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Jo sarežģītāks mehānisms, jo plašāks 
un daudzšķautņaināks ir tā uzticamības 
jēdziens. Apgalvodami, ka mums ir 
uzticama mašīna, mēs, dodoties ceļā, 
absolūti paļaujamies uz tās drošumu, 
komfortu, ērtu vadāmību. Bez šaubīša-
nās sēžoties pie stūres un sēdinot tajā 
savus bērnus, mēs uz šo auto paļauja-
mies pilnībā, pat neaizdomājoties, ka 
vienas niecīgas detaļas — teiksim, logu 
tīrītāju — iziešana no ierindas spētu 
sabojāt visu ceļojumu. Uzticamība — tas 
ir komplekss jēdziens!

Sakot, ka uzticama ir banka, mēs arī 
runājam par ļoti sarežģīta, vienota me-
hānisma drošību. Uzticama banka — tā 
ir banka, uz kuru var paļauties, kurai var 
uzticēt savus līdzekļus, kurā ir viegli veikt 
ikdienas darījumus, kurā savstarpēja 
uzticēšanās ir attiecību neatņemama 
sastāvdaļa. Šādā bankā itin viss darbojas 
nevainojami: sākot no sekretāra, kurš ar 
smaidu sagaida jūs pie ieejas, un beidzot 
ar augstāko vadību, kas piedalās bankas 
darbā visos līmeņos. Visi mehānismi ir 
saskaņoti un darbojas bez pārtraukuma.

Jau 21 gadu mēs ik dienu ar savu darbu 
un īpašo attieksmi klientiem un partne-
riem esam apliecinājuši savu uzticamību. 
2014. gadā mūsu kā vienas no Eiropas 
130 vadošajām bankām uzticamību 

pārbaudīja Eiropas Centrālā banka. Tas 
notika Eiropas Banku savienības izveides 
programmas ietvaros — savienības, 
kuras mērķis ir rūpēties par visas Eiropas 
banku sistēmas uzticamību. Un mēs šo 
pārbaudi godam izturējām.

Mūsu interešu joma pastāvīgi paplašinās, 
mehānisms kļūst aizvien sarežģītāks, 
bet mēs, tāpat kā agrāk, nepieļaujam ne-
kādus kompromisus kvalitātē un detaļu 
filigrānā izstrādē — neatkarīgi no tā, vai 
būtu runa par biržas preču tirdzniecības 
finansēšanas mākslas finesēm, zelta 
stieņu parametru pilnīgu attēlojumu 
internetbankā vai jaunā hipotekāro klientu 
apkalpošanas centra iekārtojumu.

Tomēr mūsu galvenā funkcija ir droši sa-
glabāt un pavairot mūsu klientu līdzekļus. 
Lai to īstenotu, mēs strādājam vienlaikus 
vairākos virzienos — radām jaunus iegul-
dījumu fondus, bet mūsu meitasbanka 
Luksemburgā, pieņemot lēmumus par 
ieguldījumiem, piedāvā aktīvu pārvaldīša-
nu jau trijos klienta līdzdalības līmeņos — 
tie ir klasiskie brokeru pakalpojumi, 
ieguldījumu konsultatīvā pārvaldīšana 
un ieguldījumu uzticības pārvaldīšana. 
Tomēr lielais bizness rūpīgi izvēlas uztica-
mas bankas ne tikai tamdēļ, lai izvietotu 
brīvos līdzekļus, bet arī, lai tos aizņemtos. 
Pērn mēs piedalījāmies lielākajā darījumā 

tranzīta un kravu pārvadāšanas nozarē, 
finansējot Ventspils brīvostas šķidrā 
amonjaka pārkraušanas termināļa kapitāla 
daļu pirkšanu, kā arī īstenojām virkni citu 
darījumu, kas mums ļauj pozicionēties kā 
galvenajam spēlētājam komerciālā nekus-
tamā īpašuma kreditēšanā vietējā tirgū.

Un, protams, kvalitatīva un droša servisa 
stūrakmens mūsdienās ir informācijas 
sistēmu drošība. Gan IT attīstībā, gan 
klientu datu un līdzekļu drošībā mēs 
mērķtiecīgi ieguldām miljoniem eiro. 
Nepārtraukti pilnveidojam mūsu riska 
analītiķu prasmes, kuri vada ārkārtī-
gi sarežģītas monitoringa tiešsaistes 
sistēmas, kas sargā norēķinu drošību. 
Nepaguruši izglītojam savus klientus dro-
šības jautājumos un skaidrojam viņiem, 
cik svarīgi ir piesardzības pasākumi un to 
sistēmu uzticamība, kuras viņi lieto ārpus 
bankas, lai tādējādi pasargātu viņus no 
strauji mutējošajiem un aizvien izplatītā-
kajiem kibernoziegumiem.

Tomēr šis sarežģītais mehānisms 
nespētu efektīvi funkcionēt bez mūsu 
bankas stiprā balsta, ar ko viss sākas un 
beidzas, — bez mūsu cilvēkiem. Tā ir 
profesionāla komanda, kas spēj atbildēt 
visiem laikmeta izaicinājumiem, pierādot, 
ka uz to var paļauties gan sarežģītā krīzes 
periodā, gan straujas izaugsmes posmā.
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Ar ABLV Bank līdzīpašnieku un 
izpilddirektoru Ernestu Berni tikā-
mies Rīgas klusā centra bārā, kur 
Londonas bāru tradīcijas veiksmīgi 
saplūst ar oriģinālo jūgendstila 
arhitektūru. Neviļus atausa atmiņā 
izteikums, ka vide nosaka apziņu. 
Atmosfēra noskaņoja sarunai par 
tirgus bezgalīgajām iespējām, par 
vides ietekmēm, iztēles robežām 
un nepagurstošo darbu, kas ļāvis 
apsteigt konkurentus.

Ar ko jūsu banka ir labāka par 
citām?
Ar attieksmi pret darbu. Mēs vienmēr 
cenšamies izdarīt mazliet vairāk, nekā 
no mums tiek prasīts. Vienmēr cenša-
mies pārspēt paši sevi.

Kā šis “mazliet vairāk” atspoguļojas 
bankas pakalpojumos?
Pirmkārt, tas padara tos ērtākus un ele-
gantākus. (Pasmaida.) Un vēl šī atdeve 
mums, bankas darbiniekiem, dod iek-
šējās pārliecības sajūtu. Mēs vienmēr 
cenšamies izdarīt visu, kas no mums 
atkarīgs, un bieži arī vairāk par to, tāpēc 
pat tad, ja kaut kas noies greizi, mums 
vismaz nebūs jānožēlo, ka neizdarījām 
ko svarīgu.

Kas īpašs piemīt jūsu pakalpojumiem?
Pēdējās desmitgadēs banku darbā ne-
kas jauns nav izgudrots. Pēdējā nopietnā 
inovācija bija bankomāti — un arī kopš 
to parādīšanās pagājuši jau 30 gadi. 
Līdz ar to produkti un pakalpojumi visām 
bankām funkcionāli ir vienādi. Bet katras 
bankas individualitāte izpaužas tajā, kā 
šie pakalpojumi tiek pasniegti klientiem, 
kādā valodā banka ar viņiem runā un kā 
veidojas attiecības starp klientiem un 
bankas darbiniekiem. Tieši tas katru ban-
ku padara unikālu. Mēs lepojamies, ka 
lielākā daļa mūsu darbinieku un klientu 
sadarbojas jau 20 gadus.

LIELĀ INTERVIJA
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Kāpēc jūs īpašu uzmanību veltāt 
darbam ar lielajiem klientiem?
Pirmkārt, mēs ar uzmanību attiecamies 
pret visiem bankas klientiem — kā ma-
ziem, tā lieliem. Bet, otrkārt, pašreizējie ie-
tvari mums jau sāk šķist par šauru, tāpēc 
izvēlamies sarežģītākus un vērienīgākus 
projektus. Vēl vairāk — lai ietu kopsolī ar 
laiku un gūtu jaunus panākumus, mums 
pastāvīgi vajag sev izvirzīt aizvien ambici-
ozākus mērķus un uzdevumus.

Kā šie uzdevumi ir saistīti ar liela-
jiem uzņēmumiem?
Telpa, kurā strādājam pašlaik, ir neiero-
bežota. Un tātad arī mūsu biznesa pa-
plašināšanas iespējas ir neierobežotas.

Jūs domājat starptautisko tirgu?
Jā. Bet mums ir daudz jaunu projektu arī 
Latvijā. Ļaudis paši novelk sev robe-
žas — iztēles un līdz ar tām arī iespēju 
robežas. Latvijā ir izplatīts viedoklis, ka 
lielajiem uzņēmumiem katrā ziņā jābūt 
vienīgi mūsu skandināvu kolēģu klien-
tiem — un šis ir tas gadījums, kad iedo-
mātās robežas ietekmē uzticēšanos vie-
tējām bankām. Bet mūsu bankas izmēri 
nebūt nav mazāki par šo banku izmēriem 
Latvijā; arī mūsu pakalpojumu kvalitāte 
un cenas ir tādā pašā līmenī. Tāpat mūsu 
grupas darbinieku profesi onalitāte ir ļoti 
augsta — aizvien par to pārliecinos un 
lepojos ar saviem cilvēkiem. Tāpēc do-
māju, ka mūsu darba veiksmes atslēga 
ir uzticēšanās robežu paplašināšana — 
uzticēšanās starp klientiem un bankām. 
Un, lai tas notiktu, mums nākas nepār-
traukti paplašināt gan mūsu darbinieku, 
gan klientu iztēles robežas.

Citiem vārdiem, mainot attieksmi 
pret situāciju, tu spēj mainīt šo 
situāciju?
Jā, tieši tā. Lai kaut ko piedāvātu, tev 
ir jāspēj to īstenot. 20 gadu darba 
laikā esam apsteiguši daudzus kolē-
ģus un panākuši pat visspēcīgākos 
spēlētājus tirgū.

Ar ko jūs to skaidrojat?
Jau no pirmās dienas esam strādājuši 
kā starptautiska banka, neierobežojot 
sevi tikai mūsu valsts teritorijā.

Jūs domājat Austrumus vai Rietumus?
Mēs izgājām tajos tirgos, kas bija 
mums saprotami. Pirms 20 gadiem 
mums bija saprotami Austrumi. Bet 
pirms četriem gadiem mēs uzsākām 
mūsu Luksemburgas projektu. Tagad 
tur atrodas mūsu meitasbanka, kur 
kopā ar mums strādā mūsu jaunie kolē-
ģi ar Rietumu izglītību, Rietumu darba 
pieredzi un rietumnieku domāšanu.

Kas visvairāk ietekmējis bankas 
izaugsmi?
Nepārtraukts darbs. 20 gadu laikā mēs 
neesam velti zaudējuši ne dienu, turklāt 
ik dienu esam paveikuši nedaudz vairāk, 
nekā no mums ticis prasīts. Esam do-
mājuši par saviem cilvēkiem, centušies 
viņus gudri motivēt. Patlaban darbinie-
ku atalgojums daudzos amatos mūsu 
bankā ir sasniedzis Eiropas līmeni. Un — 
kas nav mazsvarīgi — mēs esam no-
darbojušies galvenokārt ar tām lietām, 
kuras esam pilnībā izpratuši. Tas nav 
vienkārši, jo pēdējā laikā banku bizness 
kļūst aizvien sarežģītāks.

Vai sarežģītība ir saistīta ar tā 
regulāciju?
Ar regulāciju, ar dažādām pieejām — 
bet ne tikai. Vienmēr esam vadīju-
šies pēc principa: ja mēs pie kaut kā 
ķeramies, mums jābūt uzdevuma 
augstumos gan uzdevuma izpratnē, 
gan tā īstenošanā. Ir bijuši arī gadījumi, 
kad mums radušās šaubas; tad mēs to 
vienkārši neesam darījuši. 

Piemēram, mēs izsniedzam hipotekā-
ros kredītus Latvijā, bet mūsu klienti, 
piedāvājot labus nosacījumus, bieži 
lūdz mūs finansēt nekustamā īpašuma 
iegādi Francijā, Somijā vai Spānijā. Bet 
mums nav pietiekamu zināšanu par to, 
kā darbojas tirgus šajās valstīs! Mēs 
nezinām, kādi normatīvi un ierobe-
žojumi tur darbojas, tāpēc nevaram 
pro gnozēt tur tikpat labu rezultātu kā 
mums zināmajos tirgos. Un, ja tas ne-
ietilpst mūsu pašreizējās kompetences 
jomā, mēs to nedarīsim. 

No otras puses, mēs finansējam 
projektus, kas saistīti ar nekustamo 
īpašumu Krievijas teritorijā. Bet šajā 
gadījumā mums ir labi pazīstama klientu 
mentalitāte un valsts likumi — mēs taču 
tur strādājam jau 20 gadus. Esam pat 
piesaistījuši darbam Rīgā juristus no 
Krievijas.

Vēlos uzsvērt, ka mēs esam gatavi 
paplašināt robežas un apgūt jaunus 
tirgus, taču neriskēsim ar mūsu klientu 
uzticēšanos un labklājību, piedāvājot 
viņiem neizstrādātu produktu.

Kad tu nodarbojies ar to, ko labi sa-
proti un zini, iespēja kļūdīties ir krietni 
mazāka. Lielākā daļa banku kļūdu un 
katastrofu ir notikušas tieši tamdēļ, 
ka baņķieri nav sapratuši, ko viņi 
patiesībā dara.

Vai fakts, ka banka atrodas Rīgā, ir 
uzskatāms par priekšrocību?
Rīga ir brīnišķīga internacionāla pilsēta. 
Vēsturiski caur Rīgu veduši lielākie 
tirdzniecības ceļi. Tas ir svarīgi! Neko 
nav iespējams radīt tukšā vietā — ļoti 
liela loma ir vēsturei un tradīcijām. 
Salīdzinājumam minēsim slavenāko 
Rietumu universitāšu — Oksfordas, 
Kembridžas, Hārvarda vai Stenfor-
das — īpašo atmosfēru un vidi: tā nav 
parādījusies gada laikā, bet veidojusies 
gadsimtu gaitā.

Rīgas vide pēdējo 100 gadu laikā 
tikusi izpostīta vairākkārt. Vai tas, 
kas šeit bijis agrāk, kaut kā iespaido 
pašreizējās iespējas?
Kad mēs sākām, lielu iespēju nebija... 
Bet esmu te piedzimis un kopš bērnības 
jutis, ka Rīga ir pilsēta ar neticamām 
perspektīvām.

Pašlaik Rīgai ir tieša aviosatiksme 
70 virzienos. Viļņai un Tallinai tādas nav. 
Kāpēc tā? Domāju, tas nav nejauši — 
un daudzējādā ziņā, pateicoties mūsu 
ģeogrāfijai. Nav nejauši arī tas, ka 
savulaik šeit darbojies milzīgs aviācijas 
institūts. Mūsu biznesā tam ir visai 
būtiska loma — cilvēki pie mums var 
atlidot no 70 pasaules vietām.
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Lai augtu un attīstītos, ir jāizvirza 
ambiciozi mērķi un uzdevumi.

Lielākā daļa banku kļūdu un katastrofu 
ir notikušas tādēļ, ka cilvēki nav 
sapratuši, ko viņi patiesībā dara.



Vai jūs jūtat personisku atbildību 
par šīs pilsētas vidi?
Kas ir vide? Tās, pirmkārt, ir labas dar-
bavietas. Es priecājos par katru iespēju 
radīt kādu jaunu darbavietu. Ir sāpīgi ap-
zināties, cik daudz cilvēku bijuši spiesti 
aizbraukt no mūsu valsts darbavietu 
un iespēju trūkuma dēļ. Manuprāt, jo 
vairāk pilsētā būs iedzīvotāju, jo labāk 
mums visiem. Pašlaik mēs īstenojam 
vērienīgu projektu — gatavojamies 
būvēt jaunu biroju kompleksu, kur 
izvietosies ne tikai banka, bet arī daudzi 
mūsu meitasuzņēmumi. Mēs varējām 
to arī nedarīt — un mitināties īrētās  
platībās. Taču izlēmām, ka mums to 
vajag — vēlamies, lai gan mūsu darbi-
nieki, gan klienti redzētu, ka mums ir 
svarīgi ietekmēt pilsētas tēlu, kļūt par 
daļu no tās unikālās vides.

Kādēļ jums tas vajadzīgs? Lai parādī-
tu visiem, ka spējat arī to?...
Nē, mums ir cits mērķis. Mēs nevis 
vienkārši vēlamies uzbūvēt sev biroju — 
mēs vēlamies radīt biroju, kas būs 
iekļauts harmoniskā pilsētvidē. Radīt 
atmosfēru, kurā cilvēki ne tikai strādās, 
bet arī dzīvos. Kur tiks uzbūvētas arī 
citas biroju un banku ēkas, dzīvojamie 
nami, kur būs parks un Laikmetīgās 
mākslas muzejs, kur kūsās dzīve.

Kādā laika perspektīvā jūs ar šo 
atbildību par vidi strādājat?
Būsit pārsteigts, bet precīzi plāni mums 
izstrādāti tikai gadam pusotram uz priek-
šu. Un vienlaikus itin visu, ko darām, 
mēs darām, domājot par ilgtermiņa 
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Mēs esam gatavi 
paplašināt 
robežas un apgūt 
jaunus tirgus.

Attīstības komitejas 
iknedēļas sanāksme
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Kāda loma jūsu motivācijas sistēmā 
ir faktam, ka jums ir bērni?
Bērni ir īstermiņa vai ilgtermiņa pro-
jekts? Protams, ka bērniem ir ļoti liela 
loma. Bērni — tas ir pats sarežģītā-
kais! Biznesā man ir daudz vienkāršāk 
nekā mājās ar bērniem. (Smejas.) 
Nostādīt viņus uz īstā ceļa — lūk, kas 
ir pats grūtākais.

Kas jums attiecībās ar bērniem 
šķiet pats svarīgākais?
Pret bērniem ir jāizturas kā pret pieau-
gušajiem. Jā, viņus vajag lutināt, bet 
vienalga — sarunāties ar viņiem vajag 
kā ar pieaugušajiem! Un nekad nevajag 
aizmirst personiskā piemēra nozīmi — 
viņi redz, ko dara vecāki, un kopē tos. 
Ļoti daudz kas tiek ielikts jau bērnībā.

Bērni nereti manto dzimtas profesiju — 
ja, piemēram, gan viņu vecvectēvs, gan 
vectēvs, gan tēvs, gan tēvocis ir lieliski 
ārsti. Acīmredzot viņu izvēli ir noteikusi 
vide un ģimene. Protams, mēdz būt 
arī tā, ka ārstu ģimenē uzaug izcils 
finansists. Arī tas ir brīnišķīgi. Kaut gan 
šādos gadījumos nereti noskaidrojas, 
ka ģimenē kāds tomēr ir nodarbojies 
ar finansēm. Daudzi slavē vācu mazo 
un vidējo biznesu, un tas patiesi ir ļoti 
spēcīgs modelis — ģimenes bizness ar 
nereti simtgadīgām tradīcijām.

Vai, runājot ar bērniem kā ar 
pieaugušajiem, jūs paredzat arī 
to, ka viņiem jābūt atbildīgiem 
par savu rīcību?
Bērniem jāliek saprast, ka viņi ir 
atbildīgi par savu rīcību — un ar katru 
gadu arvien vairāk un vairāk. Tas 
viņiem ir jāmāca, ar viņiem jāpavada 
laiks. Tas ir sarežģīti!

Aizņemtam cilvēkam, kurš katru 
dienu strādā, tas patiesi varētu 
būt visai sarežģīti...
Man viss ir vienkārši. Septiņos vakarā 
es parasti beidzu darbu un brīvdienās 
nestrādāju.

Kādas īpašības jūs savos darbinie-
kos vērtējat visaugstāk?
Darba mīlestību un uzmanīgumu.  
Cienu cilvēkus, uz kuriem var paļauties. 
Bet ar nodevību gan neesmu gatavs 
samierināties nekad.

Mums patiesi gribētos radīt tādu 
biznesu, kas pēc gadiem desmit, 
divdesmit, piecdesmit cilvēkiem 
būs tikpat vajadzīgs kā šodien.

nākotni. Mūsu darbu var salīdzināt ar 
ūdensdzirnavu ratu — tas visu laiku tikai 
griežas un griežas... (Smejas.)

Vairākums mūsdienu cilvēku dzīvo 
ļoti īsā laika perspektīvā, un lielākā 
daļa viņu darbu ir steidzami un nav 
saistīti ar ilgtermiņa mērķiem.
Paskaidrojot manu nostāju pret ilgtermi-
ņa un īstermiņa projektiem, varu minēt 
šādu salīdzinājumu: pirmatnējie cilvēki 
medīja un vāca pārtiku mežā, bet vēlāk 
pievērsās zemes apstrādei. Kas ir 
vienkāršāk — medīt vai nodarboties ar 
lauksaimniecību?

Noteikti — medīt. Jo, attīstoties lauk-
saimniecībai un rūpniecībai, sāka vei-
doties pilsētas. Pilsētu un pilsētvides 
radīšana savā ziņā ir viens no cilvēces 
vissarežģītākajiem projektiem.
Tieši tā. Ja mums ir nācies izvēlēties 
starp ilgtermiņa un īstermiņa projek-
tu, mēs vienmēr esam izvēlējušies 
ilgtermiņa. Tādu projektu ir sarežģītāk 
īstenot, un tādā ir vairāk riska. Bet, 
ja projekts ir veiksmīgi uzsākts un 
darbojas, tu pēc kāda laika saproti, ka 
tas ir devis ne tikai to, ko tu gaidīji, bet 
arī daudz ko tādu, ko tu sākumā nemaz 
nevarēji iztēloties. 

Piemēram, mūsu banka praktis-
ki neko netērē reklāmai. Tās nav. 
Kāpēc? Jo tā nav vajadzīga — ja 
mums ir ar mūsu darbu apmierināts 
klients, viņš vairāku gadu laikā par 
mums sniegs labas rekomendācijas 
un, iespējams, atvedīs sev līdzi citus 
klientus.

Kālab jūs izvēlaties ilgtermiņa 
mērķus?
Jo tie ir sarežģītāki un līdz ar to — 
interesantāki.

Kāpēc sarežģītība jums šķiet 
motivējošs faktors?
Cilvēki parasti baidās no sarežģītām 
situācijām. Bet man ikviena sarežģīta 
situācija ir izaicinājums. Un gribas izda-
rīt ko tādu, ko, iespējams, iepriekš nav 
izdevies paveikt nevienam citam. Man 
tas šķiet interesanti.

Interesanti: sarežģījumi un grūtības 
jūs motivē, bet citus — demotivē.
Par citiem man grūti spriest. Varbūt 
mums vairāk paveicies dzīvē?! Man 
patiesi gribētos radīt tādu biznesu, kas 
pēc gadiem desmit, divdesmit, piec-
desmit cilvēkiem būs tikpat vajadzīgs 
kā šodien.

Darbs pie New 
Hanza City teritorijas 
attīstīšanas jau ir 
sācies

LIELĀ INTERVIJA LIELĀ INTERVIJA
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Latvijai jāstrādā   
visās frontēs

Fakts, ka Rīga kļūst par izcilu vietu 
gan biznesa attīstībai, gan mūsdie-
nīgai, komfortablai un kultūras noti-
kumiem piesātinātai dzīvei, var kļūt 
par pamatu visas valsts izaugsmei, 
uzskata ABLV Bank līdzīpašnieks, 
Padomes priekšsēdētājs Oļegs Fiļs.

Valstis un pilsētas konkurē savā 
starpā, lai piesaistītu lielās investī-
cijas. Kuri faktori biznesa attīstībai 
ir vissvarīgākie — labvēlīga tiesiskā 
vide, attīstīta infrastruktūra, drošī-
ba, kultūra?
Nosacījumi biznesa attīstībai un kul-
tūrvide, kas attiecīgajā valstī sagaida 
investoru, ir savstarpēji saistīti. Inves-
tīcijas, kas pēdējā laikā ieplūdušas 
Latvijā, lielākoties bijušas saistītas ar 
investoru dzīvesvietu un atpūtu. Līdz 
ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību 
izaugsme vērojama arī ar to saistītās 
nozarēs — tiek atvērti jauni, interesanti 
restorāni, notiek intensīva koncertdzīve, 
rodas arvien vairāk muzeju. Piemēram, 
Pūrē atvērts Šokolādes muzejs — 
brīnišķīga vieta, kur pavadīt laiku kopā 
ar bērniem. Šāda veida investīcijas ir 
ļoti svarīgas, jo cilvēki brauc pie mums 
ne tikai strādāt — ikvienam pēc darba 
gribas arī atpūsties. 

Svarīgi arī, ka pie mums notiek daudz 
starptautiska mēroga pasākumu. 
2014. gadā Rīga bija Eiropas kultūras 
galvaspilsēta, un milzīgais pasākumu 
skaits piesaistīja cilvēku uzmanību visā 
pasaulē. Deviņās valstīs tiešraidē tika 
translēts koncerts Dzimuši Rīgā, kurā 
piedalījās pasaulslaveni mākslinieki, kas 
nākuši no Latvijas galvaspilsētas. Par 
vasaras grandiozāko notikumu kļuva 
Vispasaules koru olimpiāde, kas Rīgā 
pulcēja 27 tūkstošus dalībnieku no 
460 koriem, kuri pārstāvēja piecu konti-
nentu 73 valstis. Vairāk nekā 23 tūksto-
šus dalībnieku no 61 valsts šurp atveda 
Nordea Rīgas maratons. 2014. gadā 
tika atvērta jaunā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēka, kas 2015. gada pirmajā 
pusē Latvijas prezidentūras ES Padomē 
ietvaros kļuva par Eiropas līmeņa lēmu-
mu pieņemšanas vietu.

