamās platības, jo tā konstrukcija
sastāv no viegliem 60x60 cm alumīnija
paneļiem. Dizainu un reklāmas paneļu
izvietojumu, kā arī plauktu un skapīšu
izkārtojumu iespējams variēt atkarībā
no konkrētā pasākuma. Stendu noformēšanai izmantojām ekskluzīvas
pasaulē pazīstamu zīmolu mēbeles:
Fritz Hansen krēslus un žurnālu galdiņu,
Jim Montis augstos krēslus, masīvas
mēbeles ar ozola finierējumu, ko ražojusi Latvijas kompānija MD Noass —

tādas pašas mēbeles atrodas bankas
centrālā biroja lobijā, pārrunu zonā.
Vērienīgām izstādēm ar lielu stenda
platību nolēmām izmantot individuālu
projektu izstrādi. Pērn par pirmo
šādu projektu kļuva mūsu bankas
piedalīšanās vērienīgajā transporta un
loģistikas izstādē TransRussia 2013
Maskavā. Mūsu bankas stends, kura
platība bija 66 m², tika izvietots Latvijas
nacionālajā paviljonā, kur mums
līdzās bija pārstāvētas valsts lielākās
transporta un loģistikas kompānijas.
Stenda dizains, tāpat kā mazo stendu
gadījumā, maksimāli atkārtoja ABLV
centrālā biroja pārrunu zonas iekārtojumu, tamdēļ mūsu klienti un darbinieki
tajā varēja justies “kā mājās”. Mājīguma
sajūtu palīdzēja vairot ziedoši telpaugi,
aromātiska kafija, pīrādziņi ar āboliem un,
protams, mūsu darbinieku laipnie smaidi.
Galveno uzmanību veltot pārbaudītai kvalitātei, mēs domājam
par jums — mūsu klientiem.
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Skulptūra
“Labor Omnia
Vincit”

Atzīmējot ABLV Bank 20 gadu
jubileju, jaunbūvējamā Rīgas finanšu
un darījumu centra New Hanza
City teritorijā 2013. gada septembrī
tika uzstādīta skulptūra — bronzā
liets buļļa tēls. Skulptūras devīze
“Labor Omnia Vincit” (Darbs
uzvar visu) simbolizē darba varu,
mērķtiecību un pārliecību par
sevi un izvēlēto ceļu. Šī devīze ir
“saņemta mantojumā” — tā rotā arī
jūgendstila ēku Elizabetes ielā 23,
kur atrodas bankas centrālais birojs.
Skulptūru veidojis pazīstamais latviešu
mākslinieks Gļebs Panteļejevs (1965),
par prototipu izmantojot Latvijas
brūnās šķirnes bulli, ar to uzsverot, ka
stabilas bagātības saknes rodamas
šajā zemē un centīgā, neatlaidīgā darbā. “Tā kā buļļus ielās sastapt ir grūti,
sazinājos ar liellopu selekcijas speci
ālistu Māri Līdaku,” par prototipa meklējumiem stāsta mākslinieks. “Viņš
mani aizveda uz Siguldas ciltslietu
staciju. Bija iespēja vērot un fotografēt
patiesi skaistus eksemplārus.” Darbu
uzsākot, Gļebs Panteļejevs izpētījis
pieejamo informāciju par vērša attēlojumiem pasaules tēlniecībā — no senajiem ēģiptiešiem līdz pat Volstrītas
Charging Bull, kas ir 3200 kilogramus
smags un nikns bronzas bullis, kuru
Sicīlijā dzimušais amerikāņu mākslinieks Arturo di Modika 1989. gadā
bez atļaujas uzstādīja pie Ņujorkas
Fondu biržas, kur tas stāv joprojām.
Tomēr visvairāk Gļebu Panteļejevu
iedvesmojuši tieši Ēģiptes piemēri.
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“Pasūtītājs skaidri definēja savas vēlmes: skulptūras tēls ir bullis, tam nav
jābūt pārlieku agresīvam un līdzīgam
pasaulē redzētiem žanra piemēriem.
Viss pārējais tika atstāts manā kompetencē,” par sadarbību ar ABLV Bank
stāsta mākslinieks. “No trim kompozīcijas variantiem tika izvēlēta skice ar
manu pagaidu darba nosaukumu Bridge
Over Troubled Water (Tilts pār nemierīgiem ūdeņiem) — tā atveidoja skulptūru
uz desmit metrus garas estakādes jeb
postamenta, kas simbolizē neatlaidīgu,
mērķtiecīgu, drosmīgu un apdomīgu
darbu, stabilu un drošu augšupeju ne
pārāk mierīgajā pasaulē. Pasūtītāja
piešķirtais nosaukums Labor Omnia
Vincit precīzi raksturo tā būtību.” Pats
bullis ir 2,2 metrus augsts un 3,85 metrus garš, bet plecos — 1,1 metru plats.
Bronzas buļļa skulptūra no idejas līdz īstenošanai tapa deviņus mēnešus, kuru
laikā mākslinieks visus darba posmus
veicis pašrocīgi. “Māksla man pirmām
kārtām ir profesija. Darbs ar Bronzas
bulli man nozīmēja simtprocentīgu profesionālo realizāciju: no uzmetumiem
un sarunām ar pasūtītāju līdz pēdējai
konstrukcijas stiprinājuma skrūvei.” Tā
kā bronza ir ārkārtīgi “dzīvs” materiāls,
tā vides ietekmē mēdz mainīt toņu
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un krāsu nianses — sevišķi pirmajos
gados pēc darba uzstādīšanas. Tālab Gļebs Panteļejevs Bronzas bulli
joprojām regulāri apciemo: “Tas ir ļoti
interesanti, un es uzmanīgi sekoju
līdzi. Atšķirībā no citiem materiāliem
šīs izmaiņas ir tik dabiskas, ka bronzas
skulptūra ar laiku kļūst arvien cēlāka.”
Bronzas bullis ir viena no lielākajām
pēdējo 20 gadu laikā Latvijā tapušajām bronzas skulptūrām un apliecina
pilsētvides attīstību, Rīgai veidojoties
par kultūras metropoli. Atbrīvota no
izstāžu zāļu noslēgtības un palaista vaļā
publiskajā telpā, māksla var palīdzēt
paplašināt cilvēku ikdienas dzīvi un
pavērt jaunus apvāršņus. Vēsturiski
māksla publiskajā telpā tika ieaicināta
līdz ar modernisma arhitektūras norietu.
Modernisms cilvēkiem piedāvāja
ērtības, taču izrādījās, ka sabiedrībai ar
to vien nepietiek. Cilvēkiem ir nepieciešama telpa, kur augt jaunām idejām,
un tieši māksla spēj radīt šādu auglīgu
vidi, kurā katram īstenot savu personību. Mūsdienīgas sabiedriskās vides
attīstībā neatsverama ir pilsētas un
privāto investoru iniciatīva un atbalsts,
bez kā šādas idejas nekad netiktu
īstenotas, jo mākslas darbu radīšana
publiskajai telpai ir saistīta ar vērienu.

“Atbrīvota no izstāžu zāļu noslēgtības
un palaista vaļā publiskajā telpā, māksla
var palīdzēt paplašināt cilvēku ikdienas
dzīvi un pavērt jaunus apvāršņus.”

Ko māksliniekam nozīmē radīt darbu
pilsētvidei? “Atbildību,” saka Gļebs
Panteļejevs. “Tas nenozīmē, ka darbam
ir jāpatīk visiem. Tā drīzāk ir profesionālā atbildība: cieņa pret mākslas valodu,
pret sevi un pasūtītāju.” Kā skaistu
piemēru mākslinieks min seno grieķu
skulptūras, kurām pret celtnes fasādi ir
pagriezta cilvēka acij neredzama, taču
ideāli apstrādāta figūras daļa. “Tā domāta dieviem, nevis cilvēkiem, bet dievi
visu redz cauri. Protams, pabeidzot
darbu, vienmēr konstatēsi, ko varēji
izdarīt citādāk. Nepiepildāmā tieksme
uz absolūtu ir normāls mākslinieka
stāvoklis, bet tas ir drīzāk imperatīvs,
nevis fakts. Mans dievs ir mākslas
valoda, dēļ viņas esmu šajā profesijā.”

“Ar Bronzas buļļa skulptūru mēs
iezīmējam mūsu projekta — darījumu
un dzīvojamā rajona New Hanza City —
pirmo etapu. New Hanza City esam
iecerējuši kā labiekārtotu un cilvēkam
draudzīgu vidi, kas piemērota gan
darbam un dzīvošanai, gan sportam
un izklaidei. No šī sapņa rašanās līdz
šodienai ir pagājuši gandrīz desmit gadi.
Visu šo laiku esam neatlaidīgi strādājuši
pie šīs idejas. Tomēr pagaidām paveiktais ir tikai neliela daļa no iecerētā, no
tā, kas vēl būs jāizdara. Tāpēc buļļa tēlā
ietvertais spēks, mērķtiecība un neatlaidība mums lieti noderēs tālākajā ceļā,”
atklājot skulptūru, teica Ernests Bernis,
ABLV Bank valdes priekšsēdētājs.

Finanšu un darījumu centrs New Hanza
City tiek veidots 24,5 hektāru platībā
starp Pulkveža Brieža, Hanzas, Skanstes un Sporta ielu, bijušās dzelzceļa preču stacijas vietā. Teritorijā atradīsies vairākas biroju ēkas, tostarp arī ABLV Bank
ēka, viesnīca, konferenču centrs.
Paredzēta vieta arī zaļajai zonai, perspektīvā veidojot jaunu pilsētas parku.
Pašlaik projektā jau ieguldīti vairāk nekā
28 miljoni eiro. New Hanza City projekta
attīstību plānots pabeigt 2033. gadā.
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Māksla
radīt svētkus
Kā viens no
pagājušā gada
spilgtākajiem un
saviļņojošāka
jiem notikumiem
mūsu atmiņā
paliks ABLV Bank
20 gadu jubilejas
krāšņās svinības. Par to, kā kopīgā
radošā darbā tapa brīnums, stāsta
ABLV Bank Mārketinga nodaļas
vadītāja Agnese Laganovska.

Spožu pasākumu virkne
Bankas jubileju pagājušā gada rudenī iezīmēja vairāki spilgti notikumi.
17. septembrī nākotnes finanšu un darījumu centra New Hanza City teritorijā
svinīgi atklājām tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidoto bronzas buļļa skulptūru,
kas kļuva par šī centra simbolisku
pamatakmeni. 19. septembrī Rīgas
Mākslas telpā atklājām izstādi “...lai
gadījums kļūtu par notikumu...”, kurā
sabiedrībai pirmoreiz tika dota iespēja
aplūkot ar bankas atbalstu veidoto kolekciju topošajam Laikmetīgās mākslas
muzejam. Visi kolekcijas darbi tika
apkopoti arī kvalitatīvā mākslas albumā.
Taču par jubilejas pasākumu virknes
kulmināciju kļuva bankas rīkotā krāšņā dineja, kas notika 20. septembrī.

Simboliska svinību vieta
Jubilejas svinībām sākām gatavoties jau pusotru gadu iepriekš.
Mūsu vēlme bija to nosvinēt kopā
ar cilvēkiem, kuri šo 20 gadu gaitā
palīdzējuši bankai izaugt par lielāko
privāto banku visā Baltijas reģionā,
un piedzīvot šo vakaru kā īpašu.
Noīrēt tam kādu pili vai lielu zāli — tas
nebūtu oriģināls risinājums. Un tad
mums radās lieliska ideja rīkot šo
pasākumu New Hanza City teritorijā.
88

Pie klavierēm
Maestro
Raimonds Pauls,
dzied Intars
Busulis
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Mums tā šķita ļoti laba, simboliska
vieta, kur saviem uzticamajiem klientiem un sadarbības partneriem pateikt
paldies par aizvadītajiem gadiem,
nedaudz atskatīties pagātnē un vērst
skatu nākotnē, ko mums simbolizē
iecerētais finanšu un darījumu centrs.
Tā piedzima mūsu lielais izaicinājums —
uz vienu nedēļas nogali apdzīvot šo
tobrīd vēl absolūti tukšo teritoriju,
uzburot tajā krāšņu svētku oāzi.
Iztēlojieties. Aizaugusi pļava. Nekādu komunikāciju — ne elektrības, ne
ūdens, ne kanalizācijas... Sākām intensīvu darbu, lai īstenotu savu vīziju, iesaistot tajā daudz pieredzējušu un profesionālu cilvēku, kuru pārliecība bija tāda
pati kā mūsējā: “Viss ir iespējams!”
Un kopīgiem spēkiem to paveicām.
Vispirms tika sakopta un noasfaltēta teritorijas daļa, kas tika izraudzīta
svinību halles uzstādīšanai. Tai tika
pievilkta elektrība. Halle — 2200 m2
liela komfortabla saliekama ēka ar
visām ērtībām — septembra sākumā
tika atvesta no Igaunijas. Tās būvniecībā tika iesaistīti aptuveni
150 cilvēki un visa iespējamā tehnika —
celtņi, pacēlāji. Lai atvestu uz mūsu
pasākumu visas konstrukcijas, dekorācijas, skaņas, gaismas un skatuves

aparatūru, tika izmantotas 56 fūres, kas
veda kravas no Igaunijas, Zviedrijas,
Somijas, Latvijas, kopā nobraucot ap
15 000 kilometru. Halle tika uzbūvēta
nedēļas laikā. Tās pamatkonstrukcijai
tika piebūvētas backstage telpas māksliniekiem, ērtas garderobes, skaists
stiklots ātrijs smēķētājiem; visas
labierīcības viesu ērtībām tika iekārtotas kā elegantā restorānā. Ūdens un
kanalizācija tika nodrošināti portatīvi;
uz pasākuma vietu tika atgādāti arī
jaudīgi rezerves strāvas ģeneratori.
Tad halles iekštelpās tika radīta skaistas
balles atmosfēra. Nedēļas laikā tās
piedzīvoja brīnumainas pārvērtības.
Svinību zāles noformējumā tika
izmantotas 6000 lielo sarkano rožu,
2000 dažādu citu ziedu un augu, kas
tika piegādāti ne tikai no Latvijas, bet
arī no Nīderlandes, Francijas, Dienvidāfrikas, Amerikas... Tas patiešām
izskatījās iespaidīgi. Lai radītu dzīvīgu
atmosfēru, īpaši šim vakaram tika
izaudzēts arī zaļš zāles paklājs.

Kas notiek Rīgā?
Ārpus halles tika uzstādīts arī milzīgs —
720 m2 liels — ekrāns, ko veidoja 180
mazāki ekrāni. No Jupitera centra varējām novērot, kā to būvē, kā sastatnes

“Lai atvestu uz mūsu pasākumu visas
konstrukcijas, dekorācijas, skaņas,
gaismas un skatuves aparatūru, tika
izmantotas 56 fūres, kas veda kravas no
Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas,
kopā nobraucot ap 15 000 kilometru.”
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slienas arvien augstāk un augstāk. Uz
šī gigantiskā ekrāna svinību vakarā tika
projicēts krāšņs 3D šovs, kas vizuāli
akcentēja bankas galvenās vērtības.
Tā bija pasākuma kulminācija, kas
beidzās ar grandiozu uguņošanu.
Lai mēs būtu droši, ka viss izdosies
nevainojami, iepriekšējā vakarā
sarīkojām šova ģenerālmēģinājumu.
Tas bija tik iespaidīgs, ka tā atblāzmu
cilvēki bija redzējuši pat Purvciemā
un Pārdaugavā. Jau nākamajā dienā
jutām, ka pilsēta “šūmējas” —
visi cits citam ziņkārīgi jautāja:
“Kas tas bija? Kas notiek Rīgā?”
Lai šovam nekas netraucētu, vienojāmies, ka piektdienas vakarā
apkārtnē uz laiku tiks izslēgtas
lielās vides reklāmas un arī līdzās
esošās ielas apgaismojums. Šovs
izdevās grandiozs. Turklāt mums
ļoti paveicās ar laikapstākļiem —
nakts bija rāma un vasarīgi silta.

Noslīpējot ik niansi
Mūsu bankai vienmēr bijis svarīgs
nevainojams rezultāts un mīlestība pret
detaļām. Tamdēļ rūpīgi raudzījāmies,
lai itin viss — sākot no ielūgumu papīra
un galda klājuma līdz vakara programmai — būtu perfekti noslīpēts, ieturēts
vienā stilā un saskaņots līdz niansēm.
Dineja tika rīkota 500 viesiem, ar 50
apaļajiem galdiem. Tās rīkošanā aktīvi
iesaistījās arī bankas vadība. Pēdējos
divus mēnešus tikāmies ik nedēļu,
izrunājot vissmalkākās detaļas. Vakariņas organizējām kopā ar restorānu
Bibliotēka N°1 un šefpavāru Māri
Jansonu, kura pieredzē šāda vēriena
dineja bija pirmā. Kopīgi noslīpējām
ēdienkarti. To veidojot, mūsu vēlme
bija, lai viesiem tiktu piedāvāts ne tikai
viens pamatēdiens, kā tas parasti ir
tik lielās dinejās, bet vairāki. Ēdienkartē iekļāvām četrus pamatēdienus.
Lai panāktu pilnīgu look and feel
efektu, mūsu apspriežu telpā mēnesi
stāvēja krāšņi uzklāts restorāna galds
desmit personām — gaidāmo svinību galda prototips. Savas apspriedes
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rīkojām pie tā, lai pārliecinātos, vai
viesiem būs ērti un visam pietiks
vietas. Degustējām pat ūdeni.
Nopietns izaicinājums bija arī atrast
vienādus traukus dinejai 500 personām. Bijām gatavi braukt tiem
pakaļ uz Zviedriju vai Poliju, taču
viss vajadzīgais laimīgā kārtā tika
atrasts tepat Latvijā, turklāt labākā kvalitātē nekā kaimiņvalstīs.
Svinību rīkošanā bankā bija iesaistīti
ap 150 cilvēku, bet pēdējā nedēļā jau,
šķiet, puse bankas darbinieku — ielūgtajiem viesiem bija jānodrošina sagaidīšana, transfērs, auto, viesnīcas...
Vakara dreskods bija Black Tie. Ar to
saistās arī mazs kuriozs — septembrī Rīgas apģērbu veikalu pārdevēji
bija neizpratnē, kālab gan visā pilsētā piepeši radies tāds pieprasījums
pēc smokingiem. Toties cik īpaša
gaisotne valdīja svinību vakarā,
kurā pulcējās kungi melnajos smokingos un dāmas vakarkleitās!

Vakars ar Maestro
Šis bija pirmais bankas rīkotais pasākums, uz kuru tika aicināti gan bankas
klienti, gan sadarbības partneri. Turklāt
tie runāja trijās valodās — latviešu,
krievu un angļu. Taču komunikācija
vakara gaitā noritēja ļoti veiksmīgi — arī
pateicoties vakara vadītājiem Andrejam
Žagaram un Marijai Naumovai: viens
uzrunāja viesus latviski, otrs — krieviski, un abi brīvi runāja arī angliski.
Vakara izklaides programmā mums
šķita svarīgi parādīt labāko, kas mums
Latvijā ir. Mēs lūdzām tajā koncertēt
Maestro Raimondu Paulu un jutāmies
pagodināti, ka viņš piekrita. Maestro bija nepieciešams arī vislabākais
instruments — un mēs no Latvijas
Radio mājas uz halli ar vislielāko
saudzību atgādājām Steinway flīģeli. Koncerts, kurā kopā ar Maestro
muzicēja arī Intars Busulis un Marija
Naumova, kā arī pasaulslavenais
ģitārists Als Di Meola, bija brīnišķīgs.
Vakars bija ieturēts ļoti elegantā stilā,
kas allaž raksturo mūsu banku.

“...tā bija milzu atbildība —
mums it visā bija jāattaisno bankas
reputācija. Mums nebija plāna B,
tādēļ jo lielāks gandarījums,
ka viss izdevās lieliski.”

Nevainojami ievērota etiķete
Iztēlojieties, ko nozīmē nevainojami apkalpot 500 cilvēkus pie
galdiņiem! To šajā vakarā nodrošināja 70 viesmīļi, 30 pavāri,
8 bārmeņi, 6 viesmīļu palīgi un
6 zāles pārziņi. Vakaram bija nolīgti
tikai visaugstākās — A klases —
viesmīļi gan no restorāna Bibliotēka N°1, gan citiem Latvijas labākajiem restorāniem. Galdiņi bija
sadalīti pa zonām; katrai bija savs
pārzinis, viesmīlis un tā palīgs. Bija
radīta smalki izplānota shēma, kā
ātri apkopot un sašķirot pasūtījumus un iznest zālē ēdienus, lai
visi viesi tiktu apkalpoti vienlaikus.
Un mums tas izdevās: visi viesi
saņēma pasūtītos ēdienus 20
minūšu laikā. Viesmīļu darbs bija
precīzs, elegants un nevainojams.
Dinejas vērienu labi raksturo skaitļi —
piemēram, tajā tika izmantotas 900
auduma salvetes un 12 654 glāzes. Arī te mēs nepieļāvām nekādas
atkāpes no etiķetes: katrs dzēriens —
ūdens, šampanietis, vīns, martini,
konjaks, brendijs — tika pasniegts
tieši tam paredzētajā glāzē.
Pasākuma oficiālā programma noslēdzās vienos naktī, taču viesības
sirsnīgā, elegantā gaisotnē turpinājās vēl līdz trijiem no rīta — cilvēki
atpūtās, sarunājās, dejoja un šķīrās
lieliskā omā. Arī ārvalstu viesi mums
izteica komplimentus par lielisko
vakaru un nevainojamo servisu.

Pēc pasākuma katram viesim tika
nosūtīts vērtīgs piemiņas albums
“bez sienām”— mākslas grāmata,
kurā apkopoti ABLV Bank līdz šim
iepirktie Laikmetīgā mākslas muzeja kolekcijas darbi. Nākamajā dienā
pēc dinejas viesi tika uzaicināti arī
uz slēgtu pasākumu izstādē “...lai
gadījums kļūtu par notikumu...”.

Bankas vērtību atspulgs
Nākamajā vakarā šajā pašā hallē notika
skaists svētku pasākums aptuveni
700 ABLV Bank darbiniekiem, kuru
ikdienas darbam varam pateikties par
bankas panākumiem. Tas visiem deva
reto iespēju sastapties un patīkami
pavadīt laiku neformālā gaisotnē.
Atskatoties uz paveikto, varu sacīt,
ka tā bija milzu atbildība — mums it
visā bija jāattaisno bankas reputācija.
Mums nebija plāna B, tādēļ jo lielāks
gandarījums, ka viss izdevās lieliski.
Tagad, braucot garām New Hanza
City teritorijai, kur atkal plešas tukšs
klajums, man piedzīvotais šķiet kā
sapnis — grūti noticēt, ka tur patiesi
bija šie sarkanie paklāji, spožās
mašīnas, grezni tērptie ļaudis... Bet
tas viss bija! Un ir patiess prieks, ka
mēs to visu varējām īstenot tepat,
Latvijā, ar pašu darbu un resursiem.
Un ka paveiktais brīnišķīgi atspoguļo mūsu bankas stilu un vērtības:
viss, ko mēs darām, tiek darīts ar
maksimālu rūpību un atdevi, tādēļ
rezultāts, kā vienmēr, ir perfekts.
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Vairāk krāsu
labo darbu
spektrā

Par pērn
paveikto un
jaunām, radošām
iniciatīvām
labdarības jomā
stāsta korporatīvā
labdarības fonda
ABLV Charitable
Foundation vadītāja Zanda Zilgalve.

Jauna vizuālā identitāte
Labdarības fonds ABLV Charitable
Foundation veiksmīgi darbojas nu jau
astoto gadu. Pagājušā gada nogalē
tam tika izveidota jauna vizuālā identitāte — sadarbībā ar radošo aģentūru
Guilty tapis jauns fonda logo. Tā krāsas
simbolizē fonda darbību dažādās
jomās: oranžā — labdarības projektus
jomā “Bērni un ģimenes” jeb sociālajā, sarkanā — laikmetīgās mākslas un
zilā — izglītības par laikmetīgo mākslu,
kas ir gluži jauna fonda darbības joma,
kurai pastiprināti pievērsāmies pērn.
Radniecīgā vizuālā stilā ieturēta arī fonda
jaunā mājaslapa — www.ablv.org. Tā
ir reizē lakoniska un krāsaina, ar ērti
pārskatāmu un viegli uztveramu informāciju. Tajā regulāri publicējam jaunākās
ziņas par fonda darbības aktualitātēm,
kā arī pārskatus par mūsu atbalstītajiem
projektiem un atskaites par naudas
izlietojumu programmām “Palīdzēsim
dzirdēt!” un “Palīdzēsim izaugt!”.

Bērniem un ģimenēm
Mēs ik gadu aicinām bankas darbiniekus un klientus piedalīties fonda
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Izstādes “…lai gadījums
kļūtu par notikumu…”
eksponāts galerijā Rīgas
Mākslas telpa
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rīkotajā Ziemassvētku labdarības akcijā.
Tajā piesaistīto summu fonds sadarbībā
ar ABLV Bank dubulto — tā veidojas
gada budžets sociālās jomas “Bērni
un ģimenes” pamatprogrammām
“Palīdzēsim dzirdēt!” un “Palīdzēsim
izaugt!”. Iepriekšējais gads mums bija
ļoti veiksmīgs — pateicoties 2012. gada
Ziemassvētku kampaņas ziedotāju atsaucībai, mēs varējām uzdāvināt 78 digitālos
dzirdes aparātus 43 bērniem — teju
tikpat daudz, cik visos iepriekšējos gados
kopā — un sarīkot vasaras nometni “Tu
esi viens no mums”, kurā varēja satikties un saņemt psiholoģisko atbalstu 70
vājdzirdīgie bērni un viņu ģimenes locekļi.
Arī programmā “Palīdzēsim izaugt!”
ziedojumi bija lielāki nekā iepriekš.
Pateicoties tiem, mēs varējām sniegt
iespēju saturīgi pavadīt laiku vasaras nometnēs 704 maznodrošinātu
ģimeņu bērniem no visas Latvijas.
Pēc Zolitūdes traģēdijas, kad 2013. gada
21. novembrī vienā Rīgas mikrorajonā
iebruka tirdzniecības centra jumts un gāja
bojā 54 cilvēki, gan bankas klienti, gan
darbinieki izteica vēlmi palīdzēt cietušajiem, līdz ar to 2013. gada ziedojumu
akciju sākām agrāk, nekā ierasts, jau
novembrī, ierastajām programmām
pievienojot trešo — “Palīdzēsim
21.11”. Cilvēku atsaucība bija milzīga.
Esam ļoti pateicīgi visiem ziedotājiem, īpaši Teterevu fondam, un ABLV
Bank, kas katrs programmai “Palīdzēsim 21.11” ziedoja 50 000 latu.
Kopumā var teikt, ka šī Ziemassvētku
akcija ir radusi neticamu atsaucību —
katra no pamatprogrammām saņēmusi teju vai divreiz vairāk naudas nekā
iepriekšējā akcijā, bet kopsummā
ziedojumi sasniedza 334 866 eiro.
Kā solīts, programmām “Palīdzēsim
dzirdēt!” un “Palīdzēsim izaugt!”
saziedotās summas ir dubultotas.

Gadījums, kas kļuva par notikumu
Runājot par mūsu saknēm, ideja par
labdarības fonda izveidi radās tās dibinātājiem — Ernestam Bernim un Oļegam
Fiļam — tūlīt pēc tam, kad 2005. gadā
ABLV Bank (toreiz vēl Aizkraukles banka)
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noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas
Kultūras ministriju par viena miljona latu
(1 422 880 eiro) ieguldījumu topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijā. Pašlaik
fonds līdzdarbojas arī Kultūras ministrijas
darba grupā, kas strādā pie Laikmetīgās
mākslas muzeja izveides, kā arī atbalsta
tā kolekcijas tapšanu, rīkojot starptautiskās ekspertu komisijas sanāksmes, sadarbojoties ar mākslas darbu autoriem un
palīdzot bankai iepirkt izvēlētos darbus.

lai tā ar prieku sagaidītu dienu, kad
tas beidzot vērs durvis. Tamdēļ mēs
vēlējāmies ar mūsdienīgiem muzejpedagoģijas risinājumiem izstādi
“... lai gadījums kļūtu par notikumu...”
padarīt interesantu jauniešu auditorijai, tās ietvaros piedāvājot unikālu
izglītības projektu — aizraujošu interaktīvu spēli 9.–12. klašu skolēniem.
Sadarbībā ar jaunajiem pedagogiem un kolekcijas darbu autoriem
izstrādājām aplikācijas planšetdatoriem, kas virtuālā ceļojumā pa
izstādi ļāva saskatīt mākslas darbu
saikni ar dažādiem mācību priekšmetiem — fiziku, ķīmiju, bioloģiju,
vēsturi, informātiku, kulturoloģiju.