Rīgā ne vienmēr ir labs laiks. Dienvidu 
valstīs viss ir vienkāršāk — daži vien-
kārši vārdi “pie mums vienmēr ir silti” 
ir arguments, kas neatstāj vienaldzīgu 
nevienu. Taču Latvijā no oktobra līdz 
martam klimats nav visai patīkams — 
mitrs, maz saules. Arī vasaras palaikam 
gadās vēsas un lietainas. Un, kaut arī 
mērenā klimata joslai piemīt savas 
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Rīga ir finanšu centrs, kur tiekas 
investori un investīciju meklētāji 
un kur ir labi dzīvot.
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priekšrocības, censties pozicionēt Rīgu 
kā caurcaurēm ekskluzīvu dzīvesvietu 
tomēr nebūtu īsti pareizi.

Drīzāk būtu vērts runāt par Rīgu kā par 
finanšu centru, kur sastopas investori un 
investīciju meklētāji un kur ir labi dzīvot, 
jo viss ir nodrošināts — infrastruktūra, 
sabiedriskais transports, skaisti, kopti 
parki, attīstīts pakalpojumu sektors: res-
torāni, frizētavas, sporta klubi. Te notiek 
daudzveidīgi kultūras pasākumi un dzīvo 
laimīgi ļaudis. Netālu atrodas vietas, kur 
ziemā var slēpot; Rīgā parādās arvien 
vairāk jaunu viesnīcu, paveras plašas 
iepirkšanās iespējas — lielajos tirdznie-
cības centros ģimenes var pavadīt visu 
dienu. Ir arī ekskluzīvi veikali. Taču vēlos 
vēlreiz uzsvērt: pati par sevi tā nav vēr-
tība, jo citās pilsētās ir vēl lielāki veikali 
un vēl plašākas atpūtas iespējas. Bet, 
ja uztveram to kā nosacījumu kopumu, 
kuros uzņēmēji un investori var dzīvot 
un attīstīt savu biznesu, tad varu sacīt, 
ka Rīga, salīdzinot ar citām Eiropas 
pilsētām, ir visnotaļ konkurētspējīga.

Ja pastāv šie mīnusi, kas saistīti ar 
klimatu, varbūt ir vērts vēl vairāk 
akcentēt plusus, kas tos kompensē?
Vispirms vērts uzsvērt, ka cilvēkiem, 
kuri mīt reģionos ar patiesi aukstām un 
skarbām ziemām, mūsu maigais klimats 
šķiet dzīvei ļoti patīkams. Otrs faktors — 
Latvijā dzīvo laimīgi ļaudis. Un tas nebūt 
nav tikai mans subjektīvais vērtējums: 
pērn sociologi noskaidrojuši, ka sevi par 
laimīgiem uzskata vairāk nekā 73% Latvi-
jas iedzīvotāju. Trešais pluss ir šejieniešu 

spēja sazināties vairākās valodās — lat-
viešu, krievu, angļu. Daudzi vēl skolas ga-
dos apguvuši vācu valodu. Mums ir divas 
franču skolas, līdz ar to arvien vairāk cil-
vēku prot arī šo valodu. Triju-četru valodu 
pārzināšana — tā ir milzu priekšrocība, 
kuru mēs vēlamies izmantot. Mēs to 
esam novērtējuši Luksemburgā, kur atro-
das ABLV Bank meitasbanka, — gandrīz 
katrs no tās 500 tūkstošiem iedzīvotāju 
runā piecās valodās. Nav brīnums, ka šī 
valsts, kas ir maza gan ģeogrāfiski, gan 
pēc iedzīvotāju skaita, ir spējusi kļūt par 
vienu no bagātākajām visā Eiropas Sa-
vienībā, kaut tai nav ne naftas, ne gāzes, 
ne attīstītas lauksaimniecības. Cilvēkpo-
tenciāls, zināšanas, prasme pārdot savus 
pakalpojumus un fokusēties uz darbu, 
kas nes vislielāko peļņu, kā arī aktīvs 
valsts atbalsts finanšu centra attīstībai 
ir nodrošinājuši Luksemburgai kolosālu 
izaugsmi.

Vai Latvijai pietiks iedzīvotāju, lai 
mēs nākotnē varētu pretendēt uz 
ko līdzīgu?
Svarīgi izvēlēties pareizu stratēģiju. Mēs 
visi vēlētos sasniegt vācu industrializāci-
jas līmeni, taču ir skaidrs, ka tas nav re āli. 
Latvija aizvien atrodas ārpus pasaules 
industriālās kartes robežām, un pēdējo 
10–20 gadu tendence liecina, ka rūpnie-
cības īpatsvars samazinās, arī Vācijā, jo 
Āzijas valstis ir iemācījušās darīt visu to 
pašu par daudz mazāku naudu.

Otra izvēle — pakalpojumi. Mēs 
varam apliecināt savu konkurētspēju 
visdažādākajās jomās. Bankas sniedz 
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finanšu pakalpojumus, kuriem visā 
pasaulē ir augsta pievienotā vērtība. 
Bet, protams, mēs nevaram cerēt 
tikai uz finanšu nozari — ir nepiecie-
šams attīstīt arī citus pakalpojumus. 
Latvijai ir potenciāls informācijas 
tehnoloģiju, projektu vadīšanas, 
farmācijas, telekomunikāciju jomā. 
Interneta ātruma ziņā mēs esam vieni 
no pasaules līderiem — kas var kalpot 
par labu pamatu, lai attīstītu dažādus 
datu apstrādes pakalpojumus. Bet 
darbība šajā jomā, protams, ir saistīta 
ar uzdrīkstēšanos piesaistīt speci-
ālistus no citām valstīm, piemēram, 
Baltkrievijas. Pašmāju kadru resursi 
var izrādīties nepietiekami, jo mūsu 
speciālistus aizvien pārvilina darbā 
daudz labklājīgāku valstu kompānijas.

Vai tas nozīmē, ka mums jāpiesais-
ta “smadzenes”, kā to dara citas 
valstis?
Nepieciešami aktīvi soļi attīstības 
virzienā. Pretējā gadījumā nekādas 
konkurētspējas nebūs, mēs vienkārši 
pazaudēsim laiku, cilvēkus, naudu, eko-
nomiku un visu pārējo. Un tā — katrā 
jomā. Piemēram, runājot par pārtikas 
produktiem, mēs visi uzskatām, ka 
mūsu produkti ir svaigi, bioloģiski tīri, 
ekoloģiski utt. Tas ir labi, bet visa pama-
tā jābūt kādam virzošam ekonomikas 
mehānismam — tikai tad mēs šos bio-, 
eko- un citus produktus varēsim pārdot 
nevis par 50 centiem Centrāltirgū, bet 
gan par pieciem eiro, kā Luksemburgā 
un Šveicē. Tas kļūs iespējams, pateico-
ties produktīvai ekonomikai. Lai attīstī-

tos citos virzienos, vajadzīgi gan brokeri, 
gan baņķieri, gan juristi — labi apmak-
sāti speciālisti, kuri, izejot no saviem 
birojiem, vēlas iegādāties kvalitatīvus 
produktus, tā attīstot desmitiem saistīto 
nozaru: restorānus, kafejnīcas, veikalus, 
lauksaimniecību, loģistiku un tā tālāk.

Kāda, jūsuprāt, ir bankas loma 
investoru piesaistē?
Investori pakalpojumu jomā ienāk pa 
diviem ceļiem — viņus piesaista vai nu 
banka, vai valsts. Saskaņā ar pēdē-
jiem pētījumiem Latvijas bankām ir ap 
130 tūkstošiem ārvalstu klientu, no 
kuriem aptuveni 70 tūkstoši ir uzņēmu-
mi, bet 50–60 tūkstoši — privātperso-
nas. Ja ārvalstīs dzīvojošajiem klientiem 
ir konts kādā no Latvijas bankām, viņi 
par mūsu valsti jau kaut ko zina, uzticas 
tai, regulāri to apmeklē. Lielākā daļa no 
šiem 130 tūkstošiem klientu savās val-
stīs ir saistīti ar aktīvu uzņēmējdarbību 
un var būt potenciāli ieinteresēti ne tikai 
ar Latvijas starpniecību realizēt savus 
produktus vai pakalpojumus, bet arī 
pārcelt uz šejieni daļu sava biznesa — 
atvērt šeit sava uzņēmuma filiāli, mei-
taskompāniju, vadības vai ražošanas 
struktūras. Kontakti ir, potenciālie klienti 
ir, arī perspektīvas strādāt ES tirgū un 
aiz tā robežām. Tas ir viens no mārke-
tinga kanāliem. Otrs, kā jau minēju, ir 
valsts organizēta investoru piesaiste — 
piemēram, ar Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras (LIAA) starpniecību.

Mēs redzam, ka valsts tiecas uzlabot 
savu konkurētspēju, bet vēl ir daudz 

Cilvēkpotenciāls, zināšanas, prasme 
pārdot savus pakalpojumus, kā 
arī valsts aktīvs atbalsts finanšu 
centra attīstībai nodrošinājuši 
Luksemburgai kolosālu izaugsmi.
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Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunā ēka, kas 
2015. gada pirmajā pusē 
kļuva par ES lēmumu 
pieņemšanas vietu
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nepilnību. Ļoti uzskatāms piemērs 
ir galvenie eksporta veicināšanas 
programmas noteikumi, kas pieņemti 
2013. gadā. Tie paredz, ka investoram, 
kurš vēlas iegūt valsts atbalstu, jāiziet 
virkne instanču, ar privātiem konsul-
tantiem jāizstrādā biznesa plāns, kas 
dažādos līmeņos jāsaskaņo ar LIAA. 
Tad jāgaida apstiprinājums no Ekono-
mikas ministrijas, un, ja tas saņemts, 
šis jautājums vēlreiz jāizskata valdībā. 
Pēc tam šim uzņēmējam vēl stāv 
priekšā tikšanās ar premjerministru, 
jārīko preses konference un, iespē-
jams, arī svinīga tikšanās ar Latvijas 
Valsts prezidentu. Bet, kamēr notiek šī 
bezgalīgi garā birokrātiskā procedūra, 
tiek zaudēts laiks un, iespējams, jau ir 
mainījusies tirgus situācija, investora 
noskaņojums un pieaudzis risks, ka 
investīcijas jau var izrādīties ne tik 
veiksmīgas. Valsts atbalsta sistēmu 
vajag padarīt vieglāk administrējamu, 
efektīvāku.

Pērn mēs palīdzējām Rīgā sarīkot Fi-
nanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu 
dienesta pārstāvju tikšanos ar eksper-
tiem no Nīderlandes, kur vairāk nekā 
pirms 20 gadiem gandrīz no nulles tika 
radīta investoru piesaistes grupa. Jāuz-
sver — nevis atsevišķa organizācija, bet 
tieši darba grupa Nīderlandes nodokļu 
dienesta ietvaros. Sākumā tie bija tikai 
pieci cilvēki, kuru uzdevums bija ar vi-
siem iespējamiem līdzekļiem pievilināt 
valstij investorus. Eksperti stāstīja, cik 
efektīvi viņi pārbauda biznesa idejas un 
pieņem lēmumus par atbalsta piešķir-

šanu: biznesa plānu izskata viens cil-
vēks, tad nodod to parakstīšanai otram. 
Pēc būtības — “viena lodziņa” princips. 
Rezultāts: lēmumu var pieņemt nevis 
gada laikā, kā pašlaik notiek pie mums, 
bet 35 dienu laikā kopš investora 
pieteikšanās.

Un nav nekādas vajadzības iesaistīt 
prezidentu. Ko līdzīgu mēs gribētu 
redzēt arī Latvijā — jo vairāk tālab, ka 
tagad biznesa pārstāvjiem paveras reāla 
iespēja dalīties pieredzē ar Finanšu 
ministriju, Ekonomikas ministriju un 
patiesi iesaistīties valsts konkurētspē-
jas attīstīšanā. Un mēs esam gatavi 
palīdzēt saviem klientiem atrast kopīgu 
valodu ar ministrijām, jo šim darbam 
veltītais laiks mums nākotnē atmaksā-
sies ar uzviju.

Noslēgumā vēlos vēlreiz ieteikt dažādu 
jomu investoriem ietvert Rīgu sarakstā, 
kurā iekļautas biznesa attīstīšanai po-
tenciāli piemērotas pilsētas. Bet tiem, 
kuri nodarbojas ar valsts attīstības plā-
nošanu, — darīt visu iespējamo un radīt 
tādus apstākļus, lai Rīgas atrašanās šī 
saraksta augšgalā būtu nevis nejaušība, 
bet likumsakarība.
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Rīgā ir visi nosacījumi, lai uzņēmēji 
un investori šeit varētu ērti dzīvot 
un attīstīt savu biznesu — mūsu 
pilsēta, salīdzinot ar citām Eiropas 
pilsētām, ir ļoti konkurētspējīga.

Ar ABLV finansiālu 
atbalstu galvenā 
Vecrīgas artērija — 
Kaļķu iela — pārvērtīsies 
par draudzīgu vietu 
rīdziniekiem un Rīgas 
viesiem, kur tie varēs 
kvalitatīvi iepirkties un 
dažādot brīvo laiku.
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ANALĪTIKA

Par to, kā tika iz-
veidota Eiropas 
Banku savie-
nība, kas bija 
tās dibināšanas 
cēlonis un kādas 
pārmaiņas gai-

dāmas, stāsta ABLV Asset Manage-
ment, IPAS, finanšu tirgu vecākais 
analītiķis Leonīds Aļšanskis.

2014. gads banku nozarei visā pasaulē 
bija dažādiem nozīmīgiem notikumiem 
bagāts. Mūsu galvenā uzmanība bija 
pievērsta aktīvajām norisēm pasaules 
trijās vadošajās — ASV, eirozonas un 
Japānas — centrālajās bankās. Pirmā 
no tām beidzot noslēdza savas kvanti-
tatīvās mīkstināšanas programmas un 
sāka apspriest pāreju uz likmju paaug-
stināšanas ciklu. Abas pārējās, saskā-
rušās ar problēmām ekonomikā, gluži 
pretēji, bija spiestas krasi intensificēt 
savas stimulēšanas programmas. Tur-
klāt Eiropas Centrālā banka (ECB) pat 
samazināja depozīta likmi līdz negatīvai 
teritorijai, ko līdz šim nebija uzdrīkstēju-
sies darīt neviena no pasaules lielāka-
jām centrālajām bankām. 

Uz šī fona nepelnīti gandrīz nepamanīts 
palika vēl viens banku industrijai ārkārtīgi 
svarīgs notikums: eirozonā tika galīgi 
izveidota un uzsāka darbu Banku savienī-
ba. Tas kļuva par otru lielāko soli Eiropas 
valstu finanšu sistēmas integrācijā pēc 
Eiropas vienotās valūtas ieviešanas. 

Šīs savienības ideja radās jau 
2011. gadā, tomēr ceļš uz tās īstenoša-
nu izrādījās visai sarežģīts un piedzīvoja 
daudzus pavērsienus. Idejas būtība 
bija — eirozonas banku nozares un, 
iespējams, arī visas Eiropas Savienības 
regulācijas un vadības centralizācija 
(atstājot valstīm, kas nav pievienojušās 
eirozonai, tiesības to brīvprātīgi darīt). 

Par šīs savienības galveno mērķi tika 
izvirzīta Eiropas banku sistēmas stabili-
tātes stiprināšana un tās konkurētspē-
jas vairošana pasaules tirgū. Turklāt par 
savienības ārkārtīgi svarīgu uzdevumu 
tika pasludināts uzdevums radīt mehā-
nismu, kas nākotnē izslēgtu situācijas, 
kurās nodokļu maksātāju nauda tiktu 
novirzīta banku glābšanai — kā tas noti-
ka 2008.–2009. gada pasaules finanšu 
krīzes laikā un eirozonas parādu krīzes 
laikā 2010.–2012. gadā.

Tomēr Zviedrijas un Lielbritānijas 
atteikšanās no savu suverēno tiesību 
deleģēšanas banku nozares regulācijai 
nedaudz vājināja šo ideju un apgrūtināja 
tās īstenošanu.

Sarežģīts izrādījās arī pārējo valstu 
viedokļu tuvināšanas un savienības 
funkcionēšanas kopējo principu izstrā-
des process. Piemēram, 2013. gadā, 
kad piedzīvojām Kipras banku glābša-
nas precedentu, parādījās daudzi, kas 
atbalstīja šī modeļa izmantošanu arī 
Banku savienībā — modeļa, kurā visa 
grūtībās nonākušo banku glābšanas 
nasta faktiski tiek novelta uz to lielāko 
noguldītāju pleciem. Līdz ar to “Kip-
ras modelis” tika būtiski uzlabots un 
“glābjošo” subjektu saraksts — būtiski 
paplašināts, tostarp arī ar īpaša grūtībās 
nonākušo banku glābšanas starpbanku 
fonda izveidi.

Rezultātā tika izstrādāti trīs vienoti me-
hānismi, uz kuriem balstīsies savienība: 
Vienotais banku uzraudzības mehā-
nisms (Single Supervisory Mechanism, 
SSM), Vienotais noregulējuma mehā-
nisms grūtībās nonākušām bankām 
(Single Resolution Mechanism, SRM) 
un Harmonizēta noguldījumu garantiju 
sistēma (European Deposit Insurance 
and Resolution Authority, EDIRA). Atbil-
stoši likumi, kas paver ceļu savienības 

Eiropas kvalitātes zīme

Īrija
Viena banka ar 
nepietiekamu kapitālu 
Permanent TSB
0,85 miljardi eiro

Beļģija
Viena banka ar 
nepietiekamu kapitālu 
Dexia
0,34 miljardi eiro

Vācija
Nevienas bankas ar 
nepietiekamu kapitālu

Francija
Nevienas bankas ar 
nepietiekamu kapitālu

Portugāle
Viena banka ar 
nepietiekamu kapitālu 
Banco Comercial 
Portugues
1,15 miljardi eiro

Spānija
Nevienas bankas ar 
nepietiekamu kapitālu

Itālija
Četras bankas 
ar nepietiekamu 
kapitālu
Monte del Paschi  
di Siena
2,11 miljardi eiro
Banca Carige
0,81 miljards eiro
Banca Popolare  
di Vicenza
0,22 miljardi eiro
Banca Popolare  
di Milano
0,17 miljardi eiro

Grieķija
Divas bankas ar 
nepietiekamu 
kapitālu Eurobank
1,76 miljardi eiro
National Bank of 
Greece
0,93 miljardi eiro

Kipra
Viena banka ar 
nepietiekamu kapitālu 
Hellenic Bank
0,18 miljardi eiro

Austrija
Viena banka ar 
nepietiekamu kapitālu 
Oesterreichische 
Volksbanken-Verbund
0,86 miljardi eiro

l
Banku skaits, kuras 
neizturēja ECB stresa 
noturības testu (skaits 
balstīts uz kapitāla 
nepietiekamību 
2013. gada beigās). 
Avots: Financial Times

Banku skaits, kurām laikā, kad stājās spēkā 
ECB Vienotais uzraudzības mehānisms, vēl nebija 
pietiekama kapitāla (2014. gada novembris)
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Slovēnija
Divas bankas ar 
nepietiekamu 
kapitālu
Nova Ljubljanska 
banka
0,03 miljardi eiro
Nova Kreditna Banka 
Maribor 
0,03 miljardi eiro
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krīzes, 2001.–2002. gada recesijas un 
2007.–2009. gada eirozonas parādu 
krīzes — laikā. Tika novērtēts banku 
stāvoklis 2013. gada beigās un to spēja 
ar šādiem rādītājiem pārdzīvot krīzi, ja 
tā piemeklētu tuvāko trīs gadu laikā.

Neraugoties uz to, ka Eiropas lielākās 
bankas pēc krīzes aktīvi strādājušas 
pie savas stabilitātes stiprināšanas, 
25 no 130 bankām testu neizturēja. 
Un, kaut 12 no tām līdz novem-
brim bija palielinājušas kapitālu līdz 
prasītajam līmenim, 13 bankas to vēl 
nebija spējušas, un tām tas jāpaveic, 
vēlākais, līdz 2015. gada vidum.

Visvairāk problēmu bija Itālijas 
bankām — no tām testu neizturēja 
deviņas lielās bankas (piecas no tām 
līdz novembrim bija palielinājušas 
savu kapitālu). Šī valsts pēdējā laikā 
pēc daudziem makroekonomiskajiem 
rādītājiem — tostarp valsts parāda un 
ekonomikas izaugsmes tempa — pali-
kusi autsaideres lomā un nākotnē var 
radīt nopietnas problēmas eirozonai.

Zīmīgi, ka no testā iekļautajām 24 lielāka-
jām Vācijas bankām to neizturēja tikai vie-
na — Münchener Hypothekenbank  —, 
bet arī tā līdz 2014. gada novembrim ir 
spējusi sasniegt prasīto kapitāla līmeni.

Testu veiksmīgi izturēja visas trīs 
Latvijas lielākās bankas, tostarp mūsu 
ABLV Bank — Baltijā vienīgā privātā 
banka ar vietējo kapitālu, kas nonākusi 
tiešā ECB uzraudzībā.

Protams, veiktais stresa tests to izturē-
jušajām bankām nav nekāda indulgen-
ce, kas pasargās no jaunām krīzēm, bet 
tas, neapšaubāmi, ir noteikta kvalitātes 
zīme, kas apliecina šo banku stabilitāti.

Jaunradītās Banku savienības uzde-
vums ir palielināt visas eirozonas banku 
sistēmas stabilitāti, un mūsu valsts 
dalība šajā savienībā būtiski vairos Lat-
vijas banku sistēmas stabilitāti. Turklāt 
mūsu pievienošanās eirozonai un Banku 
savienībai krasi samazina iespēju, ka 
Latvijā varētu atkārtoties 2008. gadā 
piedzīvotajai līdzīga banku krīze.

Latvijas esamība Eiropas Banku 
savienībā būtiski stiprina Latvijas 
banku sistēmas stabilitāti.
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darbam, Eiroparlamentā ar lielu balsu 
pārsvaru tika pieņemti 2014. gada aprīlī.

Noguldījumu aizsardzības vienotais me-
hānisms, kas garantē, ka klients atgūs 
noguldījumus apmērā līdz 100 tūksto-
šiem eiro, sāks darboties 2015. gada 
jūlijā. Līdzekļi šī mehānisma fondā tiks 
pakāpeniski — ilgākais, 20 gadu laikā — 
pārskaitīti no nacionālajiem noguldījumu 
garantiju fondiem. Pēc tam fonds kļūs 
par vienīgo noguldījumu garantētāju. 

No 2016. gada janvāra sāks strādāt arī 
vienotais noregulējuma mehānisms, 
kura fondā 8–10 gadu laikā no ban-
ku iemaksām palīdzības sniegšanai 
grūtībās nonākušajām bankām tiks 
savākta summa, kas būs līdzvērtīga 1% 
visu banku depozītu (2014. gadā tā bija 
55 miljardi eiro).

Bet pirmais — banku vienotās uzrau-
dzības — mehānisms sāka darboties 
pagājušā gada novembrī, tādējādi tieši 
2014. gads kļuva par oficiālo savienības 
darba sākuma gadu.

Vienotā uzraudzības mehānisma 
funkcijas ir deleģētas ECB, tomēr 
nacionālās uzraudzības institūcijas 

netiek atceltas — tās turpinās īstenot 
uzraudzību Centrālās bankas vadībā. 
Turklāt 130 lielākās un nozīmīgākās 
no aptuveni 6000 eirozonas bankām ir 
nonākušas ECB tiešā uzraudzībā. Šajā 
sarakstā ir iekļautas bankas, kuru aktīvu 
apjoms pārsniedz 30 miljardus eiro, 
bankas, kuru aktīvu apjoms pārsniedz 
20% no valsts IKP, kā arī katras valsts 
trīs lielākās bankas. 

Iekams banku vienotās uzraudzības 
mehānisms sāka darbību, notika 
gandrīz gadu ilga šo 130 lielāko banku 
rādītāju padziļināta pārbaude. To 
ECB uzdevumā veica seši tūkstoši 
auditoru un kontrolieru. Šoreiz pieeja 
banku pārbaudei bija daudz stingrāka, 
salīdzinot ar ECB iepriekš veiktajiem 
stresa testiem. Auditori nepaļāvās uz 
banku iesniegtajiem aprēķiniem un 
personiski pārbaudīja banku kapitāla 
un aktīvu drošību.

Banku drošība tika pārbaudīta makro-
ekonomikas situācijas pasliktināšanās 
gadījumam pēc sešiem atšķirīgiem 
scenārijiem. Tostarp četri no tiem 
pamatojās uz situāciju, kura bija līdzīga 
tai, kas radās nesen piedzīvoto satri-
cinājumu — 1997.–1998. gada Āzijas 

Testu veiksmīgi izturēja visas trīs 
Latvijas lielākās bankas, tostarp mūsu 
ABLV Bank — Baltijā vienīgā privātā 
banka ar nacionālo kapitālu, kas 
nonākusi ECB tiešā uzraudzībā.
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Mūsu cilvēki
2013. gadā, pieaugot regulatora pie-
prasījumu skaitam un prasībām, bankā 
tika veiktas strukturālas izmaiņas Fi-
nanšu uzskaites pārvaldē un izveidota 
Finanšu kontroles nodaļa. Viens no tās 
galvenajiem uzdevumiem ir sadarbības 
un saziņas nodrošināšana ar bankas 
uzraudzības iestādēm, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisiju un Eiropas Cen-
trālo banku. Darbs ir organizēts tā, lai 
visa sarakstes un pieprasījumu plūsma 
notiktu, izmantojot vienotu reģistru 
un vienu kontaktpersonu. Finanšu 
kontroles nodaļā pašlaik strādā pieci 
darbinieki, un daļa no viņiem ir iesaistīti 
attiecību uzturēšanā un koordinēšanā 
ar uzraugiem. Lai nodrošinātu precīzas 
un ātras atbildes uz pieprasījumiem, 
Finanšu kontroles nodaļa strādā ciešā 
sadarbībā ar bankas Riska vadības 
pārvaldi un Finanšu analīzes nodaļu. 
Lielu atbalstu informācijas apstrādē 
un nodošanā sniedz arī Lietvedības 
nodaļas darbinieki.

Pēc šī spraigā darba cēliena ar pār-
liecību varam sacīt, ka bankā strādā 
augsti kvalificēti, profesionāli darbinieki, 
kuri spēj koncentrēties augsta stresa 
un slodzes situācijās, kā arī strādāt ar 

ievērojamu intensitāti un precizitāti. To 
augstu vērtē arī bankas vadība.

Ikdiena sadarbībā ar ECB 
Lai arī darbietilpīgais ECB visaptverošā 
novērtējuma process ir noslēdzies, 
ikdienas darbs ar ECB joprojām norit 
intensīvi, pieprasījumu apjoms ir liels, 
datu iesniegšanas termiņi — īsi. Ja 
kopumā ir viedoklis, ka Eiropas Savienī-
bas pārvaldes struktūrās darbs notiek 
nesteidzīgi, to nekādi nevar sacīt par 
finanšu pārvaldību. Tā kā jaunizveido-
tais uzraugs vēl tikai apgūst zināšanas 
par mūsu banku, tās riska profilu un 
risku pārvaldību, mēs saņemam daudz 
jautājumu, kuriem nepieciešami detali-
zēti skaidrojumi.

Darba lielās intensitātes dēļ darbinie-
ki strādā arī virsstundas, lai pagūtu 
sagatavot liela apjoma dokumentus, 
kas nepieciešami regulatoram. Kā mēs 
jokojam — baņķieri vairs neguļ. Pats 
grūtākais ir visu uzsākt, sakārtot un 
organizēt procesus, panākt, lai viss 
darbotos precīzi. Tas prasa laiku un 
rūpīgu darbu. Šobrīd mēs pārdzīvojam 
tieši šo stadiju, taču saprotam — kad 
visi procesi būs sakārtoti, sadarbība 
noritēs krietni raitāk. 

Tiešās uzraudzības plusi un mīnusi 
ECB uzraudzība ir papildu garants ban-
kas darbības kvalitātei, caurspīdīgumam 
un uzticamībai, jo Vienotais uzraudzības 
mehānisms rada jaunu finanšu uzrau-
dzības sistēmu, lai nodrošinātu Eiropas 
banku sektora drošību un noturību. Pa-
teicoties šim mehānismam, mēs esam 
pievienojušies stingrām starptautiski 
noteiktām uzraudzības procedūrām, vie-
notiem principiem un progresīvai meto-
doloģijai, kuru izmanto Eiropas lielākās 
un nozīmīgākās bankas. Tas mums dod 
lielisku iespēju uzlabot ikdienas darbu 
risku pārvaldīšanas un iekšējās kontro-
les sistēmas jomā.

Mūsu darbiniekiem dalība Vienotajā 
uzraudzības mehānismā sniedz iespēju 
novērtēt savas spējas pielāgoties 
ECB prasībām, kā arī apgūt jaunināju-
mus kontroles jomā. Efektīvu attiecību 
veidošana ar jauno uzraudzības dienes-
tu no mums prasa papildu spēkus un 
resursus gan tehnoloģiju ziņā, gan no 
darbinieku puses.

Mēs jokojam — baņķieri vairs neguļ. 
Pats grūtākais ir visu uzsākt un organizēt sadarbību.
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Par to, kā tiek 
organizēts 
bankas darbs 
ECB tiešās 
uzraudzības 
ietvaros, par 
ciešo sadar-

bību ar vietējiem regulatoriem, pie-
lāgošanos jauniem nosacījumiem, 
kā arī par priekšrocībām, ko bankai 
sniedz atrašanās tiešā ECB uzrau-
dzībā, stāsta ABLV Bank Finanšu 
uzskaites pārvaldes vadītāja Aija 
Daugavvanaga.

Visaptverošā novērtējuma 
sniegtais ieguvums
ECB Vienotā uzraudzība sabiedrībai 
nodrošina labāku informāciju par 
banku stāvokli, veicinot uzticību 
finanšu sektoram kopumā. Šis mehā-
nisms sniedz arī papildu drošības 
sajūtu mums un mūsu klientiem 
un veicinās bankas tālāko attīstību. 
Esam gandarīti, ka ABLV Bank ir 
vienīgā privātā banka Baltijas valstīs, 
kas līdz ar mūsu meitasbanku Luk-
semburgā iekļauta Vienotās uzrau-
dzības mehānismā blakus Eiropas 
lielākajām un pazīstamākajām ban-
kām. Tas ir mūsu mērķtiecīgā, vairāk 

nekā 20 gadus ilgā darba rezultāts 
un apliecinājums, ka mūsu izvēlētā 
attīstības stratēģija ir pareiza.

Pirms ECB Vienotais uzraudzības 
mehānisms stājās spēkā, tika veikts 
banku visaptverošais novērtējums. Tā 
ietvaros ABLV Bank tika pārbaudītas 
ekspozīcijas, kas saistītas ar korpora-
tīvo finansēšanu Latvijā, nekustamā 
īpašuma projektu finansēšanu Latvijā 
un Krievijā, lielo uzņēmumu kreditē-
šanu Krievijā un privātajam sektoram 
izsniegtajiem hipotekārajiem kredī-
tiem Latvijā, kā arī Koncerna īpašumā 
esošais nekustamā īpašuma port-
felis, kas kopumā veido nozīmīgāko 
ABLV Bank riska aktīvu daļu. Novēr-
tējot aktīvu kvalitāti, tika izmantota 
pašlaik spēkā esošo Starptautisko 
finanšu pārskatu standartu konser-
vatīva interpretācija. ECB ir noteikusi 
augstākus kapitāla sliekšņus, kas tika 
izmantoti kā etalons, izskatot novēr-
tējuma rezultātus. Kapitāla etalons 
ir pirmā līmeņa bankas pašu kapi-
tāls 8% apmērā, kurā ir ietverta arī 
papildu kapitāla prasība 1% apmērā, 
ņemot vērā to, ka bankas, kas tika 
iekļautas banku visaptverošā novēr-
tējuma procesā, tiek uzskatītas par 

svarīgām un nozīmīgām attiecīgās 
valsts finanšu sistēmas kontekstā.

Augstākā gatavības pakāpe
Mēs nopietni gatavojāmies ECB visap-
tverošajam novērtējumam — it īpaši 
aktīvu kvalitātes novērtējumam — un 
laikus papildinājām savu komandu ar 
jauniem kolēģiem. Tomēr nebijām 
gatavi tāda apjoma pieprasījumiem tik 
īsos termiņos.

Visaptverošā novērtējuma ietvaros 
bankai bija jāapkopo informācija gan 
par tās aktīviem, gan risku pārvaldīša-
nu raksturojošiem rādītājiem. Kopumā 
tika aizpildīts ap 450 dažādu atskaišu, 
kurās bija ietverts aptuveni miljons 
atsevišķu rādītāju. Jāpiebilst, ka ECB 
pieprasīja mūsu bankai neierasta 
rakursa informāciju, kas sarežģīja 
datu atlasi. Atsevišķas atskaites par 
kredītiem bija iespējams aizpildīt tikai 
manuāli. 

Vislielākais izaicinājums bankai bija 
pieprasījumu izpildes ātrums un prasību 
maiņa. Ļoti daudz jautājumu bija jārisina 
ārkārtīgi ātri — tostarp nemitīgi mainījās 
gan ECB prasības, gan izpratne par 
atsevišķiem jautājumiem.

ECB uzraudzībā
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BANKAS PAKALPOJUMI

Parunāt par jauno biznesa virzienu 
un attīstības perspektīvām mēs uzai-
cinājām biržas preču finansēšanas jo-
mas speciālistu — mūsu konsultantu 
no Šveices Vincentu Alamartinu. 
“Vincentam ir 25 gadus ilga pieredze 
banku jomā, no kuriem 12 gadus viņš 
veltījis enerģētikas nozares un biržas 
preču finansēšanai. Patlaban Vin-
cents konsultē ABLV Bank šī finansē-
šanas pakalpojuma izveides, pilotē-
šanas un sniegšanas jautājumos,” 
stāsta ABLV Bank izpilddirektora 
vietnieks Vadims Reinfelds. 

Vincent, daudziem mūsu klientiem 
būs interesanti uzzināt, kas ir tirdz-
niecības finansēšana un kāda ir šī 
biznesa būtība.
Tirdzniecības finansēšanas mērķis ir no-
drošināt ar līdzekļiem tirgus dalībniekus 
biržas preču — tādu kā nafta, metāli vai 
lauksaimniecības produkti — iegādei. 
Īsi sakot: tirdzniecības finansēšana no-
drošina nepārtrauktu preču apgrozījumu 
un ir viens no galvenajiem ārējās ekono-
miskās darbības faktoriem. Starpnieki 
nodrošina peļņu piegādātājiem, jau 
pirms izejvielas nonākušas pārstrādē. 
Biržas preču finansēšana ir starptautis-
kajai tirdzniecībai vitāli svarīga.

Parasti ar tirdzniecības finansēšanu nodar-
bojas specializētās bankas, kas tirgus da-
lībniekus nodrošina ar likvīdiem līdzekļiem 
(naudu pret transportēšanas dokumen-
tiem) vai potenciālām saistībām (doku-
mentārajiem akreditīviem). Finansēšana 
parasti notiek ar šādiem nosacījumiem: 
finansēšanas periods ir īstermiņa — 
no 30 līdz 90 dienām; kredītlīdzekļi ir 
“pašpietiekami” — kredīta dzēšana 
notiek no līdzekļiem, kas iegūti no pār-
došanas; finansēšanas nodrošinājums ir 
prece, kas kalpo kā finansēšanas ķīla — 
vai arī bankā parāda nodrošināšanai līdz 
kredīta pilnīgai dzēšanai tiek ieķīlāti aktīvi.

Pēc būtības viss šķiet vienkārši, tomēr 
eksporta finansēšana ir ļoti sarežģīta un 
augsti specializēta darbība, jo jūs finan-
sējat ne tikai preces, bet arī loģistiku un 
pārstrādi. Ticiet, biržas preču finansēša-
na — tā ir sava veida māksla!

Mēs zinām, ka Ženēva gadiem ilgi biju-
si biržas preču finansēšanas centrs, — 
neraugoties uz to, ka loģistikas ceļi 
nebūt neved caur Šveici. Ar ko skaid-
rojams Ženēvas fenomens?
Šim fenomenam ir vēsturisks skaidro-
jums. Pirmie tirdzniecības nami šai re-
ģionā parādījās 20. gadsimta 20. gados, 
jo Transeiropas ekspresim, kas kursēja 
starp Londonu un Stambulu, bija pietura 
Lozannā, kur jau tolaik strādāja uzņē-
mums Nestle. Kompānijas-pionieres, 
kā André, sāka importēt un tirgot. Pēc 
Otrā pasaules kara Šveice bija vienīgā 
valsts Eiropā ar lielisku infrastruktūru, 
turklāt tā nekontrolēja valūtu maiņu. Šie 
nosacījumi bija visai labvēlīgi uzņēmē-
jiem, kuri bēga no valstīm ar nestabilu 
politisko situāciju (Austrumeiropa, 
Turcija, Ēģipte). Pēc pirmās naftas 
krīzes 70. gados Ženēva kļuva par starp-
tautiskās tirdzniecības centru: daudzi 
naftas tirgotāji no Tuvajiem Austrumiem 
nolēma apmesties Ženēvā, kur bija lab-
vēlīgi nosacījumi biznesa vadīšanai. Tur 
pārstāvētās starptautiskās organizācijas 
sekmēja kontaktu veidošanos, bet spe-
cializētās kompānijas veicināja biznesu, 
sniedzot inspicēšanas, transportēšanas 
un finansēšanas pakalpojumus.

Tolaik Paribas faktiski no jauna ieviesa 
akreditīvu — senu, bet piemirstu instru-
mentu, kas tika izmantots viduslaikos kā 
galvenais līdzeklis tirdzniecības atbals-
tam. Vēstures gaitā Ženēvā viļņveidīgi 
veidojušās blīvi apdzīvotas tirgotāju 
kopienas — turku, ēģiptiešu, libānie-
šu, persiešu, krievu —, bet tagad tur 
dislocējas Centrālāzijas un pat Brazīlijas 

Tirdzniecības finansēšana — 
tā ir māksla!
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Biržas preču finansēšanas pakalpojumu 
nav iespējams radīt vienas dienas 
laikā — uzticēšanās rodas pamazām.

kompāniju pārstāvji, nemaz nerunājot par 
lielu starptautisku kompāniju — kā Cargill, 
Bunge, Noble, Louis Dreyfus, Lukoil un 
citu — Eiropas birojiem. Patlaban tirgum ir 
mesti jauni izaicinājumi, kas spēj izmainīt 
ģeogrāfiju: obligātie noteikumi, migrācijas 
ierobežojumi, izmaksu palielināšanās. 
Tagad bankām biržas preču finansēšanai 
nepieciešams vairāk līdzekļu nekā agrāk, 
turklāt nākas tikt galā ar dažādiem poli-
tiskiem paradoksiem. Dažas Šveices un 
Francijas bankas ir mainījušas stratēģiju, 
ierobežojot savu darbību biržas preču 
finansēšanā, un aizgājušas no noteiktām 
riska valstīm — kas, protams, neveicina 
biznesa attīstību.

Vai tirgū ir vieta jaunpienācējiem?
Neraugoties uz grūtībām, es patiesi ticu, 
ka tieši pašlaik biržas preču finansēša-
nas jomā paveras iespēja jauniem spēlē-
tājiem gan Šveicē, gan citās valstīs.

Patlaban mēs novērojam divu fenomenu 
saplūsmi. No vienas puses, notiek tirdz-
niecības biržas dalībnieku konsolidācija. 
Lielie pārdevēji kļūst vēl lielāki un vairāk 
integrēti, vidējie spēlētāji vai nu pazūd, 
vai apvienojas, bet mazie, šauri speciali-
zētie tirgotāji paliek. Tā iemesls — mazo 
tirgotāju pievienotā vērtība: tie viegli 
pielāgojas jaunām situācijām, dara to, ko 
lielie tirgotāji lielākoties nespēj vai nu teh-
niskā aprīkojuma trūkuma dēļ, vai vienkār-
ši tamdēļ, ka nevēlas ar to nodarboties.

No otras puses, bankas ir pieradušas 
noteikt tirgus uzvedību — īpaši, pieņe-
mot lēmumus par aiziešanu no attīstī-
bas valstu tirgiem. Tomēr tirdzniecības 
finansēšana ir tieši saistīta ar attīstības 
valstīm un unikālām transakcijām. Tirgu 
dalībniekiem visupirms ir ļoti vajadzīgi 
rentabli un prognozējami finansējuma 
avoti, īpaši situācijā, kad biržas precēm 
ir augstas cenas. Tādēļ mēs patlaban 
vērojam finansēšanas krīzi. Tā ir īpaši 
jūtama mazā un vidējā biznesa jomā.

Pašlaik biržas preču finansēšanas tirgū 
ir aktīvas 10–20 lielākās starptautiskās 
bankas un, iespējams, ne vairāk kā des-
mit banku īpašumā ir ievērojami portfeļi 
šo tirgu īstermiņa segmentā. Šodien ir 
veiksmīgas tās bankas, kuras piedāvā 

likvīdus līdzekļus un īstermiņa risināju-
mus biržas preču finansēšanā mazajiem 
un vidējiem tirgus dalībniekiem.

Tipiska tirdzniecības finansēšanas 
iezīme ir spēja nodrošināt lielus aizde-
vumus kompānijām ar mazu kapitālu, jo 
kā kredīta nodrošinājums kalpo prece, 
nevis tas, kas atrodas kompānijas bilan-
cē. Tā ir laba iespēja jaunpienācējiem, 
kuri labi orientējas ģeopolitiskās situā-
cijas peripetijās un ir gatavi nodrošināt 
profesionālu un mobilu biržas preču 
finansēšanu un piedāvāt tirgus prasī-
bām atbilstošus risinājumus. Patiesībā 
specializētās bankas ir īpaši piemērotas 
tirdzniecības finansēšanas “alķīmijai”.

Kādām jaudām, jūsuprāt, vajadzētu 
būt ABLV Bank rīcībā, lai tā spētu 
kļūt par jaunu spēlētāju biržas preču 
finansēšanas jomā un piedāvāt 
kvalitatīvus eksporta finansēšanas 
pakalpojumus?
Nešaubos, ka 20 gadu ilga darba 
pieredze sākotnēji gluži jaunos nosa-
cījumos bankai ir ļāvusi iegūt pietieka-
mas zināšanas un izpratni par biznesu. 
Turklāt ABLV Bank ir arī vērtīga kapitāla 
uzkrāšanas pieredze un, pateicoties 
izdevīgajai atrašanās vietai, tā var kalpot 
kā tilts starp Eiropu un NVS valstīm. 
Tāpat kā citām Baltijas valstīm, Latvijai 
ir ilggadēja pieredze tranzīta un preču 
uzglabāšanas un eksporta jomā, kā arī 
mūsdienīga infrastruktūra un pietieka-
ma jauda. Es uzskatu, ka šī situācija — 
interesantā simbioze starp Austrumu un 
Rietumu kultūras izpratni un abu pušu 
labākās pieredzes izmantošanu — ir vi-
sai labvēlīga preču biznesa attīstīšanai.

Turpinot domu, vēlos piebilst, ka ABLV 
grupas pārstāvniecību tīkls ir būtiska 
priekšrocība, jo, pateicoties tam, banka 
saprot, kas notiek citos tirgos, un spēj 
viegli nodibināt kontaktu ar klientiem 
gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan 
Kazahstānā, gan Ukrainā. Pēdējā laikā 
dažas bankas, kas finansē biržas pre-
ces, ir pārtraukušas finansēšanu tajās 
valstīs, kurās tās nav fiziski pārstāvētas. 
Šīs nesenās pārmaiņas, bez šaubām, 
paver iespēju ABLV Bank ieņemt savu 
nišu eksporta finansēšanas tirgū.

Runājot par priekšnosacījumiem, 
jāuzsver, ka bankas vadība labi izprot 
biznesu, un tas ir vērtīgs aktīvs. Turklāt 
komanda — gados jauna, labi izglītota, 
ar valodu zināšanām un dažādu kultūru 
izpratni — ir ļoti pretimnākoša. Izman-
tojot šos aktīvus un fokusējoties uz no-
teiktām valstīm, precēm un darījumiem, 
banka var izstrādāt pārdomātu attīstības 
stratēģiju. Atvēlot pietiekamus līdzekļus 
šim darbības veidam, banka var iegūt 
profesionālu pieredzi, radot sabalansētu 
un diversificētu kredītportfeli mazajām 
un vidējām kompānijām. Domāju, ka 
ar laiku ABLV Bank izstrādās labu un 
ienesīgu tirdzniecības finansēšanas pa-
kalpojumu. Tomēr te nepieciešama labi 
izsvērta un pārdomāta pieeja — speci-
alizējoties uz precēm, kas pārvadājamas 
pa sauszemes ceļiem, vai biržas preču 
(respektīvi, to uzglabāšanas) finansēša-
nu, vai mazo jūras kravu finansēšanu ar 
kredītlīnijām 5–20 miljonu ASV dolāru 
apjomā uz individuāla pamata.

Kā tirdzniecības finansēšana tiks 
galā ar krīzi situācijā, kad stabilitāte 
šajā pasaules daļā kļuvusi trausla? 
No risku un peļņas viedokļa — kas 
ar šo biznesu notiek krīzes laikos?
Te svarīgas divas lietas. Pirmā: cenu 
svārstības var uztvert gan kā risku, 
gan kā iespēju. Tirdzniecības biznesa 
būtība patiesībā ir nopelnīt uz cenu 
svārstību rēķina. Tāpēc mums no tām 
nevajadzētu baidīties — gluži pretēji, 
mums jānodrošina cenu svārstību 
gudra vadība un monitorings. Galvenais 
risks saistās ar “burbuļu” veidošanos 

un brīdi, kad šie burbuļi plīst. Otrs: riski, 
kas saistīti ar valsti. Ko iesākt kredito-
riem, ja politiskās krīzes, konflikta vai 
nemieru dēļ piepeši tiek uzlikts negai-
dīts eksporta aizliegums? Tirdzniecības 
finansēšana nestabilitātes periodos 
ir pārdzīvojusi daudzas krīzes — krīzi 
Āfrikā dekolonizācijas laikā, Dien-
vidaustrumāzijā 1997. gadā, Krievijā 
1998. gadā, Brazīlijā 2002. gadā. Tomēr 
vēsture liecina, ka pat visdziļāko krīžu 
laikā cilvēki ir pamanījušies eksportēt 
preces — nav svarīgi, no Nigērijas, 
Indonēzijas vai Ukrainas. Bez šaubām, 
bankas seko valstu reitingiem un izvērtē 
politiskos riskus (dažkārt pamanoties 
riskus pārdot apdrošinātājiem). Tomēr 
vienlaikus tās analizē darbības rezultā-
tus un tirgu riskus, jo labi zina, ka preču 
eksports dažām valstīm ir vissvarī-
gākais. Tirdzniecībai ir svarīga loma 
valsts maksājumu bilances uzlabošanā. 
Mums arī jāsaprot, ka krīzes situācijās 
komercparādi — īpaši īstermiņa — tiek 
atmaksāti pirmie.

Praksē, pieļauju, vienmēr ir risinājumi, 
kā finansēt starptautisko tirdzniecību. 
Joprojām atceros krīzi, kas piemeklēja 
Krieviju 90. gadu beigās, kad neviens 
nevēlējās aizdot ne centa krievu klien-
tiem. Bet mēs vienam no mūsu krievu 
klientiem 30 dienu laikā atradām 
desmit miljonus ASV dolāru. Tas bija 
klients ar vārdu. Tagad, vairāk nekā 
pēc 20 gadiem, viņš to joprojām atce-
ras ar pateicību un ir uzticīgs klients 
bankai, kurā tolaik strādāju. Un tās jau 
ir vairāk nekā darījumu attiecības — 
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2015. gadā mēs saviem klientiem 
piedāvāsim gluži jaunu pakalpojumu — 
biržas preču finansēšanu —, 
ar kura izstrādi un pilnveidošanu 
nodarbojāmies visu 2014. gadu.

tā ir uzticēšanās un abpusēja spēja 
saprast vienam otru...

Ko mums gaidīt no 2015. gada — 
kādas perspektīvas iezīmējas biržas 
preču finansēšanā?
Kļūt par tirdzniecību finansējošu banku 
vienā dienā nav iespējams — tam 
vajadzīgs laiks. Bankai jāpārliecinās, ka 
tās komanda ir gatava sniegt klientiem 
šos pakalpojumus; tai jābūt gatavai 
apdomīgi riskēt, jārada diversificēts 
portfelis. Domāju, ka saprātīgāk ir šo 
virzienu attīstīt pakāpeniski — transak-
cija pēc transakcijas, vispirms vienkārši 
darījumi, tad jau sarežģītāki —, tā ar 
laiku iegūstot pieredzi un klientu uzticē-
šanos. Būtu labi, ja 2015. gada beigās 
bankas rīcībā būtu aktīvs portfelis ar 
vismaz 10–20 darījumiem.

Skan daudzsološi. Ticu, ka pēc kāda 
laika par mums runās ne tikai kā par 
banku, kas sniedz premium klases 
private banking pakalpojumus, bet arī 
kā par tirdzniecību finansējošu banku. 
Cik veiksmīga ir šo divu pakalpojumu — 
private banking un tirdzniecības 
finansēšanas — līdzāspastāvēšana?  
Vai tie viens otru papildina?
Patiesībā tas ir simbiotisks modelis — jūs 
savus klientus pazīstat personiski, un dau-
dzi no viņiem nodarbojas ar tirdzniecību, 
tādēļ jūs piemērotā situācijā varat viņiem 
piedāvāt arī tirdzniecības finansēšanas 
pakalpojumus. No otras puses, te ir klāt-
esošs kombinētās pārdošanas (cross-sel-
ling) faktors: ja jums ir darīšana ar tirgotā-
ju, kurš pelna, taču nevēlas investēt savā 

mītnes valstī, viņš, iespējams, gribēs 
investēt Latvijā vai Luksemburgā.