Ar prieku uztvērām aicinājumu atbalstīt
ABLV Bank 20 gadu jubilejai veltīto
izstādi “...lai gadījums kļūtu par notikumu...”, kas pērnruden no 20. septembra
līdz 27. oktobrim bija aplūkojama Rīgas
Mākslas telpā un sabiedrībai pirmoreiz
sniedza iespēju vienkopus aplūkot topošo
kolekciju. Tajā pašlaik ietilpst 31 mākslinieka 204 darbi. Izstādē bija pārstāvēti
visi autori, kuru darbi iekļauti ABLV Bank
kolekcijā topošajam Laikmetīgās māk
slas muzejam, taču ierobežotās telpas
dēļ tika izstādīta daļa kolekcijas —
aptuveni 60% no visiem darbiem. Šīs
izstādes veidošanā piedalījās 60 cilvēku, un to piecās nedēļās apmeklēja
gandrīz septiņi tūkstoši apmeklētāju.

Interese par šo projektu bija ļoti
liela — izstādi piecās nedēļās apmeklēja vairāk nekā 252 klases no
100 Latvijas skolām, pavisam
3236 skolēni. Ar patiesu prieku sapratām — nebūt nav tā, ka jauniešus
neinteresē laikmetīgā māksla —
viņiem vienkārši iepriekš nav tikusi
dota iespēja to saistošā veidā iepazīt.
Gan izstāde, gan izglītojošā spēle tika
izveidotas ļoti augstā kvalitātē, tāpēc,
lai saglabātu iespēju iepazīt kolekciju
un izspēlēt šo spēli arī pēc izstādes

Mums izveidojās brīnišķīga sadarbība
ar izstādes kuratori — Laikmetīgās
mākslas centra (LMC) vadītāju Solvitu Kresi. LMC izstādes laikā sarīkoja
vairākus satelītpasākumus — tostarp
brokastis ar māksliniekiem, kurās autori
paši stāstīja par saviem darbiem, tā
dažādām auditorijām ļaujot saistošā,
neformālā veidā iepazīt kolekciju. Mūsu
mērķis bija, lai izstāde tiktu uztverta ne
tikai kā perfekti iekārtota ekspozīcija,
bet arī kā vērtīga dāvana sabiedrībai.
Izmantojot savas zināšanas, sniedzām
atbalstu arī bankas jubilejas albuma —
izdevniecības Neputns izdotā 432
lappuses biezā mākslas darbu kataloga
“bez sienām” tapšanā, kurā lieliskā
kvalitātē publicēti visi līdz tam laikam
iegādātie topošās kolekcijas darbi.

Veiksmīgi soļi jaunā jomā
Viena no fonda darbības prioritātēm
ir izglītot un paplašināt topošā Laikmetīgās mākslas muzeja auditoriju,

Programmas
“Palīdzēsim dzirdēt!” un
“Palīdzēsim izaugt!”, 		
2013. gada vasara

beigām, radījām tās 360 grādu virtu
ālo tūri. Unikāls ir gan tās izpildījums,
filmējot izstādi reālā vidē, gan arī tajā
iekļautās informācijas daudzums —
mākslas zinātnieku aizkadra stāstījums
par kolekcijas darbiem un autoriem.
Drīzumā virtuālā tūre tiks publicēta
mūsu mājaslapā trīs valodās — latviešu, krievu un angļu. Tā mēs interesentiem sniegsim iespēju interaktīvi
izspēlēt šo spēli interneta vidē.
Šis projekts bija tik veiksmīgs, ka
nolēmām fonda līdzšinējām pastāvīgās darbības jomām pievienot vēl
vienu — izglītības jomu. Tās vēstneši
ir vairāki projekti, kas veido sabiedrības izpratni un veicina interesi par
laikmetīgo mākslu. Viens no tiem ir
pērn uzsāktā veiksmīgā sadarbība ar
kultūras projektu aģentūru Indie, kas
veido laikmetīgās mākslas portālu Arterritory.com. Mēs finansiāli
atbalstām portāla autoru intervijas
ar pazīstamiem ārvalstu laikmetīgās
mākslas pārstāvjiem. Labākās no
portālā publicētajām ik gadu tiek
apkopotas drukātā izdevumā. Pērn
trijās valodās — latviešu, krievu un
angļu — iznāca Arterritory sarunu
otrais izdevums, par kuru mums kā
tā atbalstītājiem ir liels gandarījums.
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Otrs projekts, kas informē sabiedrību
par kvalitatīviem kultūras notikumiem,
noris sadarbībā ar Dienas Nākotnes
fondu. Tā ietvaros lielākā daļa laikrakstā Kultūras Diena publicēto rakstu ar
mūsu atbalstu nonāk interneta vietnē
un ir pieejami lasītājiem bez maksas.
Šīs sadarbības ietvaros lasītāji veselu
gadu ik nedēļu tiek iepazīstināti ar kādu
no māksliniekiem, kura darbi ir iekļauti
ABLV kolekcijā topošajam Laikmetīgās
mākslas muzejam, tā popularizējot
sabiedrībai nākotnes muzeja ideju un
uzturot interesi par veidojamo kolekciju.

Atbalsts laikmetīgajai mākslai
Fonds turpina atbalstīt Laikmetīgās
mākslas muzeja kolekcijas veidošanu.
Starptautiskā ekspertu komisija tiekas
regulāri, un pērn notika jau 18. sēde,
kuras laikā tika lemts, kādi darbi būtu
iekļaujami muzeja kolekcijā. Daļu no
tiem muzejs saņem kā dāvinājumus,
pārējos mēs palīdzam iegādāties —
uzmeklējam autorus, tiekamies, vienojamies par līguma nosacījumiem.
Tas ir darbs, kas norit augu gadu.
Mūsu uzmanības lokā kopš fonda
darbības sākuma ir bijuši grantu konkursi mazajiem izstāžu projektiem. To
mērķis ir veicināt laikmetīgās mākslas
attīstību — lai tā būtu dinamiska un
dzīvīga, lai taptu jauni darbi, ko iekļaut
topošā muzeja kolekcijā. Atbalstām
vidēji 4–7 izstāžu projektus gadā.
Pērn izsludinātajam grantu konkursam
pieteicās 30 pretendenti, šogad — 55.

Pašlaik fonds ir paplašinājis grantu
konkursu robežas, piešķirot atbalstu ne tikai izstādēm, bet arī citiem
laikmetīgās mākslas notikumiem.
Pērn atbalstījām festivālu Homo
Novus un Rīgas Laika festivālu.
Tādējādi mēs veicinām izpratni,
ka laikmetīgā māksla nav tikai
vizuālā māksla. Šie notikumi bieži
izvēršas multidisciplināri, veidojot
dažādu mākslas veidu sinerģiju.

Ilggadējas sadarbības augļi
Fonds ceturto gadu sadarbojas ar
Latvijas Mākslas akadēmiju, atbalstot ikgadējās maģistrantūras
diplomandu izstādes, kā arī LMA
absolventu gadagrāmatas izdošanu.

Konsolidētais
finanšu pārskats
par 2013. gadu

Jau sesto gadu fonds atbalsta pasaulslavenā modes vēsturnieka Aleksandra
Vasiļjeva izstādes Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā. Pērn muzejā bija
aplūkojama izstāde “No kara uz mieru.
1940.–1950. gadu mode”, kas, lai arī
bija eksponēta īsāku laiku nekā citas
Aleksandra Vasiļjeva izstādes, pulcēja
rekordlielu interesentu skaitu —
23 335 divarpus mēnešu laikā.
Bet šī gada maijā tika atvērta jauna
Aleksandra Vasiļjeva izstāde “Dumpis buduārā. 1970. gadu mode”,
kas stāsta par stila uzvaru pār modi
revolucionārajos septiņdesmitajos.
Interesanti, ka pirmoreiz kolekcijā
līdzās sieviešu tērpiem tiek eksponēti arī vīriešu tērpi. Šī izstāde
ir aplūkojama līdz 27. jūlijam.

“Viena no fonda darbības prioritātēm ir izglītot
un paplašināt topošā Laikmetīgās mākslas
muzeja auditoriju, lai tā ar prieku sagaidītu
dienu, kad tas beidzot vērs durvis.”
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Bankas vadības
ziņojums
Godātie ABLV Bank, AS, akcionāri!
Konsekventi īstenojot koncerna
attīstības stratēģiju, pārskata periodā
turpinājās ABLV Bank, AS, un pārējo
ABLV grupas uzņēmumu izaugsme.
To sekmēja arī labvēlīgs vispārējais
ekonomiskais fons un uzplaukums
nozarēs, kurās strādā mūsu klienti.
Pasaules ekonomikas izaugsmes
temps 2013. gadā turpināja samazināties: visas pasaules IKP pieaugums
2013. gadā vērtējams kā mazāks par
3,0%, bet vēl 2012. gadā tas bija
3,5%. Izaugsmes palēnināšanās skāra
pasaules lielākās ekonomikas: ASV,
Ķīnu, Japānu, Vāciju. Turklāt 2013. gadā tā arī neizdevās atrisināt galveno
pasaules ekonomikas problēmu —
valsts parādu apjoma pieaugumu
attīstītajās valstīs.
Toties Latvijas ekonomikā turpinājās
izaugsmes procesi. 2013. gadā Latvija
joprojām bija līdere starp visām Eiropas Savienības valstīm IKP pieauguma ziņā. Gada pirmajos trijos ceturkšņos Latvijas IKP pieauga attiecīgi par
3,8%, 4,3% un 4,5%. Šī izaugsme
veicināja arī vietējo uzņēmēju un
investoru optimisma pieaugumu, kas
ir būtiski turpmākam ekonomikas pacēlumam. Šāda ekonomikas izaugsme
ļāva samazināt arī valsts parāda apjomu pret IKP no 41,0% līdz 35,0%.
Kopējo Latvijas investīciju klimatu un
valsts parāda apkalpošanu pozitīvi
ietekmēja arī tas, ka vadošās reitingu
aģentūras 2013. gadā paaugstināja
Latvijas kredītreitingu. Šobrīd tas ir
tikai par vienu pakāpi zemāks nekā laika periodā no 2004. līdz 2007. gadam.
Savukārt 2013. gada beigās aģentūra
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Standard&Poor’s pieņēma lēmumu
paaugstināt Latvijas reitinga prognozi
no stabilas uz pozitīvu, saglabājot
pašreizējo reitingu BBB+ līmenī, tātad
2014. gadā valstij izdosies atgūt tās
līdz šim augstāko reitingu.
Latvijas ekonomiku pozitīvi ietekmēja
arī termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana apmaiņā pret investīcijām nekustamajā īpašumā un uzņēmumos.
Precīzi aprēķināt šīs programmas radīto ekonomisko efektu ir sarežģīti, bet,
pēc aptuvenām aplēsēm, kopējais
ekonomikai piesaistīto līdzekļu apjoms
mērāms vairākos simtos miljonu eiro.
Tiešā veidā programma ietekmēja, piemēram, nekustamā īpašuma
nozari, kas tikai gada trešajā ceturksnī
pieauga par 11,6%, bet dzīvojamo
māju celtniecības apjomi izauga par
83,0% salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu. Stimulējošu impulsu no šīs
programmas saņēma arī daudzveidīgs
privātais patēriņš.
Svarīgs un ilgi gaidīts notikums Latvijas ekonomikai un finanšu tirgum
bija Latvijas pāreja uz vienoto Eiropas
valūtu — eiro. Tas viennozīmīgi palielinās Latvijas ekonomikas pievilcību
gan Rietumu, gan Austrumu investoru
skatījumā. Paredzams, ka ilgtermiņa
perspektīvā tas valstij dos ievērojamu
labumu. Savukārt trīs lielāko banku —
tajā skaitā arī ABLV Bank, AS — pāriešana tiešā Eiropas Centrālās Bankas
uzraudzībā vēl vairāk palielinās šo
banku un visas Latvijas banku sistēmas stabilitāti, drošību un uzticamību.
2013. gada rudenī mēs atzīmējām
ABLV Bank 20 gadu jubileju. Sākot
savu darbību kā viena no mazākajām bankām un mērķtiecīgi sekojot
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pārdomātai stratēģijai, mūsu banka
ne tikai ir spējusi veiksmīgi pārdzīvot visas krīzes un saglabājusi savu
neatkarību, bet arī kļuvusi par lielāko
privāto banku Latvijā un vienu no
trim lielākajām starp visām Latvijas
bankām.
Kā ABLV Bank, AS, būtisks notikums
šajā pārskata periodā jāmin kārtējā akciju emisija, kā rezultātā tika emitētas
6 570 parastās akcijas ar balsstiesībām un bankas pašu kapitāls palielināts par 11,5 miljoniem LVL (16,4 miljoniem EUR). Vienlaikus tika emitētas
arī 2 400 personāla akcijas. Pēc šīs
emisijas bankas pamatkapitālu veido
127 170 parastās akcijas ar balsstiesībām un 13 400 personāla akcijas
bez balsstiesībām. Jaunās emisijas
vienas akcijas pārdošanas cena bija
1 755 LVL (2 499 EUR), emisijā piedalījās 38 līdzšinējie bankas akcionāri.
Salīdzinājumā ar 2010. gadā īstenoto
akciju emisiju bankas vienas akcijas
cena ir palielinājusies 2,7 reizes. Tas ir
uzskatāms apliecinājums akcionāru ieguldījumu finansiālajai atdevei. Akciju
emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tika
ieguldīti tālākā bankas attīstībā.
Turpinot ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām, pārskata periodā tika emitēti vairāki jauni
obligāciju laidieni. Kopumā 2013. gadā
īstenotas četras subordinēto desmitgadīgo obligāciju emisijas kapitāla
piesaistei 55,0 miljonu USD un
20,0 miljonu EUR apmērā, kā arī sešas parasto divgadīgo obligāciju emisijas 175,0 miljonu USD un 40,0 miljonu EUR apmērā. Arī šīs obligācijas
tika iekļautas biržas NASDAQ OMX
Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.
Investoru īpašumā 2013. gada beigās
atradās ABLV Bank, AS, obligācijas
216,7 miljonu LVL (308,4 miljonu
EUR) vērtībā, bet biržas NASDAQ
OMX Riga Parāda vērtspapīru sarakstā bija iekļautas 15 emisiju obligācijas.
Apliecinājums mūsu izvēlētās darbības stratēģijas efektivitātei ir arī ietekmīgā starptautiskā kapitāla un finanšu
tirgus izdevuma Euromoney veiktais
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pētījums, kurā par labāko banku Latvijā atzīta ABLV Bank, AS. Šo novērtējumu mūsu banka saņēma pētījuma
Euromoney Awards for Excellence
2013 ietvaros. Kā norāda Euromoney,
ABLV Bank, AS, ir viena no reģiona
spēcīgākajām bankām kapitāla jomā,
tā turpina vienmērīgi attīstīties un
strādāt ar samērīgu peļņu.
Tā kā ABLV Bank, AS, un citi ABLV
grupas uzņēmumi nepārtraukti attīstās, pieaug gan biznesa apjomi, gan
darbinieku skaits. 2013. gadā ABLV
grupas darbinieku skaits palielinājās
par 90, no tiem 58 nākuši klāt bankas
struktūrvienībās. Kopumā 2013. gada
31. decembrī ABLV grupā strādāja
698 darbinieki, no tiem bankā — 571.
Tāpēc tika pieņemts lēmums daļu
bankas struktūrvienību pārcelt uz
jaunu, plašāku ēku — biznesa centru
Jupiter Centre, Skanstes ielā 7, k-1.
Šobrīd bankai Rīgā ir divas administratīvās ēkas — Elizabetes ielā 23 un
Skanstes ielā 7, k-1.

Finanšu rezultāti

Bankas 2013. gada svarīgākie finanšu
rādītāji atrodas vēsturiski augstākajā
līmenī un liecina par stabilu izaugsmi.
ABLV Bank, AS, ir lielākā banka Latvijā
ar vietējo kapitālu un trešā lielākā
banka pēc aktīviem.
• Bankas peļņa 2013. gadā bija 30,7 miljoni LVL (43,7 miljoni EUR). Salīdzinoši
2012. gada peļņa bija 16,5 miljoni LVL
(23,4 miljoni EUR).
• Bankas pamatdarbības ienākumi
pirms uzkrājumu veidošanas —
77,5 miljoni LVL (110,2 miljoni EUR).
Salīdzinājumā ar 2012. gadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 27,3%.
• Bankas klientu noguldījumu apjoms
pārskata perioda beigās bija 1,95 miljardi LVL (2,78 miljardi EUR).
• Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 216,7 miljonus LVL
(308,4 miljonus EUR).
• Bankas aktīvu apjoms 2013. gada
31. decembrī bija 2,33 miljardi LVL
(3,32 miljardi EUR). Gada laikā aktīvu
apjoms audzis par 8,9%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 190,8 miljoniem LVL (271,5 miljoniem EUR).

2013. gada beigās ieguldījumi
sasniedza 2,78 miljardus EUR,
aktīvu likvidātes līmenis
sastādīja 79,20%.

• Bankas kredītportfeļa apjoms decembra beigās bija 535,0 miljoni LVL
(761,3 miljoni EUR).
• Bankas kapitāls un rezerves —
131,4 miljoni LVL (187,0 miljoni EUR).
• Aktīvi pārvaldīšanā un klientu finanšu
instrumenti — 651,3 miljoni LVL
(926,7 miljoni EUR).
• Bankas kapitāla pietiekamības līmenis
2013. gada 31. decembrī bija 17,53%,
bet likviditātes līmenis — 79,20%.
• Kapitāla atdeves rādītājs ROE
2013. gada 31. decembrī bija 26,29%,
bet aktīvu atdeves rādītājs ROA
sasniedza 1,36%.
Banka turpināja veikt ieguldījumus
vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru
portfeļa apjoms 2013. gada 31. decembrī bija 983,8 miljoni LVL
(1,40 miljardi EUR). Gandrīz visu
bankas vērtspapīru portfeli veido
parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 69,1% no portfeļa ir vērtspapīri ar
kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds:
ASV — 21,8%, Krievija — 13,8%,
Vācija — 12,3%, Kanāda — 11,6%,
Zviedrija — 8,8%, Latvija — 7,9%,
Nīderlande — 3,5%, Norvēģija —
2,2%, Šveice — 1,6%, Lielbritānija —
1,4%. Papildus 6,6% veido starptautisko institūciju — Eiropas Komisijas,
ERAB u.c. — emitētie vērtspapīri.
Bankas vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,8%.
2013. gadā klientiem kļuva pieejama
internetbankas aplikācija iPhone tālrunim. Internetbankā iPhone tālrunim

klienti var redzēt konta pārskatu un
informāciju par bloķētām summām,
informāciju par maksājumu kartēm ar
iespēju mainīt kartes statusu, izdarīt
iekšbankas maksājumus, nosūtīt rīkojumus par valūtas konvertāciju, kā arī
veikt vēl citas operācijas.
2014. gadā piedāvāsim internetbanku
arī iPad planšetdatoriem. Tās funkcionalitāte būs tuvu standarta internetbankai, sākot no kontu atlikumu pārskatīšanas līdz pat sava ieguldījumu
portfeļu pārvaldīšanai. Konti, maksājumu kartes, noguldījumi, ieguldījumi un
kredīti būs vienmēr pieejami, bet ērti
organizēta pasta kastīte ļaus klientiem operatīvi saņemt paziņojumus
un atskaites no bankas. Lai atvieglotu
darbu dažādā apgaismojumā, mūsu
korporatīvajā stilā veidotajai aplikācijai
būs divas kontrasta versijas — tumšā
un gaišā, kā arī tā funkcionēs ainavas
un portreta režīmā.
Uzlabojot Klienta līnijas darbu, no
2013. gada decembra mēs nodrošinām klientiem nepārtrauktu iespēju
sazināties ar mums jebkurā nedēļas
dienā un diennakts stundā, zvanot pa
tālruni +371 6777 5555. Labi apzinoties arvien pieaugošo datu aizsardzības nozīmi, ieviesām virkni jaunu
tehnoloģiju un procedūru, kas saistītas ar drošības palielināšanu mūsu
internetbankā. Rūpējoties par klientu
ērtībām, radīts jauns pakalpojums —
pieteikumu un maksājumu sagatavošana klienta vietā.
Jāpiemin, ka līdz ar Latvijas pāreju uz
jaunu valūtu 2014. gada 1. janvārī arī
mēs sekmīgi veicām bankas sistēmu,
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Kā liecina NASDAQ OMX Riga
statistika — 2013. gadā ABLV Bank, AS,
nodrošināja 85,86% tirdzniecības
apgrozījuma obligāciju Rīgas
fondu biržā.

produktu un pakalpojumu migrāciju
no latiem uz euro.

Ieguldījumi

Aktīvs darbs jaunu pakalpojumu
ieviešanā un esošo pilnveidošanā
2013. gadā norisinājās ABLV Bank,
AS, meitas uzņēmumos ABLV Capital
Markets, IBAS, un ABLV Asset Management, IPAS.
2013. gadā mūsu atvērto ieguldījumu fondu klāstu papildināja četri
jauni fondi. To vidū ir divi korporatīvo
obligāciju fondi — ABLV European
Corporate EUR Bond Fund un ABLV
Global Corporate USD Bond Fund —
ar mērenu ieguldījumu stratēģiju un
sabalansētu riska līmeni, kuru mērķis
ir panākt ievērojami lielāku kapitāla
pieaugumu nekā no depozītu procentu likmēm, fonda līdzekļus ieguldot
uzņēmumu obligācijās ar augstu
kuponu ienesīgumu un augstu likviditāti. Fondu piedāvājumu papildināja
arī divi jauni akciju fondi — ABLV
European Industry EUR Equity Fund
un ABLV US Industry USD Equity
Fund — ar mēreni agresīvu ieguldījumu stratēģiju un paaugstinātu riska
līmeni, kuru mērķis ir panākt kapitāla
pieaugumu ilgtermiņā. Tāpat kā līdzšinējos ieguldījumu fondus, arī jaunos
fondus pārvalda ABLV Asset Management, IPAS.
2013. gada beigās atvērto ieguldījumu fondu kopējā aktīvu vērtība sasniedza 61,8 miljonus LVL
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(87,9 miljonus EUR). Kopš gada
sākuma fondu kopējā vērtība palielinājusies par 72,4% jeb aptuveni par
26,0 miljoniem LVL (36,9 miljoniem
EUR). Fondu vērtības pieaugumu
veicināja paaugstinātā interese par finanšu tirgiem un klientu vēlme arvien
vairāk diversificēt savus ieguldījumu
portfeļus, iekļaujot tajos arī ABLV
fondus, kā arī iepriekš minēto četru
jauno fondu nodibināšana.
ABLV Asset Management, IPAS,
kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā,
2013. gada beigās bija 65,5 miljoni
LVL (93,2 miljoni EUR), no kuriem
61,8 miljoni LVL (87,9 miljoni EUR)
bija klientu ieguldījumi sabiedrības
pārvaldītajos ieguldījumu fondos un
3,7 miljoni LVL (5,3 miljoni EUR) —
klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās.
Arī ABLV Capital Markets, IBAS,
kas klientu uzdevumā veic visu veidu
finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu nozīmīgākajos pasaules fondu
tirgos, 2013. gadā guva 2,3 miljonu
LVL (3,3 miljoni EUR) lielu peļņu.
Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi,
kas ieguldīti finanšu instrumentos,
2013. gada 31. decembrī bija 548,5 miljoni LVL (780,4 miljoni EUR).
Mēs turpinājām paplašināt finansēšanas pret ieguldījumu portfeļa ķīlu
iespējas, piedāvājot to ne tikai USD
un EUR, bet arī RUB valūtā.

Aktīvi attīstījās bankas meitas sabiedrība ABLV Private Equity Management, SIA, kas veido un pārvalda
riska kapitāla investīciju fondus
investīcijām perspektīvu Latvijas un
ārvalstu uzņēmumu pamatkapitālā.
ABLV Private Equity Management,
SIA, pārvalda tiešo investīciju fondu
ABLV Private Equity Fund 2010, KS.
Ar privāto ieguldījumu fonda ABLV
Private Equity Fund 2010, KS, līdzdalību, 2013. gadā Rīgā tika atklāta
Orto klīnika – pirmais no jauna būvētais privātais traumatoloģijas-ortopēdijas centrs Latvijā. Kopējās projekta
izmaksas bija aptuveni 3,5 miljoni
LVL (5,0 miljoni EUR); no tām ēkas
būvniecība prasīja 2,7 miljonus LVL
(3,8 miljonus EUR), bet medicīniskā
un sadzīves aprīkojuma iegāde —
0,8 miljonus LVL (1,2 miljonus EUR).
Projekts tika finansēts, izmantojot
privāto ieguldījumu fonda ABLV Private Equity Fund 2010, KS, ieguldījumu Orto klīnika, SIA, pamatkapitālā,
kā arī bankas kredītu.
Līdz šim ABLV Private Equity Fund
2010, KS, ir veicis ieguldījumus arī
Depo DIY, SIA (būvmateriālu tirdzniecības tīkls), Vaiņode Agro Holding,
SIA (lauksaimniecības holdings), un
Grindeks, AS (farmācija).
2013. gada decembra sākumā ABLV
Bank, AS, nodibināja jaunu akciju sabiedrību — AmberStone Group, AS,
ieguldot jaunā uzņēmuma pamatkapitālā 3,4 miljonus LVL (4,9 miljonus
EUR). Uzņēmums darbosies kā holdinga sabiedrība, pārvaldot savus ieguldījumus. AmberStone Group, AS,
dibināšanas mērķis ir nodalīt no ABLV
grupas ar finanšu un bankas pakalpojumu sniegšanu nesaistīto biznesu.
Plānots, ka līdz 2015. gada beigām
jaunās akciju sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts līdz 25,0 miljoniem
EUR, piesaistot arī jaunus akcionārus
no ABLV Bank, AS, akcionāru, klientu
un partneru vidus. Par uzņēmuma valdes locekļiem ievēlēti Agris
Grīnbergs, kurš iecelts par valdes
priekšsēdētāju, kā arī Kārlis Kavass
un Māris Kannenieks. Savukārt uzņē-

muma padomes priekšsēdētājs būs
ABLV Bank, AS, izpilddirektors, CEO,
Ernests Bernis.

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

Izaugsme notika arī citos ABLV grupas
uzņēmumos. Aizvadītais 2013. gads
bija veiksmīgs visai Latvijas nekustamā īpašuma nozarei, taču nekustamā
īpašuma attīstīšanas un tirdzniecības
grupa Pillar 2013. gadā auga straujāk
par tirgu, sasniedzot izcilus rezultātus.
Pārdošanas apjomi palielinājās 2,5 reizes jeb par 141,0%. Kopējā tirgus
izaugsme, pēc dažādām aplēsēm,
tiek vērtēta 30,0% apmērā. Kopumā uzņēmums 2013. gadā noslēdza
613 īpašumu pārdošanas darījumus
par kopējo summu 27,1 miljons LVL
(38,6 miljoni EUR). Salīdzinoši 2012. gada laikā Pillar realizēja 254 nekustamos īpašumus par 11,0 miljoniem LVL
(15,7 miljoniem EUR).
Klientu aktivitāte ievērojami palielinājās visos mājokļu segmentos —
premium klasē, jaunajos projektos
un it īpaši sērijveida dzīvokļos. No
realizētajiem īpašumiem jaunajos un
rekonstruētajos projektos pārdoti
134 dzīvokļi, kuru vidū ir 14 premium
klases dzīvokļi projektā Elizabetes
Park House. Sērijveida mājās pārdoti
476 dzīvokļi (2012. gadā — 125 dzīvokļi), kā arī noslēgti 2 darījumi par
komercobjektu un viens darījums
par privātmājas pārdošanu. Darījumu
apjoms ar sērijveida dzīvokļiem pērn
pieaudzis par 280,0%, savukārt cenu
pieaugums šajā sektorā bija aptuveni
10,0% robežās.
Strauji aug Pillar nekustamā īpašuma
attīstības un rekonstrukcijas virziens.
Pārņemot un pilnībā rekonstruējot līdz
augstvērtīgai, pilnai iekšējai apdarei
vairākas daudzdzīvokļu mājas, privātmājas un atsevišķus dzīvokļus, Pillar
kopumā rekonstrukcijas darbos ir
ieguldījis 14,0 miljonus EUR. Mūsu rekonstruēto īpašumu attīstības portfelī
ir tādi īpaši un klientu augsti novērtēti
projekti kā Elizabetes Park House,
Saules Rasa, Pine Breeze, Mārtiņa
Nams 2, Liesmas Apartment House,
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Dārza Apartment House, Lielezeres
Apartment House un citi. Paveiktā
darba kvalitāti apliecina tas, ka lielākā
daļa no objektiem jau ir izpārdoti.
Turpinājās aktīvs darbs pie visai ABLV
grupai nozīmīgā projekta — finanšu
un darījumu centra New Hanza City —
attīstības, kur nākotnē tiks uzbūvēta
jauna galvenā ABLV Bank, AS, ēka.
2013. gada sākumā tika uzsākti pirmie
būvniecības darbi Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28a, un jau 2014. gada februārī
Pillar varēs pārcelties uz savu jauno
biroja ēku šajā teritorijā. Pašlaik projektā ieguldīti vairāk nekā 20,0 miljoni
LVL (28,5 miljoni EUR).

Konsultācijas

Mēs vienmēr cenšamies būt pēc iespējas tuvāk saviem klientiem, tāpēc
arī 2013. gadā turpinājām paplašināt
savu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs.
Tika atvērta ABLV Consulting Services, AS, pārstāvniecība Vladivostokā
(Krievija) un teritoriālā struktūrvienība
Limasolā (Kipra).
Vladivostoka ir svarīgs transporta
mezgls Krievijas Tālajos Austrumos, kas apkalpo milzīgu, pa jūru un
dzelzceļu pārvadātu, kravu plūsmu.
Pilsēta pēdējos gados strauji attīstās,
aug preču aprites apjomi, tāpēc mūsu
klātbūtne ir nozīmīgs atbalsts klientiem, kuru bizness saistīts ar Vladivostoku, viņu sadarbības partneriem un
citiem uzņēmējiem no visiem Tālajiem
Austrumiem.
Savukārt Kipru esam izvēlējušies,
ievērojot to, ka daudzi klienti no Krievijas un NVS valstīm savu biznesu veido
Kiprā, tai skaitā izmantojot arī šajā
valstī reģistrētu uzņēmumu pakalpojumus.
Līdz ar jauno pārstāvniecību atvēršanu ABLV grupai ir 12 pārstāvniecības
8 valstīs — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā un Kiprā.
No ABLV Corporate Services, SIA,
piedāvātajiem pakalpojumiem jop106

rojām populārākais ir Uzturēšanās
atļauja Latvijā. Ārvalstu juridisko
personu ērtībām un izdevumu samazināšanai ABLV Corporate Services,
SIA, 2013. gadā sāka piedāvāt iespēju
dibināt uzņēmumus Latvijā. Ārvalstu
juridiskajām personām ir iespējas samazināt izdevumus, izmantot Latvijas
holdinga uzņēmumu nodokļu priekšrocības, iegūt izdevīgākus kreditēšanas
nosacījumus un maksājumu komisijas.
ABLV Corporate Services, SIA, klienti
labprāt izmantoja arī konsultācijas par
holdinga struktūru izveidošanu, kā arī
palīdzību nodokļu rezidences maiņā.
Jāatzīmē, ka gada laikā ABLV grupas
speciālisti piedalījās vairākās starptautiskās konferencēs, izstādēs un
semināros: Krievijas lielākajā transporta un loģistikas izstādē TransRussia, konferencē Intax forums, Intax
Expo, konferencē Inter Legal Kijevā,
Kazahstānas konferencē Invest Pro —
Kazahstan 2013, kā arī starptautiskajā
konferencē un izstādē Intax Wealth
Latvia, kura šogad pirmo reizi notika
Rīgā. To laikā esošajiem un potenciālajiem klientiem tika prezentēti ABLV
grupas pakalpojumi.

Luksemburga

2013. gada septembrī, ABLV Bank
20 gadu jubilejas mēnesī, pakalpojumus
klientiem sāka sniegt ABLV Bank meitas
banka Luksemburgā — ABLV Bank
Luxembourg, S.A. Līdz ar tradicionālajiem
bankas produktiem klientiem tiek piedāvāti arī tādi īpaši Luksemburgas bankas
klientiem veidoti pakalpojumi kā fiduciārie
depozīti, diennakts depozīti, konsultatīva
ieguldījumu pārvaldīšana un citi. ABLV
Bank Luxembourg, S.A., apvieno ABLV
klientu apkalpošanas augsto līmeni un Eiropas lielākā ieguldījumu centra tradīcijas.
Meitas banka Luksemburgā tika izveidota, lai attīstītu esošo klientu bāzi un
stiprinātu viņu lojalitāti, sniedzot plašāku
ieguldījumu un fiduciāro pakalpojumu
klāstu, kā arī piesaistītu jaunus klientus.
ABLV Bank, AS, ir pirmā banka no Baltijas
valstīm, kas nodibinājusi meitas banku
Luksemburgā.

Pakalpojumus klientiem sāka sniegt
ABLV Bank meitas banka Luksemburgā
— ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Plāni un ieceres 2014. gadam

Apzinoties, ka nepārtraukti pieaug
gan dažādu nelabvēlīgu faktoru radīts
spiediens un apgrūtinājumi banku
darbībai, kā arī regulējošo institūciju
prasības, galvenais šajos apstākļos
ir nodrošināt bankas stabilu izaugsmi
un attīstību, nepārtraukti uzlabojot
risku vadību un rūpējoties par klientu
interešu aizsardzību.
2014. gadā mēs plānojam bankas ienākumus no pamatdarbības palielināt vismaz par 15,0%. Paplašinoties darbības
apjomiem, ABLV koncerna struktūrās
plānots radīt 147 jaunas darba vietas.

Sabiedrībai

2013. gada 27. novembrī ABLV Bank,
AS, kļuva par Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) biedru. Ar
pievienošanos LDDK mēs vēlamies
uzsvērt, ka esam sociāli atbildīgs
uzņēmums, ar augstu atbildības sajūtu
pret valsti un vēlmi attīstīties ilgtermiņā. LDDK biedra statuss dod iespēju
piedalīties valsts politikas plānošanas
dokumentu, normatīvo aktu izstrādes un pieņemšanas procesos gan
nacionālā, gan starptautiskā līmenī,
tādējādi panākot izmaiņas, kas labvēlīgi
ietekmēs visas banku nozares attīstību. ABLV Bank, AS, konfederācijā
nodarbosies ar tādiem jautājumiem kā
finanses, kredītiestāžu darbība, finanšu
pakalpojumi, ieguldījumu pakalpojumi,
operācijas ar vērtspapīriem, operācijas ar nekustamajiem īpašumiem un
nodokļu jautājumi.

2013. gadā ABLV Bank, AS, sadarbībā
ar labdarības fondu ABLV Charitable
Foundation turpināja atbalstīt dažādus
sabiedrībai nozīmīgus projektus.
Gada sākumā ievērojami tika papildināta ABLV Bank, AS, kolekcija topošajam
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam,
kura tiek veidota sadarbībā ar ABLV
Charitable Foundation. Ar šiem jaunieguvumiem kolekcija kļuvusi daudzpusīgāka, aptverot vairākus mākslas žanrus — gleznas, grafikas, foto un video
darbus, darbus īpašās autortehnikās
un skulptūras. Kolekcijā šobrīd ietilpst
31 mākslinieka 204 darbi. 20. septembrī
Rīgas Mākslas telpā tika atklāta izstāde
”...lai gadījums kļūtu par notikumu...”,
kurā tika pārstāvēti visi kolekcijas mākslinieki. Izstāde iemantoja plašu sabiedrības uzmanību, un to kopumā apmeklēja
vairāk nekā 5 600 interesentu. Vienlaicīgi izdevām arī mākslas albumu ”Bez
sienām”, kurā apkopoti visi pašlaik
iegādātie darbi.
Jūlijā ar mūsu atbalstu Dekoratīvās
mākslas un dizaina muzejā tika atklāta
modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas izstāde — jau
piekto reizi pēc kārtas. Šoreiz izstādes
tēma bija ”No kara uz mieru. 1940. un
1950. gadu mode”. Mūsu klientiem bija
iespēja apskatīt izstādi paša Aleksandra
Vasiļjeva pavadībā.
Augusta beigās Ozo Golf klubā tradicionāli tika rīkots bankas golfa turnīrs
ABLV Invitation Golf Tournament 2013.
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Turnīrā piedalījās 93 golferi — mūsu
klienti no Latvijas un ārvalstīm, sadarbības partneri, bankas darbinieki, kā
arī citi interesenti — bankas potenciālie klienti.
2013. gada 17. septembrī bankai apritēja 20 darbības gadi — 20 gadi, kuru
laikā esam uzkrājuši vērtīgu pieredzi.
Atzīmējot šo notikumu, jaunbūvējamā
Rīgas finanšu un darījumu centra
New Hanza City teritorijā tika uzstādīta skulptūra — bronzā liets buļļa
tēls. Skulptūras devīze ir “Labor
Omnia Vincit” (Darbs uzvar visu), un
tā simbolizē darba varu, mērķtiecību
un pārliecību par sevi un izvēlēto
ceļu. Skulptūras autors ir pazīstamais
tēlnieks Gļebs Panteļejevs.
2013. gada nogalē labdarības fonds
ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar ABLV Bank, AS, jau septīto gadu
pēc kārtas organizēja Ziemassvētku
labdarības akciju, kuras laikā gan
mūsu klienti, gan darbinieki ziedoja
līdzekļus divām galvenajām fonda
sociālajām programmām: “Palīdzēsim
dzirdēt!” (dzirdes aparātu iegādei) un
“Palīdzēsim izaugt!” (bērnu nometnēm). Abās programmās — “Palīdzēsim dzirdēt!” un “Palīdzēsim izaugt!”

— saziedotās summas fonds ar ABLV
Bank, AS, līdzdalību dubulto. Papildus
šīm programmām ABLV Charitable
Foundation nodibināja jaunu programmu “Palīdzēsim 21.11.” — ilgtermiņa
palīdzībai bērniem, kuru vecāki ir
gājuši bojā vai smagi cietuši Zolitūdes
traģēdijā. ABLV Bank, AS, programmā
veica arī pirmo ziedojumu 50,0 tūkstošu LVL (71,1 tūkstoša EUR) apmērā.
2014. gada janvārī, noslēdzoties labdarības akcijai, secinājām, ka kopējā
akcijas ietvaros saziedotā summa
šogad sasniegusi neticami lielu apjomu: vairāk nekā 333 tūkstošus EUR.
Tādējādi šogad mēs varēsim sniegt
iespēju vēl lielākam skaitam bērnu
īstenot sapni dzirdēt un piedalīties
vasaras nometnēs.
Kopā labdarībai 2013. gadā banka novirzīja 1,2 miljonus LVL (1,7 miljonus EUR).
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību
publicēts bankas interneta mājaslapā
www.ablv.com.
Izsakām pateicību mūsu akcionāriem
un klientiem par izrādīto uzticību,
un visiem mūsu darbiniekiem — par
ieguldījumu bankas un koncerna izaugsmes veidošanā!

Bankas padomes
un valdes sastāvs
Bankas padome:

Padomes priekšsēdētājs:
Oļegs Fiļs

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Bankas valde:

Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis — izpilddirektors (CEO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
17.10.2011.

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.

Romans Surnačovs — operāciju direktors (COO)

Pārskata perioda laikā bankas valdes sastāvā nav notikušas
nekādas izmaiņas.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs
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Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Paziņojums
par vadības atbildību

Visaptverošo ienākumu pārskati
par 2013. gadu un par 2012. gadu
EUR ’000

Pielikums

ABLV Bank, AS, (turpmāk tekstā —
banka) padome un valde ir atbildīgas par
bankas finanšu pārskatu sagatavošanu,
kā arī par bankas un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā — koncerns) konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu.
Finanšu pārskati un to pielikumi, kas
atspoguļoti no 111. lappuses līdz 191.
lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz
attaisnojuma dokumentiem un sniedz
skaidru un patiesu priekšstatu par
bankas un koncerna finanšu stāvokli
2013. gada 31. decembrī un 2012. gada
31. decembrī, kā arī par koncerna un
bankas darbības rezultātiem, kapitāla un
rezervju izmaiņām un naudas plūsmu
2013. gadā un 2012. gadā.

Bankas padome un valde (turpmāk
tekstā — vadība) ir atbildīgas 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
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Procentu ienākumi

3

58,877

55,159

58,679

54,707

Procentu izdevumi

3

(16,235)

(21,865)

(15,936)

(21,840)
32,867

Neto procentu ienākumi

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

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

42,642

33,294

42,743

Komisijas naudas ienākumi

4

61,687

45,987

55,363

41,549

Komisijas naudas izdevumi

4

(10,775)

(8,845)

(15,283)

(12,442)

Neto komisijas naudas ienākumi

50,912

37,142

40,080

29,107

21,993

20,790

22,200

20,997

6

4,769

1,330

24

-

7

18,403

8,315

3,089

1,625

105

10

2,079

1,998

8

(9,466)

(17,698)

(9,466)

(17,450)

129,358

83,183

100,749

69,144

10

(55,573)

(43,042)

(42,445)

(34,099)

(4,744)

(2,908)

(2,800)

(2,039)

7

(8,214)

(4,380)

(841)

(741)

-

(481)

-

(481)

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

5

Neto peļņa no pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem
Pārējie ienākumi
Dividenžu ienākumi
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Pamatdarbības ienākumi
Administratīvie izdevumi
Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums
Pārējie izdevumi
Izdevumi uzkrājumiem
Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi
Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

9

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

11

Pārskata perioda peļņa

(1,218)

(458)

(1,218)

(458)

635

(3,707)

(2,002)

(2,588)

(69,114)

(54,976)

(49,306)

(40,406)

60,244

28,207

51,443

28,738

(9,246)

(5,633)

(7,767)

(5,326)

50,998

22,574

43,676

23,412

50,304

22,917

-

-

694

(341)

-

-

(3,061)

6,791

(3,061)

6,791

18

(23)

18

(23)

1,095

487

1,095

487
(1,087)

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) attiecināmi uz:
Bankas akcionāriem
Nekontrolējamo daļu
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi,
kas jau ir vai varētu tikt atzīti peļņā/zaudējumos
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas
Iekļauts peļņā/zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Iekļauts peļņā/zaudējumos, atzīstot pārdošanai
pieejamo vērtspapīru vērtības samazināšanos
Izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī

292

(1,087)

292

Kopā pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi

(1,656)

6,168

(1,656)

6,168

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms

49,342

28,742

42,020

29,580

48,648

29,085

-

-

694

(341)

-

-

346.08

230.78

-

-

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

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Finanšu stāvokļa pārskati 2013. gada
31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī

Finanšu stāvokļa pārskati 2013. gada
31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī
EUR ’000

EUR ’000
Aktīvi

Pielikums

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Saistības

Kase un prasības pret centrālajām bankām

12

356,768

307,461

356,747

307,446

Atvasinātie līgumi

Prasības pret kredītiestādēm

13

640,325

559,043

619,037

553,020

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Atvasinātie līgumi

17

451

115

451

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

14

16,794

4,742

16,794

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

15

738,655

779,388

731,659

779,388

Kredīti

18

750,097

711,133

761,268

716,574

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

16

653,037

500,612

651,411

500,612

Noguldījumi
Uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

19

6,635

3,796

132,829

127,457

33,358

29,675

24,330

24,620

Pamatlīdzekļi

21

32,672

27,903

9,745

6,981

Nemateriālie aktīvi

21

5,639

5,437

5,016

4,815

124

101

-

-

710

575

-

105

Apmaksātais pamatkapitāls

72,157

79,745

622

1,217

Akciju emisijas uzcenojums

Pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi
Pārējie aktīvi

22

Kopā aktīvi

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

8,655

19,863

5,457

16,736

3,316,077

3,029,589

3,315,366

3,043,828

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

11

Uzkrājumi

20

11

23

Pārējās saistības

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

17

Termiņsaistības pret kredītiestādēm

Ieguldījumu īpašumi

Uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības

Pielikums

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

2,046

6,515

2,046

6,515

10,654

1,376

14,491

3,423

3,633

3,173

-

11,959

2,768,169

2,649,944

2,776,457

2,659,191

5,303

1,811

5,125

1,504

17,348

22,645

11,098

12,816

795

101

169

-

408

481

408

481
177,601

Emitētie vērtspapīri

24

308,386

177,601

308,386

Subordinētie depozīti

25

10,149

18,372

10,149

18,372

3,126,891

2,882,019

3,128,329

2,891,862

30,003

28,088

30,003

28,088

41,485

26,480

41,485

26,480

2,134

2,134

2,134

2,134

983

2,639

983

2,639

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

60,381

61,600

68,756

69,213

Pārskata perioda nesadalītā peļņa

50,304

22,917

43,676

23,412

185,290

143,858

187,037

151,966

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
26

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

Attiecināms uz bankas akcionāriem
Nekontrolējamā daļa
Kopā kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves

3,896

3,712

-

-

189,186

147,570

187,037

151,966

3,316,077

3,029,589

3,315,366

3,043,828

Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības

27

7,890

10,027

7,898

10,034

Ārpusbilances saistības pret klientiem

27

60,439

42,915

60,799

43,079

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs
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Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2013. gadu un 2012. gadu

Koncerna kapitāla un rezervju izmaiņu
pārskats par 2013. gadu un 2012. gadu
EUR ’000

01.01.2012.

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

Nesadalītā
peļņa

Attiecināms
uz Bankas
akcionāriem

Nekontrolējamā
daļa

Kopā
kapitāls un
rezerves

23,478

7,476

2,134

(3,529)

91,133

120,692

715

121,407

Kopā visaptverošie ienākumi pārskata periodā

-

-

-

6,168

22,917

29,085

(341)

28,744

Dividenžu izmaksa

-

-

-

-

(27,185)

(27,185)

-

(27,185)

Personāla akciju emisija

2,348

-

-

-

(2,348)

-

-

-

Akciju emisija

2,262

19,004

-

-

-

21,266

-

21,266

-

-

-

-

-

-

3,338

3,338

31.12.2012.

Nekontrolējamās daļas palielinājums

28,088

26,480

2,134

2,639

84,517

143,858

3,712

147,570

01.01.2013.

28,088

26,480

2,134

2,639

84,517

143,858

3,712

147,570

-

-

-

(1,656)

50,304

48,648

694

49,342

Kopā visaptverošie ienākumi pārskata periodā
Dividenžu izmaksa
Personāla akciju emisija
Akciju emisija
Nekontrolējamās daļas samazinājums
31.12.2013.

-

-

-

-

(23,560)

(23,560)

-

(23,560)

512

-

-

-

(576)

(64)

64

-

1,403

15,005

-

-

-

16,408

-

16,408

-

-

-

-

-

-

(574)

(574)

30,003

41,485

2,134

983

110,685

185,290

3,896

189,186

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

EUR ’000

Apmaksātais
pamatkapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Rezerves
kapitāls

Pārdošanai
pieejamo
finanšu aktīvu
pārvērtēšanas
rezerve

01.01.2012.

Nesadalītā
peļņa

Kopā
kapitāls un
rezerves
128,305

23,478

7,476

2,134

(3,529)

98,746

Kopā visaptverošie ienākumi pārskata periodā

-

-

-

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

31.12.2012.

28,088

26,480

2,134

2,639

92,625

151,966

01.01.2013.

151,966

28,088

26,480

2,134

2,639

92,625

Kopā visaptverošie ienākumi pārskata periodā

-

-

-

(1,656)

43,676

42,020

Dividenžu izmaksa

-

-

-

-

(23,356)

(23,356)

Personāla akciju emisija
Akciju emisija
31.12.2013.

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

512

-

-

-

(512)

-

1,403

15,005

-

-

-

16,408

30,003

41,485

2,134

983

112,433

187,037

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis
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Koncerna un bankas naudas plūsmas
pārskati par 2013. gadu un 2012. gadu
EUR ’000

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā
Peļņa pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

60,244

28,207

51,443

28,738

Nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums

4,744

2,908

2,800

2,039

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam

9,466

17,698

9,466

17,450

Pārējo aktīvu vērtības (palielinājums)/samazinājums

(635)

3,707

2,002

2,588

Finanšu instrumentu vērtības samazinājums

1,218

458

1,218

458

(58,877)

(55,159)

(58,679)

(54,707)

16,235

21,865

15,936

21,840

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

195

7,130

1,101

(995)

32,590

26,814

25,287

17,411

4,705

(27,642)

10,532

(27,224)

Kredītu (pieaugums)

(54,587)

(59,055)

(60,515)

(63,499)

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

(11,632)

(16,066)

(11,632)

(16,066)

18,395

(14,331)

12,967

2,188

269

(1,861)

(11,951)

10,259

Pārējo aktīvu samazinājums/(pieaugums)
Saistību pret kredītiestādēm (samazinājums)/pieaugums

186,923

409,949

188,434

408,237

Atvasināto līgumu apjoma (samazinājums)/pieaugums

Noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums

(4,804)

17,824

(4,804)

17,824

Pārējo saistību (samazinājums)/pieaugums

(5,310)

4,069

(2,437)

(433)

166,549

339,701

145,881

348,697

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Pārskata periodā saņemtie procentu maksājumi
Pārskata periodā (izmaksātie) procentu maksājumi

70,887

47,003

70,887

47,505

(22,566)

(17,972)

(22,278)

(17,972)

(Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)

(4,229)

(582)

(3,381)

-

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

210,641

368,150

191,109

378,230

(181,749)

(350,482)

(180,124)

(350,482)

13,985

20,824

13,985

20,824

(926,238)

(1,090,224)

(919,241)

(1,090,224)

EUR ’000
Nauda un tās ekvivalenti

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,768

307,451

356,747

307,446

Prasības pret kredītiestādēm

615,715

506,857

600,873

501,244

Saistības pret kredītiestādēm

(10,654)

(1,376)

(14,491)

(3,423)

Kopā nauda un tās ekvivalenti

961,829

812,932

943,129

805,267

Informācija par prasībām pret kredītiestādēm, kas nav iekļautas naudas ekvivalentos, ir atspoguļota 13. pielikumā.

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

929,734

905,942

929,734

905,942

Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde)

(13,513)

(23,941)

(5,841)

(3,173)

649

7,779

364

75

(912)

(3,348)

(8,465)

(33,739)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana
Līdzdalības radniecīgos un asociētos uzņēmumos (pieaugums)
Līdzdalības meitas uzņēmumos samazinājums
Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

219

-

55

6,919

(177,825)

(533,450)

(169,533)

(543,858)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā
Subordinēto aizdevumu pieaugums
Subordinēto aizdevumu (atmaksa)

3,459

3,322

3,459

3,322

(11,446)

(15,481)

(11,446)

(15,481)

Emitēto vērtspapīru pārdošana

200,725

128,556

200,725

128,556

Emitēto vērtspapīru (atpirkšana)

(61,619)

(25,723)

(61,619)

(32,481)

Dividenžu (izmaksa)

(23,554)

(27,177)

(23,349)

(27,177)

16,407

21,266

16,407

21,266

123,972

84,763

124,177

78,005

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums)

156,788

(80,537)

145,753

(87,623)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā

812,932

906,961

805,267

906,379

(7,891)

(13,492)

(7,891)

(13,489)

961,829

812,932

943,129

805,267

Akciju emisija
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas rezultāts
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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2013. 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 sniegt 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, meitas
banka Luksemburgā un pārstāvniecības/teritoriālās struktūrvienības Azerbaidžānā (Baku), Baltkrievijā (Minskā),
Kazahstānā (Almati), Kiprā (Limasolā),
Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā,
Jekaterinburgā un Vladivostokā), Ukrainā (Kijevā, ar filiāli Odesā), Uzbekistānā
(Taškentā) un Tadžikistānā (Dušanbe).

2. Pielikums
Piemērotās svarīgākās
grāmatvedības metodes
un 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 SFPS un to
interpretācijām pēc darbības turpināšanas principa.

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).

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.

Šajos konsolidētajos un bankas finanšu
pārskatos ir uzrādīta finanšu informācija
par banku un tās meitas uzņēmumiem,
kā arī par banku atsevišķi. Atbilstoši
noteiktajām prasībām bankas atsevišķie
finanšu pārskati ir iekļauti šajos konsolidētajos finanšu pārskatos. Banka ir
koncerna mātes uzņēmums.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskaites metodēm, kuras tika izmantotas,
sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu
pārskatus, finanšu pārskatu sagatavošanā par periodu no 2013. gada 1. janvāra
līdz 2013. gada 31. decembrim izmanto-

Koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par 2013. gadu
tika apstiprināti bankas valdē
2014. gada 24. februārī.

tās grāmatvedības uzskaites metodes
nav mainītas, izņemot SFPS grozījumi,
kas stājās spēkā pārskata periodā.
Grāmatvedības metodes konsekventi
piemēro visi koncerna sastāvā esošie
uzņēmumi.
Bankas un tās Latvijas meitas uzņēmumu funkcionālā valūta ir Latvijas
Republikas nacionālā naudas vienība
lats (LVL). Bankas ārvalstu meitas
uzņēmumu darījumu uzskaites valūta ir
to ekonomiskās vides valūta. Koncerna
un bankas finanšu pārskatu uzrādīšanas
valūta ir lats.
Ar 2014. gada 1. janvāri Latvija kļuva par
Eiropas Monetārās Savienības dalībvalsti. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri,
bankas un tās meitas uzņēmumu funkcionālā valūta ir EUR.
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
2012. gada 31. decembra vai attiecīgi
2012. 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

2013. gada 31. decembrī

0,515

0,702804

0,0156

2012. gada 31. decembrī

0,531

0,702804

0,0174

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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b) Jaunu un/vai grozītu SFPS un
SFPIK interpretāciju piemērošana
pārskata periodā
Pārskata periodā koncerns/banka piemērojis šādus SFPS grozījumus:
•• SGS Nr. 1 “Finanšu pārskatu sniegšana” (grozījumi) — Citu ienākumu
posteņu, kas netiek atspoguļoti
peļņā vai zaudējumos, uzrādīšana.
•• SGS Nr. 19 “Darbinieku pabalsti”
(grozījumi).
•• SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti:
informācijas atklāšana” (grozījumi) —
Finanšu aktīvu un finanšu saistību
savstarpējais ieskaits.
•• SFPS Nr. 13 “Patiesās vērtības
novērtēšana”.
•• SFPIK interpretācija Nr. 20 “Izstrādes
izmaksas karjera ražošanas procesa
posmā”.
SGS Nr. 1 “Finanšu pārskatu sniegšana” (grozījumi) — Citu visaptverošo ienākumu posteņu, kas netiek atspoguļoti peļņā vai zaudējumos, uzrādīšana.
Šie grozījumi maina citu visaptverošo
ienākumu posteņu, kas netiek atspoguļoti peļņā vai zaudējumos, grupēšanas principus. Posteņi, kas nākotnē
varētu tikt pārklasificēti, iekļaujot tos
peļņā vai zaudējumos (piemēram, pārtraucot to atzīšanu vai veicot norēķinus), jāuzrāda atsevišķi no posteņiem,
kas nekad netiks pārklasificēti. Šie
grozījumi ietekmē tikai finanšu pārskatu sniegšanu, proti, koncerna/bankas
finanšu stāvokli vai darbības rezultātus
tie neietekmē. Tā kā koncernam/bankai ir tikai viens visaptverošo ienākumu
postenis, kas netiek atspoguļots peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmaiņas
finanšu pārskata sniegšanā
ir minimālas.
SGS Nr. 19 “Darbinieku pabalsti”
(grozījumi).
Veikti vairāki grozījumi, sākot no būtiskām izmaiņām, piemēram, koridora
(jeb diapazona) principa un plāna
aktīvu sagaidāmās atdeves koncepcijas izslēgšanas, līdz vienkāršiem
paskaidrojumiem un redakcionāliem
labojumiem. Šie grozījumi neietekmē
koncerna/bankas finanšu pārskatus, jo
koncernam/bankai nav šādu pabalstu.
120

finanšu pārskati

informāciju un minimālo obligāto
salīdzināmās informācijas apjomu.
Grozījumos ir nepārprotami norādīts,
ka minimālais obligātais salīdzināmais
periods ir iepriekšējais periods.
• 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”.
• 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 un informācijas atklāšanu starpposmu finanšu
pārskatos.

SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana” (grozījumi) — Finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējs ieskaits.
Grozījumi ievieš kopējas informācijas
sniegšanas prasības. Tādējādi finanšu pārskatu lietotājiem tiktu sniegta
noderīga informācija, lai varētu novērtēt
savstarpēja ieskaita vienošanās ietekmi
vai iespējamo ietekmi uz uzņēmuma
finanšu stāvokli. SFPS Nr. 7 grozījumi
jāpiemēro retrospektīvi. Šie grozījumi
neietekmē koncerna/bankas finanšu
pārskatus, jo koncernam/bankai nav
šādu vienošanos.
SFPS Nr. 13 “Patiesās vērtības
novērtēšana”.
Galvenais SFPS Nr. 13 mērķis ir mazināt
patiesās vērtības novērtēšanas principu
sarežģītību un uzlabot to piemērošanas
konsekvenci. Tas nemaina prasības, kas
nosaka, kādos gadījumos uzņēmumam
uzskaitē jāizmanto patiesā vērtība. Šajā
standartā sniegtas pamatnostādnes
patiesās vērtības noteikšanai saskaņā ar
SFPS tajos gadījumos, kad patiesās vērtības izmantošana SFPS tiek prasīta vai
ir atļauta. Šī standarta ieviešana būtiski
neietekmē koncerna/bankas finanšu
pārskatos atzīto aktīvu un saistību vērtības, tomēr koncerns/banka ir uzrādījusi
papildu informāciju 31. pielikumā.

c) Standarti, kas ir izdoti,
bet vēl nav stājušies spēkā

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

Koncerns un banka nav piemērojuši
šādas SFPS un SFPIK interpretācijas,
kas izdotas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai, bet vēl nav stājušās
spēkā:

SFPIK interpretācija Nr. 20 “Izstrādes
izmaksas karjera ražošanas procesa
posmā”.
Šī interpretācija attiecas uz tām izstrādes izmaksām, kas radušās karjera
ražošanas procesa posmā (“ražošanas
izstrādes izmaksas”). Interpretācija
neietekmē koncerna/bankas finanšu
pārskatu, jo koncerns/banka nenodarbojas ar izrakteņu ieguvi.
SGSP ir izdevusi SFPS ikgadējos uzlabojumus 2009.—2011. gadu 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.
• SGS Nr. 1 “Finanšu pārskatu sniegšana”. Tiek skaidrota atšķirība starp
brīvprātīgi sniegtu papildu salīdzināmo

SGS Nr. 19 “Darbinieku pabalsti”
(grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Grozījumi nosaka, kā uzskaitāmas darbinieku iemaksas noteiktu
iemaksu pabalstu plānos. Šo standartu
ES vēl nav apstiprinājusi.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

SGS Nr. 27 “Atsevišķie finanšu pārskati” (grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Standarts tika grozīts pēc
šādu jaunu standartu ieviešanas: SFPS
Nr. 10, SFPS Nr. 11 un SFPS Nr. 12.
Grozījumos noteiktas uzskaites un informācijas sniegšanas prasības attiecībā

uz ieguldījumiem meitas uzņēmumos,
kopīgi kontrolētajos uzņēmumos un
asociētajos uzņēmumos, kas uzņēmumam jāievēro, sagatavojot atsevišķo
finanšu pārskatu. SGS Nr. 27 “Atsevišķie finanšu pārskati” nosaka, ka,
sagatavojot atsevišķo finanšu pārskatu,
uzņēmumam šie ieguldījumi jāuzskaita to sākotnējā vērtībā vai saskaņā ar
SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti”.
SGS Nr. 28 “Ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos”
(grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Pēc jauno standartu
SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 11 un SFPS
Nr. 12 pieņemšanas SGS Nr. 28 “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos” nosaukums tika mainīts. Tagad tā nosaukums
ir “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos
un kopuzņēmumos”, un tajā tiek aplūkota pašu kapitāla metodes piemērošana ne tikai ieguldījumiem asociētajos
uzņēmumos, bet arī kopuzņēmumos.
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 savstarpēja ieskaita
kritēriju piemērošanu norēķinu sistēmām (piemēram, centrālās ieskaita
iestādes sistēmām), kas izmanto bruto
norēķinu mehānismus, kas netiek veikti
vienlaicīgi.
SGS Nr. 36 “Aktīvu vērtības samazināšanās” (grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Grozījumos iekļautas
vairākas papildu informācijas atklāšanas
prasības attiecībā uz aktīvu novērtēšanu patiesajā vērtībā, ja atgūstamo
summu nosaka, pamatojoties uz patieso vērtību, no kuras atņemtas atsavināšanas izmaksas. Šie grozījumi novērš
arī neparedzamās sekas, kas varētu

rasties, saskaņā ar SGS Nr. 36 sniegtajai informācijai piemērojot SFPS
Nr. 13 prasības.
SGS Nr. 39 “Finanšu instrumenti:
atzīšana un novērtēšana” (grozījumi).
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi nosaka,
ka, ja atvasināta līguma, kas atzīts
kā riska ierobežošanas instruments,
pārjaunojums atbilst noteiktiem kritērijiem, riska ierobežošanas uzskaite
nav jāpārtrauc.
SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti” —
Klasifikācija un novērtēšana.
Jaunais standarts spēkā attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2015. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS
Nr. 9 ar laiku pilnībā aizstās SGS Nr.
39. SGSP jau izdevusi pirmās trīs šī
standarta daļas, kurās sniegta jauna
finanšu aktīvu klasifikācija un novērtēšanas sistēma, prasības finanšu
saistību uzskaitei, kā arī riska ierobežošanas principi. Šo standartu ES vēl
nav apstiprinājusi.
SFPS Nr. 10 “Konsolidētie finanšu
pārskati”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2014.
gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 10
nosaka vienotu kontroles modeli, kas
attiecas uz visiem uzņēmumiem, tajā
skaitā arī uz īpašam nolūkam dibinātiem uzņēmumiem. SFPS Nr. 10
ieviestās izmaiņas liks vadībai veikt
būtisku izvērtējumu, lai noteiktu, kuri
uzņēmumi tiek kontrolēti. Atkarībā no
šī izvērtējuma rezultāta tiks pieņemts
lēmums par to, kuri uzņēmumi mātes
uzņēmumam 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. SFPS Nr. 10
aizstāj to SGS Nr. 27 “Konsolidētie un
atsevišķie finanšu pārskati” daļu, kas
attiecas uz konsolidētajiem finanšu
pārskatiem, kā arī aizstāj PIK Nr. 12
“Konsolidācija — īpašam nolūkam
dibināti uzņēmumi”.
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SFPS Nr. 11 “Kopīgas vienošanās”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā
uz pārskata periodiem, kas sākas
2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS
Nr. 11 izslēdz iespēju kopīgi kontrolētu
uzņēmumu uzskaitē izmantot proporcionālo konsolidāciju. Saskaņā ar SFPS
Nr. 11 kopīgi kontrolēti uzņēmumi, ja
tie klasificēti kā kopuzņēmumi (jauna
definīcija), jāuzskaita, lietojot pašu kapitāla metodi. Turklāt saskaņā ar SFPS
Nr. 11 kopīgi kontrolēti aktīvi un kopīgi
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.
SFPS Nr. 12 “Informācijas atklāšana par
līdzdalību citos uzņēmumos”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2014.
gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 12
vienā standartā apvieno visas prasības
attiecībā uz informācijas atklāšanu par
uzņēmuma līdzdalību meitas uzņēmumos, kopīgi kontrolētajos uzņēmumos,
asociētajos uzņēmumos un strukturētos uzņēmumos. Noteiktas arī vairākas jaunas informācijas sniegšanas
prasības, piemēram, turpmāk jāsniedz
informācija par vērtējumiem, kas veikti,
lai noteiktu, vai pastāv viena uzņēmuma
kontrole pār otru uzņēmumu.
SFPS Nr. 14 “Regulēto atlikto saistību
un aktīvu uzskaite”.
Jaunais standarts spēkā attiecībā uz
pārskata periodiem, kas sākas 2016.
gada 1. janvārī vai vēlāk. Šis ir pagaidu
standarts, kas SPFS pirmreizējiem piemērotājiem ļauj turpināt regulēto cenu
ietekmei pakļautu aktīvu un saistību
uzskaiti līdz brīdim, kad SGSP būs pabeigusi visaptveroša standarta izstrādi
šādu aktīvu un saistību uzskaitei. Šo
standartu ES vēl nav apstiprinājusi.
SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un SGS Nr. 27
(grozījumi) — Ieguldījumu sabiedrības.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi attiecas
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uz uzņēmumiem, kas atbilst ieguldījumu sabiedrību definīcijai. Grozījumos
noteikts izņēmums no SFPS Nr. 10 minētajām konsolidācijas prasībām, proti,
ieguldījumu sabiedrībām savi meitas
uzņēmumi ir jānovērtē patiesajā vērtībā
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, nevis tos konsolidējot.
SFPIK Nr. 21 interpretācija “Nodevas”.
Interpretācija spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Šajā interpretācijā
aplūkota valsts nodevu uzskaite. Pienākums maksāt nodevu tiek atzīts finanšu
pārskatā, kad tiek veikta darbība, kas
rada šādu pienākumu. Šo interpretāciju
ES vēl nav apstiprinājusi.
SGSP 2013. gada decembrī izdeva
vairāku standartu grozījumu apkopojumu. Līdz ar grozījumu pieņemšanu var
tikt mainītas grāmatvedības politikas
vai informācijas atklāšanas prasības.
Grozījumu ieviešana ir obligāta, taču ne
steidzama. Grozīti šādi standarti:
• SFPS Nr. 1 “Starptautisko finanšu
pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana”;
• SFPS Nr. 2 “Maksājums ar akcijām”;
• SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības apvienošana”;
• SFPS Nr. 8 “Darbības segmenti”;
• SFPS Nr. 13 “Patiesās vērtības noteikšana”;
• SGS Nr. 16 “Pamatlīdzekļi”;
• SGS Nr. 24 “Informācijas atklāšana
par saistītām personām”;
• SGS Nr. 38 “Nemateriālie aktīvi”;
• SGS Nr. 40 “Ieguldījuma īpašumi”.
Koncerns/banka šobrīd izvērtē iepriekš
minēto standartu izmaiņu ietekmi uz finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.
Koncerns/banka plāno ieviest iepriekš
minētos standartus un interpretācijas to
spēkā stāšanās datumā.
d) Svarīgākās aplēses
un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā
ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai
jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi,
kas ietekmē atsevišķus finanšu stāvokļa pārskatā un visaptverošo ienākumu

bas 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 mātes
uzņēmuma kapitāla daļām.
Bankas meitas uzņēmumi ievēro
bankas politikas un risku pārvaldīšanas
metodes.

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 atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa apjoma noteikšanu, uzkrājumu
apjoma noteikšanu kredītu vērtības
samazinājumam, nodrošinājuma (ķīlas)
vērtības noteikšanu, vērtības samazinājuma apjoma noteikšanu pārējiem aktīviem, kā arī aktīvu un saistību patiesās
vērtības noteikšanu.

Konsolidētajā finanšu pārskatā uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā
iegādātā meitas uzņēmuma iegādes
cena tiek attiecināta uz šī uzņēmuma identificējamo aktīvu, saistību un
iespējamo saistību patiesajām vērtībām 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 nemateriālai vērtībai nav notikusi
vērtības samazināšanās.

e) Konsolidācija
Bankai pārskata perioda beigās bija
ieguldījumi radniecīgajos uzņēmumos,
kuros bankai tieši vai netieši piederēja
vairāk nekā 50% no pamatkapitāla un
balsstiesībām, līdz ar to bankai pastāv
iespēja kontrolēt šos uzņēmumus.
Banka ir koncerna mātes uzņēmums.
Šie konsolidētie finanšu pārskati ietver
visus meitas uzņēmumus, kas atrodas
mātes uzņēmuma kontrolē. Meitas
uzņēmumi tiek ietverti konsolidācijā,
sākot ar brīdi, kad kontrole nonāk mātes
uzņēmuma rīcībā, un tiek izslēgti no
konsolidācijas brīdī, kad šī kontrole tiek
izbeigta. Koncerna sastāvs norādīts
19. pielikumā.
Bankas atsevišķajā finanšu pārskatā
līdzdalība meitas uzņēmumu pamatkapitālā tiek uzskaitīta atbilstoši izmaksu
metodei.
Bankas un tās meitas uzņēmuma 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 vērtī-
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lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

f) 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.
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
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bilancē tiek atspoguļota norēķinu dienā.
Kredītus nebankām bilancē atspoguļo
brīdī, kad naudas līdzekļi tiek pārskaitīti
uz klienta norēķinu kontu.
g) 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, pamatojoties uz vispārpieņemtiem principiem darījumā starp labi informētu,
ieinteresētu pircēju un labi informētu,
ieinteresētu pārdevēju, kuri nav finansiāli saistīti. Finanšu aktīvu un saistību
patiesā vērtība pamatā tiek noteikta,
izmantojot aktīvā tirgū kotētas tirgus
cenas. Ja finanšu aktīva vai saistības
tirgus nav aktīvs, patiesā vērtība tiek
noteikta, 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
31. pielikumā.
h) Finanšu aktīvu un saistību
savstarpējs ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek savstarpēji ieskaitīti un neto summa tiek atspoguļota bilancē, ja šobrīd pastāv juridiskas tiesības savstarpēji ieskaitīt atzītās
summas, un ir nodoms norēķināties,
ņemot vērā neto summu, vai vienlaicīgi
realizēt aktīvu un nokārtot saistības.
i) 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
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nākamajiem gadiem pārnestajiem nodokļu 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.

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.

l) 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.
Šādi aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā
vērtībā, izmantojot efektīvo procentu
metodi, atskaitot uzkrājumus nedrošiem
parādiem (izdevumus vērtības samazinājumam), kā norādīts 8. 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.
Šo finanšu pārskatu vajadzībām no
finanšu nomas līgumiem izrietošās
prasības ir klasificētas kā kredīti.

j) 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 zaudējumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā kā peļņa vai
zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīcijas
pārvērtēšanas.
k) 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, t.sk.
vērtspapīru un pārdošanai pieejamo
finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kā arī uz

Līdz termiņa beigām
turētie ieguldījumi
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lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

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.

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 pieejamie
finanšu aktīvi

Pārdošanai pieejamos vērtspapīrus
koncerns un banka iegādājas, lai
turētu nenoteiktu laiku. Pārdošanai
pieejamā portfelī tiek iekļauti parāda
vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, akcijas un ieguldījumi fondos.
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, kas sastāv no ieguldījumiem,
kas nav klasificēti kā daļa no citiem
portfeļiem.
Pārdošanai pieejamie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti pēc to patiesās
vērtības, ieskaitot tiešās darījuma
izmaksas, un arī turpmāk tiek pārvērtēti patiesajā vērtībā. Patiesās
vērtības pārvērtēšanas rezultāts tiek
atspoguļots kapitālā un rezervēs kā
pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve.
Finanšu aktīvus, kuriem nav pieejama
kotēta cena un kuru patieso vērtību
nav iespējams ticami noteikt, izmantojot citus modeļus, koncerns un banka
novērtē pēc pašizmaksas.
Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem, kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), pakāpeniski amortizē diskonta
(prēmijas) summu, izmantojot efektīvo
procentu likmi. Amortizētās summas
tiek iekļautas 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 instrumentiem”.

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 nefiksētu 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 instrumentiem
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 visaptve125
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rošo ienākumu pārskatā kā dividenžu
ienākumi.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Koncerns un banka ikdienas uzņēmējdarbībā izmanto atvasinātos finanšu
instrumentus — valūtas mijmaiņas
līgumus, biržā tirgotos vērtspapīru un
ārvalstu valūtas nākotnes līgumus, kā
arī ārpusbiržas valūtas maiņas nākotnes
līgumus.
Iegādātie atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti pēc iegādes cenas un
atzīšanas dienā un turpmāk pārvērtēti
to patiesajā vērtībā un atspoguļoti
atsevišķā 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 instrumentiem ar
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos”.

Emitētie parāda vērtspapīri

Koncerns un banka emitētos parāda vērtspapīrus atzīst savā bilancē
finansējuma saņemšanas brīdī. Pēc
sākotnējās atzīšanas, 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 peļņā vai zaudējumos
kā procentu izdevumi.
m) Pārdošanai turētie
nefinanšu aktīvi
Pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi ir
nekustamais īpašums, ko koncerns/
banka ir pārņēmusi pārdošanai kā
neatmaksāto kredītu nodrošinājumu vai
iegādājusies parastās uzņēmējdarbības
ietvaros. Pārdošanai turētie aktīvi tiek
novērtēti zemākajā no pašizmaksas un
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neto realizācijas vērtības. Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena
parastās uzņēmējdarbības ietvaros,
atskaitot aplēstās izmaksas, kas nepieciešamas, lai tos pārdotu.
n) Finanšu noma,
kur banka ir iznomātājs
No finanšu nomas līgumiem izrietošās
prasības tiek uzrādītas kā aktīvi, kas
atspoguļoti zemākajā no iznomātā
īpašuma patiesās vērtības vai minimālo
nomas maksājumu pašreizējās vērtības.
Ienākumi no finanšu nomas tiek atzīti
visa nomas līguma garumā, nodrošinot
vienlīdzīgu un regulāru atdevi no neatmaksātās summas.
Maksājumi, kas izriet no aktīvu nomas,
tiek iekļauti peļņā vai zaudējumos visa
nomas līguma laikā, izmantojot lineāro
metodi.
o) 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 kā
ārpusbilances saistības attiecīgo līgumu
noslēgšanas brīdī. Uzkrājumi ārpusbilances finanšu saistībām un iespējamām saistībām tiek atzīti saskaņā ar p)
skaidrojuma minēto.
p) 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.
q) Finanšu aktīvu un ārpusbilances
saistību vērtības samazināšanās
Koncerns/banka piešķir klientiem
kredītus. Par nedrošiem parādiem tiek

na 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
pietiekoši.

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. Par problēmu
(non-performing) kredītiem tiek uzskatīti kredīti, kas kavē līgumā paredzētos
maksājumus vairāk nekā 90 dienas, vai
tiek plānots uzsākt kredīta atgūšanas
procesu, piemēram, kredīta nodrošinājuma piespiedu realizāciju, kā arī kredīti,
kuru nodrošinājumi ir realizēti.
Atbilstoši esošajai uzkrājumu veidošanas politikai tiek veidoti uzkrājumi (turpmāk — uzkrājumi 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, pamatojoties
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.
Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pārskatīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas nepieciešamība mainīt uzkrājumu apjomu,
attiecīgās izmaiņas uzkrājumu apjomā
tiek atspoguļotas pārskata perioda visaptverošo ienākumu pārskatā. Koncer-

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
tiem, 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, kas 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.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

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. Gadījumos, ja turpmākajos periodos finanšu instrumentu
patiesā vērtība pieaug un šo pieaugumu var objektīvi attiecināt uz kādu
notikumu, kurš ir noticis pēc zaudējumu
no vērtības samazināšanas atzīšanas
visaptverošo ienākumu pārskatā, šos
zaudējumus atceļ, izmantojot peļņu vai
zaudējumus.
r) Nefinanšu aktīvu vērtības
samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvērtēts, vai pastāv pazīmes, kas norāda
uz iespēju, ka nefinanšu aktīva vērtība
ir samazinājusies. Šis izvērtējums tiek
veikts 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
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ir veiktas, tad nefinanšu aktīva uzskaites
vērtība tiek palielināta līdz atgūstamajai
vērtībai. Šis palielinājums ir zaudējumu
no vērtības samazināšanās apvērse.
s) Nemateriālie aktīvi
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais
programmnodrošinājums, kas nav datortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amortizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā
vai to aplēstajā lietderīgās izmantošanas
laikā, izmantojot lineāro metodi.
Nemateriālajiem aktīviem koncerns un
banka ir piemērojuši nolietojuma gada
likmes no 5% (5%) līdz 20% (20%).
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t) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes
vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais
nolietojums. Nolietojums tiek aprēķināts
visā pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi.
Aprēķinot nolietojumu ēkām, kas ir klasificētas kā pamatlīdzekļi, tās tiek sadalītas
sastāvdaļās (komponentēs). Nolietojums
tiek aprēķināts katrai komponentei atsevišķi atbilstoši tās lietderīgās lietošanas
laikam. Pamatlīdzekļiem un nomātā īpašuma uzlabojumiem to celtniecības vai
sagatavošanas laikā nolietojums netiek
aprēķināts. Zemes vērtība nav pakļauta
nolietojuma aprēķinam.

u) Ieguldījumu īpašumi
Ieguldījumu īpašumus veido zeme
un ēkas, nepabeigto ieguldījuma
īpašuma 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%,
izņemot zemi, kas nav pakļauta nolietojuma aprēķinam.

Koncerns un banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:
Pamatlīdzekļu veids

Gadа likme

Ēkas un īpašuma uzlabojumi

1,3%—20%

Transporta līdzekļi
Biroja aprīkojums un datortehnika
Ražošanas iekārtas

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

20%
10%—33%
5%—10%

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.

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

Sākot ar 2013. gadu, šie ienākumi ir iekļauti efektīvās procentu
likmes aprēķinā un peļņā/zaudējumos tiek atzīti kā procentu
ienākumi.
2. Iepriekšējos periodos koncerns
izdevumus par klientu piesaisti
atspoguļoja peļņā/zaudējumos
kā pārējos izdevumus. Sākot ar
2013. gadu, šie izdevumi peļņā/
zaudējumos tiek atzīti kā komisijas
izdevumi.
3. Iepriekšējos periodos koncerns
ienākumus un izdevumus no
darījumiem ar pārdošanai turētiem
nefinanšu aktīviem atspoguļoja
atsevišķi peļņā/zaudējumos kā
pārējos ienākumus vai izdevumus.
Sākot ar 2013. gadu, visi ienākumi
un izdevumi, kas saistīti ar pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem,
peļņā/zaudējumos tiek atzīti kā
neto peļņa no pārdošanai turētiem
nefinanšu aktīviem.
4. Iepriekšējos periodos vērtības
samazināšanās izdevumus finanšu
instrumentu uzkrātiem ienākumiem
un pārējiem aktīviem koncerns
atspoguļoja peļņā/zaudējumos kā
uzkrājumus vērtības samazinājumam. Sākot ar 2013. gadu, peļņā/
zaudējumos vērtības samazināšanās izdevumi ir pārklasificēti
atbilstoši aktīvu veidam.

ar Latvijas Republikas Darba likumu, un
pieskaitot darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
x) 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 uz pieprasījumu pret minētajām institūcijām. 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.
y) 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.
z) Pārklasifikācija
1. Iepriekšējos periodos koncerns soda
naudas no kredītu līgumu nosacījumu nepildīšanas atspoguļoja peļņā/
zaudējumos kā pārējos ienākumus.

Pārklasifikāciju ietekmes analīze:

EUR ’000
Koncerns
01.01.2012.—31.12.2012.
Atsauce

Pēc
pārklasifikācijas

Izmaiņas

Pirms
pārklasifikācijas

Banka
01.01.2012.—31.12.2012.
Pēc
pārklasifikācijas

Izmaiņas

Pirms
pārklasifikācijas

Procentu ienākumi

1.

55,159

659

54,500

54,707

655

54,052

Komisijas naudas izdevumi

2.

(8,845)

(3,257)

(5,588)

(12,442)

(7,429)

(5,013)

Neto peļņa no pārdošanai turētiem aktīviem

3.

1,330

1,330

-

-

-

-

-

(33)

33

-

(26)

26

1., 3.

8,315

(15,435)

23,751

1,625

(629)

2,254

4.

(17,698)

1,403

(19,101)

(17,450)

1,387

(18,837)

Pamatlīdzekļu un nemateriālo
aktīvu pārdošanas peļņa
Pārējie ienākumi
Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Pārējie izdevumi

2., 3.

(4,380)

16,736

(21,115)

(741)

7,429

(8,170)

Finanšu instrumentu vērtības
samazināšanās izdevumi

4.

(458)

28

(487)

(458)

28

(487)

Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

4.

(3,707)

(1,431)

(2,275)

(2,588)

(1,416)

(1,172)
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5. Pielikums

Procentu ienākumi un izdevumi
Procentu ienākumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Procentu ienākumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem
un pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu
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

no kredītiem

30,537

31,819

30,359

31,379

Atvasinātie līgumi

no līdz termiņa beigām turamiem vērtspapīriem

20,442

14,266

20,440

14,266

Vērtspapīri

no pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem

5,343

7,234

5,343

7,234

no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

2,555

1,840

2,537

1,828

Peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības

EUR ’000

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

616

290

616

275

21

27

21

27

595

263

595

248

462

(47)

462

(47)

Atvasinātie līgumi

115

(64)

115

(64)

Vērtspapīri

347

17

347

17

1,078

243

1,078

228

Kopā procentu ienākumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem
un pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem

58,877

55,159

58,679

54,707

Kopā procentu ienākumi

58,877

55,159

58,679

54,707

izdevumi noguldījumu garantiju fondam

6,164

8,438

6,152

8,438

Darījumu ar pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem rezultāts

par pakārtotajām saistībām

5,488

5,485

5,488

5,485

Peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas

(18)

23

(18)

23

par emitētajām parastajām obligācijām

3,093

1,057

3,093

1,120

Neto realizēta peļņa no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem

(18)

23

(18)

23

par nebanku noguldījumiem

1,343

6,736

1,160

6,746

147

149

43

51

16,235

21,865

15,936

21,840

21,521

20,076

21,713

20,295

(588)

448

(573)

451

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas

20,933

20,524

21,140

20,746

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu

21,993

20,790

22,200

20,997

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Procentu izdevumi

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām
Kopā procentu izdevumi

Koncerna/bankas procentu ienākumi no aktīviem, kuriem tika atzīts vērtības
samazinājums, bija 2,3 (3,8) miljoni EUR.

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezultāts
Peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem
(Zaudējumi)/peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas

6. Pielikums

4. Pielikums

Neto peļņa no pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem

Komisijas naudas ienākumi un izdevumi

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā

31,406

23,219

31,399

23,220

par kontu apkalpošanu

10,454

5,754

10,512

5,754

Neto peļņa no pārdošanas
Ienākumi no pārdošanai turēto īpašumu nomas

Komisijas naudas ienākumi

par maksājumu karšu apstrādi

8,971

7,934

8,971

7,934

par brokeru operācijām

5,691

3,842

-

-

par aktīvu pārvaldīšanu

2,156

1,668

817

1,060

845

946

845

946

2,164

2,624

2,819

2,635

61,687

45,987

55,363

41,549

par klientu piesaisti

2,971

3,257

8,557

7,429

par korespondentbanku pakalpojumiem

4,542

3,058

4,543

3,058
1,928

par dokumentārajām operācijām
pārējie komisijas naudas ienākumi
Kopā komisijas naudas ienākumi

Ienākumi no pārdošanai turēto īpašumu pārdošanas
Pārdošanai turēto īpašumu iegādes izdevumi

Pārdošanai turēto īpašumu pārdošanas izdevumi
Pārdošanai turēto īpašumu apsaimniekošanas izdevumi
Kopā neto peļņa no pārdošanai turētiem nekustamiem īpašumiem

EUR ’000

35,407

14,533

370

-

(29,142)

(11,928)

(346)

-

6,265

2,605

24

-

512

276

-

-

(275)

(485)

-

-

(1,733)

(1,066)

-

-

4,769

1,330

24

-

Komisijas naudas izdevumi

par maksājumu kartēm

2,110

1,928

2,110

par brokeru operācijām

968

545

-

-

pārējie komisijas naudas izdevumi

184

57

73

27

10,775

8,845

15,283

12,442

Kopā komisijas naudas izdevumi

Pielikumi no 118. līdz 191.
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Koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās zaudējumiem
par periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

Pārējie pamatdarbības ienākumi un izdevumi
Pārējie ienākumi
citi saistīto uzņēmumu produktu pārdošanas ienākumi

EUR ’000

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

9,471

3,789

-

-

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

53,574

10,143

77

3,681

67,475

9,873

(751)

31

868

10,021

(7)

(40)

-

-

(47)

(23,895)

(2,659)

(50)

(760)

(27,364)

39,545

6,693

58

3,789

50,085

1,224

6,178

-

545

7,947

ienākumi no saistību atpirkšanas

2,901

-

-

-

Uzkrājumi pārskata perioda beigās

ienākumi no asociēto uzņēmumu atzīšanas pēc pašu kapitāla metodes

2,496

1,295

-

-

Individuālie uzkrājumi

ienākumi no finanšu konsultāciju, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas

1,665

1,148

-

-

Portfeļa uzkrājumi

38,321

515

58

3,244

42,138

312

820

642

240

Kopā kredīti, bruto

404,646

366,168

1,521

27,847

800,182

-

-

2,012

982

citi parastie ienākumi

1,558

1,263

435

403

Kopā pārējie ienākumi

18,403

8,315

3,089

1,625

ienākumi no uzņēmumu pārdošanas
ienākumi no pakalpojumu pārdošanas radniecīgiem un saistītiem uzņēmumiem

2013. gada 31. decembrī izveidotie uzkrājumi kredītu vērtības samazināšanās
zaudējumiem veido 6,4% (8,6%) no koncerna kredītportfeļa.