Ko jūs sarunas noslēgumā varēt no-
vēlēt mums kā “jauniņajiem” biržas 
preču finansēšanas jomā, lai mēs 
spētu veiksmīgi piedāvāt šo jauno 
produktu? Uz ko vērts likt likmes, 
īstenojot mūsu ambiciozās ieceres?
Entuziasmu, disciplīnu un pacietību. Kā 
mēdz teikt, Romu neuzcēla vienā dienā. 
Un vienā dienā arī nav iespējams kļūt par 
banku, kas specializējusies biržas preču 
finansēšanas jomā. Tam vajadzīgi gadi. 
Ir nepieciešams zinošs personāls, īpaša 
struktūra, ko veido dažādas komandas, 
kas strādā ciešā sadarbībā, ir uzticīgas sa-
vam darbam un spēj sniegt nevainojamus 
pakalpojumus tirdzniecības kompānijām. 
Tieši tamdēļ mans ieteikums ir — ievērot 
selektīvu pieeju, iegūt pieredzi, ar laiku 
uzkrāt zināšanas par tirgiem un gūt atzi-
nību. Reputācijai tirgotāju kopienā ir ļoti 
liela nozīme. Jums kā bankai ar 20 gadu 
veiksmīgu pieredzi un stabilu izaugsmi jo 
labi zināms, ka neatlaidīgam darbam un 
profesionalitātei klientu acīs ir ļoti liela no-
zīme, bet arī ar to vien nepietiek. Tirgotāji 
ir ļoti prasīgi klienti, kuri ik dienas gaida in-
dividualizētu apkalpošanu un īpašu pieeju. 
Bet tie kļūs par bankas uzticamiem klien-
tiem, ja banka spēs viņiem nodemonstrēt 
divas lietas: viņu biznesa dziļu izpratni un 
patiesu uzticību ilgtermiņā. Neraugoties 
uz to, ka šis darbs ir diezgan tehnisks, tajā 
visupirms ir svarīga patiesa nodošanās 
šai lietai. Jūs bankā esat šī jaunā virziena 
iedvesmoti, tāpēc es domāju, ka jums 
viss izdosies!

BANKAS PAKALPOJUMI

Ventspils osta

BANKAS PAKALPOJUMI

29



31

Krievijas 
ekonomikas 
problēmas ir 
skārušas visus, 
bet ABLV Bank 
klientu vidū 
masveida 
defoltu nebūs. 

Par kreditēšanas sekmēm Latvijā 
un uz austrumiem no tās stāsta 
ABLV Bank Projektu finansēšanas 
nodaļas vadītājs Antons Marčenko.

Krievijas iedzīvotāji kļuvuši 
piesardzīgāki
Kādas interesantas tendences 
piedzīvotas pērn?
Galvenais notikums — sāka kristies 
nerezidentu pieprasījums pēc kredītiem. 
Lielākoties tie ir klienti no Krievijas. Pirms 
gada mēs plānojām agresīvāku finansēša-
nu — bijām iecerējuši izsniegt kredītus par 
aptuveni 200 miljoniem eiro, un pusi no 
šīs summas — ārvalstu klientiem. Bet dzī-
ve ieviesa korekcijas. Krievijas ekonomika 
sāka atdzist jau 2013. gada beigās, bet 
pagājušā gada notikumi Ukrainā kļuva par 
katalizatoru, kas strauji mainīja situāciju. 
Tiesa, Krievijas bizness sajuta pārmaiņas 
un kļuva daudz piesardzīgāks savās inves-
tīcijās, pirms konflikts Ukrainas austrumos 
bija sasniedzis savu “karsto fāzi”. 

Mūsu kredītprojekti Krievijā galveno-
kārt ir saistīti ar lieliem darījumiem un 
klientiem. Turklāt mēs vienmēr esam ļoti 
rūpīgi izvēlējušies kreditēšanas jomas 
un kā ķīlas neesam ņēmuši jebko, kas 
pagadās. Esam finansējuši tikai pašu la-
bāko un labākos. Bet arī kvalitatīvais pie-
prasījums pēc aizdevumiem sācis mazi-
nāties, turklāt jau labu laiku pirms rubļa 
devalvācijas fināla stadijas. Sākumā mēs 
par to bijām nedaudz noraizējušies. Bet 
rezultātā esam vēlreiz pārliecinājušies, 
ka mūsu piesardzīgā kreditēšanas politi-
ka Krievijā ir bijusi pamatota.

Vai bankas klientu vidū pagājušā 
gada laikā nebija defoltu?
Negatīvās sekas Krievijas ekonomikā tā 
pa īstam sāk izpausties tikai tagad, un 
problēmas ir skārušas absolūti visus. 
Pagaidām mēs vērojam krituma “pir-
mās bezdelīgas”: klientiem komerciālajā 
nekustamajā īpašumā mainās nom-
nieki, tie sāk pārskatīt līgumus. Es uz 
to lūkojos mierīgi: mēs vienmēr esam 
izsnieguši aizdevumus ar apdomu, 
saglabājot “drošības spilvenu”.

2008. gada krīzes mācības
Ja nav noslēpums — kāds ir šī 
spilvena biezums?
Vidēji situācija ir šāda: klienta kredīta 
ikmēneša maksājums ir 50–70% no 
viņa pašreizējiem ienākumiem. Tādēļ, 
ja ienākumi krītas, viņam ir kaut kāda 
uzkrātā un pašreizējā drošības rezerve. 
Turklāt mēs sekojam līdzi, lai klientiem 
būtu arī alternatīvi naudas plūsmu avoti, 
citi pelnoši aktīvi holdingā. Tas mums 
ļauj justies salīdzinoši komfortabli.

Vai 2015. gadā neparedzat 
maksājumu krīzi?
Kad ārā līst, samirkst visi. Jautājums 
tikai, vai mēs esam nodrošinājušies ar 
lietussargu un vai klientam ir lietusmēte-
lis. Katrā portfelī būs situācijas, kad kāds 
no klientiem netiks galā ar maksājumiem. 
Un mēs šādiem gadījumiem esam gatavi 
gan psiholoģiski, gan infrastruktūras ziņā. 
Bet tā nebūs masveida parādība.

ABLV Bank komanda, kas nodarbojas 
ar kreditēšanu, ir pārlaidusi 2008.–
2009. gada krīzi, un no tās mēs esam 
izdarījuši pareizus secinājumus, izstrādā-
juši tehnoloģiju darbam ar maksājumu ka-
vētājiem un korporatīvo saistību nepildī-
šanu. Mums ir pieredze, un tas ir svarīgi. 
Jo — ja tu sarežģītā situācijā kavēsies, 
zaudēsi naudu. Bet, ja izdarīsi pārlieku 
lielu spiedienu — arī zaudēsi naudu.

Kad ārā līst, 
samirkst visi...
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ABLV Bank 
finansēšanas 
objekts — terminālis 
Ventamonjaks, 
Ventspils, Latvija
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Hipotēka kā aizsardzības elements
Ar ko ABLV Bank kredīti atšķiras no 
Krievijas banku piedāvātajiem?
Mēs orientējamies vienīgi uz kvalitatīviem 
aizņēmējiem, bet par tādiem cīnās arī visi 
Krievijas banku sektora aktīvie spēlētāji. 
Ar ko mēs esam pievilcīgāki? Pirmkārt, 
mēs esam gatavi izsniegt “ilgos kredī-
tus” — Krievijā par tādiem tiek uzskatīti 
aizdevumi uz desmit gadiem. Un otrais: 
Krievijas biznesa realitāte ir tāda, ka klien-
ti, ieguldot savus aktīvus hipotēkā kādā 
Eiropas bankā, uztver to kā sava īpašuma 
aizsardzības papildu elementu. Proti, 
klientam Eiropas banka ne vien sniedz ie-
spēju saņemt ilgus un lētus kredītus, bet 
ir arī prognozējams ilgtermiņa partneris.

“Lēta nauda” Krievijas kontekstā — 
par kādām procentu likmēm ir runa?
Pērn vidējā pievienotā likme bija 7%. 
Pašlaik riski ir pieauguši un arī likmes ir 
cēlušās līdz 8–9%.

Vai ir pieprasījums pēc kreditēšanas 
Ukrainā un Baltkrievijā?
Pieprasījumu izsniegt kredītus Ukrainā 
nav. Saprotamu iemeslu dēļ: lai to darītu, 
valstī un tās ekonomikā jāvalda stabilitā-
tei. Baltkrievija jau ir interesantāka: tā ir 
mūsu kaimiņvalsts, komerciālā nekus-
tamā īpašuma tirgus tur pašlaik tikai 
veidojas, un valstī ir liels pieprasījums 
pēc kreditēšanas. Tas atgādina situāciju 
Latvijā pirms desmit gadiem — aktīvi 
tiek būvēti jauni tirdzniecības centri... 

Pērn rudenī mēs braucām uz Minsku, 
runājām ar tirgus dalībniekiem. Pieprasī-
jums pēc finansēšanas tur ir — un runa ir 
par nopietnām summām. Tomēr beigās 
nolēmām neriskēt. Iemesls skaidrs — 
Baltkrievijas ekonomika lielā mērā ir at-
karīga no Krievijas ekonomikas. Un riski 
ir tie paši — nafta, sankcijas, nacionālās 
valūtas devalvācija. Tamdēļ pagaidām 
nolēmām ar attīstību tur iepauzēt. 
Kredīti — tā ir mūsu noguldītāju un 
akcionāru nauda, un mēs nevaram ar to 
neapdomīgi riskēt.

Nekustamā īpašuma tirgū mūs 
pazīst visi
Kāda pērn kreditēšanas jomā 
bija situācija Latvijā?

Viens no mūsu galvenajiem sasniegu-
miem bija tas, ka vairojām ABLV Bank 
kā lielo biznesu kreditējošas organizāci-
jas atpazīstamību Latvijā, apliecinot to 
ar konkrētiem darījumiem. Piemēram, 
ar M&A darījumu par Ventspils brīvostā 
esošā termināļa Ventamonjaks kon-
trolpaketes pārdošanu stratēģiskajam 
investoram no Krievijas, ko ar 33 mil-
joniem eiro finansēja ABLV Bank un 
kas kļuva par vērienīgāko darījumu šajā 
nozarē visā Baltijā.

Vai agrāk vietējie lielā biznesa 
pārstāvji nezināja, ka jūs izsniedzat 
šādus kredītus?
ABLV Bank sāka aktīvi attīstīt lielo klientu 
kreditēšanu jau pēc 2008.–2009. gada 
krīzes. Pirmajos gados — vēl piesardzīgi, 
ar komerciālā nekustamā īpašuma kredi-
tēšanu, un tad jau pakāpeniski paplašinot 
savu darbību arī citos ekonomikas sekto-
ros. Patlaban, kad mēs pēc aktīvu apjoma 
esam otra lielākā banka Latvijā, mums ir 
daudz vairāk iespēju apkalpot lielo bizne-
su, nekā bija pirms desmit gadiem.

Pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši īstu 
izrāvienu mūsu galvenajā — komerciālā 
nekustamā īpašuma kreditēšanas — 
jomā. Mūs zina visi šī tirgus profesionā-
lie spēlētāji, mēs piedalāmies gandrīz 
katrā notikumā, kas saistīts ar lielajiem 
nekustamajiem īpašumiem. Viens 
piemērs — pērn notikusī bijušās Latvijas 
Krājbankas centrālās biroju ēkas izsole. 

Vēl pirms izsoles mēs kā vienīgā no visām 
Latvijas bankām proaktīvi izgājām tirgū 
ar paziņojumu: ikviens pircējs, kurš būs 
ieinteresēts iegādāties šo objektu, var 
vērsties pie ABLV Bank pēc šī darījuma 
finansējuma apjomā līdz 75% no objekta 
cenas. Un pat tieši vērsāmies ar kredīta 
piedāvājumu pie visaktīvākajiem potenci-
ālajiem pircējiem. Rezultātā mūs paši uz-
meklēja lielā holdinga LNK īpašnieki, kuri 
uzvarēja izsolē, nopērkot šo administratīvo 
ēku savām vajadzībām un izīrēšanai.

Ostas, tranzīts, ražošana un 
tirdzniecība
Lielo nekustamā īpašuma objek-
tu kreditēšanas jomā ABLV Bank 
vārds patiesi ir zināms, bet, lūk, 
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neturēt to kontā, bet iegādāties nekusta-
mo īpašumu — teiksim, māju Jūrmalā. 
Iegādājās. Nauda ir iesaldēta. Bet viņa 
bizness aug, tam vajadzīgi apgrozāmie lī-
dzekļi. Vai rodas jaunas idejas, projekti, un 
atkal vajadzīga nauda. Pirmais variants — 
pārdot nekustamo īpašumu. Otrais — 
piebremzēt biznesa attīstību. Trešais — 
paņemt kredītu, ieķīlājot šo māju. 

Ir ļoti daudz gadījumu, kad mūsu ār-
valstu klienti ir vispirms atvēruši kontu 
ABLV Bank, tad atbraukuši uz Latviju, 
iemīlējušies Jūrmalā, iegādājušies tur 
nekustamo īpašumu, tagad atpūšas tur ar 
ģimenēm, šurp brauc arī viņu draugi — 
un rezultātā viņi izlemj tur investēt kādā 
biznesā. Tie ir radoši cilvēki, kuriem 
ir interesanti darīt ko jaunu. Un mēs 
tādiem klientiem palīdzam, tostarp 
finansējam viņu jaunās idejas.

Šādu piemēru pēdējo 3–4 gadu laikā 
bijis daudz. Šī gada februārī ar mūsu 
līdzdalību tika atvērta privāta reproduktī-
vās medicīnas klīnika: mūsu klienti, kuri 
ir profesionāļi šajā jomā, nolēma atvērt 
šādu klīniku Latvijā. Un mēs atbalstām 
šādas investīcijas ekonomikā.

Izsniegt naudu vajag apdomīgi
Kāds ir jūsu kreditēšanas budžets 
2015. gadam?
Savus plānus jau esam koriģējuši, 
samazinot gada budžetu līdz 120 miljo-
niem eiro. Nevaram ignorēt notikumus, 
kurus pirms gada neviens vēl nebūtu 
paredzējis. Krievijai mēs esam atstājuši 
30% no kopējā apjoma, Latvijai — 

70%. Agrāk šī proporcija bija aptuveni 
50 pret 50.

Taču arī Latvijas ekonomikas attīstības 
temps ir samazinājies. Un aizdot naudu 
šādos nenoteiktības periodos vajag 
krietni apdomīgāk. Tāpēc vietējā tirgū 
mūsu galvenā pieeja ir tāda pati kā 
ārvalstīs: kvalitatīvi aizņēmēji un lieli 
kreditēšanas darījumi, sākot no viena 
miljona eiro.

Vai šādos nenoteiktības apstākļos arī 
lielais vietējais bizness nevar ieturēt 
pauzi attīstības un investīciju ziņā?
Viss atkarīgs no tā, kas tas par biznesu 
un kur pelna. Ja tas ir lokāls Baltijas 
ražotājs, kas strādā vietējam tirgum vai 
eksportam uz Eiropu, situācija ir sta-
bilāka. Arī lauksaimniecība ir komforta 
zonā. Tāpat arī stabila biznesa pirkšanas 
un pārdošanas darījumi. Šajos virzienos 
mēs arī meklēsim klientus.

Jūsu bankas biznesa pamatmodelis 
ir private banking pakalpojumi un 
individuāls, kvalitatīvs serviss — vai 
arī kreditēšanas “ēdienkartē” ir kādi 
īpaši piedāvājumi gardēžiem?
Bankas klientiem ir pieejami personīgo 
superjahtu apkalpošanas un finansēša-
nas risinājumi, un mēs esam atsākuši 
arī tirdzniecības flotes finansēšanas 
programmu šīs nozares profesionāla-
jiem dalībniekiem. Turpinām turēt roku 
uz kreditēšanas pieprasījuma pulsa, 
izvērtēt riskus un mūsu infrastruktūras 
gatavību paplašināt bankas dalību mūsu 
klientu kreditēšanā.

par aizdevumiem lielajiem rūpnie-
cības uzņēmumiem nav dzirdams 
gandrīz nekas...
Tas mums ir izaicinājums tuvākajiem 
gadiem. Jau šogad plānojam paplašināt 
savu darbību un vērsties pie lielajām 
kompānijām arī citos ekonomikas sekto-
ros. Pagaidām tas attiecas galvenokārt 
uz ostu un tranzīta infrastruktūru, bet ar 
laiku nonāksim arī līdz ražošanai.

Kādas ir jūsu priekšrocības, salīdzi-
not ar konkurentiem?
Lielajam biznesam kreditēšanā ir svarīgi 
ātri un konsekventi risinājumi. Jo katra 
vilcināšanās finansēšanā biznesam no-
zīmē zaudētu peļņu. Pie mums lēmumi 
tiek pieņemti ātri un nav sarežģītas 
hierarhijas kā daudzām vietējām zviedru 
banku “meitām”. Pat, ja ir runa par 
apjomīgiem kredītiem — līdz 50 mil-
joniem eiro vienam projektam —, arī 
tādos gadījumos ABLV Bank ir visīsākās 
lēmumu pieņemšanas kāpnes: viss 
koncentrējas vienā koleģiālā kredītko-
mitejā, un mums nav jāgaida atļauja 
no Stokholmas. Un mūsu otrs pluss ir 
kredītlīdzekļu zemā cena.

Kādas ir likmes?
Salīdzinot ar Krievijā izsniegtajiem 
kredītiem, Latvijas tirgū likmes ir krietni 
zemākas — aptuveni 2–4%.

Nestrādājam uz salas
Kā notiek kredīta pieprasījumu izska-
tīšana? Izstāstiet to soli pa solim.
Ikviens kredīta pieprasījums projekta 
finansēšanai nonāk un tiek izskatīts 
ABLV Bank Projektu finansēšanas noda-
ļā. Mēs veicam projekta sākotnējo finan-
šu analīzi un piedāvājam kredītkomitejai 
uz to vispirms palūkoties konceptuāli — 
un tad sniedzam klientam provizorisku 
atbildi, vai banka ir gatava piedalīties 
darījumā, norādot aizdevuma summas, 
termiņus un procentu likmes. Šo atbildi 
klients saņem, vēlākais, divu nedēļu laikā. 

Tālāk līguma parakstīšanas termiņš ir 
atkarīgs no detaļām: mēs veicam ķīlu 
ekspertīzi, finanšu analīzi, salīdzinām 
dokumentus ar faktiem — proti, veicam 
auditu. Pēc tam iesniedzam pieprasījumu 
kredītkomitejai, kas pieņem gala lēmumu. 

Pērn mums nebija neviena gadījuma, kad 
banka pirmajā etapā būtu klientam devusi 
savu piekrišanu, bet pēc tam atteikusi. 
Un mēs ar to ļoti lepojamies.

Vai klients paralēli iesniedz pieprasī-
jumus arī citās bankās?
Protams, lielo projektu gadījumā vairāku 
banku konkurss par finansēšanu — tas 
ir žanra likums. Un jāteic, ka pagājušā 
gada otrajā pusē banku aktivitāte vietējā 
tirgū ir stipri pieaugusi. Par spēcīgu klien-
tu, kurš ar godu pārvarējis krīzi un jau 
paguvis “uzaudzēt muskuļus”, norit sīva 
konkurences cīņa. Un tas ir normāli — 
nedzīvojam taču uz salas. 

Tirgū ir vismaz 4–5 aktīvi spēlētāji ar līdzī-
giem produktiem un līdzīgu kreditēšanas 
apetīti. Un mēs esam gatavi ar viņiem 
aktīvi konkurēt. Tā pērn dažas bankas 
piedāvāja mūsu klientiem refinansēt viņu 
kredītus, bet tālāk par mēģinājumiem lie-
ta neaizgāja. Mēs iestājamies par saviem 
klientiem, saprāta robežās izrādot pretim-
nākšanu ekonomiskajos jautājumos. No 
otras puses, mēs esam ieinteresēti sava 
biznesa izaugsmē un paši aktīvi piedā-
vājam citu banku klientiem iepazīties ar 
mūsu kreditēšanas nosacījumiem un 
ABLV Bank komandas piedāvātā indivi-
duālā servisa kvalitāti.

Ieķīlājot māju Jūrmalā
Jūsu piedāvāto produktu vidū ir 
arī nekustamajā īpašumā ieguldī-
to līdzekļu refinansēšana. Ar ko tā 
atšķiras no parasta kredīta pret ko-
merciālā nekustamā īpašuma ķīlu?
Parasto kredītu izsniedz pret komerciālā 
nekustamā īpašuma ķīlu — īpašuma, 
kas ģenerē naudas plūsmu. Vai arī to 
ģenerē klienta bizness. Bet aizņēmējam 
var būt arī nekustamais īpašums, kas 
nerada nekādu naudas plūsmu — teik-
sim, māja Jūrmalā. Šī pakalpojuma 
īpatnība — tajā kā ķīlu var izmantot pla-
šāku aktīvu spektru, un lielākoties tas 
ir bankas klienta personiskais mājoklis, 
kas visbiežāk atrodas Latvijā.

Kādam mērķim parasti tiek ņemti 
šādi kredīti?
Iztēlosimies šādu situāciju: klients savā 
biznesā ir nopelnījis miljonu un nolēmis 
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Tagad, kad mēs esam Latvijā otrā lielākā 
banka pēc aktīvu apjoma, mums ir 
daudz vairāk iespēju apkalpot lielo 
biznesu, nekā bija pirms desmit gadiem.
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Mūsdienu tehnoloģijas klientu 
sadarbību ar banku padara vienkār-
šāku un ātrāku un samazina finanšu 
darījumu izmaksas. Bet vai digi-
tālajā pasaulē ir iespējams iztikt 
bez cilvēka? Vai viņu vajag atstāt 
viņpus automatizētajām procedū-
rām? Kaut tas varētu šķist savādi, 
bet, nē. Cilvēks, tāpat kā senāk, 
paliek sistēmas vissvarīgākais 
elements — jo tieši viņš galu galā 
nosaka darījuma drošības un uzti-
camības pakāpi. Tikai pateicoties 
privātbaņķiera individuālai pieejai 
sava klienta vajadzībām, mūsdienu 
tehnoloģijas kļūst par uzticamu 
kapitāla pavairošanas instrumentu. 
Par cilvēku, mašīnu un attiecībām ar 
banku stāsta ABLV Bank Korporatīvo 
un privāto klientu apkalpošanas pār-
valdes vadītājs Aleksejs Savko. 

Kāda ir cilvēka loma mūsdienu ban-
kā? Viņš ir vienkārši operators, kurš 
pilda interfeisa lomu starp cilvēku un 
datoru, — vai tomēr kas vairāk?
Atļaušos minēt šādu analoģiju. Mūsdie-
nu pasaulē, neraugoties uz elektronisko 
grāmatu sniegtajām priekšrocībām, jo-
projām ir cilvēki, kuri dod priekšroku papī-
ra izdevumiem. Tajā ir kāds autentiskuma 
elements. Ja banku jomā būtu iespējams 
pilnībā aizstāt cilvēku, tie jau būtu cita 
veida pakalpojumi. Baņķieris ir vajadzīgs. 
Par to es esmu absolūti pārliecināts. 

Manu viedokli atbalstīs arī daudzi mūsu 
klienti, kuriem tehnoloģijas nespēj aizstāt 
privātbaņķieri — viņi vai nu ir pieraduši 
sadarboties ar banku pēc klasiskiem 
scenārijiem, vai principiāli dod priekšroku 
cilvēciskām attiecībām. Svarīgi arī, ka 
saskaņā ar mūsu politiku privātbaņķieris 
sadarbojas ar klientu kā līdzīgs ar līdzīgu: 
tās ir ne tikai divu darījumu cilvēku, 
bet divu partneru — un savā ziņā arī 
draugu — attiecības. Daudzas situācijas, 
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Mēs tiecamies uz simbiozi, klasikas 
un modernisma — cilvēka intelekta 
un digitālo risinājumu — harmoniju. 

PRIVATE BANKING

kas rodas sadarbībā ar banku, ir gandrīz 
neiespējami iekļaut parastos algoritmos. 
Iespējams, kādreiz mākslīgais intelekts arī 
spēs atrisināt netriviālus, netipiskus uzde-
vumus — bet tas ir nākotnes jautājums.

Vai varam secināt, ka private banking ir 
vajadzīga katram?
Mēs nepiedāvājam šo pakalpojumu masu 
tirgū, kur cilvēku var aizstāt ar mašīnu, — 
mums tas šķistu pārmērīgi un pat traucētu. 
Savukārt lielam klientam privātbaņķieris ir 
ne tikai papildu apkalpojošais personāls — 
nē! Kā jau minēju, tas ir partneris, kurš ir 
ieinteresēts maksimāli efektīvā un abpusēji 
izdevīgā sadarbībā.

Varam teikt, ka private banking — tas 
ir kā banku jomas Maybach?
Ja asociējam šo auto zīmolu ar drošību, 
komfortu un prestižu, tad — jā. Taču 
nemēdz būt ideālu auto. Palaikam tev 
varbūt ievajagas sporta mašīnu, bet daž-
kārt — vienkārši traktoru. Private banking 
cilvēciskā resursa klātbūtnes dēļ spēj būt 
universālāks un elastīgāks nekā jebkuras 
prestižas markas auto. Protams, arī tas no 
malas izskatās prestiži, bet prasa arī gluži 
citu atbildības un kompetences līmeni. 
Mēs skaidri saprotam, kādi uzdevumi 
mums jāpaveic, kas jāizdara, un esam 
simtprocentīgi orientēti sasniegt rezultātu 
un noturēt augstu latiņu. Līdz ar tehno-
loģiju attīstību privātbaņķiera loma tikai 
pieaug — viņš ir palīgs, konsultants un 
klienta personiskais “ārsts”. Bet visupirms 
viņš ir bankas seja. Nereti privātbaņķieris ir 
vienīgais cilvēks bankā, kuru klients pazīst. 
Viena no viņa funkcijām ir monitorings, 
kontrole, atbildība par operācijām, kas 
notiek klienta kontā. Un viņa pārziņā ir ne 
tikai pārdošana un konsultēšana, bet arī 
aizsargāšana no krāpniecības, jo nav noslē-
pums, ka mūsdienu tehnoloģiju nepatīka-
mais blakusefekts ir dažādu digitālo afēru 
un afēristu skaita pieaugums.