Pārējie izdevumi
citi saistīto uzņēmumu produktu realizācijas izdevumi

6,958

3,129

-

-

biedru naudas

802

696

655

596

citi pārējie izdevumi

454

555

186

145

8,214

4,380

841

741

Kopā pārējie izdevumi

8. Pielikums

Kredīti — individuālie uzkrājumi
Kredīti — portfeļa uzkrājumi

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā

61,121

20,422

90

1,837

83,470

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā

17,137

(2,237)

23

2,419

17,342

(10)

(24)

-

-

(34)

(24,674)

(8,018)

(36)

(575)

(33,303)

53,574

10,143

77

3,681

67,475

1,374

9,560

-

548

11,482

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

(265)

2,153

(265)

1,905

10,286

15,189

10,286

15,189

Norakstīto aktīvu atgūšana

(555)

356

(555)

356

Pārskata perioda laikā izveidotie uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto

9,466

17,698

9,466

17,450

EUR ’000

Hipotekārie

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
Aktīvu veids

Koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās zaudējumiem
par periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

Uzkrājumi pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi
Portfeļa uzkrājumi

52,200

583

77

3,133

55,993

Kopā kredīti, bruto

458,930

294,583

1,797

23,298

778,608

Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās zaudējumiem
par periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

53,574

10,143

77

3,681

67,475

9,873

(751)

31

868

10,021

(7)

(40)

-

-

(47)

(23,895)

(2,659)

(50)

(760)

(27,364)

39,545

6,693

58

3,789

50,085

1,224

6,178

-

545

7,947

Portfeļa uzkrājumi

38,321

515

58

3,244

42,138

Kopā kredīti, bruto

404,647

377,338

1,521

27,847

811,353

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā
Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi

Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības samazināšanās zaudējumiem
par periodu no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim:

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā

61,121

20,669

90

1,837

83,717

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā

17,137

(2,484)

23

2,419

17,095

(10)

(24)

-

-

(34)

(24,674)

(8,018)

(36)

(575)

(33,303)

53,574

10,143

77

3,681

67,475

1,374

9,560

-

548

11,482

Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā
Uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā
Uzkrājumi pārskata perioda beigās
Individuālie uzkrājumi
Portfeļa uzkrājumi

52,200

583

77

3,133

55,993

Kopā kredīti, bruto

458,930

300,024

1,797

23,298

784,049

Pielikumi no 118. līdz 191.
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11. Pielikums

Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

Nodokļi

Koncerna un bankas vadība ir veikusi nefinanšu aktīvu — pārdošanai pārņemto
nekustamo īpašumu un pārējo aktīvu, tajā skaitā ieguldījumu meitas uzņēmumos —
novērtēšanu, vai šo aktīvu uzskaites vērtība nav augstāka par to atgūstamo vērtību.
Novērtēšanas rezultātā konstatētas iepriekš atzītā vērtības samazinājuma izmaiņas.
Balstoties uz veikto analīzi, 2013. gadā un 2012. gadā koncerns un banka ir atzinuši
vērtības samazinājumu pārējiem aktīviem.

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Aktīvu veids
Pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi
Pārējie aktīvi
Ieguldījumi meitas uzņēmumos
Kopā vērtības samazinājuma korekcija

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

434

2,083

-

(53)

(1,069)

1,624

(1,090)

1,608

-

-

3,092

1,033

(635)

3,707

2,002

2,588

10. Pielikums

Veids
Personāla atalgojums, t.sk. VSAOI

EUR ’000
Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

35,084

27,799

27,797

23,270

Telpu uzturēšanas izdevumi

3,680

2,804

2,631

1,767

IT sistēmu izdevumi

3,152

2,484

2,595

2,430

Reklāmas un mārketinga izdevumi

2,832

2,534

2,555

2,379

Vadības atalgojums, t.sk. VSAOI

2,616

2,509

1,204

1,567

Ziedojumi

1,838

38

1,719

38

Citi personāla izdevumi

1,071

995

679

589

Citi nodokļi

844

417

370

186

Sakaru izdevumi

760

741

622

579

Citi administratīvie izdevumi
Kopā administratīvie izdevumi

28,207

51,443

28,738

4,232

7,715

4,311

Pastāvīgās atšķirības

(151)

1,251

(316)

737

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu

8,886

5,483

7,399

5,048

164

(128)

163

-

(9)

43

-

43

Iepriekšējo periodu atliktā nodokļa korekcija
Ārvalstīs samaksāts
Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi

3,696

2,721

2,273

1,294

55,573

43,042

42,445

34,099

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

Pārvalžu un nodaļu vadītāji
Pārējie darbinieki
Kopā perioda beigās

235
5,326

Koncerns
31.12.2013.
Laika atšķirībām
pakļautā summa

Koncerns
31.12.2012.
Laika atšķirībām
pakļautā summa

Banka
31.12.2013.
Laika atšķirībām
pakļautā summa

Banka
31.12.2012.
Laika atšķirībām
pakļautā summa

14,927

12,225

7,345

6,158

1,157

3,106

1,157

3,106

(1,598)

545

(1,598)

545

(13,547)

(17,982)

(5,771)

(10,501)

EUR ’000

2,075

(3,180)

-

-

(16,081)

(11,986)

-

-

13,630

14,119

-

-

563

(3,153)

1,133

(692)

15%

15%

15%

15%

(710)
795

(575)
101

169

(105)
-

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

(575)
101

(4,818)
265

(105)
-

(4,779)
-

EUR ’000

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
pārskata perioda sākumā

Korekcijas, kas attiecinātas uz iepriekšējo periodu peļņu vai zaudējumiem
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (prasības)/
saistības pārskata perioda beigās

785

3,351

566

3,587

(292)

1,087

(292)

1,087

66

(359)

-

-

(710)
795

(575)
101

169

(105)
-

Koncerna un bankas samaksātie nodokļi:
Koncerns
31.12.2013.

Vadība

205
7,767

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

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

Koncerna un bankas darbinieku skaits pārskata perioda beigās:

235
5,633

Nodokļa likme

Palielinājums, kas iekļauts peļņā vai zaudējumos

2013. gadā un 2012. gadā vidējais strādājošo darbinieku skaits (pilna laika ekvivalents) koncernā
bija 656 (575), savukārt bankā — 545 (494).

205
9,246

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:

Atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

9,037

Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve

Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

60,244

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā un nodokļu vajadzībām starpība

Administratīvie izdevumi

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Iepriekšējo periodu uzņēmuma ienākumu nodokļa korekcija

Koncerna un bankas pārējo aktīvu vērtības samazināšanās rezultāts:

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

18

17

10

10

Nodokļa veids

118

110

91

85

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

8,781

7,881

7,299

6,995

418

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5,482

4,653

4,700

4,095

513

Nekustamā īpašuma nodoklis

507

443

228

186

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

4,229

582

3,381

-

Pievienotās vērtības nodoklis

1,826

635

312

287

562
698

481
608

470
571

Riska valsts nodeva
Kopā nodokļi

3

3

3

3

20,828

14,197

15,923

11,566
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14. Pielikums

Kase un prasības pret centrālajām bankām

Prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

348,641

297,931

348,641

297,931

8,117

9,520

8,106

9,515

Nauda kasē
Prasības uz pieprasījumu pret Banque de Luxembourg
Kopā nauda un prasības pret centrālajām bankām

10

10

-

-

356,768

307,461

356,747

307,446

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Akcijas

EUR ’000
Koncerns/Banka
31.12.2013.

Koncerns/Banka
31.12.2012.

Privātuzņēmumi

1,872

650

Kredītiestādes

1,369

1,154

Kopā ieguldījumi akcijās

3,241

1,804

Ieguldījumi fondos

13,553

2,938

Kopā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu instrumenti

16,794

4,742

Prasības pret Latvijas Banku veido bankas korespondentkonta atlikums. 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. 2013. gada 31. decembrī banka bija izpildījusi šīs prasības.

Patiesajā vērtībā vērtēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo
aktīvu uzskaites vērtību.
2013. gada 31. decembrī šādi finanšu instrumenti, no visiem patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem, netika kotēti biržās:
• 28,5 (0) miljoni EUR citu valstu uzņēmumu akcijas;
• 2,9 (1,9) miljoni EUR ieguldījumi atvērtos ieguldījumu fondos, kas reģistrēti Latvijā un
kuru aktīvu pārvaldītājam ir pienākums atpirkt daļas par neto aktīvu vērtību.

2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī nebija nekādu prasību pret
centrālajām bankām, kuru termiņš būtu nokavēts.

13. Pielikums

Desmit lielākās pozīcijas 2013. gada 31. decembrī veidoja 88,5% (88,7%) no kopējiem
koncerna/bankas patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā
vai zaudējumos.

Prasības pret kredītiestādēm

2013. gada 31. decembrī banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 28 (27)
ES un OECD reģiona valstīs reģistrētām kredītiestādēm, 5 (6) Latvijā reģistrētām
kredītiestādēm un 28 (16) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.
Koncerna un bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija šādās ES un
OECD reģiona kredītiestādēs: Bank of Montreal 74,7 (68,0) miljoni EUR, Deutsche
Bank AG 63,5 (5,8) miljoni EUR, Commerzbank AG 57,2 (33,6) miljoni EUR.
EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

349,567

292,564

340,775

286,961

-

471

-

471

349,567

293,035

340,775

287,432

259,326

196,839

247,262

196,839

31,433

69,170

31,000

68,750

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm

290,759

266,009

278,262

265,589

Kopā prasības pret kredītiestādēm

640,325

559,043

619,037

553,020

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Korespondentkontu atlikumi
Diennakts noguldījumi
Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Pārējās prasības pret kredītiestādēm
Termiņnoguldījumi
Citas prasības

2013. gada 31. decembrī daļa no koncerna prasībām pret kredītiestādēm 18,6 (48,4)
miljonu EUR apjomā un daļa no bankas prasībām pret kredītiestādēm 18,2 (48,0)
miljonu EUR apjomā bija ieķīlāti, lai nodrošinātu darījumus ar finanšu instrumentiem, kas
nav naudas ekvivalenti. Naudas ekvivalentos nav iekļauti koncerna termiņnoguldījumi
6,0 (3,8) miljonu EUR apmērā un bankas termiņnoguldījumi 0 (3,8) miljonu EUR apmērā.
2013. gada 31. decembrī un 2012. 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.

136

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

137

finanšu pārskati

finanšu pārskati

15. Pielikums

16. Pielikums

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Centrālās valdības un centrālās bankas

429,317

426,761

429,317

426,761

Kredītiestādes

230,692

236,059

230,692

236,059

Starptautiskās organizācijas

40,245

88,698

40,245

Valsts uzņēmumi

11,225

15,595

7,513

3,109

Privātuzņēmumi

6,919

Vietējās valdības

4,276

Emitenta veids

Kopā parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Centrālās valdības un centrālās bankas

243,285

152,678

243,285

152,678

Kredītiestādes

173,105

172,718

172,027

172,718

88,698

Privātuzņēmumi

133,295

95,994

132,747

95,994

11,225

15,595

Starptautiskās organizācijas

52,843

38,510

52,843

38,510

7,513

3,109

Vietējās valdības

43,107

33,048

43,107

33,048

5,455

6,919

5,455

Valsts uzņēmumi

514

4,276

514

730,187

776,191

730,187

776,191

139

139

139

139

Emitenta veids
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Kopā līdz termiņa beigām turamie finanšu instrumenti

Akcijas
Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki
Kopā ieguldījumi akcijās
Ieguldījumi fondos
Kopā pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

139

139

139

139

8,329

3,058

1,333

3,058

738,655

779,388

731,659

779,388

7,402

7,664

7,402

7,664

653,037

500,612

651,411

500,612

Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds
ar šo aktīvu uzskaites vērtību.
2013. gada 31. decembrī šādi līdz termiņa beigām turamie finanšu aktīvi netika
kotēti biržās:
• 707,2 (718,6) tūkstoši EUR citu valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri;
• 122,4 (0) tūkstoši EUR citu valstu uzņēmumu parāda vērtspapīri.

Pārdošanai pieejamo vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo
aktīvu uzskaites vērtību.

2013. gada 31. decembrī daļa no finanšu instrumentiem, kas tiek turēti līdz termiņa beigām, 27,6 (21,5) miljonu EUR apjomā ir ieķīlāti, lai nodrošinātu darījumus ar
finanšu instrumentiem.

Būtiskāko parāda vērtspapīru portfeļa daļu 92,2% (93,3%) apmērā banka ir ieguldījusi vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu. Pārskata perioda beigās bankas
vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā durācija bija 1,6 (2,1) gadi.

Desmit lielākās pozīcijas 2013. gada 31. decembrī veidoja 42,6% (40,4%) no kopējiem koncerna līdz termiņa beigām turamajiem aktīviem.

2013. gada 31. decembrī šādi pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi netika kotēti biržās:
• 7,0 (0,3) miljoni EUR ieguldījumi atvērtos ieguldījumu fondos, kas reģistrēti EMS valstīs un kuru aktīvu pārvaldītājam ir pienākums atpirkt daļas par neto aktīvu vērtību;
• 139,4 (139,4) tūkstoši EUR EMS valstu uzņēmumu kapitāla vērtspapīri;
• 567,7 (0) tūkstoši EUR starptautisko institūciju parāda vērtspapīri;
• 1,4 (3,1) miljoni EUR citu valstu riska kapitāla ieguldījumu fondu apliecības.
Desmit lielākās pozīcijas 2013. gada 31. decembrī veidoja 81,6% (74,3%) no kopējiem
koncerna pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem.
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Koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc to veida:

17. Pielikums

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Atvasinātie līgumi

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.

Kredīta veids
Parastie kredīti

EUR ’000
Koncerns/Banka
31.12.2013.

Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi
Ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi

Patiesā vērtība

Koncerns/Banka
31.12.2012.
Patiesā vērtība

Nosacītā
pamatvērtība

Prasības

Saistības

Nosacītā
pamatvērtība

Prasības

Saistības

683

21

-

942

27

-

13,146

20

27

6,010

23

30

Valūtas mijmaiņas darījumi

228,527

410

2,019

210,488

65

6,485

Kopā ārvalstu valūtas maiņas darījumi

242,356

451

2,046

217,440

115

6,515

Kopējais
kredītrisks,
bruto

Bilances
atlikums

Ārpusbilances
atlikums

Kopējais
kredītrisks,
bruto

687,988

23,997

711,985

655,343

18,705

674,048

83,806

21,561

105,367

87,023

11,628

98,651

Prasības pret finanšu palīgsabiedrībām
un citiem finanšu starpniekiem

23,799

-

23,799

19,456

-

19,456

3,079

-

3,079

15,394

-

15,394

Norēķinu kontu debeta atlikumi
Maksājumu karšu debeta atlikumi

1,510

14,573

16,083

1,392

12,497

13,889

Kopā kredīti, bruto

800,182

60,131

860,313

778,608

42,830

821,438

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(50,085)

-

(50,085)

(67,475)

-

(67,475)

Kopā kredīti, neto

750,097

60,131

810,228

711,133

42,830

753,963
EUR ’000

Banka
31.12.2013.

Parastie kredīti

18. Pielikums

Ārpusbilances
atlikums

Kredītlīnijas

Kredīta veids

Banka izmanto atvasinātos ārvalstu valūtas maiņas instrumentus, lai pārvaldītu valūtas pozīcijas. Bankas noslēgto atvasināto ārvalstu valūtas maiņas līgumu darījuma
partneri pārsvarā ir kredītiestādes. 2013. gada 31. decembrī vairāk nekā 96,3%
(98,0%) no ārvalstu valūtas maiņas līgumu patiesās vērtības aktīviem ir attiecināmi
uz kredītiestādēm. 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī maksājumi saistībā ar atvasinātajiem līgumiem nebija kavēti.

Bilances
atlikums

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2012.

Bilances
atlikums

Ārpusbilances
atlikums

Kopējais
kredītrisks,
bruto

Bilances
atlikums

Ārpusbilances
atlikums

Kopējais
kredītrisks,
bruto

699,160

23,997

723,157

651,223

18,705

669,928

Kredītlīnijas

83,806

21,868

105,674

87,023

11,742

98,765

Prasības pret finanšu palīgsabiedrībām
un citiem finanšu starpniekiem

23,798

-

23,798

29,017

-

29,017
15,394

Norēķinu kontu debeta atlikumi

3,079

-

3,079

15,394

-

Maksājumu karšu debeta atlikumi

1,510

14,626

16,136

1,392

12,547

13,939

Kopā kredīti, bruto

811,353

60,491

871,844

784,049

42,994

827,043

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(50,085)

-

(50,085)

(67,475)

-

(67,475)

Kopā kredīti, neto

761,268

60,491

821,759

716,574

42,994

759,568

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

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Privātpersonas

447,195

495,608

447,194

495,607

Privātuzņēmumi

301,021

245,445

304,092

241,326

51,966

37,555

60,067

47,116

Kopā kredīti, bruto

800,182

778,608

811,353

784,049

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(50,085)

(67,475)

(50,085)

(67,475)

Kopā kredīti, neto

750,097

711,133

761,268

716,574

Finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki

Detalizētāka informācija par uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam ir atspoguļota 8. pielikumā.
Izsniegto kredītu maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu uzskaites
vērtību.
Desmit lielākās ekspozīcijas 2013. gada 31. decembrī veidoja 21,9% (16,8%) no
kopējā koncerna/bankas neto kredītportfeļa. Šiem kredītiem netika izveidoti individuālie uzkrājumi vērtības samazinājumam.
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Koncerna un bankas izveidoto uzkrājumu sadalījums
pēc kredītu veidiem:

Koncerna kredītu nodrošinājuma analīze:
31.12.2013.

Kredītu grupa

Individuālie
uzkrājumi

Portfeļa uzkrājumi Portfeļa uzkrājumi
kredītiem, kuriem kredītiem, kuriem
ir atzīts vērtības nav atzīts vērtības
samazinājums
samazinājums

Kopā

Portfeļa uzkrājumi Portfeļa uzkrājumi
kredītiem, kuriem kredītiem, kuriem
ir atzīts vērtības nav atzīts vērtības
samazinājums
samazinājums

Kopā

1,224

35,290

3,031

39,545

1,374

48,953

3,247

53,574

Biznesa

6,178

243

272

6,693

9,560

583

-

10,143

545

3,244

-

3,789

548

3,133

-

3,681

-

58

-

58

-

77

-

77

7,947

38,835

3,303

50,085

11,482

52,746

3,247

67,475

Patēriņa
Kopā uzkrājumi kredītu
vērtības samazinājumam

Vērtspapīri

Nekustamais
īpašums

Cits
nodrošinājums

Hipotekārie

404,646

-

-

362,583

-

362,583

Biznesa

366,168

3,598

229,276

409,929

17,590

660,393

27,847

-

-

-

371

371

1,521

4,592

-

-

-

4,592

Kopā kredīti, bruto

800,182

8,190

229,276

772,512

17,961

1,027,939

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(50,085)

x

x

x

x

x

Kopā kredīti, neto

750,097

x

x

x

x

x

Hipotekārie

458,930

-

-

409,228

97

409,325

Biznesa

294,583

12,600

231,383

271,581

36,741

552,305

Pārējie

23,298

-

-

-

-

-

1,797

4,528

-

-

-

4,528

Kopā kredīti, bruto

778,608

17,128

231,383

680,809

36,838

966,158

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(67,475)

x

x

x

x

x

Kopā kredīti, neto

711,133

x

x

x

x

x

Kredītu grupa

Hipotekārie
Pārējie

Noguldījums

31.12.2012.

Individuālie
uzkrājumi

EUR ’000
Kopā
kredīti,
bruto

EUR ’000

Pārējie
Patēriņa

31.12.2013.

Kredītu grupa

Koncerna un bankas izsniegto kredītu analīze
pa tautsaimniecības nozarēm:

EUR ’000

Patēriņa

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Privātpersonu hipotekārie kredīti

357,908

397,723

357,908

397,723

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

139,837

91,307

139,837

91,307

98,114

61,731

106,215

74,637

Tirdzniecība

51,546

63,755

51,546

63,755

Citi privātpersonu kredīti

42,383

35,674

42,299

35,590

Transports un loģistika

8,782

10,047

8,782

10,047

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

6,908

9,939

10,797

9,939

Rūpniecība

6,582

4,644

6,582

4,644

Būvniecība

2,045

3,317

2,045

3,317

Kredītu grupa

Enerģētika

-

77

3,365

4,007

35,992

32,919

31,892

Tautsaimniecības nozare

Finanšu un apdrošināšanas darbības

Pārējās nozares
Kopā kredīti, neto

750,097

711,133

761,268

Kopā
nodrošinājuma
patiesā vērtība

31.12.2012.

Bankas kredītu nodrošinājuma analīze:

EUR ’000
Kopā
kredīti,
bruto

Noguldījums

Hipotekārie

404,647

21,608

Biznesa

716,574

Pārējie

Kopā
nodrošinājuma
patiesā vērtība

Vērtspapīri

Nekustamais
īpašums

Cits
nodrošinājums

-

-

362,583

-

362,583

377,338

3,598

229,276

409,929

17,590

660,393

27,847

-

-

-

371

371

1,521

4,592

-

-

-

4,592

Kopā kredīti, bruto

811,353

8,190

229,276

772,512

17,961

1,027,939

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(50,085)

x

x

x

x

x

Kopā kredīti, neto

761,268

x

x

x

x

x

Hipotekārie

458,930

-

-

409,228

97

409,325

Biznesa

300,024

12,600

231,383

271,581

36,741

552,305

Pārējie

23,298

-

-

-

-

-

1,797

4,528

-

-

-

4,528

Kopā kredīti, bruto

784,049

17,128

231,383

680,809

36,838

966,158

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(67,475)

x

x

x

x

x

Kopā kredīti, neto

716,574

x

x

x

x

x

Patēriņa

31.12.2013.

Kredītu grupa

Patēriņa

31.12.2012.

Nodrošinājumu patiesās vērtības noteikšanas principi aprakstīti 34. pielikumā. Pārskata perioda laikā tika pārņemti nekustamie īpašumi par kopējo summu 12,9 (15,7)
miljoni EUR.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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19. Pielikums

Izmaiņas līdzdalībā radniecīgajos un asociētajos uzņēmumos:
Koncerns
01.01.2012.—
31.12.2012.

Banka
01.01.2013.—
31.12.2013.

Banka
01.01.2012.—
31.12.2012.

3,796

448

129,026

102,266

-

-

4,900

6

912

2,500

-

-

Ieguldījumu pieaugums asociētajos uzņēmumos atbilstoši pašu kapitāla metodei

2,496

1,295

-

-

Asociētā uzņēmuma dividenžu izmaksa

(569)

-

-

-

Līdzdalības (samazinājums) asociētā uzņēmumā,
kas pārskata periodā tiek iekļauts konsolidācijas procesā

-

(447)

-

-

Ieguldījumi esošo meitas sabiedrību pamatkapitālā

-

-

3,564

30,311

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā
Ieguldījumi perioda sākumā, bruto

Koncerna ieguldījumi:

EUR ’000
31.12.2013.
Koncerna
daļa no kopējā
pamatPašu
kapitāla,
kapitāls
(%)

31.12.2012.

Uzskaites
vērtība,
pēc pašu
kapitāla
metodes

Pamatkapitāls

Koncerna
daļa no kopējā
pamatPašu
kapitāla,
kapitāls
(%)

Uzskaites
vērtība,
pēc pašu
kapitāla
metodes

Reģ.
valsts

Pamatkapitāls

DEPO DIY, SIA

LV

7,501

22,829

25

6,631

7,501

15,790

25

3,796

Traumatoloģijas
un ortopēdijas klīnika Ādaži

LV

3

13

30

4

-

-

-

-

x

7,504

22,842

x

6,635

7,501

15,790

x

3,796

Uzņēmuma nosaukums

Kopā ieguldījumi
asociētos uzņēmumos

Bankas ieguldījumi:
31.12.2013.

Uzņēmuma nosaukums

Reģ.
valsts

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Uzskaites
vērtība

Pamatkapitāls

Pašu
kapitāls

Atsavinātas meitas sabiedrības
Ieguldījumi perioda beigās, bruto
Uzkrājumi vērtības samazinājumam
Ieguldījumi perioda beigās, neto

LV

90,000

91,815

100

90,000

90,000

90,681

99.9997

90,000

LU

20,000

15,361

100

20,000

20,000

18,166

100

20,000

ABLV Private Equity Fund 2010, KS

LV

10,000

12,245

100

10,000

10,000

11,201

100

10,000

New Hanza City, SIA

LV

9,818

9,661

100

9,818

6,261

6,192

100

6,261

AmberStone Group, AS

LV

4,900

4,900

100

4,900

-

-

-

-

ABLV Consulting Services, AS

LV

711

886

100

711

711

768

100

711

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

640

3,973

90

576

569

2,684

100

569

ABLV Asset Management, IPAS

LV

569

935

100

569

569

556

100

569

ABLV Private Equity Mangement, SIA

LV

171

304

100

171

171

213

100

171

ABLV Corporate Services, SIA

LV

28

191

100

28

28

199

100

28

Pillar, SIA

LV

3

3

100

6

3

3

100

6

Pillar Management, SIA

LV

-

-

-

-

711

556

100

711

x

136,840

140,274

x

136,779

129,023

131,219

x

129,026

Vērtības samazināšanās izdevumi

x

x

x

(3,950)

x

x

x

(1,569)

x

x

x

132,829

x

x

x

127,457

x

-

-

(711)

(3,557)

6,635

3,796

136,779

129,026

-

-

(3,950)

(1,569)

6,635

3,796

132,829

127,457

ABLV Asset Management, IPAS, klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu
pilnvarojumu, 2013. gada 31. decembrī bija 93,2 (54,4) miljoni EUR. ABLV Capital
Markets, IBAS, klientu finanšu instrumentu vērtība 2013. gada 31. decembrī bija
780,4 (605,4) miljoni EUR.

Uzskaites
vērtība

Pillar Holding Company, KS

Kopā bankas ieguldījumi meitas
un asociētos uzņēmumos, neto

Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos

31.12.2012.
Bankas daļa
no kopējā
pamatkapitāla,
(%)

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Kopā bankas ieguldījumi meitas
un asociētos uzņēmumos, bruto

Nodibinātas jaunas meitas sabiedrības

EUR ’000
Bankas daļa
no kopējā
pamatkapitāla,
(%)

EUR ’000
Koncerns
01.01.2013.—
31.12.2013.

Pārskata periodā banka palielināja savu ieguldījumu ABLV Capital Markets, IBAS,
par 7,1 tūkstoti EUR, kā arī ABLV Capital Markets, IBAS, pārskata periodā emitēja
vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) 64,0 tūkstošu EUR apmērā.
New Hanza City, SIA, pamatkapitāla palielinājums 1,4 miljonu EUR apmērā, kas uz
pārskata perioda beigām ir apmaksāts atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, pārskata perioda beigās nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu
Reģistra Komercreģistrā.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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20. Pielikums

Koncerna sastāvs 2013. gada 31. decembrī:
Reģistrācijas
valsts

Reģistrācijas numurs

Uzņēmējdarbības nozare

Daļa
pamatkapitālā
(%)

ABLV Bank, AS

LV

50003149401

Finanšu pakalpojumi

100

2

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

LU

B 162048

Finanšu pakalpojumi

100

3

ABLV Consulting Services, AS

LV

40003540368

Konsultatīvie pakalpojumi

100

Ieguldījumu īpašumi

4

ABLV Corporate Services, SIA

LV

40103283479

Konsultatīvie pakalpojumi

100

Avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem

5

ABLV Corporate Services, LTD

CY

HE273600

Konsultatīvie pakalpojumi

100

Kopā ieguldījumu īpašumi

Nr.

Komercsabiedrības nosaukums

1

6

Pillar Holding Company, KS

LV

40103260921

Holdingkompānijas darbība

100

7

Pillar, SIA

LV

40103554468

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

8

Pillar Management, SIA

LV

40103193211

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

9

Pillar 2, SIA

LV

40103193033

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

10

Pillar 3, SIA

LV

40103193067

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

11

Pillar 4, SIA

LV

40103210494

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Ieguldījumu īpašumi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

31,787

28,725

24,327

24,620

1,571

950

3

-

33,358

29,675

24,330

24,620

Izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2013. gadā:

EUR ’000
Koncerns

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus

Banka

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus

12

Pillar 6, SIA

LV

40103237323

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

13

Pillar 7, SIA

LV

40103237304

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Sākotnējā vērtība 01.01.2013.

27,076

1,723

28,799

24,386

309

24,695

14

Pine Breeze, SIA

LV

40103240484

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Pārskata periodā iegādātie

1,116

1,757

2,873

11

-

11

15

Pillar 9, SIA

LV

40103241210

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Pārklasifikācija

(209)

729

520

(209)

209

-

-

(293)

(293)

-

(293)

(293)

16

Pillar 10, SIA

LV

50103247681

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

17

Pillar 11, SIA

LV

40103258310

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Sākotnējā vērtība 31.12.2013.

27,983

3,916

31,899

24,188

225

24,413

18

Pillar 12, SIA

LV

40103290273

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Uzkrātais nolietojums 01.01.2013.

-

75

75

-

75

75

19

Lielezeres Apartment House, SIA

LV

50103313991

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

37

37

-

11

11

20

Pillar 18, SIA

LV

40103492079

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

Uzkrātais nolietojums 31.12.2013.

-

112

112

-

86

86

21

Elizabetes Park House, SIA

LV

50003831571

Operācijas ar nekustamo īpašumu

91.6

Atlikusī vērtība 01.01.2013.