Lai izpildītu šos uzdevumus, ļoti svarīgas ir 
attiecības ar klientu, viņa mērķu izpratne. 
Un šīs attiecības lielākoties veidojas jau 
pirms tam, kad bankas apmeklētājs kļūst 
par tās klientu. Neviens neatnāk pie mums 
no ielas un vienkārši neatver kontu. Un 
arī mēs neatveram kontu katram, kurš to 
vēlas. Mēs prasām rekomendācijas, jo 
38

vēlamies skaidri zināt, kālab klients izvē-
lējies tieši mūs, kādi ir viņa mērķi un uz-
devumi un tieši kā viņš vēlas tos sasniegt 
un risināt. Un kurš sāk veidot attiecības? 
Privātbaņķieris! Līdz ar to privātbaņķiera 
tiesībās ietilpst ne tikai konta atvēršana, 
darbs ar klientu, bet arī tiesības atteikt 
bankas pakalpojumus! 

Deleģējot atbildību un tiesības privātbaņ-
ķierim, mēs vienlaikus arī izvirzām viņam 
augstas prasības. Darbs ar personālu 
mūsu bankā ir ļoti svarīgs. Lai kļūtu par 
privātbaņķieri, jānoiet tāls ceļš, daudz kas 
jāiemācās un kādu laiku jāpastrādā citos 
amatos. Sākumā cilvēks atnāk uz asisten-
ta amatu un pilda galvenokārt tehniskus 
uzdevumus. Pakāpeniski tiem pievienojas 
jaunas un jaunas lietas dažādās jomās 
un ceļas gan atbildības, gan uzticēšanās 
līmenis. Kad darbinieks ieņēmis vecākā 
asistenta amatu, viņam jau tiek uzticēts 
darbs ar atsevišķiem klientu uzdevu-
miem. Tikai pēc tam viņš var kļūt par pri-
vātbanķieri. Turklāt privātbaņķieri strādā 
trijatā — divi pieredzējuši speciālisti un 
viens vecākais. Vecākais privātbaņķieris 
vada komandas darbu un ir galvenais 
koordinators sadarbībā ar klientu. 

Šī karjeras ķēde ir diezgan gara, tostarp 
arī laikā. Tāpēc mēs izvēlamies neņemt 
darbā privātbaņķierus no citām bankām, 
bet izaudzināt paši savus. Arī tā ir sava 
veida aizsardzība — piemēram, no gadīju-
ma cilvēkiem.

Ja tam visam vēl pievienojam mūs-
dienu tehnoloģijas, sanāk pilnībā 
ekipēta komanda, kas pārstāv klienta 
un bankas intereses...
Tieši tā. Mēs nemitīgi attīstām arī 
informācijas tehnoloģijas. Jo bez tām, 
izmantojot vienīgi roku darbu, mūsdienu 
pasaulē vairs nav iespējams sasniegt 
augstus rezultātus. Tāpēc mēs tieca-
mies uz simbiozi, klasikas un moder-
nisma — cilvēka intelekta un digitālo 
risinājumu — harmoniju.

Tai pašā laikā internets un IT rada arī 
milzumdaudz potenciālu draudu — 
phishing, fraud, citas briesmīgas un 
grūti izprotamas lietas. Kā bankas 
komanda spēj mazināt šos riskus?
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Mūsu banka, tāpat kā jebkura cita, palai-
kam saskaras ar dažādiem centieniem, 
tostarp arī viltus elektroniskajām vēstu-
lēm, kuru mērķis ir maldināt klientus un 
izvilināt no viņiem ja ne uzreiz naudu, 
tad vismaz pieeju internetbankai. Tāpēc 
mēs nepaguruši atkārtojam saviem 
klientiem, ka gadījumos, ja viņiem rodas 
kaut mazākās aizdomas par krāpšanu, 
vajag nekavējoties informēt banku. 
Sazināties ar privātbaņķieri. Kaut nakts 
laikā. Mēs nedomājam, ka var ekono-
mēt uz drošības rēķina, tāpēc esam 
gatavi jebkurā diennakts laikā saņemt 
jebkādu daudzumu zvanu vai vēstuļu no 
klientiem. Sistēma, kas analizē klientu 
līnijas diennakts noslogotību, ļauj mums 
analizēt, prognozēt un vadīt šo noslodzi, 
nodrošinot precīzu darbu un inteliģentu 
palīdzību klientiem. 

Ja esam saņēmuši klienta ziņojumu, 
mēs izvērtējam apdraudējumu, analizē-
jam to, nosakām bīstamības pakāpi un 
pieņemam lēmumu. Rezultātā mēs vai 
nu vēršamies policijā, vai sarīkojam mā-
cību seminārus bankas darbiniekiem, vai 
arī izplatām rekomendācijas klientiem.

Ar ko sākas drošība?
Ar ābeces patiesībām, kas zināmas 
visiem, bet kuras mēs nebeidzam atgā-
dināt. Banka nekad elektroniskā pasta 
vēstulē nejautās nekādu informāciju par 
klientu, tādēļ ielogošanās kodus, paroles, 
maksājumu kartes datus un tamlīdzīgu 
jūtīgu informāciju nekādā gadījumā 
nedrīkst nodot nepiederošām personām. 
Lai minimizētu iespējamos riskus, mēs 

vispār izvēlamies neizmantot klasisko 
elektronisko pastu — visa sarakste ar 
klientu notiek aizsargātā kanālā — inter-
netbankā.

Un tomēr šādas situācijas palaikam 
gadās...
Mūsu ieteikums klientiem: ja esat 
saņēmuši elektroniskā pasta vēstuli ar 
aicinājumu veikt kādu darbību, vispirms 
izlasiet jeb pārlasiet informāciju internet-
bankā. Tas kliedēs jebkādas šaubas par 
to, kas jums patiesībā sūtījis šo aicināju-
mu. Tomēr cilvēks pieņem lēmumu pats, 
neprasot atļauju mums. Un, ja klients, 
neraugoties uz visiem brīdinājumiem, 
tomēr ļaujas kārdinājumam un pēc 
krāpnieka pieprasījuma pats ievada savus 
datus, tad konkrēti no šīs darbības mēs 
viņu nevaram pasargāt. Bet tieši šajā eta-
pā palīgā var nākt tās pašas informācijas 
tehnoloģijas. Ja krāpnieks būs ieguvis 
klienta datus un mēģinās tos izmantot, 
nostrādās aizsardzība un privātbaņķieris 
saņems informāciju, ka noticis mēģinā-
jums veikt netipisku darījumu: pārskaitīt 
naudu uz agrāk neizmantotu kontu, īste-
not darījumu par pārāk lielu summu vai ar 
ģeogrāfiski aizdomīgu saņēmēju utt.

Kā šī privātbaņķieru un informācijas 
tehnoloģiju mijiedarbība izskatās 
dzīvē?
Mūsu sistēmā ir ieviesti noteikti para-
metri, loģiskas situācijas, kas izstrādātas 
pēc krāpniecisko mahināciju tipoloģijas. 
Līdz ar to, ja mēs pamanām klientam 
netipisku uzvedību, mēs varam bloķēt 
gan konkrēto darījumu, gan pieeju klienta 
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kontiem pilnībā. Piemēram, situācija ar 
kredītkartēm. Ir krāpšanas riska statistika 
visām pasaules valstīm, un no šī riska 
viedokļa visbīstamākās valstis mums 
vispār ir bloķētas — proti, pat ja klientam 
tiks izkrāpti visi maksājumu kartes dati, 
no šīm valstīm to izmantot nevarēs. 
Protams, ir iespējama arī situācija, kad 
klients pats dodas tālā braucienā un 
saskaras ar šādiem ierobežojumiem. Bet 
šajā gadījumā vērts izvērtēt, kas svarī-
gāks — zināmas neērtības jeb drošība un 
aizsardzība. Tomēr, ja jūs būsit iepriekš 
pabrīdinājis savu privātbaņķieri, darījumi 
ar karti šajā valstī jums tiks atļauti.

Pateicoties šādai hibrīdai pieejai, mēs 
esam panākuši tik zemu krāpšanas 
līmeni karšu darījumos, ka mums pat 
“jātaisnojas” MasterCard priekšā. Viņus 
izbrīna fakts, ka krāpnieku mahinācijas ar 
ABLV Bank klientu kartēm notiek krietni 
retāk nekā industrijā kopumā.

Drošību daudzējādā ziņā vairo mūsu 
tiešais kontakts un regulārā komunikācija 
ar klientiem. Privātbaņķieri pastāvīgi uztur 
saikni ar klientiem un pazīst viņus jau pēc 
balss. Protams, ar to nepietiek darījuma 
autorizācijai, bet tas tiek izmantots kā 
papildu “karodziņš” kopējā drošības 
sistēmā.

Tātad situācijā, kad privātbaņķierim 
rodas šaubas — kad viņš neatpazīst 
klientu pēc balss un nesakrīt citi ob-
jektīvi parametri, kā pieejas kodi vai 
telefona numurs, — viņš var atteik-
ties sniegt prasīto pakalpojumu?
Hipotētiski šāda situācija, protams, ir ie-

spējama. Un tas, visticamāk, arī izrādīsies 
krāpšanas mēģinājums. Starp citu, viena 
no galvenajām prasībām privātbaņķie-
rim ir prasme strādāt ar neapmierinātu 
klientu. Neapmierinātība, sakāpināta 
emocionalitāte — tā ir cilvēka visnotaļ sa-
protama un loģiska reakcija uz atteikumu 
viņu apkalpot. Bet, ja pareizi strādāsiet ar 
klientu, pēc kāda laika, visu mierīgi apdo-
mājis, viņš jums vēl var pateikt paldies — 
paldies par to, ka viņa līdzekļu drošība 
bankai ir svarīgāka par visu.

Vai ir iespējamas situācijas, kad pri-
vātbaņķieris, gluži pretēji, var palīdzēt 
apiet riska menedžmenta automātis-
kās sistēmas?
Iztēlosimies situāciju, kad sistēma bloķē 
darījumus ar kredītkarti, piemēram, tās 
izmantošanai netipiskās ģeogrāfijas 
dēļ. Mēģinot veikt transakciju, klients 
saņems atteikumu. Arī privātbaņķieris 
šai pašā mirklī saņems brīdinājumu, ka 
notikusi bloķēšana. Incidents pēc visiem 
parametriem ir netipisks — proti, tam 
nav standarta beznosacījuma algoritma. 
Tāpēc privātbaņķieris zvanīs klientam, lai 
noskaidrotu, vai tas ir viņa veikts darī-
jums un ko ar to iesākt tālāk. Lielākoties 
notiek tā — kamēr klients vēl prāto, kādēļ 
nenotiek transakcija, viņam jau zvana no 
bankas.

Tas izklausās pat nedaudz biedējo-
ši — gluži kā izsekošana...
Mēs vadāmies no tā, ka starp klientu 
un banku nedrīkst būt noklusējumu un 
noslēpumu. Attiecībām jābūt atklātām. 
Mēs mīlam un cienām klientu un ticam 
viņam. Kad pie mums atnāk jauns klients, 

Krāpšanas apjoms ar ABLV Bank 
klientu kartēm ir krietni mazāks 
nekā rādītāji industrijā kopumā.
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mēs viņu neuzlūkojam kā potenciālu 
krāpnieku un neliekam viņam plusiņus 
par atbilstību kādiem formāliem para-
metriem. Vai arī varētu sacīt, ka sākumā 
klienta “sarakstā” ir tikai plusiņi. Tomēr 
statistika liecina, ka aptuveni 8%, kuri 
vēlas būt mūsu klienti, mēs atsakām. 
Tas nebūt nenozīmē, ka šie cilvēki ir 
krāpnieki vai ka viņiem ir kādi slikti nolūki. 
Nē! Vienkārši viņi neiekļaujas mūsu 
īstenotajā klientu politikā. Tas var būt 
klients ar prasībām mazumtirdzniecības 
jomā — bet mēs ar to nenodarbojamies. 
Vai arī cilvēks nevēlas izpaust daļu nepie-
ciešamo datu, un mēs vairs nevaram būt 
pārliecināti par mūsu attiecību atklātību. 
Uzsākot sadarbību ar klientu, mēs, bals-
toties uz savu pieredzi, uzreiz cenšamies 
prognozēt, kā tā varētu veidoties. Tā 
ir bankas darbinieka un bankas klienta 
gandrīz ideāla kombinācija.

Attiecības starp banku un klientu ir 
savstarpējas uzticēšanās pilnas, po-
tenciālie draudi tiek fiksēti savlaicīgi... 
Tas ir tieši tas servisa līmenis, kādu 
klients gaida no bankas. Bet, ja ļaun-
daris tomēr ir ieguvis pieeju līdzek-
ļiem, labi orientējas riska menedžmen-
ta algoritmu sistēmā — cik ticams ir 
veiksmīgs iznākums hakerim?
Tehnoloģijas patiesi ļauj acumirklī — se-
kundes simtdaļās — pārskaitīt līdzekļus 
no viena konta uz citu. Īpaši bankas 
iekšienē. Bet tas, ko rāda kino — ka 
naudu pārskaita starp vairākām bankām 
vienlaicīgi un veiksmīgi izņem to kaut kur 
Kaimanu salās —, lielākoties ir mākslinie-
cisks izdomājums. 

Pirmkārt, darbs ar skaidru naudu visā 
pasaulē tiek ne visai atbalstīts. Otrkārt, 
darījumiem ar lielām summām jābūt 
caurspīdīgiem un saprotamiem. Treškārt, 
bankām ir tiesības un pat pienākums no-
skaidrot maksājuma mērķi. Finanšu joma 
ir ļoti precīzi aprakstīta, visi spēlētāji tajā ir 
licencēti. Tagad ir kļuvis gluži normāli, ka 
nodaļās, kas atbild par atbilstību (compli-
ance) un klientu darījumu monitoringu, 
štats ir lielāks nekā jebkurā citā nodaļā. 
Tāpēc praksē nevis tehnoloģijas, bet tieši 
privātbaņķieris var sekmēt transakciju 
ātrāku izpildi.

Varam teikt, ka privātbaņķieru ko-
manda, tā sacīt, stāv klienta naudas 
sardzē.
Ne tikai. Kontroliera loma ir tikai viens no 
privātbaņķiera uzdevumiem. Viņa pirmais 
uzdevums tomēr ir veicināt bankas biz-
nesu, nodarboties ar pārdošanu. Privāt-
baņķieris — tas ir proaktīvs pienākums. 
Ja klients pats nezvana bankai, banka 
zvanīs klientam un piedāvās viņam jaunus 
produktus. Turklāt šī sadarbība allaž norit 
dabiskā balansā — piespiest klientu veikt 
viņam neizdevīgus ieguldījumus nav ne 
mūsu, ne klienta interesēs. Tā ir ilgtermi-
ņa stratēģija, un mēs esam ieinteresēti 
apmierināt klientu vajadzības. Jo mēs taču 
nepiedāvājam trešo personu produktus — 
tikai savus, bet tas nozīmē, ka mēs varam 
būt pārliecināti par piedāvāto darījumu iz-
devīgumu un drošību. Turklāt privātbaņķie-
ris pret klienta naudu izturas pat saudzīgāk 
un uzmanīgāk nekā pret savu personīgo. 
Mūsu klients iegūst vienīgi to, kas viņam ir 
vajadzīgs un ko viņš uzskata par vērtību.

Mūsu klients iegūst tikai to, kas 
viņam ir vajadzīgs un ko viņš 
uzskata par vērtību.
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Kolīdz parādās informācija par jaunu 
krāpniecisku darījumu vietu, krāpšanas 
veidu, kādu īpašu shēmu un to apstipri-
na vairākas bankas, mēs kā preventīvu 
pasākumu savā riska vadības sistēmā 
ievadām šīs pazīmes, lai noraidītu tos 
karšu maksājumus, kuri atbilst attiecīga-
jai krāpšanas tendencei. 

Tas var būt, piemēram, darījums ban-
komātā, kas veikts, izmantojot kartes 
magnētisko joslu, noteiktā riska valstī, 
kur krāpnieki pašlaik izmanto viltotas 
kartes skaidras naudas izņemšanai. Vai, 
piemēram, darījums pie noteikta tirgo-
tāja noteiktā valstī pēc tam, kad klients 
norēķinājies ar karti vietā, kur notikusi 
datu noplūde.

Krāpniekiem pievilcīgo valstu 
ģeogrāfija
Krāpniekiem vispievilcīgākās ir valstis 
un reģioni, kur čipu tehnoloģijas vēl nav 
ieviestas vispār vai ieviestas tikai daļēji. 
Tajās ir visvienkāršāk gan nokopēt 
datus no karšu magnētiskajām joslām 
un pārnest tos uz viltotām kartēm, gan 
arī veikt darījumus ar šīm viltotajām 
kartēm. Piemēram, ASV vēl salīdzinoši 
nesen sarežģītus hakeru uzbrukumus 
piedzīvoja tirdzniecības centri Target 
(2013. gada decembrī) un The Home 
Depot (2014. gada septembrī). To laikā 
tika nozagts miljoniem karšu datu, un 
šai zādzībai sekoja virkne krāpšanas 
darījumu ar viltotām kartēm. 

Riska zona ir arī bankomāti Āzijas un 
Dienvidamerikas valstīs. Bet Eiropas 
valstīs, kuras jau sen pārgājušas uz čipu 
tehnoloģijām, krāpšana visbiežāk tiek 
veikta internetā. Tā kā lielākā daļa reģionu 
tomēr pakāpeniski pāriet uz čipu tehnolo-
ģijām, krāpnieki pārceļas uz interneta vidi. 
Šī tendence jau vairākus gadus skaidri 
vērojama kā mūsu bankā, tā arī kopējā 
maksājumu sistēmu statistikā.

Par to, kā banka rūpējas par trans-
akciju drošību, par riska sistēmu 
monitoringu un par to, kur neva-
jadzētu maksāt ar norēķinu karti, 
stāsta ABLV Bank Norēķinu karšu 
un internetbankas darījumu uzrau-
dzības nodaļas vadītāja Natālija 
Moisejenko.

Monitoringa galvenais mērķis ir aizdo-
mīgo darījumu kontrole un finansiālo 
zaudējumu novēršana, ātri un precīzi 
atklājot krāpniecības mēģinājumus 
ar norēķinu kartēm un internetbankā. 
Veicot preventīvus pasākumus, mēs 
novēršam krāpšanu — un krāpniekiem 
neizdodas iegūt mūsu klientu naudu.

Pildot šos uzdevumus, mums kā sva-
rīgs instruments kalpo riska monitorin-
ga sistēmas. Bankā ir ieviestas divas — 
karšu un internetbankas — riska moni-
toringa sistēmas. Abas darbojas bez-
saistes (offline) un tiešsaistes (online) 
režīmā. Proti, mēs varam ne tikai veikt 
to darījumu analīzi un kontroli, kurus 
sistēma fiksējusi kā aizdomīgus, bet 
arī novērst īpaši aizdomīgus darījumus 
ar norēķinu kartēm to īstenošanas (t.i., 
online) brīdī vai arī apturēt aizdomīgos 
maksājumus internetbankā līdz visu 
apstākļu noskaidrošanai, tā novēršot 
iespējamo krāpšanu.

Riska sistēmu vadība
Lai noteiktu krāpšanas operācijas, riska 
sistēmā tiešsaistes nosacījumu sarakstā 
tiek uzstādīti parametri, kas atspoguļo 
aktuālu krāpšanas tendenču pazīmes. Ja 
darījums atbilst saraksta parametriem, 
riska sistēma noraida kartes darījumu 
vai aptur maksājumu. Piemēram, ja ru-
nājam par norēķinu kartēm, mēs ne tikai 
analizējam, kā un kur notiek krāpšana ar 
mūsu klientu kartēm, bet arī sadarboja-
mies un apmaināmies ar informāciju ar 
riska analītiķiem no citu valstu bankām. 

Norēķinu sardzē
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ABLV Bank Norēķinu 
karšu maksājumu 
un internetbankas 
uzraudzības nodaļa. 
Priekšplānā — 
Natālija Moisejenko
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strādājot internetbankā. Šo informāciju 
mēs regulāri atjaunojam un rekomendē-
jam visiem mūsu internetbankas lietotā-
jiem sekot līdzi iespējamajiem draudiem 
un ieteikumiem, kā tos novērst, lai pēc 
iespējas pasargātu sevi no pieaugoša-
jām krāpšanas tendencēm. 

Krāpšanas gadījumu statistika 
norēķinu jomā 2014. gadā
Klienti iesniedza 64 maksājumus ar 
krāpnieku viltotiem rekvizītiem par 
kopējo summu 4,1 miljons eiro.  

40 maksājumus ar krāpnieku rekvizī-
tiem par kopējo summu 2,8 miljoni eiro 
pēc tiešsaistes saraksta apturēja riska 
monitoringa sistēma. No tiem:

•  Novērsta krāpšana piecos maksāju-
mos par kopējo summu 414,6 tūk-
stoši eiro. Klienti pēc privātbaņķiera 
ieteikuma pārbaudīja saņēmēja 
maksājuma rekvizītus un atklāja, ka 
tie ir nomainīti. Maksājumu rīkojumi 
netika nosūtīti.

•  35 maksājumus ar krāpnieku nomai-
nītiem rekvizītiem par 2,4 miljonu 
eiro lielu kopējo summu klienti 
nosūtīja, neraugoties uz privātbaņ-
ķiera ieteikumu salīdzināt rekvizītus 
ar saņēmēju pa tālruni.

Krāpšanas gadījumu statistika 
karšu maksājumu jomā 2014. gadā
•  78% gadījumu, kad tika lieto-

tas kartes ar kopētiem datiem, 
krāpšana tika novērsta (finansiāli 
zaudējumi neradās). No tiem 63% 
gadījumu krāpnieciskos darījumus 
novērsa riska vadības sistēma 
saskaņā ar tiešsaistes sarakstu. 
Pārējos gadījumos krāpšanas tika 
novērstas, pateicoties karšu nomai-
ņai un monitoringam.

•  962 tūkstoši eiro pieejamo klientu 
līdzekļu tika pasargāti no krāpnie-
kiem, novēršot darījumus, un vēl 
245 tūkstoši eiro — darījumos ar 
kartēm, ar kurām krāpšana tomēr 
nenozīmīgā apjomā ir notikusi, 
bet tikusi atklāta un pārtraukta, 
bloķējot kartes.

•  69% no visām krāpšanām notiku-
šas internetā, 31% — ar viltotām 
kartēm tirdzniecības vietās vai 
bankomātos.

DROŠĪBADROŠĪBA

2014. gadā mēs novērsām 
krāpnieciskus darījumus ar kartēm 
par 962 tūkstošiem eiro un izglābām 
vēl 245 tūkstošus eiro, laikus atklājot 
krāpšanu un bloķējot kartes.

Aktuālākie krāpšanas veidi 
internetbankā
Galvenā tendence, ko novērojam 
pašlaik, ir tāda, ka krāpnieki ar vīrusa 
starpniecību, kas ielādēts klienta vai 
viņa biznesa partnera datorā, iegūst 
kontroli pār cietušā pastkastīti. Pēc tam 
viņi sazinās ar klientu viņa partnera vār-
dā no elektroniskā pasta adreses, kas 
vizuāli ir ļoti līdzīga šī partnera adresei, 
vai vienkārši vēro saraksti. Maksājuma 
rekvizītu nodošanas brīdī krāpnieki tos 
nomaina pret saviem vai nu elektronis-
kā pasta vēstulē, vai arī, viltojot datus 
vēstulei pievienotajā rēķinā. Visu pārējo 
paveic klients pats, kurš rada un nosūta 
maksājuma rīkojumu, norādot krāpnieka 
rekvizītus. Proti, krāpnieki ir sapratuši, 
ka “uzlauzt” banku sistēmas ir ārkārtīgi 
sarežģīti un daudz vienkāršāk ir iekļūt 
kāda liela uzņēmuma grāmatveža vai 
iepirkumu nodaļas darbinieka e-pastā 
un nomainīt saņēmēja rekvizītus nosūtī-
tajos rēķinu pielikumos. Turklāt krāpnie-
kam ir pilnīgi vienalga, no kādas bankas 
tiks pārskaitīts maksājums!

Bez klienta modrības neiztikt!
Nomainot maksājuma rekvizītus, krāp-
nieki var saglabāt reālā partnera vārdu 
vai nosaukumu un nomainīt tikai konta 

numuru un banku. Taču rekvizīti — 
tostarp saņēmēja nosaukums — var tikt 
nomainīti arī pilnībā. Tieši tādēļ ir vērts 
pievērst uzmanību jauniem rekvizītiem, 
kurus klients nekad iepriekš maksāju-
mos nav izmantojis. Svarīgi salīdzināt 
jaunos maksājumu rekvizītus, kas 
saņemti elektroniskajā pastā, ar preces 
piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju 
pa alternatīviem sakaru kanāliem — 
piemēram, pa tālruni. Tāpat, pirms 
nosūtīt otro maksājumu, kurā norādīti 
jaunie rekvizīti, nepieciešams telefonis-
ki pārliecināties, vai preces piegādātājs 
ir saņēmis pirmo. Svarīgi arī pievērst 
uzmanību tam, kāds iemesls ir partnera 
rekvizītu maiņai. Krāpnieki visbiežāk 
uzrāda šādus iemeslus: “konts mainīts 
sakarā ar bankas veikto mūsu norēķinu 
konta auditu”, “mūsu kontā radušās 
problēmas, kuru dēļ nevaram laikā 
saņemt mums pārskaitītos maksāju-
mus” un tā tālāk. Tam vajadzētu raisīt 
klienta modrību un likt viņam uzmanīgi 
pārbaudīt rekvizītu uzticamību.

Bankas vērtīgā līdzdalība 
norēķinu drošībā
Lai palīdzētu klientam noteikt aizdomī-
gos maksājumus internetbankā un no-
vērstu līdzīgas krāpšanas, ABLV Bank 

tiešsaistes režīmā darbojas riska moni-
toringa sistēma, kas aptur aizdomīgus 
maksājumus. Privātbaņķieris sazinās 
ar klientu, norāda uz konkrēto maksā-
jumu un iesaka pārbaudīt maksājuma 
rekvizītus, piezvanot partnerim. Tālāk 
viss ir atkarīgs no klienta atbildīguma 
un vēlmes parūpēties par savu darīju-
mu drošību.

Banka velta lielu uzmanību savu IT sis-
tēmu — un jo īpaši internetbankas — 
drošībai, ieviešot dažādus instrumen-
tus klientu aizsardzībai internetbankas 
vidē. Bet, ja pats klients nedomā 
par sava un savu darbinieku datoru 
aizsardzību, arī visnopietnākie bankas 
aizsardzības pasākumi nespēs saglabāt 
klienta kontu drošu un neskartu. Tāpēc 
ir ļoti svarīgi, lai klients parūpētos par 
savas elektroniskās pastkastītes drošī-
bu, uzturētu darba kārtībā sava datora 
antivīrusu programmas, lai viņš zinātu, 
kā darbojas krāpnieki, un, protams, 
ar visdziļāko nopietnību izturētos pret 
tiem rekvizītiem, kurus saņem elektro-
niskajā pastā. Mūsu mājaslapas inter-
netbankas sadaļā Drošības noteikumi 
ir detalizēta apakšnodaļa Droša kontu 
pārvaldīšana, kurā aplūkoti vispārējie 
apdraudējumi un drošības principi, 

Riska valstis 
maksājumiem ar 
norēķinu kartēm
Ja dodaties uz kādu 
no šīm valstīm, laikus 
brīdiniet par to savu 
privātbaņķieri. Mēs 
atbloķēsim attiecīgo 
reģionu, un jūs varēsiet 
bez šķēršļiem izmantot 
tajā savas norēķinu 
kartes
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Par mūsu internetbankas attīstību, 
aplikācijām iPhone tālrunim un iPad 
planšetdatoram, kā arī radikālām 
izmaiņām attālinātajā klientu ap-
kalpošanā, kas mūs sagaida tuvāko 
divu gadu laikā, stāsta ABLV Bank 
Produktu attīstības pārvaldes vadī-
tājs Sergejs Mazurs.

Mūsu zīmola būtība un pieeja darbam, 
ko simbolizē ABLV logotipā attēlotais 
dārgakmens, likumsakarīgi izpaužas 
visos pakalpojumos, piedāvājumos un 
jaunumos, ko radām saviem klientiem. 
Arī tās likumu diktētās izmaiņas, kuru 
mērķis ir stiprināt klientu datu aizsar-
dzību un kuras, kā šķiet pirmajā brīdī, 
varētu sarežģīt klienta ikdienas sadarbī-
bu ar mums, mēs cenšamies ieviest tā, 
lai tās sniegtu maksimālu labumu, būtu 
ērtas un pievilcīgas.

Internetbankas formu spilgtā 
palete
Pirms diviem gadiem mēs klientiem 
piedāvājām internetbankas aplikāciju 
iPhone tālrunim, bet nedaudz vēlāk kā 
pirmie Latvijā ieviesām pilnībā funkcio-
nējošu internetbankas aplikāciju iPad 
planšetdatoriem. Un tā nav tikai nodeva 
mobilitātes modei, bet iemieso mūsu 
centienus kļūt tuvākiem un ērtākiem 
savam klientam, ar mūsu piedāvāto 
attālinātās sadarbības iespēju daudzvei-
dību pielāgojoties viņa dzīves situāciju 
daudzveidībai. Darbā pie datora vai 
mājās, ceļā vai atpūtā, kad datora nav 
pie rokas, slikta apgaismojuma ap-
stākļos vai, gluži pretēji, spilgtā sau-
lē — sadarbībai ar ABLV vienmēr jābūt 
vieglai, vienkāršai un drošai. Gan abu 
aplikāciju funkcijas, gan noformējumu 
mēs izvēlējāmies ar mums piemītošo 
rūpīgumu un uzmanību pret detaļām. 
Nedaudz paverot durvis uz šī darba 
“virtuvi”, varu atklāt, ka sākotnēji trīs 
dažādas darba grupas izstrādāja trīs 

absolūti atšķirīgus aplikācijas prototipus 
iPad planšetdatoriem. Šīs konkurējošās 
izstrādes rezultātu novērtēja vairāk 
nekā 20 bankas darbinieku, un rezultātā 
uzvarēja un tika izstrādāts līdz galam 
tieši tas ekskluzīvais dizains, kas tagad 
redzams mūsu aplikācijā. 

ABLV logotipa spilgtās krāsas iedves-
moja radīt divas kontrastējošas interfei-
sa krāsu gammas, kas ir viegli pārslē-
dzamas gan iPhone, gan iPad aplikāciju 
starta ekrānā. Šī funkcija sniedz ne vien 
estētisku baudījumu, bet arī praktisku 
labumu — nodrošina klientam komfor-
tu, strādājot dažādā apgaismojumā.

Interesanti, ka darba virsmas ierobe-
žotība planšetdatorā un jo īpaši vied-
tālrunī nāk par labu gan klientam, gan 
mums. Tā liek vienkāršot informācijas 
piedāvājumu: saīsināt tekstu, atteik-
ties no otršķirīgiem datiem, garākus 
skaidrojumus aizstāt ar lakoniskām 
ikoniņām — īsi sakot, atstāt klienta 
redzes laukā tikai pašu galveno. Šos 
nepieciešamības diktētos vienkāršoju-
mus mēs no viedtālruņiem pārnesam 
arī pamata internetbankas vidē, kurā 
vietas it kā ir gana. Iespēja atspoguļot 
informāciju maksimāli lakoniski, skaidri 
un spilgti ekonomē klienta uzmanību un 
ļauj viņam koncentrēties uz galveno — 
personiskajām un darījumu finansēm. 
Bet lieka informācija, kā zināms, sarežģī 
un palēnina lēmumu pieņemšanu.

Internetbankas aplikācijā iPhone 
tālrunim klienti var sekot līdzi visu savu 
kontu stāvoklim, izveidot, pārskatīt un 
nosūtīt bankai maksājumus un pietei-
kumus, tostarp tos, kurus pēc klienta 
rīkojuma sagatavojuši privātbaņķieri. 
Starp citu, arī šis lēmums — privātbaņ-
ķiera palīdzība, aizpildot dokumentus 
internetbankā klienta vietā — atspogu-
ļo mūsu pakalpojumu spilgtumu: 

Attālinātās apkalpošanas 
jaunās šķautnes
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klientam tikai vajag vienoties ar privāt-
baņķieri par darījuma būtību, bet visas 
tā nianses jau palīdzēs noformēt viņš, 
tā ekonomējot klienta laiku un uzmanī-
bu, kas ir tik vajadzīga, lai gūtu panāku-
mus biznesā un dzīvē.

Internetbankas aplikāciju iPad mēs 
mērķtiecīgi veidojām daudzfunkcionā-
lu — planšetdatorā atšķirībā no viedtāl-
ruņa ir visas iespējas un priekšnoteiku-
mi pastāvīgam darbam. Tāpēc klientam 
šajā aplikācijā ir pieejami ne tikai konti, 
kartes un maksājumi, bet arī kredīti, 
noguldījumi un ieguldījumu portfeļi. Var 
sacīt, ka aplikācija iPad iekļāvusi sevī 
visu labāko — iPhone aplikācijas lako-
nisko un ērto dizainu un visas parastās 
internetbankas funkcijas.

Internetbankas drošību, tās funkcio-
nalitāti un vienkāršību mēs aizvien 
uzlabojam, balstoties uz klientu atsauk-
smēm un salīdzinot to ar konkurējošiem 
produktiem; vismaz divreiz gadā laižam 
klajā to papildinātas versijas.

Caurspīdīgums kontu pārvaldības 
pilnvarās
2015. gada vidū mēs sākam ieviest 
vērienīgas izmaiņas klientu un viņu 
pārstāvju attālinātajā atpazīšanā, 
kas padarīs mūsu klientu attālināto 
apkalpošanu drošāku, vienkāršāku un 

daudzveidīgāku. Jā, jā — tas viss ir 
iespējams vienlaikus.

Viens no šādiem jaunievedumiem ir 
internetbankas lietotāja divfaktoru atpazī-
šana jeb divfaktoru autentifikācija, ieejot 
internetbankā. Tas nozīmē vienīgi to, ka 
mēs uzliekam “otro slēdzeni” ieejai inter-
netbankā. Lai lietotājs ienāktu tajā, viņam 
būs jāievada ne tikai lietotājvārds un 
parole (pirmais faktors, ko klients zina), 
bet arī kods no kodu kartes vai ierīces 
Digipass (otrais faktors, kas ir viņa rīcībā).

Šis mūsdienās obligātais klienta 
informācijas aizsardzības standarts, no 
vienas puses, padara mazliet sarežģītā-
ku lietotāja ielogošanos internetbankā. 
Bet, no otras, tiek atvieglots darbs 
tās iekšienē. Jo, nostiprinot ārdurv-
ju slēdzenes, mēs varam atļauties 
noņemt tās iekšējām durvīm. Tāpēc 
visiem darījumiem internetbankā, 
kuru laikā līdzekļu īpašnieks nemainās 
(pārskaitījumi no klienta viena konta 
uz citu, depozītu izvietošana, finanšu 
instrumentu pirkšana vai pārdošana), 
mēs vairs neprasīsim atkārtoti ievadīt 
autorizācijas kodu. 

Vēl viena būtiska, klientu pieprasīta 
un perspektīva pārmaiņa būs inter-
netbankas pieslēgšana visiem klienta 
pārstāvjiem, kuri ir pilnvaroti pārvaldīt 

viņa kontus un vēlas šo pieslēgumu 
iegūt. Piemēram, uzņēmumā ar trim 
pārstāvjiem katrs no viņiem iegūst 
savu internetbanku un savu Digipass ar 
pieeju uzņēmuma kontiem. Atkarībā no 
pilnvaru sadalījuma katrs no pārstāvjiem 
var pārvaldīt kontus vai nu patstāvīgi, 
vai arī kombinācijā ar vienu vai abiem 
pārējiem. Katrs no viņiem var redzēt, 
konkrēti kurš un kad parakstījis jebkuru 
no maksājumiem vai pieprasījumiem, 
kā arī, cik parakstu vēl jāsavāc līdz 
dokumenta iesniegšanai bankā.

Internetbankas piesaiste konkrētiem 
lietotājiem — fiziskām personām — 
ļaus arī būtiski vienkāršot vienotas 
pieejas vairāku klientu kontiem vienā 
internetbankā. Pats pārstāvis, kuram 
piešķirtas paraksta tiesības vairāku 
klientu vārdā, varēs to izdarīt, iesnie-
dzot pieprasījumu internetbankā, un 
pēc tam izmantot tikai vienu kopēju 
internetbanku un vienu Digipass. 

Turklāt katrs klienta pārstāvis varēs 
pēc vēlēšanās iegūt sev autorizācijas 
līdzekļus, radīt papildu lietotāja kodus, 
pievienot tiem Digipass un ierobežot 
to tiesības — attiecībā uz klientiem, 
kontiem, līgumiem, ieguldījumu portfe-
ļiem, pieejamām funkcijām un dau-
dziem citiem internetbankas darbības 
aspektiem.

Visas šīs gana sarežģītās izmaiņas, ko 
īstenosim tuvākā gada laikā, ir vērstas 
uz to, lai vienlīdz elastīgi un caurspīdīgi 
organizētu klienta līdzekļu attālinātās 
pārvaldības jebkura mēroga sistēmu un 
sniegtu viņam iespēju pašam noteikt 
sava personāla darbu internetbankā.

Jaunās paaudzes kodu karšu 
daudzpusīgums
Vēl ērtākai un drošākai kontu attālinātai 
pārvaldībai 2015. gadā, nomainot kodu 
kartes ar drukātām zīmēm, tiks ieviesta 
elektroniskā kodu karte Digipass 
GO 100, kas darījumu autorizācijai ģe-
nerē unikālas ciparu kombinācijas. Tas 
ir patiesi revolucionārs instruments, kas 
pelna īpašu uzmanību.

No vienas puses, Digipass GO 100 
pēc formas un biezuma neatšķiras no 
parastas kodu jeb maksājumu kartes un ir 
tikpat viegli ievietojama makā. Šī autorizā-
cijas līdzekļa lietošana ir vēl vienkāršāka: 
atšķirībā no parastās kodu kartes, kurā vēl 
ar skatienu jāatrod īstā ciparu kombinācija, 
Digipass GO 100 pēc tam, kad būsiet skā-
ris vienu vienīgu taustiņu uz sava displeja, 
atspoguļos tikai vienu vajadzīgo kodu.

Jaunā elektroniskā kodu karte ir ne vien 
ērta un viegli lietojama, bet tai piemīt 
arī augsts drošības līmenis. Ierīces 
ģenerēto autorizācijas kodu unikalitāte 
mums ļauj būtiski paplašināt šīs kartes 
lietošanas spektru — ar tās palīdzību 
atpazīt klienta pārstāvi un noslēgt 
darījumus ne tikai internetbankā, bet arī 
telefonā un Skype.

Visas mūsu iepriekš izsniegtās parastās 
kodu kartes turpinās kalpot klientiem. 
Līdz 2016. gada beigām mēs tās pa-
kāpeniski bez maksas nomainīsim pret 
elektroniskajām kodu kartēm maksimāli 
ērtā veidā — izsūtot tās pa pastu vai iz-
sniedzot klienta pārstāvjiem personiski.

Mēs turpināsim paplašināt mobilitāti 
un ērtības, ko sniedz klientu attālinātā 
sadarbība ar banku, drīzumā paplašinot 
autorizācijas līdzekļu spektru ne tikai ar 
elektroniskajām kodu kartēm, bet arī ar 
virtuālo Digipass. Mūsu internetbankas 
aplikācijas iPhone un iPad tiks papildi-
nātas ar Digipass funkcionalitāti, bet 
viedtālruņu īpašniekiem, kuri izmanto 
operētājsistēmu Android, mēs radīsim 
īpašu aplikāciju.

Katrs internetbankas lietotājs pēc 
vēlēšanās varēs vienlaikus izmantot līdz 
trim autorizācijas līdzekļiem — piemē-
ram, elektronisko kodu karti un virtuālo 
Digipass iPhone tālrunim un iPad plan-
šetdatoram. Tas būs gan ērti, jo klients 
varēs izmantot sev tobrīd pieejamo, gan 
arī droši, jo gadījumā, ja viena ierīce 
būs izlādējusies, vienmēr būs iespēja 
izmantot alternatīvu.

Pastāstīju jums par veselu sēriju gaidā-
mo pārmaiņu. Tās atspoguļo aizraujošu 
un sarežģītu komandas darbu, kas ne-
mainīgi vērsts uz to, lai mūsu klientiem, 
pārvaldot savas finanses mūsu bankā, 
nodrošinātu daudzveidību, caurspīdīgu-
mu un spilgtus iespaidus. Un mēs katrā 
ziņā turpināsim attīstību šajā virzienā.

ABLV Bank konta 
atvēršanas komplekts: 
elektroniskā kodu karte,
vizītkarte, aploksne ar
PIN kodu, karte ar 
konta numuru

Klienta informācijas aizsardzības 
obligātais standarts — tā ir 
internetbankas lietotāja divfaktoru 
atpazīšana ielogojoties jeb 
divfaktoru autentifikācija.
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Saglabāt un pavairot

Par to, kā sagla-
bāt un pavairot 
klientu brīvos 
naudas līdzekļus, 
diversificējot 
savus ieguldī-
jumu portfeļus 

drošos finanšu instrumentos, stāsta 
ABLV Asset Management, IPAS, 
valdes priekšsēdētāja vietnieks, 
Ieguldījumu pārvaldības nodaļas 
vadītājs Jevgenijs Gžibovskis.

ABLV ieguldījumu fondi
ABLV Asset Management, IPAS, ko-
pumā un īpaši Ieguldījumu pārvaldības 
nodaļas galvenais uzdevums ir rūpēties, 
lai tiktu saglabāti un pavairoti klientu 
brīvie naudas līdzekļi, kas nav ieguldīti 
viņu biznesa attīstībā.

Viens no visizplatītākajiem instrumen-
tiem, lai sasniegtu šos mērķus, ir naudas 
ieguldīšana finanšu tirgos ar kopējā iene-
sīguma fondu starpniecību. Šādu fondu 
izveide un pārvaldīšana ir ABLV Asset 
Management, IPAS, darbības pamat-
veids. Pirmos ieguldījumu fondus mēs 
sākām piedāvāt jau 2007. gada aprīlī. 
Patlaban mūsu klientiem ir pieejami des-
mit ieguldījumu fondi, no kuriem četri ir 
akciju fondi, divi — attīstības valstu ob-
ligāciju fondi, divi — NVS valstu korpo-
ratīvo obligāciju fondi un divi — globālā 
tirgus korporatīvo obligāciju fondi.

2014. gadā mēs turpinājām īstenot 
savu attīstības stratēģiju, kuras ietvaros 
bija radīts jauns jaukta tipa fonds (reģis-
trēts FKTK 2015. gada sākumā), kurā 
obligāciju un akciju īpatsvars variējas 
atkarībā no ekonomiskā cikla un tirgus 
tendencēm.

Jaunu fondu izveidi nosaka kā klien-
tu augošais pieprasījums pēc mūsu 
produktiem, tā arī mūsu vēlme piedāvāt 

viņiem iespējami plašāku finanšu instru-
mentu klāstu ieguldījumiem un savu ie-
guldījumu portfeļu diversifikācijai. Mūsu 
galvenais mērķis ir tieši sniegt jaunas 
iespējas, nevis vienkārši palielināt fondu 
skaitu, īstenojot ABLV Bank kopējās 
vērtības: pretimnākošs, intuitīvs, vēr-
tīgs. Tieši uzticība šīm vērtībām veicina 
gan mūsu pārvaldībā esošo aktīvu, gan 
arī klientu skaita pieaugumu.

Pārkāpjot 100 miljonu robežu
Spilgts intuitīvās pieejas piemērs ir 
2013. gada otrajā pusē izveidotie globā-
lā tirgus korporatīvo obligāciju fondi.  
Iepriekš korporatīvo obligāciju segmen-
tā mēs piedāvājām fondus, kas līdzek-
ļus iegulda NVS obligācijās. Tomēr, 
novērtējot apstākli, ka lielākajai daļai 
klientu jau tāpat ir pietiekami daudz 
riska, kas saistīts ar biznesa vadību 
šajās valstīs, tika pieņemts lēmums par 
ieguldījumu ģeogrāfijas paplašināšanu, 
lai mazinātu šo risku. Kā parādīja laiks, 
šis lēmums bija absolūti pareizs un 
savlaicīgs. Ģeopolitiskās spriedzes ap-
stākļos krasi auga pieprasījums pēc to 
valstu un korporāciju obligācijām, kuras 
atrodas, ja tā var teikt, ārpus konflikta 
zonas robežām.

Līdz ar to jaunie fondi pērn izpelnījās 
visaugstāko klientu pieprasījumu — 
īpaši ABLV Global Corporate USD Bond 
Fund, kas uzrādīja iespaidīgu dinamiku 
gan aktīvu apjoma, gan klientu skaita 
pieauguma ziņā. Fonda aktīvi pieauga 
gandrīz trīs reizes, klientu skaits — 
vairāk nekā četras reizes. Kopā pēc 
2014. gada rādītājiem ABLV Asset 
Management, IPAS, pārvaldīto fondu 
aktīvi pieauga par 21% un pārsniedza 
100 miljonu eiro atzīmi. Turklāt tas ir 
noticis, neraugoties uz sarežģīto ģeo-
politisko un makroekonomisko situā-
ciju, kuras dēļ finanšu tirgi ik palaikam 
piedzīvo spēcīgas cenu svārstības. 
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Tāds pieaugums vēlreiz apliecina, 
ka mūsu izvēlētā pieeja investīciju 
pakalpojumu attīstībai ABLV grupas 
ietvaros ir pareiza.

Patlaban, ņemot vērā ilggadējo praksi 
un darba pieredzi finanšu tirgos, mēs 
uzskatām, ka ABLV Asset Manage-
ment, IPAS, pārvaldīto fondu līnija 
nosedz visas galvenās aktīvu katego-
rijas un spēj apmierināt praktiski visas 
mūsu klientu vajadzības. Tomēr mēs 
negrasāmies apstāties pie sasniegtā 
un plānojam piedāvāt jaunas ieguldī-
jumu iespējas. Tieši šim mērķim tika 
radīts ABLV Multi-Asset Total Return 
USD Fund (sācis darbību 2015. gada 
pirmajā ceturksnī), kura ieguldījumu 
politika paredz iespēju gūt ienākumus 
ilgtermiņa perspektīvā, atkarībā no 
tirgus konjunktūras izmantojot dažādas 
aktīvu kategorijas.

Jaunas iespējas obligāciju tirgū
Mēs plānojam piedāvāt jaunas iespē-
jas arī mūsu tradicionālajā un visvairāk 
attīstītajā virzienā — obligāciju tirgū. 
Prioritāti tam mēs piešķiram tādēļ, ka 
vārdu savienojumā “saglabāt un pavai-
rot” mums pirmajā vietā ir vārds “sa-
glabāt” un droši finanšu instrumenti ar 
fiksētu ienākumu šim mērķim atbilst 
vislabāk. Turklāt mēs turpinām sekot 
vienam no mūsu darbības galvenajiem 
principiem — koncentrēties uz tiem 
tirgiem un finanšu instrumentiem, ku-
rus mēs pārzinām, izprotam un darbā 
ar kuriem mums ir vislielākā pieredze. 

Šāda pieeja vispilnīgāk raksturo mūsu 
attieksmi pret naudu, kuru mums 
uzticējuši klienti.

Kā liecina pieredze, investīcijas obligāci-
ju tirgū pilnībā spēj nodrošināt visnotaļ 
pieklājīgu ienesīgumu, pat ievērojot 
salīdzinoši konservatīvu pieeju. Pie-
mēram, mūsu pirmie obligāciju fondi, 
kuriem ir jau vairāk nekā septiņus gadus 
ilga vēsture — ABLV Emerging Markets 
USD Bond Fund un ABLV Emerging 
Markets EUR Bond Fund — 2014. gada 
beigās uzrādīja attiecīgi 4,97 un 3,98% 
lielu gada ienesīgumu kopš dibināšanas 
brīža. Šo gadu laikā pasaules fondu 
biržās piedzīvots daudz notikumu, 
kas savulaik viesuši paniku investoru 
vidū. Tā bijusi gan 2008.–2009. gada 
dziļā pasaules ekonomikas krīze, gan 
parādu krīze eirozonā, gan periodiski 
uzliesmojošā ģeopolitiskā spriedze 
dažādos pasaules reģionos. Un tomēr 
investīcijas šajos fondos nodrošina 
gana pieklājīgu ilgtermiņa ienesīgumu. 
Un pat ABLV High Yield CIS USD Bond 
Fund, kas iegulda galvenokārt Krievijas 
emitentu korporatīvajās obligācijās, 
neraugoties uz 2014. gadā piedzīvo-
tajiem notikumiem un tiem sekojušo 
kraso cenu kritumu, kopš tā dibināša-
nas 2007. gadā darbojas ar ienesīgumu 
2,5% gadā. Te, protams, jāizceļ vārds 
“ilgtermiņa”, jo no īstermiņa svārstībām 
tirgos izvairīties praktiski nav iespējams. 
Tāpēc arī mūsu fondu ieguldījumu poli-
tika paredz ienākuma gūšanu ilgtermiņa 
perspektīvā.

Mūsu fondu ieguldījumu politika paredz 
ienākumu ilgtermiņa perspektīvā.
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ABLV Bank operāciju direktors 
Romans Surnačovs uzaicināja 
ABLV Bank Luxembourg ieguldī-
jumu pārvaldīšanas menedžeri 
Franku Lendorfu pārrunāt ieguldī-
tāju noskaņojumu pasaules tirgos, 
novērtēt investēšanas sasniegumus 
2014. gadā, kā arī pastāstīt par 
jaunajiem ieguldījumu produktiem 
Luksemburgā un par to, ko izvēlas 
mūsu klienti. 

Frank, apritējuši jau divi gadi, kopš 
tu esi pievienojies mūsu komandai 
ABLV Bank Luxembourg. Kā tu vērtē 
šo laiku?
Šie divi gadi bijuši interesanti, taču vien-
laikus tajos bijis arī gana daudz izaicinā-
jumu. Man līdzdalība bankas veidošanā 
no nulles ir jauna pieredze. Līdzās galve-
najiem komponentiem — tādiem kā 
cilvēkresursi un spēcīgs ABLV grupas 
finansiālais atbalsts — mums vajadzēja 
nodrošināt atbilstību visiem regulatoru 
un valsts institūciju izvirzītajiem noteiku-
miem, kā arī radīt mūsu klientiem pie-
vilcīgus bankas produktus. Es lepojos, 
ka esmu viens no komandas, kas spēja 
to visu paveikt. Mans uzdevums bija 
tādu ieguldījumu produktu attīstīšana, 
kas atbilstu mūsu klientu vajadzībām. 
Mēs ātri sapratām, ka lielākā daļa 
klientu, kuri izvēlas Luksemburgu, ir 
ieinteresēti sava kapitāla saglabāšanā. 
Viņi gūst peļņu 30, 40 vai 50% apmē-
rā — visupirms no sava biznesa. Bet 
viņu Luksemburgā ieguldītie līdzekļi ir 
domāti kapitāla saglabāšanai un, nepie-
ciešamības gadījumā, likviditātei. Tieši 
tādēļ mēs sākām domāt par kapitāla 
saglabāšanas stratēģijām un par to, kā 
palīdzēt mūsu klientiem investēt droši, 
bez riska, turklāt vēl arī nopelnot.