27,077

1,648

28,725

24,387

233

24,620

Atlikusī vērtība 31.12.2013.

27,983

3,804

31,787

24,188

139

24,327

22

Pillar Parking, SIA

LV

40103731804

Autostāvvietas apsaimniekošana

100

23

New Hanza City, SIA

LV

40103222826

Operācijas ar nekustamo īpašumu

100

24

ABLV Asset Management, IPAS

LV

40003814724

Finanšu pakalpojumi

100

25

ABLV Capital Markets, IBAS

LV

40003814705

Finanšu pakalpojumi

90

26

AmberStone Group, AS

LV

40103736854

Holdingkompānijas darbība

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

Holdingkompānijas darbība

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

70

33

Bio Future, SIA

LV

42103047421

Elektroenerģijas ražošana

70

34

Orto klīnika, SIA

LV

40103175305

Medicīniskie pakalpojumi

60

35

Orto māja, SIA

LV

40103446845

Operācijas ar nekustamo īpašumu

60

Izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2012. gadā:
EUR ’000
Koncerns

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

Banka

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus

25,962

4,192

30,153

23,271

309

23,580

1,116

743

1,858

1,116

-

1,116

-

(3,211)

(3,211)

-

-

-

27,077

1,723

28,800

24,387

309

24,695
64

Zeme

Ēkas

Kopā,
atskaitot avansa
maksājumus

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

-

64

64

-

64

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

11

11

-

11

11

Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

-

75

75

-

75

75

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

25,962

4,128

30,089

23,271

245

23,516

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

27,077

1,648

28,725

24,387

233

24,620

Nomas un īres ienākumi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 2013. gadā bija
17,1 (31,3) tūkstotis EUR, apsaimniekošanas izdevumi — 190,7 (143,7) tūkstoši
EUR, t.sk. izdevumi ienākumus nenesošu ieguldījumu nekustamajos īpašumos
uzturēšanai — 169,3 (119,5) tūkstoši EUR.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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21. Pielikums
Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi

EUR ’000

Nemateriālie aktīvi

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.
4,483

4,953

4,865

4,562

Nemateriālā vērtība

229

229

-

-

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem

457

343

454

332

Kopā nemateriālie aktīvi

5,639

5,437

5,016

4,815

Zeme

1,234

1,244

182

182

19,057

15,533

4,565

4,485

Ēkas un īpašuma uzlabojumi
Ražošanas iekārtas

5,330

5,110

-

-

Biroja aprīkojums un datortehnika

4,357

2,632

3,155

1,754

Transporta līdzekļi

1,471

922

797

438

Nomātā īpašuma uzlabojumi

589

117

589

117

Nepabeigtā celtniecība

120

2,289

-

-

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

514

56

457

5

32,672

27,903

9,745

6,981

Nepabeigtā
celtniecība

Ēkas un īpašuma
uzlabojumi

Nomātā īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja aprīkojums
un datortehnika

Kopā,
atskaitot avansus

Kopā pamatlīdzekļi

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2013. gadā:

Sākotnējā vērtība 01.01.2013.

EUR ’000

Nemateriālā
vērtība

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ražošanas
iekārtas

229

9,209

1,244

5,916

2,290

19,380

878

1,679

10,784

51,609

Pārskata periodā iegādātie

-

1,299

41

827

104

2,321

569

1,161

3,125

9,447

Pārklasifikācija

-

-

(51)

30

(2,274)

2,267

-

-

43

15

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

-

(788)

-

-

-

-

-

(756)

(1,621)

(3,165)

229

9,720

1,234

6,773

120

23,968

1,447

2,084

12,331

57,906

Uzkrātais nolietojums 01.01.2013.

-

4,344

-

807

-

3,847

761

756

8,152

18,667

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

1,211

-

636

-

1,064

97

319

1,380

4,707

Nolietojuma norakstīšana

-

(788)

-

-

-

-

-

(462)

(1,558)

(2,808)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2013.

-

4,767

-

1,443

-

4,911

858

613

7,974

20,566

Atlikusī vērtība 01.01.2013.

229

4,865

1,244

5,110

2,289

15,533

117

922

2,632

32,941

Atlikusī vērtība 31.12.2013.

229

4,953

1,234

5,330

120

19,057

589

1,471

4,357

37,340

Zeme

Ražošanas
iekārtas

Nepabeigtā
celtniecība

Ēkas un īpašuma
uzlabojumi

Nomātā īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot avansus
46,514

Sākotnējā vērtība 31.12.2013.

Koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2012. gadā:
EUR ’000

Sākotnējā vērtība 01.01.2012.

Nemateriālā
vērtība

Nemateriālie
aktīvi

-

8,977

182

5,913

-

19,314

986

1,437

9,705

229

1,377

1,061

4

2,289

92

-

583

1,800

7,435

-

(1,145)

-

(1)

-

(26)

(108)

(343)

(721)

(2,344)

229

9,209

1,243

5,916

2,289

19,380

878

1,677

10,784

51,605

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

-

4,656

-

374

-

3,213

784

756

7,941

17,724

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

-

828

-

391

-

465

75

282

855

2,896

Pārskata periodā iegādāto meitas
uzņēmumu pamatlīdzekļu aprēķinātais nolietojums

-

-

-

43

-

171

-

-

55

269

Nolietojuma norakstīšana

-

(1,140)

-

(1)

-

(1)

(98)

(282)

(700)

(2,222)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

-

4,344

-

807

-

3,848

761

756

8,151

18,667

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

-

4,321

182

5,539

-

16,101

202

681

1,764

28,790

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

229

4,865

1,243

5,109

2,289

15,532

117

921

2,633

32,938

Pārskata periodā iegādātie
Pārskata periodā pārdotie un norakstītie
Sākotnējā vērtība 31.12.2012.
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Pielikumi no 118. līdz 191. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

2013. gada 31. decembrī koncernam
bija nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi ar atlikušo vērtību 0, kuru iegādes
vērtība bija 7,7 (8,3) miljoni EUR, savukārt bankai šādu nemateriālo aktīvu un
pamatlīdzekļu iegādes vērtība bija
7,5 (8,3) miljoni EUR.
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2013. gadā:

EUR ’000

Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums

Kopā,
atskaitot
avansus

Sākotnējā vērtība 01.01.2013.

8,559

182

7,203

878

1,016

9,496

27,334

Pārskata periodā iegādātie

1,205

-

387

569

544

2,503

5,208

Pārklasificēti

22. Pielikums
Pārējie aktīvi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

Debitoru parādi

1,765

Nākamo periodu izdevumi

1,720

2,930

568

1,640

1,558

1,107

Nauda ceļā

683

1,619

3,624

1,619

3,624

Prasības pret MFGlobal

726

11,475

726

11,475

Citi nodokļu aktīvi

450

65

1

-

Dārgmetāli

360

514

360

514

43

20

43

20

-

-

588

-

1,608

865

687

-

-

-

-

-

43

43

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

(788)

-

-

-

(388)

(1,589)

(2,765)

Sākotnējā vērtība 31.12.2013.

8,976

182

7,590

1,447

1,172

10,453

29,820

Uzkrātais nolietojums 01.01.2013.

4,075

-

2,718

761

578

7,742

15,874

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums

1,127

-

307

97

171

1,087

2,789

Nolietojuma norakstīšana

(788)

-

-

-

(374)

(1,531)

(2,693)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2013.

4,414

-

3,025

858

375

7,298

15,970

Atlikusī vērtība 01.01.2013.

4,483

182

4,485

117

438

1,754

11,459

Citi aktīvi

2,457

Atlikusī vērtība 31.12.2013.

4,562

182

4,565

589

797

3,155

13,850

Kopā pārējie aktīvi

9,140

21,794

5,877

18,643

Vērtības samazināšanās izdevumi

(485)

(1,931)

(420)

(1,907)

Kopā pārējie aktīvi, neto

8,655

19,863

5,457

16,736

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

2,313,818

2,091,941

2,309,579

2,095,172

37,756

203,082

37,756

203,967

2,351,574

2,295,023

2,347,335

2,299,139

5,481

21,162

20,148

26,293

-

-

-

-

5,481

21,162

20,148

26,293

3,318

1,087

1,478

1,087

-

999

-

999

3,318

2,086

1,478

2,086

2,360,373

2,318,271

2,368,961

2,327,518

382,347

305,196

382,047

305,196

25,449

26,477

25,449

26,477

407,796

331,673

407,496

331,673

2,768,169

2,649,944

2,776,457

2,659,191

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2012. gadā:
Nemateriālie
aktīvi

Zeme

Sākotnējā vērtība 01.01.2012.

8,604

182

7,139

986

1,054

9,192

Pārskata periodā iegādātie

1,088

-

68

-

248

1,002

2,406

(1,134)

-

(4)

(108)

(286)

(697)

(2,229)

Sākotnējā vērtība 31.12.2012.

8,558

182

7,203

878

1,016

9,497

27,334

Uzkrātais nolietojums 01.01.2012.

4,461

-

2,422

784

649

7,685

16,001

744

-

296

75

175

737

2,027

(1,130)

-

-

(98)

(246)

(680)

(2,154)

4,075

-

2,718

761

578

7,742

15,874

Pārskata periodā aprēķinātais nolietojums
Nolietojuma norakstīšana
Uzkrātais nolietojums 31.12.2012.

Prasības par meitas uzņēmumu atsavināšanu

EUR ’000
Ēkas
un īpašuma
uzlabojumi

Pārskata periodā pārdotie un norakstītie

Norēķini par finanšu instrumentiem

Nomātā
īpašuma
uzlabojumi

Transporta
līdzekļi

Biroja
aprīkojums un
datortehnika

Kopā,
atskaitot
avansus
27,157

Atlikusī vērtība 01.01.2012.

4,143

182

4,717

202

406

1,507

11,157

Atlikusī vērtība 31.12.2012.

4,483

182

4,485

117

438

1,755

11,460

23. Pielikums
Noguldījumi
Noguldītāja veids
Privātuzņēmumi
norēķinu konti
termiņoguldījumi
Kopā privātuzņēmumi
Citi finanšu starpnieki
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā citi finanšu starpnieki

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

EUR ’000

Citi noguldītāji
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā citi noguldītāji
Kopā uzņēmumu noguldījumi
Privātpersonas
norēķinu konti
termiņnoguldījumi
Kopā privātpersonu noguldījumi
Kopā noguldījumi

Koncerna/bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apjoma veido 12,0%
(17,3%) no kopējā noguldījumu apjoma.
No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apjoma 88,3% (88,0%)
ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS valstu rezidenti.
Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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24. Pielikums

25. Pielikums

Emitētie vērtspapīri

Pakārtotās saistības

Bankas emitētie vērtspapīri:

ISIN

EUR ’000

Valūta

Sākotnēji
emitētais
vērtspapīru
skaits

Nominālvērtība

Emisijas
datums

Dzēšanas
datums

Diskonta/
Kupona likme,
%

Koncerns/
Banka
31.12.2013.

Koncerns/
Banka
31.12.2012.

Pārskata perioda beigās koncerna un bankas pakārtotās saistības 102,7 (85,1)
miljonu EUR apmērā sastāv no subordinētājām obligācijām 92,5 (66,7) miljonu EUR
apmērā un subordinētajiem depozītiem 10,1 (18,4) miljona EUR apmērā. Subordinēto
depozītu apjoms valūtās ir 9,3 (20,7) miljoni USD un 3,3 (2,7) miljoni EUR.
Subordinēto depozītu analīze 2013. gada 31. decembrī:

Subordinētās obligācijas
LV0000800712

EUR

125,000

100

01.10.2008.

01.10.2018.

10.0

-

10,694

LV0000800720

USD

200,000

100

01.10.2008.

01.10.2018.

9.5

-

13,529

LV0000800845

USD

200,000

100

15.09.2010.

15.09.2020.

6.5

13,120

12,708

LV0000800936

EUR

150,000

100

22.12.2011.

22.12.2021.

4.8

13,016

12,420

LV0000800977

EUR

50,000

100

25.06.2012.

25.06.2022.

4.5

4,276

2,213

LV0000800985

USD

200,000

100

27.06.2012.

27.06.2022.

4.5

14,663

15,111

LV0000801124

USD

200,000

100

18.03.2013.

18.03.2023.

4.5

12,029

-

LV0000801173

USD

200,000

100

27.06.2013.

27.06.2023.

4.3

12,133

-

LV0000801181

EUR

200,000

100

27.06.2013.

27.06.2023.

4.3

12,419

-

LV0000801223

USD

150,000

100

23.10.2013.

23.10.2023.

4.3

Kopā subordinētās obligācijas

10,891

-

92,547

66,675

Aizdevuma
apmērs,
EUR ’000

Uzkrātie
procenti,
EUR ’000

Procentu
likme,
%

Valūta

nerezidenti

6,774

73

1.75—3.15

USD

nerezidenti

3,295

7

3.00—3.90

EUR

10,069

80

-

-

Pārējie aizdevēji*

Kopā subordinētie depozīti

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

Uzkrātie
procenti,
EUR ’000

Procentu
likme,
%

Valūta

Līguma
noslēgšanas
datums

Līguma
atmaksas
datums

11,333

48

5.11

USD

14.08.2008.

19.08.2018.

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

Parastās obligācijas
LV0000800910

EUR

10,000

1,000

20.12.2011.

20.12.2013.

1.5+Euribor 6m

-

9,664

LV0000800928

USD

30,000

1,000

21.12.2011.

21.12.2013.

1.5+Libor 6m

-

22,500

LV0000800969

USD

50,000

1,000

30.07.2012.

30.07.2014.

1.2+Libor 6m

33,742

38,075

LV0000801033

USD

25,000

1,000

15.10.2012.

15.10.2013.

1.15

-

17,675

LV0000801041

EUR

15,000

1,000

05.11.2012.

05.11.2014.

1.55

13,674

12,397

LV0000801058

USD

50,000

1,000

06.11.2012.

06.11.2014.

1.45

31,405

10,615

LV0000801108

EUR

20,000

1,000

25.02.2013.

25.02.2015.

1.68

12,918

-

LV0000801116

USD

50,000

1,000

25.02.2013.

25.02.2015.

1.70

34,021

-

LV0000801199

USD

50,000

1,000

21.06.2013.

21.06.2015.

1.73

35,556

-

LV0000801207

EUR

20,000

1,000

21.06.2013.

21.06.2015.

1.73

18,472

-

LV0000801215

USD

50,000

1,000

16.10.2013.

16.10.2015.

1.90

36,051

-

Kopā parastās obligācijas

215,839

110,926

Kopā emitētie vērtspapīri

308,386

177,601

Pārējie aizdevēji*

Kopā pārējie aizdevēji
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 5,98 (4,58) 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 24. pielikumā.

Koncerns/banka patur tiesības dzēst subordinētās obligācijas pirms termiņa
atbilstoši to programmu pamatprospektos norādītajai informācijai.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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Aprēķinātās un izmaksātās dividendes:

26. Pielikums
Apmaksātais pamatkapitāls

Pārskata periodā tika veikta bankas balsstiesīgo akciju emisija. Emisijas apjoms bija
6,570 (10,600) akcijas — papildu esošajām 120,600 (110,000) bankas balsstiesīgajām
akcijām. Pārskata periodā veiktā bankas pamatkapitāla emisija tika veikta ar mērķi
nodrošināt koncerna/bankas stabilu attīstību nākotnē. Vienas emitētās akcijas nominālvērtība bija 213,4 (213,4) EUR, savukārt vienas akcijas emisijas uzcenojums bija 2,284
(1,793) EUR. Būtiskāko daļu no jaunās emisijas akcijām iegādājās jau esošie bankas
akcionāri Cassandra Holding Company, SIA, un OF Holding, SIA.

EUR ’000
Koncerns/Banka
01.01.2013.—31.12.2013.

Koncerns/Banka
01.01.2012.—31.12.2012.

Aprēķinātās dividendes

23,356

27,185

Izmaksātās dividendes

23,349

27,177

Koncerns/Banka
01.01.2013.—31.12.2013.

Koncerns/Banka
01.01.2012.—31.12.2012.

Aprēķinātās dividendes uz vienu akciju

174

225

Izmaksātās dividendes uz vienu akciju

174

225

EUR

2013. gada 31. decembrī bankas apmaksātais pamatkapitāls bija 30,0 miljoni (28,1
miljons) EUR. Vienas akcijas nominālvērtība ir 213,4 (213,4) EUR. Bankas pamatkapitālu veido 127,170 (120,600) parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un 13,400 (11,000)
vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas).
2013. gada 31. decembrī bankai bija 118 (119) akcionāri ar balsstiesībām.

27. Pielikums
Ārpusbilances posteņi

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

7,681

9,973

7,689

9,980

209

54

209

54

7,890

10,027

7,898

10,034

Piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti

23,997

18,705

23,997

18,705

Neizmantotās kredītlīnijas

21,561

11,628

21,868

11,742

5.55

Maksājumu karšu neizmantotie limiti

14,573

12,497

14,626

12,547

Noslēgtie līgumi par nefinanšu aktīvu iegādi

Iespējamās saistības

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

Galvojumi un garantijas
Akreditīvi
31.12.2013.
Daļa no Bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000

Daļa no Bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla,
%

31.12.2012.
Daļa no Bankas
pamatkapitāla,
EUR ’000

Daļa no Bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla,
%

Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa
Ernests Bernis
Nika Berne

1,430

5.27

1,429

Kopā iespējamās saistības
Citas ārpusbilances saistības pret klientiem

246

0.90

240

0.94

308

85

308

85

9,996

36.83

9,399

36.52

Kopā citas ārpusbilances saistības pret klientiem

60,439

42,915

60,799

43,079

11,672

43.00

11,068

43.01

Kopā iespējamās saistības un citas ārpusbilances saistības pret klientiem

68,329

52,942

68,697

53,113

SIA OF Holding

11,672

43.00

11,069

43.00

Kopā ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa

11,672

43.00

11,069

43.00

28. Pielikums

Cassandra Holding Company, SIA
Kopā ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa
Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa

Kopā pārējie akcionāri

3,799

14.00

3,603

13.99

27,143

100.00

25,740

100.00

2,860

x

2,348

x

30,003

x

28,088

x

Darbinieku
skaits

Personālakciju
skaits

Darbinieku
skaits

Personālakciju
skaits

Padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi

3

-

3

-

Valdes priekšsēdētājs

1

-

1

5,850

Kopā akcijas ar balsstiesībām
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)
Kopā pamatkapitāls

Vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) sadalījums:
31.12.2013.

Valdes locekļi
Pārvalžu vadītāji un vietnieki
Kopā vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) skaits

31.12.2012.

6

7,250

6

17

6,150

15

5,150

x

13,400

x

11,000

Aktīvi pārvaldīšanā

Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2013. gada 31. decembrī bija 146,3 (196,1) miljoni EUR,
savukārt bankas aktīvi pārvaldīšanā — 52,6 (141,9) miljoni EUR. 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, un ABLV Bank Luxembourg,
S.A., aktīvus pārvaldīšanā. Detalizētāka informācija par ABLV Asset Management,
IPAS, klientu aktīvu apjomu ir norādīta 19. pielikumā.
Par kredītrisku un citiem riskiem, kas saistīti ar šiem aktīviem, atbild klients, kurš šos
līdzekļus uzticējis koncernam un/vai bankai.
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29. Pielikums
Darījumi ar saistītām personām

Par saistītām personām ar koncernu un banku tiek uzskatīti akcionāri, kuriem bankā ir
būtiska līdzdalība, bankas padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita nodaļas darbinieki, koncerna un bankas vadošie darbinieki, kuri pilnvaroti veikt koncerna/
bankas darbības plānošanu, vadīšanu, kontroli un atbild par to, kā arī visu iepriekšminēto fizisko personu laulātie, vecāki un bērni, bankas meitas sabiedrības, komercsabiedrības, kurās koncernam/bankai ir dalība, kā arī tās komercsabiedrības, kurās iepriekšminētajām fiziskajām personām ir būtiska līdzdalība, un citas juridiskas personas.
Koncerna darījumu apjoms ar saistītajām personām:

EUR ’000
31.12.2013.

Aktīvi
Kredīti

31.12.2012.

Akcionāri

Vadība

Saistītie
uzņēmumi

Citas saistītās
privātpersonas

Akcionāri

Vadība

Saistītie
uzņēmumi

Citas saistītās
privātpersonas

-

1,725

410

857

-

965

1,616

697

359

2,517

7,827

2,023

195

1,562

2,954

1,514

-

-

-

43

-

-

-

1

83

1,757

1,093

1,801

-

1,006

149

1,120

83

Saistības
Noguldījumi
Parastās obligācijas
Subordinētās obligācijas
Ārpusbilances saistības
Neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti

-

165

300

94

-

168

85

Garantijas

-

188

-

-

-

189

-

01.01.2013.—
31.12.2013.

Ienākumi/izdevumi

01.01.2012.—
31.12.2012.

Procentu ienākumi

-

77

97

10

-

47

118

24

Procentu izdevumi

(7)

(101)

(31)

(53)

-

(50)

(14)

(28)

Komisijas naudas ienākumi

-

20

21

7

-

24

44

10

Neto rezultāts no darījumiem ar pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem

-

(238)

(243)

(27)

-

-

-

-

Bankas darījumu apjoms ar saistītajām personām:

EUR ’000
31.12.2013.

Aktīvi
Kredīti

31.12.2012.

Akcionāri

Vadība

Saistītie
uzņēmumi

Meitas
uzņēmumiem

Citas saistītās
privātpersonas

Akcionāri

Vadība

Saistītie
uzņēmumi

Meitas
uzņēmumiem

Citas saistītās
privātpersonas

-

1,725

293

15,358

552

-

965

1,616

16,834

598

359

2,517

7,817

28,466

1,776

195

1,562

2,954

13,144

1,286

-

-

-

20

43

-

-

-

-

1

83

1,757

1,093

-

1,532

-

1,006

149

-

904

Saistības
Noguldījumi
Parastās obligācijas
Subordinētās obligācijas

Vadības atalgojuma apjoms ir norādīts
10. pielikumā, bet informācija par vārda
akcijām bez balsstiesībām (personāla
akcijām) ir norādīta 26. pielikumā. Savukārt informācija, kas atspoguļo izmaiņas
ieguldījumos radniecīgajos un asociētajos uzņēmumos, ir norādīta
19. pielikumā.

Ārpusbilances saistības
Neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti

-

165

300

360

84

-

168

85

162

80

Garantijas

-

188

-

7

-

-

189

-

7

-

01.01.2013.—
31.12.2013.

Ienākumi/izdevumi

01.01.2012.—
31.12.2012.

Procentu ienākumi

-

71

95

953

10

-

47

118

1,093

10

Procentu izdevumi

(7)

(100)

(31)

(9)

(34)

-

(50)

(14)

(37)

(7)

Komisijas naudas ienākumi

-

17

16

736

7

-

21

41

151

3

Komisijas naudas izdevumi

-

-

-

(5,586)

-

-

-

-

(4,172)

-

Citi parastie ienākumi

-

-

-

2,012

-

-

-

-

982

-

Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto

-

-

-

-

-

-

-

-

248

-

156
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Atbilstoši Latvijas kredītiestāžu likumdošanai bankas kopējais riska darījumu
apjoms ar saistītām personām nedrīkst
pārsniegt 15% no kredītiestādes pašu
kapitāla.
2013. gada 31. decembrī banka ir izpildījusi iepriekš minētās likumdošanas
prasības.
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30. Pielikums

Koncerna darbības segmentu analīze 2013. gada 31. decembrī:

EUR ’000

Konsultāciju
pakalpojumi

Pārņemtā
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana
un investīcijas
nekustamajā
īpašumā

Segmentu analīze

Koncerns un banka uzskata, ka saskaņā ar galvenajiem darbības virzieniem visu koncerna darbību var sadalīt četros segmentos: bankas pakalpojumi, konsultāciju pakalpojumi,
ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumi un pārņemtā īpašuma pārvaldīšana un investīcijas nekustamajā īpašumā.
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 meitas uzņēmumi ir attiecināti uz kādu no koncerna
darbības segmentiem:
• bankas pakalpojumi: ABLV Bank, AS, ABLV Bank Luxembourg, S.A.;
• konsultāciju pakalpojumi: ABLV Consulting Services, AS, ABLV Corporate Services, SIA, ABLV Corporate Services, LTD;
• ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumi: ABLV Asset Management, IPAS, ABLV
Capital Markets, IBAS, ABLV Private Equity Management, SIA, ABLV Private
Equity Fund 2010, KS, Vaiņode Agro Holding, SIA, Vaiņodes Agro, SIA, Vaiņodes
bekons, SIA, Gas Stream, SIA, Bio Future, SIA, Orto klīnika, SIA, Orto māja, SIA,
AmberStone Group, AS;
• pārņemtā īpašuma pārvaldīšana un investīcijas nekustamajā īpašumā: Pillar Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar 2, SIA, Pillar 3, SIA,
Pillar 4, SIA, Pillar 6, SIA, Pillar 7, SIA, Pine Breeze, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 10,
SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, Lielezeres Apartment House, SIA, Pillar 18, SIA,
Pillar Parking, SIA, Elizabetes Park House, SIA, New Hanza City, SIA.

Bankas
pakalpojumi

Aktīvi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,757

11

-

-

Prasības pret kredītiestādēm

640,115

169

41

-

1,409,172

-

-

-

795,981

4,193

-

6

Vērtspapīri un atvasinātie līgumi
Kredīti
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

-

6,635

-

-

39,837

22,072

434

9,326

3,880

3,532

383

74,337

3,245,742

36,612

858

83,669

(50,740)

-

-

(64)

3,195,002

36,612

858

83,605

10,654

3,633

-

-

2,046

-

-

-

3,085,950

753

-

1

Saistības
Saistības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi
Noguldījumi un emitētie vērtspapīri
Uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi uzkrājumi

51,148

-

-

64

Pārējās saistības

15,750

3,825

975

2,896

Kopā saistības atbilstoši iekšējām atskaitēm

3,165,548

8,211

975

2,961

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

3,349,775

21,992

1,315

(6,201)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam*
Kopā saistības atbilstoši SFPS

Darbības segmentu analīze ir sagatavota, pamatojoties uz iekšējām atskaitēm.

(50,740)

-

-

(64)

3,299,035

21,992

1,315

(6,265)

Peļņa/zaudējumi
Neto procentu ienākumi

41,946

689

-

7

Neto komisijas naudas ienākumi

44,957

5,965

(10)

-

Neto rezultāts no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu

22,010

(3)

(14)

-

(121)

8,416

1,625

269
4,745

Neto pārējie ienākumi/(izdevumi)
Neto peļņa no pārdošanai turētiem aktīviem

24

-

-

105

-

-

-

(47,913)

(4,658)

(5,713)

(2,033)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi izdevumi uzkrājumiem

(9,466)

-

-

-

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi

(1,218)

-

-

-

1,091

1

-

(457)

Dividenžu ienākumi
Administratīvie izdevumi un nolietojums

Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(8,122)

(956)

(58)

(110)

Kopā peļņa/(zaudējumi)

43,293

9,454

(4,170)

2,421

* Uzkrājumi vērtības samazinājumam iekšējo atskaišu vajadzībām tiek atspoguļoti atsevišķi
kā saistības, nevis uzrādīti kā vērtības samazinājums pie attiecīgajiem aktīviem.
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Koncerna darbības segmentu analīze 2012. gada 31. decembrī:

Aktīvi

EUR ’000

Bankas
pakalpojumi

Ieguldījumu
pārvaldīšanas
pakalpojumi

Konsultāciju
pakalpojumi

Pārņemtā
nekustamā
īpašuma
pārvaldīšana
un investīcijas
nekustamajā
īpašumā

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,455

6

-

-

Prasības pret kredītiestādēm

558,025

980

38

-

1,285,218

-

-

-

767,212

11,315

-

80

Vērtspapīri un atvasinātie līgumi
Kredīti
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā
Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi un ieguldījumu īpašumi
Pārējie aktīvi

-

3,796

-

-

37,207

20,310

334

5,164

16,594

3,294

269

82,085

2,971,711

39,701

641

87,329

(69,739)

-

-

(54)

2,901,972

39,701

641

87,275

Saistības pret kredītiestādēm

3,128

1,421

-

-

Atvasinātie līgumi

6,515

-

-

-

2,842,346

3,571

-

-

70,220

-

-

54

Kopā aktīvi atbilstoši iekšējām atskaitēm
Uzkrājumi vērtības samazinājumam*
Kopā aktīvi atbilstoši SFPS
Saistības

Noguldījumi un emitētie vērtspapīri
Uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi uzkrājumi
Pārējās saistības

13,728

3,921

612

6,296

Kopā saistības atbilstoši iekšējām atskaitēm

2,935,937

8,913

612

6,350

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

3,084,945

16,518

793

(2,874)

(69,739)

-

-

(54)

3,015,206

16,518

793

(2,928)

(95)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam*
Kopā saistības atbilstoši SFPS
Peļņa/zaudējumi
Neto procentu ienākumi

31,827

1,562

-

Neto komisijas naudas ienākumi

32,761

4,381

-

-

Neto rezultāts no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu

20,782

(141)

(36)

185

575

2,410

815

135

-

-

-

1,330

Neto pārējie ienākumi/(izdevumi)
Neto peļņa no pārdošanai turētiem aktīviem

10

-

-

-

Administratīvie izdevumi un nolietojums

Dividenžu ienākumi

(37,878)

(2,504)

(4,316)

(1,252)

Uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi izdevumi uzkrājumiem

(18,179)

-

-

-

(458)

-

-

(2,151)

Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi
Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi

(1,556)

-

-

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(5,327)

(169)

(60)

(77)

Kopā peļņa/(zaudējumi)

22,557

5,539

(3,597)

(1,925)

* Uzkrājumi vērtības samazinājumam iekšējo atskaišu vajadzībām tiek atspoguļoti atsevišķi
kā saistības, nevis uzrādīti kā vērtības samazinājums pie attiecīgajiem aktīviem.
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31. Pielikums
Patiesā vērtība

Finanšu instrumentu patiesā vērtība ir
tas naudas līdzekļu daudzums, par kādu
aktīvs varētu tikt pārdots vai saistība
varētu tikt dzēsta starp divām savstarpēji nesaistītām, neatkarīgām personām, pamatojoties uz vispārpieņemtiem principiem. Koncerns un banka
atklāj informāciju par aktīvu un saistību
patieso vērtību tādā veidā, lai to varētu
salīdzināt ar to uzskaites vērtību.
Patiesā vērtība tādiem finanšu instrumentiem kā pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi, patiesajā vērtībā vērtētie
finanšu aktīvi un līdz termiņa beigām
turētie finanšu aktīvi galvenokārt tiek
novērtēti, balstoties uz publiski kotētu
cenu. Gadījumos, kad dažiem no
augstākminētajiem aktīviem šāda cena
nav novērojama, patiesā vērtība tiek
noteikta, balstoties uz novērojamu cenu
mazāk aktīvos tirgos — šāda pieeja tiek
piemērota atsevišķiem parāda vērtspapīriem un atvērtiem ieguldījuma fondiem. Visbeidzot, koncerns un banka
piemēro dažādas vērtēšanas metodes
tiem finanšu aktīviem, kuri netiek kotēti
tirgū un kuriem nav pieejamas līdzīgu
finanšu aktīvu cenu kotācijas tirgū.
Nosakot patieso vērtību, šiem 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, piemītošiem riskiem, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam,
kur darbojas investīciju objekts. Patiesā
vērtība atvasinātajiem instrumentiem ir
noteikta, balstoties uz diskontētās naudas plūsmas metodi, kur visi parametri
ir novērojami tirgū, kamēr tādi nākotnes
darījumi kā futures tiek novērtēti, balstoties uz kotētu cenu.

ekspertu sniegtajiem novērtējumiem.
Lai novērtētu ieguldījumu īpašumu
vērtību, eksperti lieto diskontētās
naudas plūsmas. Pielietojot šo metodi,
patiesā vērtība ir aplēsta, balstoties
uz pieņēmumiem par paredzamajām
naudas plūsmām no ienākumiem un
izdevumiem saistībā ar minētā īpašuma turēšanu tā dzīves laikā, ieskaitot
īpašuma vērtību tā pārdošanas brīdī.
Minētās naudas plūsmas ir diskontētas ar tādu diskonta likmi, kas atbilst
tirgus atdevei līdzīgiem objektiem, lai
noteiktu to pašreizējo vērtību. Nekustamo īpašumu pārdošanas vērtība var
atšķirties no noteiktās tirgus vērtības,
ja šādu nekustamo īpašumu tirgus nav
pietiekami attīstīts Latvijā. Pārējiem
aktīviem un saistībām, par kuriem ir
jāuzrāda patiesā vērtība un kuriem ir īss
dzēšanas termiņš (īsāks par trim mēnešiem), izņemot izsniegtajiem kredītiem,
koncerns un banka pieņem, ka patiesā
vērtība ir tuva uzskaites vērtībai. Šis
pieņēmums attiecas arī uz pieprasījuma
noguldījumiem un krājkontiem. Kredītu
patiesā vērtība tiek aprēķināta, diskontējot paredzamās naudas plūsmas ar
diskonta likmi, ko nosaka, ņemot vērā
naudas tirgus likmes gada beigās un
kredītu likmju maržas. Termiņnoguldījumu patiesā vērtība tiek aprēķināta,
diskontējot paredzamās naudas plūsmas, izmantojot vidējās tirgus procentu
likmes gada beigās.

Pēc koncerna un bankas vadības ieskatiem ieguldījumu īpašuma ticamākā
tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties
gan uz ārējo nekustamā īpašuma
novērtēšanas ekspertu, gan uz bankas
nekustamā īpašuma novērtēšanas
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Koncerna aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība:

EUR ’000
31.12.2013.

Bankas aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība:

EUR ’000
31.12.2013.

31.12.2012.

31.12.2012.

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

451

451

115

115

16,794

16,794

4,742

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

731,659

731,659

779,388

779,388

Kopā aktīvi patiesā vērtībā

748,904

748,904

784,245

784,245

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

Uzskaites
vērtība

Patiesā
vērtība

451

451

115

115

16,794

16,794

4,742

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

738,655

738,655

779,388

779,388

Kopā aktīvi patiesā vērtībā

755,900

755,900

784,245

784,245

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,768

356,768

307,461

307,451

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,747

356,747

307,446

307,446

Prasības pret kredītiestādēm

640,325

640,325

559,043

559,053

Prasības pret kredītiestādēm

619,037

619,037

553,020

553,020

Kredīti

750,097

748,441

711,133

702,513

Kredīti

761,268

759,611

716,574

707,954

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

653,037

657,747

500,612

516,959

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

651,411

656,120

500,612

516,959

Aktīvi patiesā vērtībā
Atvasinātie līgumi

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

Pārdošanai pieejamie

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Ieguldījumu īpašumi

Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

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

Aktīvi patiesā vērtībā

Ieguldījumu īpašumi

24,330

25,266

24,620

26,632

2,412,793

2,416,781

2,102,272

2,112,011

Atvasinātie līgumi

2,046

2,046

6,515

6,515

Kopā saistības patiesā vērtībā

2,046

2,046

6,515

6,515

33,358

34,032

29,675

32,101

2,433,585

2,437,313

2,107,924

2,118,077

Atvasinātie līgumi

2,046

2,046

6,515

6,515

Kopā saistības patiesā vērtībā

2,046

2,046

6,515

6,515

10,654

10,654

1,376

1,376

14,491

14,491

3,423

3,423

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

3,090,337

3,089,501

2,849,090

2,854,824

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

3,094,992

3,094,157

2,867,123

2,872,858

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības

3,100,991

3,100,155

2,850,466

2,856,200

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības

3,109,483

3,108,648

2,870,546

2,876,281

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Saistības patiesā vērtībā

Saistības patiesā vērtībā

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Aktīvu un saistību patiesās
vērtības noteikšanas
avotu hierarhija
Koncerns un banka, nosakot aktīvu
un 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.

Pirmā līmeņa instrumentos var ietilpt
likvīdi vērtspapīri un biržās tirgotie standartizētie atvasinātie finanšu instrumenti. Otrā līmeņa instrumentos var ietilpt
vērtspapīri, kam neeksistē aktīvs tirgus,
ārpusbiržas (OTC) atvasinātie finanšu
instrumenti un valūtu mijmaiņas darījumi, kā arī atsevišķi atvērtie ieguldījuma
fondi. Trešā līmeņa instrumentos var
ietilpt riska kapitāla fondu apliecības,
ieguldījumu īpašumi, termiņnoguldījumi
un kredīti. Informāciju par novērtēšanas metodēm un pieņēmumiem skatīt
iepriekš.

Koncerns un banka veica retrospektīvu
dažu pārdošanai pieejamo vērtspapīru
ar fiksētu ienākumu pārklasifikāciju no
pirmā līmeņa uz otro 1,7 miljonu EUR
apmērā un dažu patiesajā vērtībā vērtēto
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu pārklasifikāciju no pirmā līmeņa uz otro
1,8 miljonu EUR apmērā.
Trešajā līmenī klasificēto ieguldījumu,
kas tiek atzīti patiesajā vērtībā, izmaiņas
pārskata periodā bija no daļējas ieguldījuma atmaksas 1,1 miljona EUR apmērā
un no zaudējumiem no vērtības samazināšanās 0,6 miljonu EUR apmērā.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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32. Pielikums

Koncerna aktīvi un saistības atbilstoši patiesās vērtības
noteikšanas avotu hierarhijai:
EUR ’000
31.12.2013.
Aktīvi patiesā vērtībā
Atvasinātie līgumi
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

Kapitāla vadība
un kapitāla pietiekamība

31.12.2012.

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

21

430

-

451

27

88

-

115

3,903

12,863

28

16,794

2,851

1,891

-

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

717,479

19,656

1,520

738,655

774,442

1,749

3,197

779,388

Kopā aktīvi patiesā vērtībā

721,403

32,949

1,548

755,900

777,320

3,728

3,197

784,245

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.

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā
Nauda kasē un prasības pret centrālajām bankām

356,768

-

-

356,768

307,461

-

-

307,461

Prasības pret kredītiestādēm

637,875

2,450

-

640,325

558,575

468

-

559,043

-

-

750,097

750,097

-

-

711,133

711,133

640,829

12,208

-

653,037

498,150

2,462

-

500,612

Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Ieguldījumu īpašumi

-

-

33,358

33,358

-

-

29,675

29,675

1,635,472

14,658

783,455

2,433,585

1,364,186

2,930

740,808

2,107,924

Atvasinātie līgumi

-

2,046

-

2,046

-

6,515

-

6,515

Kopā saistības patiesā vērtībā

-

2,046

-

2,046

-

6,515

-

6,515

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

2013. 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.

Saistības patiesā vērtībā

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

10,654

-

-

10,654

1,376

-

-

1,376

Amortizētajā iegādes vērtībā
vērtētās finanšu saistības

3,010,031

3,633

76,673

3,090,337

2,596,987

3,173

248,930

2,849,090

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības

3,020,685

3,633

76,673

3,100,991

2,598,363

3,173

248,930

2,850,466

Bankas aktīvi un saistības atbilstoši patiesās vērtības
noteikšanas avotu hierarhijai:

EUR ’000
31.12.2013.

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

Kapitāla pietiekamība atspoguļo koncerna un bankas spēju segt iespējamos
zaudējumus no kredītrisku, operacionālo un tirgus risku realizācijas.

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

1. līmenis

2. līmenis

3. līmenis

Kopā

21

430

-

451

27

88

-

115

3,903

12,863

28

16,794

2,851

1,891

-

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

710,483

19,656

1,520

731,659

774,442

1,749

3,197

779,388

Kopā aktīvi patiesā vērtībā

714,407

32,949

1,548

748,904

777,320

3,728

3,197

784,245

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā
Nauda kasē un prasības pret centrālajām bankām

356,747

-

-

356,747

307,446

-

-

307,446

Prasības pret kredītiestādēm

619,024

13

-

619,037

552,972

48

-

553,020

-

-

761,268

761,268

-

-

716,574

716,574

639,203

12,208

-

651,411

498,150

2,462

-

500,612

-

-

24,330

24,330

-

-

24,620

24,620

1,614,974

12,221

785,598

2,412,793

1,358,568

2,510

741,194

2,102,272

Atvasinātie līgumi

-

2,046

-

2,046

-

6,515

-

6,515

Kopā saistības patiesā vērtībā

-

2,046

-

2,046

-

6,515

-

6,515

Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Ieguldījumu īpašumi
Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

Koncerna un bankas pašu kapitāls
sastāv no pirmā un otrā līmeņa elementiem. Pirmā līmeņa elementi sevī
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.

Saistības patiesā vērtībā

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

14,491

-

-

14,491

3,423

-

-

3,423

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

3,021,637

-

73,355

3,094,992

2,605,349

11,959

249,815

2,867,123

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības

3,036,128

-

73,355

3,109,483

2,608,772

11,959

249,815

2,870,546

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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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,
t.sk. 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.

Koncerna kapitāla pietiekamības rādītājs, kas ir aprēķināts atbilstoši FKTK
noteikumiem, 2013. gada 31. decembrī bija 17,02% (14,58%), savukārt
bankas kapitāla pietiekamības rādītājs
bija 17,53% (16,04%). Bankai noteiktā
minimālā kapitāla prasība, kuru banka
izpilda, ir 11,50% (12,40%).

31.12.2012.

1. līmenis

kārtībā tiek uzkrāta iepriekš neparedzētu zaudējumu segšanai vai citu vajadzību finansēšanai. Nav nekādu juridisku
ierobežojumu šī rezerves kapitāla
izmantošanai. Lēmumu par rezerves
kapitāla izmantošanu var pieņemt akcionāru pilnsapulce.

Rezerves kapitāls — koncerna un
bankas īpašuma vērtība, kas noteiktajā
165
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Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību aprēķins
atbilstoši FKTK prasībām:

33. Pielikums

un kontroles vidi tiek organizēti apmācību semināri darbiniekiem.

Riska vadība

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.

EUR ’000
Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Banka
31.12.2012.

apmaksātais pamatkapitāls

30,003

28,088

30,003

28,088

akciju emisijas uzcenojums

41,485

26,480

41,485

26,480

2,134

2,134

2,134

2,134

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

60,381

61,600

68,756

69,213

nemateriālie aktīvi

(5,639)

(5,437)

(5,016)

(4,815)

3,896

3,712

-

-

50,304

22,917

43,676

23,412

(911)

(20)

(2,735)

(20)

181,653

139,474

178,303

144,492

443

1,188

443

1,188

(911)

(20)

(2,735)

(20)

91,282

69,748

90,520

72,113

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi

rezerves kapitāls

nekontrolējošā daļa
pārskata perioda peļņa
pirmā līmeņa kapitāla samazinājums par starpību starp uzkrājumu summu
atbilstoši FKTK prasībām un uzkrājumu summu saskaņā ar SFPS (50%)
Kopā pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi

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 ir atbilstošs to vēlmei un spējai uzņemties riskus.

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%)
Kopā pašu kapitāla otrā līmeņa elementi

90,814

70,916

88,228

73,281

Kopā pašu kapitāls

272,467

210,390

266,531

217,773

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība

100,500

93,406

102,053

95,048

12,370

10,051

7,386

3,234

t. sk. ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība

6,753

8,052

1,769

1,235

t. sk. pozīcijas riska kapitāla prasība

5,563

1,955

5,563

1,955

54

44

54

44

Tirgus risku kapitāla prasību kopsumma

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

15,185

11,951

12,210

10,336

128,055

115,408

121,649

108,618

17.02

14.58

17.53

16.04

8.00

8.00

8.00

8.00

Koncerns
31.12.2013.

Koncerns
31.12.2012.

Banka
31.12.2013.

Koncerna un bankas kredītriska kapitāla prasības sadalījums
pa riska darījumu kategorijām:
Riska darījumu kategorija

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

EUR ’000
Banka
31.12.2012.

Komercsabiedrības

38,035

27,529

47,425

37,879

Citi posteņi

19,666

19,564

10,586

10,953

Iestādes

17,873

19,259

19,116

19,162

Mazo riska darījumu portfelis

16,208

17,049

16,208

17,049

Centrālās valdības vai centrālās bankas

4,092

3,941

4,092

3,941

Kavētie riska darījumi

2,453

4,354

2,453

4,354

Reģionālās vai vietējās valdības

1,353

798

1,353

798

Nodrošināts ar nekustamo īpašumu

391

320

391

320

Starptautiskās attīstības bankas

270

225

270

225

Augsta riska kategorijas riska darījumi

159

367

159

367

100,500

93,406

102,053

95,048

Kopā kredītriska kapitāla prasība

Koncerns un banka, veicot savu
komercdarbību, ir pakļauti dažādiem
riskiem, no kuriem nozīmīgākie ir
kredītrisks, likviditātes risks un tirgus
risks (t.sk. procentu likmju risks, valūtas
risks), kā arī operacionālais risks.
Riska vadība nozīmē potenciālo risku
noteikšanu, novērtējumu un kontroli.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
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Riska vadības sistēma nepārtraukti tiek
pilnveidota, ievērojot koncerna un bankas darbības un finanšu tirgus attīstību.
Šī procesa regulāru kontroli veic Iekšējā
audita nodaļa.

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, tajā skaitā Riska vadības pārvalde, kuru funkcijas ir stingri
nodalītas no biznesa funkcijām.
Ar mērķi izveidot disciplinētu, konservatīvu un konstruktīvu riska pārvaldīšanas
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34. 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 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.

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
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rezultātiem tiek noteikti uzkrājumu apjomi kredītu vērtības samazinājumam.
Veicot aktīvu un ārpusbilances saistību
novērtēšanu, tiek ņemts vērā gan specifiskais, gan portfeļa līmeņa risks.

Koncerna kredītu kvalitātes analīze:
EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā
kredīti,
bruto

280,870

341,159

1,205

23,974

647,208

46,733

10,510

205

-

57,448

47,824

līdz 30 dienām

31,736

3,503

147

-

35,386

30,134

no 31 līdz 59 dienām

13,244

280

51

-

13,575

11,660

no 60 līdz 89 dienām

1,753

-

7

-

1,760

1,195

-

6,727

-

-

6,727

4,835

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība
31.12.2013.

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk.

Banka regulāri analizē izsniegtā kredītu
portfeļa kvalitāti ar mērķi identificēt zaudējuma notikumus. Ja tiek identificēts
zaudējuma notikums, tiek izvērtēts,
vai kredīta vērtība nav samazinājusies.
Kā viens no kvalitātes kritērijiem tiek
izmantots kredīta līgumā paredzēto
kredīta maksājumu kavējums dienās.
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. Par kredītiem ar vērtības samazinošām pazīmēm
(impaired) tiek uzskatīti kredīti, kuriem
banka ir izveidojusi uzkrājumus zaudējuma notikuma iestāšanās rezultātā,
kā arī kredīti, kuriem līgumā paredzētie
maksājumi tiek kavēti 90 dienas un
vairāk vai tiek plānots uzsākt kredīta
atgūšanas procesu.

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums

922,968

77,043

14,499

111

3,873

95,526

57,147

Kopā kredīti, bruto

404,646

366,168

1,521

27,847

800,182

1,027,939

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(39,545)

(6,693)

(58)

(3,789)

(50,085)

-

Kopā kredīti, neto

365,101

359,475

1,463

24,058

750,097

-

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums

280,714

250,406

1,441

19,562

552,123

66,607

14,401

286

-

81,294

88,329

līdz 30 dienām

52,234

14,041

201

-

66,476

75,032

no 31 līdz 59 dienām

13,179

77

55

-

13,311

10,280

no 60 līdz 89 dienām

1,043

283

30

-

1,356

1,359

151

-

-

-

151

1,658

31.12.2012.
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk.

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums

111,609

29,776

70

3,736

145,191

89,338

Kopā kredīti, bruto

458,930

294,583

1,797

23,298

778,608

966,158

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(53,573)

(10,144)

(77)

(3,681)

(67,475)

-

Kopā kredīti, neto

405,357

284,439

1,720

19,617

711,133

-

Nodrošinājuma
patiesā
vērtība

Bankas kredītu kvalitātes analīze:

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 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.

788,491

EUR ’000

Hipotekārie

Biznesa

Patēriņa

Pārējie

Kopā
kredīti,
bruto

280,871

352,329

1,205

23,974

658,379

46,733

10,510

205

-

57,448

47,824

līdz 30 dienām

31,736

3,503

147

-

35,386

30,134

no 31 līdz 59 dienām

13,244

280

51

-

13,575

11,660

no 60 līdz 89 dienām

1,753

-

7

-

1,760

1,195

-

6,727

-

-

6,727

4,835

31.12.2013.
Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk.

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums

922,968

77,043

14,499

111

3,873

95,526

57,147

Kopā kredīti, bruto

404,647

377,338

1,521

27,847

811,353

1,027,939

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(39,545)

(6,693)

(58)

(3,789)

(50,085)

-

Kopā kredīti, neto

365,102

370,645

1,463

24,058

761,268

-

Kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums

280,714

255,847

1,441

19,562

557,564

788,491

66,607

15,451

209

-

82,267

88,329

līdz 30 dienām

52,234

13,936

138

-

66,308

75,032

no 31 līdz 59 dienām

13,179

71

43

-

13,293

10,280

no 60 līdz 89 dienām

1,043

283

28

-

1,354

1,359

151

1,161

-

-

1,312

1,658

111,609

28,726

147

3,736

144,218

89,338

31.12.2012.
Kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk.

vairāk kā 90 dienas
Kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums
Kopā kredīti, bruto

458,930

300,024

1,797

23,298

784,049

966,158

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

(53,573)

(10,144)

(77)

(3,681)

(67,475)

-

Kopā kredīti, neto

405,357

289,880

1,720

19,617

716,574

-
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Koncerns/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. Ja kredīta nodrošinājums
ir finanšu instruments, tad tā patiesā
vērtība tiek noteikta atbilstoši šī finanšu
instrumenta tirgus vērtībai, ja kredīta
nodrošinājums ir noguldījums bankā,
tad nodrošinājuma patiesā vērtība ir šī
noguldījuma nominālvērtība, savukārt,
ja kredīta nodrošinājums ir nekustamais
īpašums, tad tā patiesā vērtība tiek
noteikta atbilstoši neatkarīgu ekspertu
atzinumam, kas tiek koriģēta (samazināta), pamatojoties uz bankas pieredzi,
cita nodrošinājuma patiesā vērtība tiek
noteikta pēc to iepirkuma vērtības vai
uzskaites vērtības, ņemot vērā neatkarīgu ekspertu un bankas novērtējumu.

finanšu pārskati

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.

Koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:
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Aktīvi, kas ir kavēti

Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Individuāli
novērtēti

Ir portfeļa
uzkrājumi, un
ir atzīts vērtības
samazinājums

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,768

-

-

-

-

356,768

Prasības pret kredītiestādēm

574,857

65,468

-

-

-

640,325

451

-

-

-

-

451

-

16,794

-

-

-

16,794
738,775

Ir portfeļa
uzkrājumi, un nav
atzīts vērtības
samazinājums

Finanšu aktīvi

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

Bruto
finanšu
aktīvi
31.12.2013.

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

723,813

14,693

269

-

-

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

569,002

83,831

319

-

-

653,152

Kredīti

627,660

19,546

17,695

78,567

56,714

800,182

Hipotekārie

278,568

2,301

2,440

74,604

46,733

404,646

Biznesa

323,914

17,245

14,502

526

9,981

366,168

Patēriņa

1,203

-

208

110

-

1,521

23,975

-

545

3,327

-

27,847

2,852,551

200,332

18,283

78,567

56,714

3,206,447

Kase un prasības pret centrālajām bankām

297,941

9,520

-

-

-

307,461

Prasības pret kredītiestādēm

526,215

32,828

-

-

-

559,043

Atvasinātie līgumi

-

115

-

-

-

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

4,742

-

-

-

4,742
779,502

Pārējie
Kopā finanšu aktīvi, bruto

31.12.2012.

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mainīts pamatsummas vai procentu atmaksas termiņš, 2013. gada 31. decembrī ir
61,3 (80,0) miljoni EUR. Iepriekšminētās izmaiņas tika veiktas, pamatojoties
uz koncerna vai bankas un klienta
savstarpējo vienošanos par izmaiņām
kredītlīgumos, jo citādi kredīta atmaksas termiņš, iespējams, tiktu kavēts.
Kredīts par restrukturizētu tiek uzskatīts
no brīža, kad ir noslēgta iepriekšminētā
savstarpējā vienošanās, līdz brīdim,
kad vismaz gadu nav bijis līgumā
noteikto maksājumu kavējums vai
arī ja kredītam ir iestājies kāds no
zaudējumu notikumiem.
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.

EUR ’000

Aktīvi, kas nav kavēti un kuriem nav
atzīts vērtības samazinājums

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

769,018

10,397

87

-

-

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

429,128

71,484

-

-

-

500,612

Kredīti

551,020

1,106

41,768

113,112

71,602

778,608

Hipotekārie

279,611

1,106

2,623

109,059

66,531

458,930

Biznesa

250,406

-

38,412

694

5,071

294,583

Patēriņa

1,441

-

214

142

-

1,797

19,562

-

519

3,217

-

23,298

2,573,322

130,192

41,855

113,112

71,602

2,930,083

Pārējie
Kopā finanšu aktīvi, bruto

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
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Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:
Aktīvi, kas nav kavēti un kuriem nav
atzīts vērtības samazinājums

Aktīvi, kas ir kavēti

Ar
augstāko
reitingu

Ar
pazeminātu
reitingu

Individuāli
novērtēti

Ir portfeļa
uzkrājumi, un ir
atzīts vērtības
samazinājums

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,747

-

-

-

-

356,747

Prasības pret kredītiestādēm

568,797

50,240

-

-

-

619,037

451

-

-

-

-

451

-

16,794

-

-

-

16,794

Ir portfeļa
uzkrājumi, un nav
atzīts vērtības
samazinājums

Finanšu aktīvi

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

Bruto
finanšu
aktīvi

723,813

7,696

269

-

-

731,778

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

567,376

83,831

319

-

-

651,526

Kredīti

638,831

19,546

17,695

78,567

56,714

811,353

Hipotekārie

278,569

2,301

2,440

74,604

46,733

404,647

Biznesa

335,084

17,245

14,502

526

9,981

377,338

Patēriņa

1,203

-

208

110

-

1,521

23,975

-

545

3,327

-

27,847

2,856,015

178,107

18,283

78,567

56,714

3,187,686

Kopā finanšu aktīvi, bruto

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.

31.12.2013.

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

Pārējie

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.

EUR ’000

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 finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2013. gada 31. decembrī:

31.12.2012.
Kase un prasības pret centrālajām bankām

297,931

9,515

-

-

-

307,446

Aktīvi

Prasības pret kredītiestādēm

520,228

32,792

-

-

-

553,020

Kase un prasības pret centrālajām bankām

Atvasinātie līgumi

-

115

-

-

-

115

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

-

4,742

-

-

-

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

779,502

-

500,612

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

71,602

784,049

Kredīti

66,531

458,930

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

694

5,071

300,024

Kopā finanšu aktīvi

142

-

1,797

10,397

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

429,128

71,484

-

-

Kredīti

556,461

1,106

41,768

113,112

Hipotekārie

279,610

1,106

2,624

109,059

Biznesa

255,847

-

38,412

Patēriņa

1,442

-
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Pārējie

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

769,018

Kopā finanšu aktīvi, bruto

87

Prasības pret kredītiestādēm

-

-

19,562

-

519

3,217

-

23,298

2,572,766

130,151

41,855

113,112

71,602

2,929,486

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, tajā skaitā 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.

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās OECD
reģiona valstīs

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

356,758

10

-

-

-

-

356,768

6,720

288,583

199,770

72,841

-

72,411

640,325

-

98

1

334

-

18

451

12,935

239

-

1,278

-

2,342

16,794
738,655

21,258

170,907

123,689

356,640

40,245

25,916

569,711

29,743

21,076

7,608

-

121,959

750,097

76,670

80,178

70,678

168,038

52,843

204,630

653,037

1,044,052

569,758

415,214

606,739

93,088

427,276

3,156,127

Saistības
Atvasinātie līgumi

-

462

6

1,578

-

-

2,046

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

415,750

269,761

561,400

26,655

-

1,827,425

3,100,991

Kopā finanšu saistības

415,750

270,223

561,406

28,233

-

1,827,425

3,103,037

Ārpusbilances posteņi

22,433

2,416

1,022

71

-

42,387

68,329

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās OECD
reģiona valstīs

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

307,451

10

-

-

-

-

307,461

4,761

157,352

167,485

160,978

-

68,467

559,043

-

35

7

27

-

46

115

Koncerna finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2012. gada 31. decembrī:
EUR ’000
Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm
Atvasinātie līgumi

Koncentrācijas riska analīzes mērķiem emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā atrodas
šo saistību galvotāji.