Vai tava iepriekšējā darba pieredze 
ir bijusi nozīmīgs atbalsts šajā lietā?
Jā, noteikti. Esmu deviņus gadus 

nostrādājis Deutsche Bank Berlīnē 
un Frankfurtē. 2005. gadā pievieno-
jos WestLB, kas tolaik bija viena no 
Vācijas lielākajām bankām. Tas kļuva 
par manu pirmo soli uz Luksemburgu. 
WestLB pavadīto gadu laikā strādāju 
ar private banking klientiem. Vadīju 
komandu, kas nodarbojās ar ieguldī-
jumu portfeļu pārvaldīšanu, — tolaik 
biju atbildīgs par ieguldījumu portfeli 
2,5 miljardu eiro vērtībā. Šī pieredze 
patiesi palīdz izturēties pret klientu 
naudu ar vislielāko atbildību. Pēc  
tam, kad WestLB Luxembourg iegā-
dājās cita vācu banka — DekaBank 
Deutsche Girozentrale —, es nolēmu 
pāriet uz ABLV Bank Luxembourg.

Tev bijusi liela pieredze darbā ar 
klientiem no Rietumeiropas. Tagad 
tie ir klienti no NVS valstīm. Vai 
viņu ieguldījumu vēlmes ir ļoti atšķi-
rīgas? Mūsu klienti jau sastopas ar 
gana lielu risku savā biznesā un uz 
Luksemburgu dodas, lai saglabātu 
kapitālu. Vai Rietumeiropā ir tāpat?
Viss atkarīgs no klienta — viņi ir ļoti 
dažādi. Agrāk strādāju ar klientiem, kuri 
izvēlējās neriskēt, līdz ar to galvenais 
uzdevums bija nezaudēt naudu. Klientu 
attieksme bija līdzīga: “Gribu ieguldīt, 
nopelnīt un saņemt savu naudu atpa-
kaļ.” Protams, ir bijuši arī klienti, kurus 
interesēja liela peļņa — bet tā reti bija 
peļņa, kas izteikta divciparu skaitļos. 
Lielākā daļa klientu bija ieinteresēti sava 
kapitāla saglabāšanā, bet, protams, arī 
viņi jutās laimīgi, ja labos gados mēs 
guvām pieaugumu divciparu skaitļos. 
(Pasmaida.)

Mūsu ABLV klienti ir līdzīgi — viņi 
izvēlas Luksemburgu drošības dēļ. Tā 
ir ļoti prestiža vieta, kur var bez bažām 
izvietot ieguldījumus. Neraugoties uz to, 
vēl aizvien ir daudz klientu ar aktīviem 
skaidrā naudā, un viņiem nav viegli 

Diversificējam kapitālu — 
investējam Luksemburgā
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izskaidrot, ka viņi varētu gūt lielākus 
ienākumus, nepakļaujot savus līdzekļus 
lielam riskam. Dažkārt turēt skaidras 
naudas līdzekļus izrādās riskantāk nekā 
ieguldījumu portfeli. Atcerēsimies kaut 
nesen piedzīvoto ekstremālo situāciju 
Kiprā: cilvēki, kuriem kontā bija skaidra 
nauda, stundas laikā pazaudēja gandrīz 
visu. Ieguldījumu portfelim šāda riska 
nav, jo līdzekļi neatrodas bankas bilan-
cē. Turklāt nauda arī zaudē savu vērtību 
inflācijas dēļ. Inflācija pakāpeniski 
samazina jūsu pirktspēju. Bet, naudu 
ieguldot, jūs varat ne vien veiksmīgi 
pārvarēt inflāciju, bet vēl arī nopelnīt. Ie-
guldīšana sabalansētā portfelī ir vērtīgs 
ceļš, kā saglabāt un pavairot kapitālu. 
Cilvēkiem nevajadzētu baidīties ieguldīt.

Tieši tas izrādījās klupšanas akmens 
mūsu klientiem: viņi nebija raduši 
ieguldīt portfeļos un finanšu ins-
trumentos. Viņi bija devuši priekš-
roku līdzekļu uzglabāšanai banku 
depozītos. Rīgā mums vajadzēja 
vairākus gadus, lai pierādītu, kādas 
priekšrocības piemīt ieguldīšanai 
obligācijās, kam piemīt zināma līdzī-
ba ar ieguldīšanu depozītos. Tagad 
mēs esam lielākā banka Baltijā pēc 
emitēto obligāciju apjoma.
Vēl viens svarīgs temats — mēs dodam 
priekšroku likvīdiem instrumentiem. 
Mums nepatīk pirkt investīcijas, ko ir 
grūti pārdot. Ieguldījumus, ko mēs izvē-
lamies, parasti ir viegli pārdot pat grūtos 
laikos. Protams, mēs nevaram paredzēt 
nākotni un uzminēt, kad mūs var skart 
nākamā krīze, taču mums ir priekšstats 
par to, kas būs likvīds un kas — ne. Ja 
tagad, normāla tirgus periodā, aktīvi ir 
nelikvīdi, šos aktīvus būs grūti pārdot 
arī tirgus stresa apstākļos. Tāpēc mēs 
vienmēr rūpīgi novērtējam aktīvus pēc 
to likviditātes. Normālos apstākļos 
klientiem ir jāsaņem sava nauda atpakaļ 
nedēļas laikā — tas ir ilgākais termiņš.

Runājot par stratēģiju, mēs domā-
jam noteiktus bankas produktus. 
Šajā gadījumā tā ir ieguldījumu 
konsultatīvā pārvaldīšana. Kādas 
stratēģijas jūs izmantojat un kā pie-
ņemat lēmumu par aktīvu portfeļa 
struktūru?

Veidojot ieguldījumu portfeļus mūsu 
klientiem, mēs piedāvājam trīs stratē-
ģijas: “kapitāla saglabāšana”, “aizsar-
gāšana”, “sabalansētība”. Par līdzekļu 
stratēģisko izvietošanu mēs lemjam 
kopā ar klientu — mums ir svarīgi 
saprast, kas klientam ir svarīgi un kad 
viņš vēlas saņemt naudu atpakaļ. Te ir 
svarīgi izprast klienta vēlmes.

Esam izstrādājuši vairākus stratēģijas 
modeļus dažādiem periodiem atkarībā 
no mūsu klienta izvēles. Piecu gadu 
ilgam periodam mēs rekomendējam 
portfelī ap 30% akciju, bet klientam, 
kurš vēlas iegūt naudu pēc gada, 
iesakām ieguldīt akcijās 10%. Pēc 
tam mēs ik mēnesi veicam pro-
gnozes un sniedzam klientiem savus 
ieteikumus. Šajā posmā tiek liktas 
lietā visas ABLV grupas zināšanas. 
Mūsu komanda, ko veido ABLV Asset 
Management, IPAS, Ieguldījumu pār-
valdīšanas nodaļas vadītājs Jevgenijs 
Gžibovskis, ABLV Asset Manage-
ment, IPAS, finanšu tirgu galvenais 
analītiķis Leonīds Aļšanskis, Resursu 
un fondu nodaļas vadītājs Andrejs 
Jočuns un es, veic prognozes.

Gana ciešā komandā mēs prognozējam 
norises obligāciju, akciju, dārgmetālu, 
naftas, biržas preču un valūtu tirgos. 
Prognozes izsakām tuvākajiem 12 mē-
nešiem. Balstoties uz šīm gaidām, mēs 
veidojam portfeļu struktūru. Portfelis ie-
tver labāko, kas pieejams tirgos! Turklāt 
portfeļa struktūra tiek koriģēta vismaz 
reizi mēnesī, bet, ja ir nepieciešams 
vai tirgū vērojamas kādas nelabvēlīgas 
tendences, mēs reaģējam nekavējoties. 
Mūsu galvenais princips ir — kapitāla 
saglabāšana. (Pasmaida.) 

Tas man atgādināja stāstu par pazīsta-
mo vācu treneri Oto Rehangelu, kurš 
ilgus gadus strādāja Brēmenes futbola 
klubā Werder. 2004. gadā viņš aizveda 
līdz uzvarai Eiropas čempionātā futbo-
lā Grieķijas nacionālo izlasi. “Karalis 
Oto” bija slavens ar to, ka prasīja no 
komandas pārdomātu spēli pretuzbru-
kumos. Svarīgāk bija neielaist bumbu 
savos vārtos; tikai pēc tam — iesist 
to pretinieka vārtos. Mēs vēlamies, lai 

klientu portfeļi, kurus mēs pārvaldām, 
nevis tikai saglabātu savu vērtību, bet 
arī to pavairotu. Mēs to saucam par 
pārdomātu risku.

Jūs kontrolējat klientu portfeļus 
katru dienu. Kā jūs koordinējat 
savas komandas darbu? Kā sekojat 
līdzi portfeļa stāvoklim?
Jā, portfeļi tiek pastāvīgi kontrolēti. 
Mēs novērtējam rezultātus katru 
dienu, īpašu uzmanību pievēršot 
izmaiņām — neatkarīgi no tā, vai tās 
būtu labas vai sliktas. Zinot, kādi aktīvi 
atrodas mūsu klientu portfeļos, mēs 
rūpīgi sekojam līdzi tirgiem un novēr-
tējam situāciju — vai ir īstais laiks pirkt 
vai pārdot. Ja nepieciešams, mēs 
iesakām klientam rīkoties.

Vai klients jūsu ieteikumu var 
noraidīt?
Jā, protams. Tieši tur jau slēpjas ieguldī-
jumu konsultatīvās pārvaldīšanas jēga: 
pēdējais vārds vienmēr pieder pašam 
klientam. Mēs varam rekomendēt, bet 
lēmumu, vadoties pēc tiem vai citiem 
apsvērumiem, pieņem klients pats. Un, 
ja viņš saka nē — tātad nē. Galu galā 
lēmums ieklausīties vai neieklausīties 
mūsu ieteikumos ir klienta ziņā.

Vai klienti bieži seko jūsu 
rekomendācijām?
Līdz šim lielākā daļa klientu ir sekoju-
ši mūsu ieteikumiem. Un tas ir sava 
veida apliecinājums, ka mēs sniedzam 
labas un pārliecinošas rekomendācijas. 
(Smaida.)

Kā tas notiek?
Tehniski klientam ir jādod sava piekri-
šana, parakstot rīkojumu internetbankā. 
Bet daudzi no mūsu klientiem ir teikuši: 
“Jūs man vienmēr zvanāt un lūdzat 
pieņemt lēmumu par ieguldījumiem, 
bet es jums uzticos. Dariet to manā vie-
tā.” Tāpēc arī radās ideja ieviest mūsu 
jauno pakalpojumu: klients uztic mums 
savu ieguldījumu pārvaldīšanu, bet mēs 
saglabājam tās pilnīgu caurspīdīgumu. 
Tā radās individuālā ieguldījumu pār-
valdīšana. Mēs informējam klientu par 
portfeļa struktūru, par to, ko iegādāja-
mies, par kādām cenām un kur. 

Ieguldījumu individuālā pārvaldīšana 
daudzējādā ziņā ir līdzīga ieguldījumu 
konsultatīvajai pārvaldīšanai — atšķi-
rība vien tā, ka mēs ikreiz nezvanām 
klientam, lai uzzinātu viņa viedokli par 
tiem vai citiem ieguldījumiem. Mēs paši 
veicam klientam izdevīgas transakcijas. 
Tādējādi mums nenākas saskarties ar 
situācijām, kad klients ir atvaļinājumā 
vai vienkārši nav pieejams. Šajā pakal-
pojumā mēs esam izslēguši laika barje-
ru — mūsu rīcībā ir milzu priekšrocība: 
mēs varam rīkoties klienta interesēs 
nekavējoties.

Kāda ieguldījumu summa 
ļauj izmantot šo ieguldīšanas 
pakalpojumu?
Ieguldījumu konsultatīvajai pārvaldīša-
nai tie ir 250 tūkstoši eiro jeb ASV do-
lāru. Mēs uzskatām, ka tā ir minimālā 
summa, lai radītu sabalansētu un 
diversificētu portfeli.

Vai jūs iekasējat komisijas maksu 
par katru operāciju atsevišķi?
No klientiem, kuri izmanto ieguldījumu 
konsultatīvās pārvaldīšanas pakalpo-
jumu, komisijas maksa tiek iekasēta 
atsevišķi, bet individuālās ieguldījumu 
pārvaldīšanas klientiem ir spēkā sis-
tēma “viss vienā” komisijas maksā-
jumā — tas nozīmē, ka cena ietver 
sevī maksu gan par pārvaldīšanu, gan 
brokeru, gan turētājbankas pakalpoju-
miem. Klientam tā ir vienota komisijas 
maksa, kuru mēs iekasējam neatkarīgi 
no transakciju skaita — tā var būt gan 
viena transakcija mēnesī, gan tirgus 

situācijas noteiktas biežākas korekci-
jas. Cena paliek tā pati, bez papildu 
komisijas maksas.

Klientam tas ir saprotami, un jūs ne-
esat ieinteresēti palielināt komisijas 
maksu par brokeru pakalpojumiem.
Jā, tas ir godīgi un caurspīdīgi. Do-
māju, ka mūsu klienti ir to pelnījuši. 
Klients uztic mūsu pārvaldībai savus 
līdzekļus, un mēs vēlamies viņam 
sniegt caurspīdīgu komisijas maksas 
aprēķinu, kas neparedz mūsu ienāku-
mu pieaugumu uz transakciju rēķina. 
Viss iekļauts — mūsu mērķi un klienta 
mērķi ir harmonizēti.

Atgriezīsimies pie portfeļa struk-
tūras. Vorens Bafets reiz ir sacījis: 
“Nekad neinvestē tajā, ko nepār-
zini.” Bet kā ir mūsu klientiem? 
Vai viņi var izvēlēties aktīvus 
savam portfelim? Vai jūs sniedzat 
rekomendācijas attiecībā uz ie-
guldījumiem tajās nozarēs, kurās 
klients strādā?
Ieguldījumu konsultatīvajā pārvaldībā 
viss ir ļoti elastīgi. Ja klients ir spe-
ciālists, teiksim, autoindustrijā, mēs 
viņam varam piedāvāt auto ražotāja 
obligācijas.

Uz kādiem reģioniem jūs orientēja-
ties, veidojot portfeļu struktūru?
Mēs raugāmies uz visu pasauli, tradicio-
nāli veltot lielu uzmanību attīstītajiem 
tirgiem. Patlaban viena trešdaļa aktīvu 
atrodas ASV, viena trešdaļa — Eiropā 
un viena trešdaļa — attīstības valstu 

Mēs vēlamies, lai klientu portfeļi, 
kurus pārvaldām, ne tikai saglabātu 
savu vērtību, bet to arī pavairotu. Mēs 
to saucam par pārdomātu risku.
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tirgos. Ieguldot obligācijās, mēs foku-
sējamies uz attīstītiem tirgiem — īpaši 
uz tādu korporāciju kā Microsoft un 
JPMorgan korporatīvajām obligācijām 
vai Eiropā — uz BMW un Siemens 
korporatīvajām obligācijām.

Mēs vienmēr diversificējam riskus un 
iesakām klientiem lielākoties iegādāties 
tādu atvērtā tipa ieguldījumu fondu 
apliecības, kuri investē, teiksim, 100 da-
žādu emitentu obligācijās. Ja kāds no 
tiem bankrotēs, problēmu nebūs. Bet, 
ja jūs izvēlēsities viena emitenta obli-
gācijas un tas bankrotēs, tad gan jums 
radīsies problēmas. Tieši tādēļ mēs 
cenšamies sadalīt riskus — īpaši, ja ir 
runa par zemas kvalitātes obligācijām 
un attīstības tirgu akcijām.

Rīgā mēs saviem klientiem piedā-
vājam vienīgi ABLV ieguldījumu 
fondus. Luksemburgā jums ir atvēr-
ta arhitektūra — jūs piedāvājat arī 
trešo pušu fondus. Tā ir?
Jā, mūsu ABLV fondi — tas ir labi, taču 
neviena ieguldījumu pārvaldīšanas 
komanda nevar būt labākā visos tirgos. 
Tāpēc mēs meklējam labākos produk-
tus citos tirgos. Kā mēs to darām? Mēs 
veicam kvalitātes izpēti un analizējam 
skaitļus: rentabilitātes rādītājus, riska 
svērto peļņu un pieļaujamos zaudēju-
mus. Izvērtējam, kurš ir daudz nopel-
nījis ar minimāliem riskiem. Tā ir laba 
kombinācija. Mūs interesē fondi ar 
zemu maksimālo zaudējumu prognozi. 
Teiksim, pie vienādiem nosacījumiem 
mēs dodam priekšroku fondiem ar 
īslaicīgiem zaudējumiem 3% diapazonā, 
nevis ar pieļaujamajiem zaudējumiem 
10% apmērā.

Otrs pamatelements ir kvalitatīva pie-
eja: mēs komunicējam ar kompānijām, 
kas pārvalda fondus, un fondu mene-
džeriem. Luksemburgā ir pieņemts 
tikties ar pārvaldītājiem pie apaļā galda. 
Ir ļoti interesanti iepazīties ar viņu filo-
zofiju un palūkoties uz viņu pieeju. Un 
mēs vienmēr pārbaudām, kā viņu filozo-
fija atbilst viņu finanšu rādītājiem.

Kā klients uzzina par portfeļa 
rādītājiem, aktīviem vai izmaiņām 
portfeļa struktūrā?
Klients elektroniskajā pastā saņem 
izrakstu, kurā ir ietverta informācija par 
konta stāvokli un pozīcijām portfelī. 
Peļņa vienmēr tiek atspoguļota ar jau 
ieturētu komisijas maksu. Sava portfeļa 
stāvoklim klients visefektīvāk var sekot 
līdzi internetbankā: tajā informācija ir 
pieejama un tiek aktualizēta jebkurā 
laikā. Tomēr mēs neaprobežojamies 
tikai ar izrakstu. Pēc katras ieguldījumu 
komitejas sanāksmes mēs izsūtām 
klientiem vēstules ar mūsu rekomendā-
cijām un prognozēm.

Vai 2014. gads mūsu klientiem-
ieguldītājiem bijis labs?
2014. gads bija gana labs gads in-
vestīcijām. Tiem, kuri sāka izmantot 
ieguldījumu konsultatīvo pārvaldīšanu 
gada sākumā, ienesīguma rādītāji ir 
bijuši ap 7%. Gada pirmā puse bija 
labāka nekā otrā — bet tā ir tipiska di-
namika finanšu tirgiem: ja jums pieder 
portfelis, vienmēr būs mēneši, kad tas 
pieaugs, un mēneši, kad tas samazi-
nāsies. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, 
lai vairāk būtu mēnešu, kad portfelis 
pieaug, un lai tas kopumā uzrādītu 
pozitīvus rezultātus.
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Individuālajā ieguldījumu pārvaldīšanā 
mēs esam izslēguši laika barjeru — varam 
rīkoties klienta interesēs bez kavēšanās.
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Pēc notikumiem Ukrainā mūsu 
klienti aktīvi ieguldījuši ASV akcijās, 
mazāk aktīvi — Eiropā, un izvairīju-
šies no jebkādām investīcijām rub-
ļos. Par to, kur nopelnīt 2015. gadā, 
stāsta ABLV Capital Markets, IBAS, 
valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Jevgēnijs Kārkliņš.

Krievijā notikusi “ideāla vētra”
Kāds jūsu klientiem ir bijis 
2014. gads?
Gads bija daļēji paredzams, taču 
gadījās arī negaidīti pavērsieni, kas bū-
tiski mainīja ainu. Paredzami bija labie 
rezultāti obligāciju ar augstu investī-
ciju reitingu (High Grade) segmentā 
un attīstīto valstu tirgus segmentā. 
Negaidīts faktors bija eirozonas mone-
tāro institūciju spertie soļi, lai uzlabotu 
situāciju ekonomikā, tostarp kvanti-
tatīvās mīkstināšanas pasākumi. Kas 
attiecas uz mūsu klientu noskaņojumu 
un tirgiem kopumā — tie pērn vairījās 
no riskiem. Tāpēc bija vērojama 
naudas aizplūšana no attīstības valstu 
tirgiem un ieguldījumu palielināšanās 
ASV. 2014. gada otrā puse pagāja 
naftas cenu krituma un augošas ģeo-
politiskās spriedzes, kā arī monetāro 
institūciju neparedzēto soļu zīmē. Šie 
trīs faktori, visticamāk, arī paliks galve-
nie 2015. gada notikumu virzītāji.

Cik spēcīgi klientu ieguldījumu 
stratēģiju ietekmēja notikumi 
Krievijā un Ukrainā?
Tas ir patiesi svarīgs moments. Lie-
lākā daļa mūsu klientu ir no Krievijas 
un NVS valstīm, un viņu vidū bija vē-
rojama noteikta dinamika — pāreja no 
vietējiem tirgiem uz mazāk riskantiem. 
Notikumi rubļa zonā krietni ietek-
mēja investoru biznesu, mainot viņu 
prioritātes naudas ieguldīšanā. Mēs 
vērojām, ka klienti visu gadu aktīvi 
aizgāja no noguldījumiem rubļos un in-

vestīcijām Krievijas kompāniju akcijās. 
Jauna nauda tur praktiski neieplūst, 
bet tie klienti, kuri tur bijuši jau agrāk, 
galvenokārt saglabā savas pozīcijas...

Vai ir par vēlu aiziet, ja Krievijas 
akciju tirgus ASV dolāru izteiksmē 
jau samazinājies uz pusi?
Mūsu klienti no Krievijas ir turīgi ļau-
dis, un, ja vien viņiem nav nepiecieša-
mības “izvilkt” naudu no tirgus, viņi, 
visticamāk, nogaidīs, lai neciestu lie-
lus zaudējumus. Domāju, ka Krievijas 
tirgus pēc lejupslīdes pašlaik atrodas 
tajā zonā, kurā jau var palikt, nebai-
doties no jauniem lieliem kritumiem. 
Tāpēc daudzi investori tagad gaida no-
tikumus, pēc kuriem, tā sacīt, alkatība 
no jauna ņems virsroku pār bailēm 
un tirgū atsāksies izaugsme. Bet 
maz ticams, ka 2015. gadā gaidāmas 
fundamentālas pozitīvas izmaiņas: 
Krievijā ir notikusi tā dēvētā ideālā 
vētra — visu negatīvo faktoru sakritī-
ba. Izeja no šīs situācijas ir atkarīga no 
prasmīgas institūciju rīcības vai arī no 
labvēlīga ārējā fona. Bet pagaidām nav 
vērojams nedz viens, nedz otrs.

Lētās naftas periods
No otras puses, ikviena lejupslīde 
paver arī iespēju nopelnīt...
Protams, katrā situācijā vienmēr 
ir uzvarētāji un zaudētāji. Tas pats 
naftas cenu kritums — ir skaidrs, ka 
eksportētājvalstis pašlaik cieš lielus 
zaudējumus, bet importētājas iegūst. 
Ievērojams naftas cenu pazeminā-
jums ir izdevīgs lielākajai daļai Āzijas 
valstu. Bet jautājums nav pat tāds, 
par cik vēl kritīsies naftas cena, bet 
gan — cik ilgi nafta saglabāsies lēta. 
Tirgus perspektīvas 2015. gadā 
izskatās ne visai labas. Pašreizējo 
naftas cenu līmeni nosaka virkne 
faktoru — fundamentālu, valūtas un 
ģeopolitisku. 

Ērtāk ieguldīt tajā, 
kam tici...
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Tas viss ir būtiski samazinājis klientu 
interesi par Krievijas vērtspapīriem. 
No otras puses, rubļa pavājināšanās, 
bez šaubām, palielinās to kompāniju 
rentabilitāti, kas orientējas uz eksportu. 
Ja situācija stabilizēsies, investori atkal 
atgriezīsies pie kvalitatīvu kompāniju 
meklējumiem, kādas ir atrodamas 
katrā tirgū.

Nereti dzirdamas runas, ka ASV 
biržās jau vairākus gadus nav bijis 
nevienas korekcijas, kas būtu lielāka 
par 10%, un tirgum būtu laiks piedzī-
vot lejupslīdi.
Tas tiesa, izaugsmes tendences ASV 
nav mainījušās kopš 2011. gada, un 
2014. gada beigās S&P 500 indekss 
ir sasniedzis augstāko līmeni vēsturē. 
Pašreizējo akciju cenu pieauguma tem-
pu saglabāšana ir jāatbalsta ar atbilsto-
šu ASV kompāniju peļņas pieauguma 
palielināšanos. Šogad mēs varam pie-
dzīvot volatilitātes palielināšanos. Tam 
ir vairāki iemesli. Galvenie — prognozē-
jamā FRS bāzes procentu likmes palie-
lināšanās, naftas cenu dinamika, ASV 
un Eiropas finanšu institūciju rīcība. Vai 
tas ir labi vai slikti? No vienas puses, 
volatilitāte, kā jebkura kustība, — tā ir 
dzīve. Taču pārāk krasas svārstības te 
augšup, te lejup var izšūpot no tirgus 
daudzus spēlētājus. Nesen mēs to va-
rējām vērot Šveices franka piemērā, kad 
ar Šveices CB lēmumu tika atcelti kursa 
griesti un valūta praktiski acumirklī pie-
auga par 30% attiecībā pret eiro — kas 
noveda pie virknes Forex tirgus brokeru 
kompāniju bankrota.