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

1,937

220

-

1,737

-

848

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

1,561

161,948

97,699

395,470

88,698

34,012

779,388

547,989

41,827

17,918

12,904

-

90,495

711,133

38,483

67,493

39,372

122,297

38,510

194,457

500,612

902,182

428,885

322,481

693,413

127,208

388,325

2,862,494

Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Kopā finanšu aktīvi
Saistības
Atvasinātie līgumi

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

172

-

925

1,060

4,493

-

37

6,515

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

276,108

325,553

547,855

32,382

-

1,668,568

2,850,466

Kopā finanšu saistības

276,108

326,478

548,915

36,875

-

1,668,605

2,856,981

Ārpusbilances posteņi

20,092

3,194

5,677

277

-

23,702

52,942
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35. Pielikums

Bankas finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2013. 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
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Kopā finanšu aktīvi

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās ES
valstīs

Pārējās OECD
reģiona valstīs

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

356,747

-

-

-

-

-

356,747

6,551

267,505

199,770

72,841

-

72,370

619,037

-

98

1

334

-

18

451

12,935

239

-

1,278

-

2,342

16,794

21,258

163,911

123,689

356,640

40,245

25,916

731,659

580,831

29,743

21,076

7,659

-

121,959

761,268

76,670

78,552

70,678

168,038

52,843

204,630

651,411

1,054,992

540,048

415,214

606,790

93,088

427,235

3,137,367

Saistības
Atvasinātie līgumi

-

462

6

1,578

-

-

2,046

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

439,122

274,096

560,283

26,655

-

1,809,327

3,109,483

Kopā finanšu saistības

439,122

274,558

560,289

28,233

-

1,809,327

3,111,529

Ārpusbilances posteņi

22,801

2,416

1,022

71

-

42,387

68,697

Bankas finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 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
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Kopā finanšu aktīvi

EUR ’000

Latvijā

EMS
valstīs

Pārējās
ES valstīs

Pārējās OECD
reģiona valstīs

Starptautiskās
organizācijas

Citās
valstīs

Kopā

307,446

-

-

-

-

-

307,446

3,781

152,347

167,484

160,978

-

68,430

553,020

-

36

6

27

-

46
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1,937

220

-

1,737

-

848

4,742
779,388

1,561

161,948

97,699

395,470

88,698

34,012

564,745

30,512

17,918

12,904

-

90,495

716,574

38,483

67,493

39,372

122,297

38,510

194,457

500,612

917,953

412,557

322,478

693,413

127,208

388,288

2,861,897

Saistības
Atvasinātie līgumi

-

925

1,060

4,493

-

37

6,515

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

283,943

337,800

547,855

32,382

-

1,668,566

2,870,546

Kopā finanšu saistības

283,943

338,725

548,915

36,875

-

1,668,603

2,877,061

Ārpusbilances posteņi

20,263

3,194

5,677

277

-

23,702

53,113

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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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
laicīgai 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.
Pamatprincipi un procedūras, lai
laicīgi 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.
Lai laicīgi identificētu iespējamo likviditātes pasliktināšanos, ir izstrādāta
agrīno brīdināšanas rādītāju sistēma:
• termiņnoguldījumu un krājkontu pasūtīto summu ar atlikušo termiņu ”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.
Bankas likviditātes rādītājs 2013. gada
31. decembrī bija 79,20% (62,51%).
Atbilstoši FKTK prasībām bankai jāuztur
likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā
apjomā, bet ne mazāk kā 30% apmērā
no bankas tekošo saistību kopsummas.
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 laicīgu vadības informācijas
sagatavošanu.
Atbilstoši koncerna un bankas iekšējai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas
likviditātes krīzes stadijas: likviditātes
krīzes iespējamības stadija, īstermiņa
un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas,
katrai no kurām ir noteiktas kvantitatīvās
un kvalitatīvās pazīmes, kuru iestāšanās
gadījumā ir noteikti arī likviditāti uzlabojušie koncerna un bankas pasākumi.
Banka regulāri veic likviditātes stresa testus ar mērķi noteikt potenciālo
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likviditātes problēmu avotus un 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.
Termiņstruktūras analīze
Koncerns un banka ir sagatavojuši šos
konsolidētos finanšu pārskatus, pamatojoties uz pieņēmumu, ka to darbība
tiks turpināta arī nākotnē. Koncerna un
bankas vadība katru dienu uzrauga un
pārvalda likviditātes pozīciju saskaņā ar
likviditātes riska pārvaldīšanas pamatnostādnēm.
Zemāk uzrādītā aktīvu, saistību un
ārpusbilances saistību termiņstruktūrā
prasības un saistības tiek uzrādītas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, izņemot
turpmāk norādīto.
Vērtspapīri bankas portfelī tiek uzrādīti
tādā termiņā, kādā tos ir iespējams
realizēt bez zaudējumiem, tas ir, par
tirgus vērtību, izņemot līdz termiņa beigām turētos ieguldījumus. Līdz termiņa
beigām turēto ieguldījumu portfeļa
vērtspapīri termiņstruktūras analīzē tiek
uzrādīti atbilstoši iespējām veikt repo
darījumus ar šiem vērtspapīriem, pretī
saņemot aizņēmumu pret vērtspapīru
ķīlu. To vērtspapīru daļu, ar kuriem ir
iespējami repo darījumi, termiņstruktūras analīzē uzrāda likviditātes grupā “uz
pieprasījumu un mazāk par 1 mēnesi”,
savukārt to vērtspapīru daļu, ar kuriem
nav iespējams veikt repo darījumu,
uzrāda atbilstoši to dzēšanas termiņam.
Pēc bankas pieredzes norēķinu konti
un citi līdzīgi noguldījumi ir stabils
finansējuma avots. Norēķinu konti un
pēc būtības līdzīgi noguldījumu veidi,
kuru dzēšanas termiņš ir “uz pieprasījumu”, saistību termiņstruktūras analīzē
tiek uzrādīti termiņu sadalījumā, kas
atbilst bankas pieredzei par šo noguldījumu veidu dzīves ciklu bankā, lai gan
pieprasījuma noguldījumus noguldītāji
ir tiesīgi no bankas saņemt jebkurā
laikā bez soda sankcijām. Pieprasījuma
noguldījumu sadalījums pa termiņiem
nepārsniedz 5 gadus un atbilst bankas
pieredzei par to, cik ilgā laikā un cik
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liela daļa no pieprasījuma noguldījumiem aizplūst no bankas. Šis princips
netiek attiecināts uz lielo noguldītāju
pieprasījuma noguldījumiem, jo banka
uzskata tos par mazāk stabiliem un šos
noguldījumus termiņstruktūras analīzē
atspoguļo sadaļā “uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi”.
Termiņnoguldījumus uzrāda atbilstoši
līgumu termiņiem, taču noguldītājiem
ir tiesības pieprasīt bankai atmaksāt
termiņnoguldījumus pirms noslēgtā
līguma termiņa beigām, zaudējot daļu
no termiņdepozīta.

Koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2013. gada 31. decembrī
EUR ’000
Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1 līdz
5 gadiem

Vairāk kā 5 gadi
un bez termiņa

Kopā

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,768

-

-

-

-

356,768

Prasības pret kredītiestādēm

620,897

4,007

2,005

-

13,416

640,325

16

434

1

-

-

451

5,544

-

11,222

-

28

16,794

Aktīvi

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

721,439

4,932

3,815

-

8,469

738,655

Kredīti

109,801

21,732

109,877

281,453

227,234

750,097

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

510,394

5,353

6,390

68,757

62,143

653,037

82,233

-

-

-

77,717

159,950

2,407,092

36,458

133,310

350,210

389,007

3,316,077

Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
Saistības

Aktīviem, kuriem ir atzīts vērtības
samazinājums, atlikumi ir uzrādīti neto
vērtībā.

Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Ārpusbilances posteņi

231

1,814

1

-

-

2,046

782,846

140,223

532,611

1,549,075

96,236

3,100,991

17,662

-

6,192

-

-

23,854

800,739

142,037

538,804

1,549,075

96,236

3,126,891

-

-

-

-

189,186

189,186

800,739

142,037

538,804

1,549,075

285,422

3,316,077

21,253

4,222

11,214

16,616

15,024

68,329

Likviditātes neto pozīcija

1,585,100

(109,801)

(416,708)

(1,215,481)

88,561

x

Likviditātes kopējā pozīcija

1,585,100

1,475,299

1,058,591

(156,890)

(68,329)

x

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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Koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2012. gada 31. decembrī

EUR ’000

Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1 līdz
5 gadiem

Vairāk kā 5 gadi
un bez termiņa

Kopā

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,461

-

-

-

-

307,461

Prasības pret kredītiestādēm

506,849

3,779

-

-

48,415

559,043

62

53

-

-

-

115

3,632

-

1,110

-

-

4,742

Aktīvi

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

Banku aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2013. gada 31. decembrī

EUR ’000

Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1 līdz
5 gadiem

Vairāk kā 5 gadi
un bez termiņa

Kopā

Kase un prasības pret centrālajām bankām

356,747

-

-

-

-

356,747

Prasības pret kredītiestādēm

606,040

-

-

-

12,997

619,037

16

434

1

-

-

451

5,544

-

11,222

-

28

16,794

Aktīvi

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

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

753,783

7,156

3,909

-

14,540

779,388

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

721,439

4,932

3,815

-

1,473

731,659

Kredīti

121,489

24,929

75,647

230,269

258,799

711,133

Kredīti

109,800

21,732

117,697

284,811

227,228

761,268

993

3,325

13,574

348,005

134,715

500,612

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

510,394

5,353

6,390

67,131

62,143

651,411

129,322

-

168

105

37,500

167,095

Pārējie aktīvi

5,590

-

-

-

172,409

177,999

1,823,591

39,242

94,408

578,379

493,969

3,029,589

2,315,570

32,451

139,125

351,942

476,278

3,315,366

705

5,810

-

-

-

6,515

972,137

344,783

480,821

1,038,593

14,132

2,850,466

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi
Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Ārpusbilances posteņi

Kopā aktīvi
Saistības

22,999

-

2,039

-

-

25,038

995,841

350,593

482,860

1,038,593

14,132

2,882,019

-

-

-

-

147,570

147,570

995,841

350,593

482,860

1,038,593

161,702

3,029,589

Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves

231

1,814

1

-

-

2,046

794,971

140,223

532,611

1,545,442

96,236

3,109,483

11,412

-

5,388

-

-

16,800

806,614

142,037

538,000

1,545,442

96,236

3,128,329

-

-

-

-

187,037

187,037

806,614

142,037

538,000

1,545,442

283,273

3,315,366

31,020

2,363

2,156

11,000

6,403

52,942

21,622

4,222

11,214

16,616

15,023

68,697

Likviditātes neto pozīcija

796,730

(313,714)

(390,608)

(471,214)

325,864

x

Likviditātes neto pozīcija

1,487,334

(113,808)

(410,089)

(1,210,116)

177,982

x

Likviditātes kopējā pozīcija

796,730

483,016

92,408

(378,806)

(52,942)

x

Likviditātes kopējā pozīcija

1,487,334

1,373,526

963,437

(246,679)

(68,697)

x

Ārpusbilances posteņi
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Banku aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību
termiņstruktūras analīze 2012. gada 31. decembrī

EUR ’000

Koncerna finanšu saistības un ārpusbilances
posteņi 2013. gada 31. decembrī:

Uz pieprasījumu un
mazāk par 1 mēnesi

No 1 līdz 3
mēnešiem

No 3 līdz 12
mēnešiem

No 1 līdz
5 gadiem

Vairāk kā 5 gadi
un bez termiņa

Kopā

Kase un prasības pret centrālajām bankām

307,446

-

-

-

-

307,446

Prasības pret kredītiestādēm

501,246

3,779

-

-

47,995

553,020

Atvasināto līgumu ienākošās summas

62

53

-

-

-

115

3,632

-

1,110

-

-

4,742

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

753,783

7,156

3,913

11,339

3,197

779,388

Kredīti

121,489

24,929

75,656

235,791

258,709

716,574
500,612

Aktīvi

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

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

994

3,325

13,712

353,236

129,345

16,615

-

168

105

165,043

181,931

1,705,267

39,242

94,559

600,471

604,289

3,043,828

705

5,810

-

-

-

6,515

981,337

209,901

626,583

1,038,593

14,132

2,870,546

14,320

-

481

-

-

14,801

996,362

215,711

627,064

1,038,593

14,132

2,891,862

-

-

-

-

151,966

151,966

996,362

215,711

627,064

1,038,593

166,098

3,043,828

Saistības
Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Pārējās saistības
Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā saistības un kapitāls un rezerves
Ārpusbilances posteņi

EUR ’000

Finanšu saistības

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

10,654

-

-

-

10,654

(54,917)

(187,439)

-

-

(242,356)

54,624

188,649

-

-

243,273

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,721,232

130,361

162,368

121,192

3,135,153

Kopā finanšu saistības

2,731,593

131,571

162,368

121,192

3,146,724

Ārpusbilances posteņi

21,254

15,435

16,616

15,024

68,329

2,752,847

147,006

178,984

136,216

3,215,053

Finanšu saistības

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

14,491

-

-

-

14,491

(54,917)

(187,439)

-

-

(242,356)

54,624

188,649

-

-

243,273

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,729,815

130,361

158,736

121,192

3,140,104
3,155,512

Atvasināto līgumu izejošās summas

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

Koncerna finanšu saistības un ārpusbilances
posteņi 2012. gada 31. decembrī:

Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas

EUR ’000

31,191

2,363

2,156

11,000

6,403

53,113

Kopā finanšu saistības

2,744,013

131,571

158,736

121,192

Likviditātes neto pozīcija

677,714

(178,832)

(534,661)

(449,122)

431,788

x

Ārpusbilances posteņi

21,623

15,435

16,616

15,023

68,697

Likviditātes kopējā pozīcija

677,714

498,882

(35,779)

(484,901)

(53,113)

x

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

2,765,636

147,006

175,352

136,215

3,224,209

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 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada 31. decembrī esošajām finanšu
saistībām un ārpusbilances saistībām.
Finanšu saistību, ārpusbilances saistību un vēl neaprēķināto, bet nākotnē maksājamo procentu apjoms dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamatojoties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam.
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Bankas finanšu saistības un ārpusbilances
posteņi 2013. gada 31. decembrī:

EUR ’000
Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Kopā

1,376

-

-

-

1,376

(45,205)

(172,236)

-

-

(217,441)

45,842

177,008

-

-

222,850

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,486,020

233,173

148,666

37,853

2,905,712

Kopā finanšu saistības

2,488,033

237,945

148,666

37,853

2,912,497

Ārpusbilances posteņi

31,020

4,519

11,000

6,403

52,942

2,519,053

242,464

159,666

44,256

2,965,439

Līdz
1 mēn.

1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk kā
5 gadi

Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

Bankas finanšu saistības un ārpusbilances
posteņi 2012. gada 31. decembrī:
Finanšu saistības
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Atvasināto līgumu ienākošās summas
Atvasināto līgumu izejošās summas

EUR ’000
Kopā

3,423

-

-

-

3,423

(45,205)

(172,236)

-

-

(217,441)

45,842

177,008

-

-

222,850

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

2,486,020

233,173

148,666

37,853

2,905,712

Kopā finanšu saistības

2,490,080

237,945

148,666

37,853

2,914,544

Ārpusbilances posteņi

31,191

4,519

11,000

6,403

53,113

2,521,271

242,464

159,666

44,256

2,967,657

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi

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

Valūtas risks
Koncerns un banka ir pakļauti riskam, ka
ārvalstu valūtas kursu svārstības varētu
ietekmēt to finanšu pozīcijas un naudas
plūsmu. No darījumiem izrietošais valūtas risks tiek aprēķināts katrai valūtai
atsevišķi un ietver ārvalstu valūtā nominētos aktīvus un saistības, kā arī no
atvasinātajiem finanšu instrumentiem
izrietošās naudas plūsmas.
Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir
EUR un USD (ASV dolāri) valūtās. Ar
2014. gada 1. janvāri Latvija kļuva par
Eiropas Monetārās Savienības dalībvalsti, tādējādi EUR valūtas pozīcija nav
pakļauta valūtas riskam. Bankas atklātā
pozīcija USD ir neliela, jo tiek ierobežota, izmantojot nākotnes valūtas maiņas
līgumus. 2013. gada 31. decembrī
bankas atklātā pozīcija USD bija 3,0%
(3,8%) no bankas pašu kapitāla, līdz ar
to USD valūtas kursa izmaiņu ietekme ir
nebūtiska un banka neveic detalizētāku
jūtīguma analīzi, bet kontrolē šo risku
ar limitu palīdzību, kas noteikti Limitu
politikā. 2013. gada 31. decembrī visi
iepriekšminētie limiti tika ievēroti.
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.

Cenas risks
Finanšu instrumenti ar nefiksētu ienākumu tiek turēti bankas tirdzniecības
portfelī. Vērtspapīru ar nefiksētu ienākumu cenas risks norāda uz iespējamo
vērtspapīru tirgus vērtības kritumu
turēšanas periodā. Riska līmeni banka
mēra, izmantojot vēsturisko simulācijas metodi pie 99% ticamības līmeņa,
ņemot vērā pārskata gada vērtspapīru
tirgus vērtības izmaiņas un vidējo
vērtspapīru turēšanas periodu tirdzniecības portfelī.
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2013. gada novērtētā vērtspapīru ar
nefiksēto ienākumu riskam pakļautā vērtība bija 1,3 (0,7) miljoni EUR.
Riskam pakļautās vērtības pieaugums
ir saistīts ar vērtspapīru ar nefiksēto
ienākumu apjoma pieaugumu tirdzniecības portfelī.
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Koncerna valūtas pozīcija 2013. gada 31. decembrī:

EUR ’000
LVL

USD

EUR

RUB

Pārējās
valūtas

140,416

2,812

213,321

-

219

356,768

Prasības pret kredītiestādēm

169

505,155

41,302

31,168

62,531

640,325

Atvasinātie līgumi

451

-

-

-

-

451

73

6,941

5,884

3,896

-

16,794

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Kopā

USD

EUR

RUB

3,045

183,220

-

124

307,461

Prasības pret kredītiestādēm

980

461,474

26,107

23,036

47,446

559,043

Atvasinātie līgumi

115

-

-

-

-

115

47

1,986

440

2,269

-

4,742
779,388

Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

686,174

15,782

13,812

4,933

738,655

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

176,026

565,452

519

7,615

750,097

Kredīti

-

562,093

72,790

17,736

418

653,037

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

154,810

2,527

2,223

3

387

159,950

314,358

1,941,728

916,754

67,134

76,103

3,316,077

2,046

-

-

-

-

2,046

19,537

2,138,108

792,759

73,829

76,758

3,100,991

Saistības
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

LVL
121,072

Aktīvi
Kase un prasības pret centrālajām bankām

485

Kopā aktīvi

EUR ’000
Pārējās
valūtas

17,954

Pārējie aktīvi

Atvasinātie līgumi

Koncerna valūtas pozīcija 2012. gada 31. decembrī:

Kopā

-

761,194

1,847

9,893

6,454

9,624

145,279

542,128

2,097

12,005

711,133

-

468,275

15,566

12,992

3,779

500,612

Pārējie aktīvi

150,581

4,600

1,975

3

9,936

167,095

Kopā aktīvi

282,419

1,845,853

771,283

50,290

79,744

3,029,589

Saistības

Pārējās saistības

21,333

408

2,062

33

18

23,854

Kopā saistības

42,916

2,138,516

794,821

73,862

76,776

3,126,891

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

(196,788)

121,933

(6,728)

(673)

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

213,044

(221,214)

5,724

822

x

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

19,861

3,943

724

415

95

25,038

Kopā saistības

50,467

2,026,950

670,854

56,496

77,252

2,882,019

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

(181,097)

100,429

(6,206)

2,492

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

189,549

(202,823)

6,806

704

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

16,256

(99,281)

(1,004)

149

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

8,452

(102,394)

600

3,196

x

Jūtīgums, ja valūtas kurss pret LVL samazināsies par 10%

-

(1,626)

-

100

(15)

x

Jūtīgums, ja valūtas kurss pret LVL samazināsies par 10%

-

(845)

10,239

(60)

(320)

x

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.

184

185

finanšu pārskati

finanšu pārskati

Bankas valūtas pozīcija 2013. 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
Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Pārējie aktīvi
Kopā aktīvi

EUR ’000
LVL

USD

EUR

RUB

Pārējās
valūtas

140,405

2,812

213,311

-

219

356,747

Kase un prasības pret centrālajām bankām
Prasības pret kredītiestādēm

Kopā

-

497,895

27,469

31,151

62,522

619,037

451

-

-

-

-

451

73

6,941

5,884

3,896

-

16,794

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

Aktīvi

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

17,954

686,174

8,786

13,812

4,933

731,659

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

485

176,026

576,623

519

7,615

761,268

Kredīti

-

562,093

71,164

17,736

418

651,411

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi
Pārējie aktīvi

53,331

2,368

121,912

1

387

177,999

212,699

1,934,309

1,025,149

67,115

76,094

3,315,366

2,046

-

-

-

-

2,046

29,064

2,138,118

791,714

73,829

76,758

3,109,483

Kopā aktīvi

EUR ’000
LVL

USD

EUR

RUB

Pārējās
valūtas

121,066

3,046

183,210

-

124

307,446
553,020

Kopā

-

461,474

21,094

23,016

47,436

115

-

-

-

-

115

47

1,986

440

2,269

-

4,742
779,388

-

761,194

1,847

9,893

6,454

1,678

145,278

555,516

2,097

12,005

716,574

-

468,275

15,566

12,992

3,779

500,612

47,798

4,523

119,876

3

9,731

181,931

170,704

1,845,776

897,549

50,270

79,529

3,043,828

Saistības

Saistības
Atvasinātie līgumi

Bankas valūtas pozīcija 2012. gada 31. decembrī:

Atvasinātie līgumi
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības

-

-

-

-

6,515

2,023,126

690,507

56,081

77,157

2,870,546

9,969

3,874

457

411

90

14,801

40,159

2,027,000

690,964

56,492

77,247

2,891,862

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

(181,224)

206,585

(6,222)

2,282

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

189,549

(202,823)

6,806

704

x

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

8,325

3,762

584

2,986

x

x

Jūtīgums, ja valūtas kurss pret LVL samazināsies par 10%

-

(833)

(376)

(58)

(299)

x

Pārējās saistības

14,746

407

1,609

28

10

16,800

Kopā saistības

45,856

2,138,525

793,323

73,857

76,768

3,128,329

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija

-

(204,216)

231,826

(6,742)

(674)

x

No valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija

-

213,044

(221,214)

5,724

822

x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija

-

8,828

10,612

(1,018)

148

Jūtīgums, ja valūtas kurss pret LVL samazināsies par 10%

-

(883)

-

102

(15)

Pārējās saistības

6,515
23,675

Kopā saistības

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.
2013. gadā 31. decembrī banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
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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:
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Nākamā tabula atspoguļo koncerna un bankas jūtīgumu pret izmaiņām
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu kapitālu
2013. un 2012. gadā:

• analizējot noguldītāju vēlmi izvietot
savus pieprasījuma noguldījumus
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.

01.01.2013.—31.12.2013.

Kopā pa visām
valūtām
USD
EUR

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

Koncerns/Banka
01.01.2012.—31.12.2012.

+100bps

-100bps

+100bps

(9,462)

9,462

(8,503)

-100bps
8,503

1,259

(1,259)

1,592

(1,592)

(9,108)

9,108

(7,810)

7,810

Izmaiņu ietekme uz peļņu

1,480

(1,480)

1,524

(1,524)

Izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu

(354)

354

(693)

693

Izmaiņu ietekme uz peļņu

(221)

221

68

(68)

Ņemot vērā Latvijas pievienošanos Eiropas Monetārajai Savienībai 2014. gada
1. janvārī, jūtīgums pret izmaiņām LVL procentu likmēs netiek uzrādīts atsevišķi.

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).

36. Pielikums
Nefinanšu riski

Koncerna un bankas darbībā tiek
identificēti arī nefinanšu riski (t.sk.
operacionālais risks, reputācijas risks
u.c.), kas var radīt negaidītus zaudējumus. Šādu risku cēlonis var būt,
piemēram, cilvēku kļūdas vai krāpšana,
informācijas sistēmu darbības traucējumi, nepietiekama iekšējā kontrole un
procedūras u.tml. Banka cenšas saglabāt iespējamo zemāko riska līmeni,
vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprātīgu izmaksu līmeni. Iekšējā kontrole
bankas struktūrvienībās un kontrole no
Riska vadības pārvaldes puses ir viens
no iespējamo zaudējumu novēršanas
līdzekļiem.

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 procenta likmju
izmaiņu stresa testa scenārijus. Stresa
testu mērķis ir novērtēt nelabvēlīgu
procenta likmju izmaiņu ietekmi uz
bankas ieņēmumiem un ekonomisko
vērtību saspringtas tirgus situācijas
gadījumā.
Nosakot procentu likmju riska ietekmi
uz pašu kapitālu, analīzē tiek ņemtas
vērā iespējamās tirgus vērtības izmaiņas parāda vērtspapīriem pārdošanai
pieejamajā portfelī, mainoties tirgus
procentu likmēm. Ietekmi uz peļņu
veido procentu ienākumu izmaiņas,
mainoties tirgus procentu likmēm, ņemot vērā visus aktīvus un saistības,
kas pakļauti procentu likmju riskam.

EUR ’000
Koncerns/Banka
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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 attiecīgās struktūrvienības vadītājs saskaņā ar atbilstošiem
iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
Operacionālā riska pārvaldīšanas efektivitāti nodrošinošie pamatprincipi:
• piemērotas operacionālā riska pārvaldīšanas sistēmas izveide;
• atbilstošas metodes lietošana
operacionālā riska identificēšanai un
novērtēšanai;
• operacionālā riska regulārā pārraudzība;
• atbilstoša operacionālā riska kontrole
un/vai mazināšana;
• darbības nepārtrauktības nodrošināšana.
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Koncerna un bankas operacionāla 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, kuri realizējās ar
reāliem zaudējumiem, tiek apkopota
informācija arī par notikumiem, kuriem
reālie zaudējumi nav reģistrēti, kas
palīdz bankai apzināties potenciālos
zaudējumus un veikt nepieciešamos
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, un
scenāriju analīzes rezultātiem, kas papildināja modeli ar iespējamiem riska
notikumiem un potenciāliem zaudējumiem no tiem. 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 arī ārējie faktori, tika izvērtēts, kāda
būtu ietekme uz bankas ienākumiem
un spēju turpināt darbību, ja apstākļi
ievērojami pasliktinātos tajos sektoros, kur novērojama vislielākā ope190
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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.

racionālā riska koncentrācija bankas
riska profilā.
Pārskata gada laikā šajā datu bāzē tika
reģistrēti 2,084 (1,031) operacionālā
riska notikumi, no kuriem tikai
67 (73) operacionālā riska notikumi
bija ar reāliem zaudējumiem 107,0
(64,5) tūkstošu EUR 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.

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.

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.

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 padziļināto izpēti.

Par NILL&TF riska pārvaldīšanu un
kontroli ir atbildīgs Atbilstības direktors (CCO). Atbilstības pārvaldes
darbinieki 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.

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. Svarīgi atzīmēt, ka reputācijas
risks ir cieši saistīts ar operacionālo
risku (t.sk. juridisko risku), un tāpēc dažreiz ir grūti nošķirt vienu no otra. Šobrīd
ir pieņemts lēmums atsevišķi neizdalīt
un nenoteikt to segšanai nepieciešamā
kapitāla apmēru.

37. Pielikums

Informāciju sistēmu risks
Bankā ir izstrādāta Informācijas tehnoloģijas drošības politika, Informāciju
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 no operacionālā
riska kapitāla prasību.

Notikumi pēc bilances datuma

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 līdz
2013. gada 31. decembrim ierosinātās
tiesvedības neizraisīs būtiskus zaudējumus bankai un/vai koncernam.

38. Pielikums 		
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 norādīto.
Ar 2014. gada 1. janvāri Latvija kļuva
par Eiropas Monetārās Savienības
dalībvalsti, un ar 2014. gada 15. janvāri
Latvijas lati pārstāja būt par likumīgu
maksāšanas līdzekli.

Pielikumi no 118. līdz 191.
lapai ir šo finanšu pārskatu
neatņemama sastāvdaļa.
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finanšu pārskati

Neatkarīgu
revidentu ziņojums
ABLV Bank, AS, akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši ABLV Bank, AS, un
tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā —
Koncerns) konsolidētā finanšu pārskata
un ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā —
Banka) finanšu pārskata revīziju, kas
atspoguļots pievienotajā 2013. gada
konsolidētajā pārskatā no 111. līdz
191. lappusei. Revidētais finanšu
pārskats ietver pārskatu par Koncerna
un Bankas finanšu stāvokli 2013. gada
31. decembrī, 2013. 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
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 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu
rezultātiem un naudas plūsmām
2013. 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 2013. gadu, kas
atspoguļots pievienotajā 2013. gada
konsolidētajā pārskatā no 101. līdz 108.
lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības
ziņojumā un 2013. gada konsolidētajā
finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu
informāciju.
Mēs esam pārliecinājušies, ka Banka
ir sagatavojusi paziņojumu par korporatīvo pārvaldību par 2013. gadu, un
pārbaudījuši informāciju, kura atspoguļota paziņojumā atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likuma 56 2. panta
trešās daļas 1. punkta prasībām.

Iveta Vimba
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153
Valdes locekle
SIA Ernst & Young Baltic
Licence Nr. 17
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