Apple, Google un Facebook
Vai varam teikt, ka klienti iegul-
da augošos tirgos un tāpēc dod 
priekšroku ASV, kas patlaban pār-
spēj visus rekordus, nevis Eiropas 
indeksiem, kuri pērn piedzīvoja 
stagnāciju?
Tas tiesa — klienti dodas uz augošiem 
tirgiem. Tomēr tai pašā laikā nav daudz 
tādu, kuri iegulda augošajā Indijā, Ķīnā, 
Turcijā — ar šiem tirgiem galvenokārt 
strādā profesionāli investori. Teik-
sim atklāti — tikai nedaudzi klienti 
no NVS valstīm seko līdzi norisēm, 
teiksim, Indijā, kur akciju tirgus pērn 

pieauga par 30%, vai Šanhajas biržā, 
kuras pieaugums pārsniedza pat 50%. 
Toties visi runā par Apple, Google un 
Facebook akcijām.

Domājat, ka klienti ieinteresēsies 
par Krievijas biržu tikai pēc tam, kad 
tajā atsāksies jūtams pieaugums?
Jā, un tas nav slikts uzvedības mode-
lis — stratēģija sekot tirgus tenden-
cēm. Lielākā daļa investoru atgūst 
interesi par lejupslīdi piedzīvojušu tirgu 
tikai pēc tam, kad tajā parādās skaid-
ras pazīmes, kas apliecina pavērsienu 
uz augšupeju. Tas ir labi redzams pēc 
rubļa kursa, kurā vērojama spēcīga 
lejupejoša tendence, un pēc dolāra 
kursa, par kura tālāko pieaugumu 
investori ir pārliecināti.

Zelta stieņi Šveices bankās
Kopš pagājušā gada ABLV Bank 
saviem klientiem piedāvā Baltijai 
ekskluzīvu pakalpojumu — zelta 
stieņu glabāšanu Šveices bankā 
Credit Suisse. Šķiet, ka 2009. gada 
krīzes laikā pēc šāda pakalpojuma 
būtu bijis daudz lielāks pieprasī-
jums. Bet pēdējo gadu laikā inves-
tori, gluži pretēji, aktīvi nomainījuši 
zeltu, kura cena krītas, pret tām 
pašām ASV akcijām.
Protams, zelts ir īpaši populārs krī-
zes periodos, kad tirgi visapkārt brūk 
un klienti nekam vairs neuzticas. 
2009. gadā tā arī bija. Un mēs arī 
nerunājam par to, ka tagad būtu īstais 
laiks investēt zeltā. Tas drīzāk ir bankas 
pakalpojumu spektra loģiskas attīstības 
rezultāts un turīgiem klientiem — labs 
instruments ieguldījumu portfeļa diver-
sificēšanai. Tie, kuri pērk tā dēvēto
bezskaidro zeltu — ierakstu kontā —, 
parasti plāno gūt peļņu uz cenu pieau-
guma rēķina. Bet tie, kuri iegādājas tieši 
zelta stieņus, ir konservatīvāk noskaņoti 
investori. Viņi neplāno savus stieņus 
pēc gada pārdot. Tā viņiem ir zināma 
neaizskaramā rezerve jeb finanšu drošī-
bas spilvens, kas glabājas respektablā 
Šveices bankā. Taču, kaut arī tas ir 
zelts — turklāt nevis bezskaidrs, bet fi-
zisks, — klientam joprojām ir iespēja ar 
to gana aktīvi tirgoties. Viņš to jebkurā 
brīdī var ātri pārdot un iegūt naudu.

Šī pakalpojuma unikalitāte saistīta 
ar to, ka ABLV Bank piedāvā iespēju 
konta bezskaidro zeltu ātri konver-
tēt stieņos, kas glabājas Šveices 
bankas seifos — un atpakaļ. Cik 
maksā šāda transakcija?
Komisijas maksa par šādu transakciju 
ir fiksēta un veido līdz 300 ASV dolā-
riem par stieni. Tā kā mēs piedāvājam 
atbildīgu investīciju zelta uzglabāšanu 
standarta stieņos ar svaru no 350 līdz 
430 Trojas uncēm (ap 12 kg), komisi-
jas maksa par konvertāciju ir salīdzi-
noši zema.

Nopelnīt Eiropā un Āzijā
Kādas investīciju idejas ir īpaši aktu-
ālas 2015. gadam — ar ko patlaban 
var nopelnīt?
Piemēram, Eiropas biržu indeksi ir ne-
novērtēti: pērn tie — atšķirībā no ASV 
biržu indeksiem — praktiski nav auguši. 
ECB īstenoto ekonomikas stimulēšanas 
pasākumu rezultātā akciju tirgiem vaja-
dzētu uzrādīt pieaugumu. Tāpēc šādas 
investīcijas ir gana konservatīva stra-
tēģija, īpaši, ja aplūkojam ieguldījumus 
Eiropas visspēcīgākajā — Vācijas — 
ekonomikā un Vācijas akciju tirgus 
indeksu DAX. Ērtāk ir ieguldīt tajā, kam 
tici, bet vācu ražošanai un tehnoloģi-
jām, domāju, tic visi. 

Otra ideja — atgūt naftas cenu krituma 
dēļ zaudēto. Naftas importētājvalstis 
no pašreizējās situācijas acīm redzami 
iegūst, un te vispirms ir vērts skatīties 
uz akciju tirgiem Āzijā. Tajos var investēt 
caur bankas piedāvātajiem ETF fon-
diem. Taču galvenais jautājums — cik 
ilgi turpināsies lētās naftas periods.

Kādam scenārijam vairāk tic klienti?
Naftas tirgus piesaista daudz spe-
kulantu, bet tie netic nekam — un ir 
gatavi pirkt vai pārdot atkarībā no cenu 
svārstībām. Tas ir viņu lēmums, mēs 
rekomendācijas nesniedzam — jo vairāk 
tamdēļ, ka te kaut ko prognozēt ir diez-
gan sarežģīti.

Un trešā ideja — “pārpārdots” 
Krievijas akciju un obligāciju tirgus. 
Investīciju reitinga pazemināšanās var 
novest pie slikto ziņu iespaidotas 

tirgus tālākas lejupslīdes, un tad 
spekulatīvā nauda var ieplūst tirgū un 
nodrošināt zināmu pieaugumu. Bet tā 
jau atkal ir spekulatīva stratēģija, un 
kā rekomendāciju ilgtermiņa ieguldī-
jumiem es to pagaidām nepiedāvātu. 
Eirozonas vadošo ekonomiku akciju 
tirgi tiem, kuri tajos atrodas, sniedz 
daudz lielāku komforta sajūtu — ne-
vajag katru nedēļu uztraukties par to, 
kas tajos notiek.

Visbeidzot, valūtu kotēšanās. Eiro kļūst 
lētāks, dolārs pieaug, un šī tendence 
pagaidām turpinās.

Par riskiem un diversifikāciju
Pirms gadiem četriem jūsu kolē-
ģi stāstīja, kā klienti krīzes laikā 
nevēlējās riskēt principā un izvēlējās 
Šveices depozītu, kaut ar nulles lik-
mi. Vai šodien vairs tādu baiļu nav?
Cilvēki no postpadomju telpas ir pārdzī-
vojuši daudzas krīzes, un 2014. gads 
viņiem kļuva par kārtējo šoku. Visi 
noskaņojušies uz ļaunāko. Tie, kuriem ir 
nauda, nav gatavi riskēt un dod priekš-
roku daudz konservatīvākiem ieguldīju-
miem. No otras puses, virknes valsts 
obligāciju rentabilitātes samazināšanās 
līdz negatīvām vērtībām investorus 
spiež pieņemt zināmu riska līmeni.

Bizness Krievijā patlaban piedzīvo 
sarežģītu laiku. Vai nav vērojama 
tendence, ka klienti izņem investīci-
jas no finanšu tirgiem sava biznesa 
vajadzībām?
Tāda tendence nav vērojama. Drīzāk 
klienti ir pārvietojuši naudu no riskan-
tākiem aktīviem uz mazāk riskantiem. 
Tas vislielākajā mērā ir skāris Krievijas 
kompāniju obligāciju fondus. Lielāko 

daļu līdzekļu klienti ir pārvietojuši uz 
attīstīto valstu fondiem — gan akcijām, 
gan obligācijām.

Vai klientiem ir vērts iziet no lejup-
slīdošiem Krievijas aktīviem?
Parasti, ja cilvēks tic, ka ar konkrēto 
aktīvu viss būs kārtībā, viņš tajā paliek, 
arī neraugoties uz īslaicīgu kritumu. Tas 
pats NVS obligāciju fonds dod 7–8% 
lielu kuponu ienesīgumu. Tas ļauj, pat 
obligāciju cenām pazeminoties par 
7–8% gadā, neko nezaudēt un iziet 
sveikā “pa nullēm”. Bet Krievijas akcijas 
pērn piedzīvoja lielāku lejupslīdi. Neva-
jadzētu aizmirst par diversifikāciju: nav 
vērts turēt pārāk lielu ekspozīciju vienā 
fondā. Un, visbeidzot, es gribētu atgā-
dināt Džona Templtona vārdus: ““Buļļu 
tirgus” piedzimst no pesimisma, pieaug 
no skepticisma, nobriest no optimisma 
un nomirst no eiforijas. Maksimālā pesi-
misma brīdis ir labākais laiks pirkšanai, 
bet maksimālā optimisma brīdis — labā-
kais laiks pārdošanai.”
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Labs uzvedības modelis — stratēģija 
sekot tirgus tendencēm. Nav vērts turēt 
pārāk lielu ekspozīciju vienā fondā.
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Par to, kā 
aizlidojuši 
20 darba gadi 
bankā, un par 
tās zelta fondu 
stāsta ABLV Bank 
Personāla nodaļas 

vadītāja Dace Rūķīte-Kariņa.

Mūsu zīmola būtība ir vērtīga dalība. 
Praksē tas nozīmē, ka cenšamies 
sniegt klientam vairāk, nekā viņš 
gaida, saprotam klientu no pusvārda, 
nepieļaujam kompromisus kvalitātē un 
liekam lietā savu vairāk nekā 20 gadu 
ilgo pieredzi. 

Dāvanas, pasākumi, materiāli, telpas 
un pat pasniegtā kafija atkal un atkal 
manifestē šo attieksmi, pretimnākšanu, 
perfekcionismu. Tajā pašā laikā telpas, 
dāvanas un drukātie materiāli ir tikai 
ietvars, papildinājums galvenajam — 
mūsu darbiniekiem. Tieši darbinieku 
pieredze, profesionālisms un attieksme ir 
mūsu uzņēmuma īstā vizītkarte. Tieši šīs 
kvalitātes padara visu dzīvu un darbīgu, 
tieši tās piepilda visu ar jēgu, uz papīra 
uzrakstītās zīmola vērtības ieskaitot. 

Kopš mūsu bankas dibināšanas apri-
tējis jau 21 gads. Šo gadu laikā mūsu 
darbinieku skaits ir pieaudzis vairākus 
desmitus reižu, un patlaban ABLV gru-
pā strādā vairāk nekā 800 cilvēku. Mēs 
lepojamies ar mūsu darbinieku lojalitāti 
un zemo personāla mainību, kas tikai 
apliecina, ka mūsu darbinieki ir īstie 
cilvēki īstajā vietā un strādā ar īsto 
attieksmi. Daži no kolēģiem šeit strādā 
kopš bankas dibināšanas, līdz ar to 
mūsu vidū ir darbinieki, kuru stāžs pat 
pārsniedz 20 gadus.

Novērtējot šo mūsu aktīvu, bankas va-
dībai radās ideja īpaši godināt ilggadē-
jos, pieredzējušos, uzņēmumam lojālos 

darbiniekus, kurus senāk dēvētu par 
darba veterāniem. Radās jautājums — 
kas būtu īstā piemiņas velte?

Oriģinālu un universālu ideju mums 
ieteica mākslinieks Gļebs Panteļejevs. 
2013. gadā, kad New Hanza City terito-
rijā tika uzstādīta mūsu buļļa skulptūra, 
viņš kā šīs skulptūras autors piedāvāja 
izgatavot arī tās miniatūras kopijas, ko 
varētu izmantot kā dāvanu īpašos gadī-
jumos. Ideja tika pieņemta, nolemjot, 
ka skulptūriņas tiks dāvinātas tikai un 
vienīgi ilggadējiem darbiniekiem.

Jāpiemin, ka buļļa skulptūras devīze 
ir “Labor Omnia Vincit” (Darbs uz-
var visu) un tā 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 
ABLV Bank centrālais birojs. Šī devīze 
trāpīgi un lakoniski izsaka visas mūsu 
komandas un katra ilggadējā darbinieka 
attieksmi pret darbu. Tā iegravēta arī 
mazajās buļļa skulptūrās.

Tā kā ilggadējo darbinieku godināšana, 
dāvinot tiem buļļa skulptūru, tika aiz-
sākta 2014. gadā, pirmajā gadā mums 
nācās izgatavot ap 200 šādu skulptū-
ru — veselu bullīšu armiju. Pagaidām 
skulptūras ir divu izmēru: mazāka — 
par desmit nostrādātiem gadiem, 
lielāka — par 20 nostrādātiem gadiem. 
Katra skulptūra ir autordarbs — paraks-
tīta, numurēta un adresēta konkrētam 
darbiniekam. 

Būtiska nozīme ir ne tikai pašai piemi-
ņas balvai, bet arī tās pasniegšanai. 
Tieši tādēļ mūsu rīkotie pasākumi 
ABLV grupas darbiniekiem papildināti ar 
jaunu, īpaši svinīgu notikumu — bullīšu 
statuju pasniegšanas ceremoniju. Šī ce-
remonija ir kā svētku kulminācija, jo visi 

Piemiņas balvas 
mūsu zelta fondam
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darbinieki, kuru darba stāžs konkrētajā 
gadā sasniedzis desmit vai 20 gadus, 
tiek aicināti uz skatuves, kur bankas 
augstākā vadība viņiem pasniedz piemi-
ņas balvas. Šo tradīciju esam iecerējuši 
turpināt ik gadu. Ar laiku bullīšu skulptū-
ras papildinās vēl lielāka izmēra skulptū-
ra — par 30 nostrādātiem gadiem.

Darbs ABLV Bank: vairāk nekā 
20 gadu vērtīgas dalības
Mūsu vidū ir kolēģi, kuri auguši kopā 
ar banku kopš tās dibināšanas dienas 
1993. gada 17. septembrī:
• Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Krīgers
• norēķinu speciāliste Dzintra Liepiņa
• norēķinu speciāliste Rita Ūzula
• valdes sekretariāta referente Vija 

Kazlauska

20 gadi kopā ar banku viņiem ir bijuši 
notikumiem bagāti. To laikā mūsu kolē-
ģiem bijusi iespēja izdzīvot visus Latvi-
jas komercbanku sektora un ABLV Bank 
attīstības posmus. Pateicoties kolēģiem 
par vērtīgo dalību, aicinājām viņus dalī-
ties savā pieredzē.

Kā sākās jūsu sadarbība ar 
ABLV Bank? 
Dz. Liepiņa: 1986. gada augustā es 

sāku strādāt par kasieri PSRS Valsts 
bankas Stučkas nodaļā. Laikiem 
mainoties, mainījās arī bankas nosau-
kums un piederība. Es turējos līdzi 
un centos mainīties līdz ar bankas 
izaugsmi.

R. Ūzula: Darbu banku sistēmā sāku 
1991. gada 17. septembrī — toreiz 
Agroprombank Aizkraukles nodaļā, vē-
lāk Latvijas Bankas Aizkraukles nodaļā. 
No 1993. gada 17. septembra — 
Aizkraukles bankā. Esmu piedalījusies 
jau trijās naudas maiņās. Izņēmām no 
apgrozības Krievijas rubļus, ieviešot 
Latvijas rubļus, kurus vēlāk mainījām 
uz latiem. Braucu līdzi inkasatoriem uz 
Līgatni, kur tika veikta Latvijas rubļu 
iznīcināšana. 2014. gada sākumā pie-
dzīvoju trešo valūtas maiņu, kad Latvijā 
tika ieviesti eiro.

V. Kazlauska: Varētu teikt, ka 
ABLV Bank ir mana vienīgā darbavie-
ta, tikai laika gaitā mainījušies bankas 
nosaukumi un statuss. Šī 31 gada laikā 
esmu ieņēmusi dažādus amatus — 
ekonomiste, kredītdaļas vadītāja. Laikā, 
kad Latvijas Banka paziņoja par banku 
sistēmas reorganizāciju (1992. gadā), 
biju galvenā ekonomiste. Tad arī mūsu 
kredītdaļas kolektīvā dzima doma iet 

jauno un vēl nezināmo bankas privatizā-
cijas ceļu, kaut arī tā laika bankas pār-
valdniece mūs neatbalstīja. ABLV Bank 
pirmā juridiskā adrese bija Aizkrauklē, 
Lāčplēša ielā 4, līdz ar to pāreja no vie-
nas bankas otrā notika, nemainot telpas.

J. Krīgers: 1993. gada vasarā no 
Latvijas Bankas Aizkraukles nodaļas 
darbiniecēm saņēmu piedāvājumu 
piedalīties bankas nodaļas privatizācijā. 
Izveidojās neliela uzņēmēju un bankas 
darbinieku grupa, kas īstenoja bankas 
dibināšanas procedūru.

Vai atceraties Aizkraukles bankas 
pirmsākumus? Kas notika bankas 
dibināšanas dienā, 1993. gada 
17. septembrī? 
Dz. Liepiņa: Dibināšanas sapulce noti-
ka Lauktehnikas lielajā zālē. Todien tika 
ievēlēta jaunā bankas valde un padome. 
Mēs, darbinieki, skaitījām balsis, jo ak-
cijas piederēja daudziem iedzīvotājiem. 
Zāle bija pilna cilvēku.

R. Ūzula: Arī es personīgi piedalījos 
sapulcē, kas notika lielajā Lauktehnikas 
zālē. Kopā ar kolēģiem skaitījām balsis.

V. Kazlauska: 1993. gada pirmais 
pusgads aizritēja, nodrošinot bankas 
privatizācijas procesu. Atradām un 
uzaicinājām Aleksandru Bergmani, Jāni 
Krīgeru un citus darboties gribošus 
cilvēkus; apzinājām arī potenciālos 
akcionārus, jo, lai banka varētu uzsākt 
darbu, bija jāsasniedz noteikts pamatka-
pitāla apjoms. 

Tad viss sākās — 1993. gada vasara 
man paskrēja, reģistrējot akcionārus 
parakstīšanās uz akcijām sarakstā. 
Tādā mazā pilsētā, kāda bija Aizkraukle, 
nebija viegli uzrunāt uzņēmumus, paš-
valdības un privātpersonas, lai piedalās 
bankas dibināšanā, jo pastāvēja lieli 
riski. Bet mums izdevās — 1993. gada 
augustā notika bankas dibināšanas 
sapulce, tajā piedalījās gandrīz visi 
akcionāri (pavisam bija 201) un pieņēma 
visus nepieciešamos lēmumus, lai ban-
ku varētu reģistrēt Uzņēmumu reģistrā. 
Tas notika 1993. gada 17. septembrī, 
kad saņēmām vissvarīgāko bankas 
dokumentu — reģistrācijas apliecību.

J. Krīgers: 1993. gada vasara pagāja 
strādājot, lai pārliecinātu uzņēmumus, 
pašvaldības un iedzīvotājus pieteikties 
bankas akciju iegādei. Liela nozīme 
bija personīgiem sakariem un reputāci-
jai. Dibināšanas sapulce, kurā piedalī-
jās gandrīz visi bankas akcionāri — 
201 cilvēks —, notika 1993. gada 
24. augustā, un tajā tika pieņemti visi 
nepieciešamie lēmumi, lai reģistrētos 
Uzņēmumu reģistrā. Šajā sapulcē tiku 
ievēlēts Padomes sastāvā. Bet 
1993. gada 17. septembrī mēs saņē-
mām vissvarīgāko bankas dokumentu — 
reģistrācijas apliecību.

Banka šo gadu laikā ir būtiski mai-
nījusies. Salīdzinot banku šodien 
un pirms 20 gadiem — vai ir sa-
glabājušās kādas kopīgas iezīmes, 
vērtības, korporatīvā kultūra?
Dz. Liepiņa: Visu šo gadu gaitā,  

Buļļa skulptūras devīze — “Labor 
Omnia Vincit” (Darbs uzvar visu) — 
simbolizē darba varu, mērķtiecību un 
pārliecību par sevi un izvēlēto ceļu.
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“Labor Omnia Vincit” 
miniatūra kopija — 
balva ABLV Bank 
ilggadējiem 
darbiniekiem
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manuprāt, visnozīmīgākais ir tas, ka 
banka ir ātri reaģējusi un arī rīkojusies, 
ieviešot savā darbā jaunākos tehno-
loģiskos sasniegumus. Tā gājusi līdzi 
laikam, mainot un uzlabojot produktu un 
pakalpojumu kvalitāti, kā arī pastāvīgi 
veicot darbinieku apmācības.

R. Ūzula: Bankā strādāja un strādā 
darbinieki ar augstu atbildības līmeni — 
motivēti, patstāvīgi un iniciatīvas 
bagāti. Notikušas dažādas apmācības 
un jaunu tehnoloģiju ieviešanas. Visus 
šos gadus bankā notikuši arī pārdomāti 
pasākumi — Jaungada pasākumi vien 
ir ko vērti!

V. Kazlauska: Banka, nenoliedzami, 
ir mainījusies, jo 1993. gadā mums 
vēl nebija pat datoru. Tagad tas šķiet 
smieklīgi, jo esam vadošā privātā 
banka Baltijā. Gadu gaitā darbinieku 
atbildības sajūta, mērķtiecīgums, 
godīgums un enerģiskums nav mainī-
jies — bet tiem tagad vēl pievienojies 
profesionālisms, intuīcija un izprat-
ne. Toreiz bija jāizdzīvo — un mēs 
domājām, kā palielināt pamatkapitālu, 
lai nepiedzīvotu likvidāciju kā Baus-
kas, Valmieras un citas Valsts bankas 
bijušās, privatizētās nodaļas. Mēs 
varam lepoties, ka strādājam tādā 
bankā, kāda ir mūsu ABLV Bank, kur 
darbinieki ir motivēti strādāt arvien 
labāk un labāk.

J. Krīgers: Bankas izaugsme no ne-
lielas lauku rajona pilsētas bankas par 
vienu no lielākajām privātajām bankām 

Baltijā liecina, ka banka visu šo gadu 
gaitā ir izvēlējusies pareizu stratēģiju. 
Veiksmīga bijusi arī personāla politika, 
kas ļāvusi bankas darbā iesaistīties 
ļoti zinošiem un strādāt gribošiem 
darbiniekiem. Un, kaut banka šo gadu 
laikā ir mainījusies vizuāli, nomainot arī 
nosaukumu, nemainīga palikusi dar-
binieku atbildības sajūta un vēlme ar 
neatlaidīgu darbu virzīties uz izvirzīta-
jiem mērķiem. Banka visus šos gadus 
saglabājusi nemainīgu pozīciju — mēs 
strādājam savu klientu labā!

Jūs esat pieredzējuši visus bankas 
attīstības posmus. Kurš no tiem 
jums palicis atmiņā visvairāk?
Dz. Liepiņa: Man kā kasierei un norēķi-
nu speciālistei visvairāk atmiņā palikusi 
naudas maiņa — gan PSRS rubļu un 
kapeiku, gan Latvijas rubļu, gan nesenā 
latu un santīmu nomaiņa. Arī datoru 
ieviešana.

R. Ūzula: Banka nemitīgi aug un attīs-
tās. Neaizmirstams laiks bija, kad darbā 
sākām izmantot datorus. Jauns posms 
sākās 2006. gadā, kad no Aizkrauk-
les pārnācu strādāt uz kredītu centru 
Rātslaukums. Ieguvu jaunus kolēģus, 
draugus un zināšanas.

V. Kazlauska: Katrs no bankas attīs-
tības posmiem ir ienesis manā dzīvē 
pārmaiņas un jaunus pienākumus. Pats 
sākums 1993. gadā ir neaizmirstams, 
jo viss bija svešs un nezināms, bet ar 
tādu šefu, kāds bija Aleksandrs Berg-
manis, tika pārvarētas visas grūtības, 

kaut arī viņš banku jomā bija ienācējs. 
Jāteic, ka ikvienam bankas attīstības 
posmam piemīt kas tāds, kas dara to 
neatkārtojamu.

J. Krīgers: Protams, tas ir bankas 
veidošanas periods un pirmie darbības 
gadi, kad bija ļoti grūti banku attīstīt 
tādā tempā, kā to prasīja Latvijas Ban-
kas normatīvi. Lauku rajonā tas bija 
praktiski neiespējami finanšu līdzekļu 
trūkuma dēļ. Tāpēc tika meklēti ceļi 
galvaspilsētas virzienā — lai piesais-
tītu jaunus, enerģiskus akcionārus 
un darbiniekus. Milzīga nozīme šajos 
procesos bija pirmajam bankas valdes 
priekšsēdētājam Aleksandram Berg-
manim, kuram tolaik izdevās piesaistīt 
tagadējos akcionārus un vadītājus 
Ernestu Berni un Oļegu Fiļu. Priecā-
jos, ka mums tas izdevās, jo kļūdīties 
bija ļoti viegli.

Un noslēgumā lūdzu jums pateikt 
pāris novēlējuma vārdus bankai un 
saviem kolēģiem.
Dz. Liepiņa: Labākā dāvana, ko varam 
sniegt sev un citiem, ir attīstība. Novēlu 
bankai un kolēģiem katrā situācijā sa-
skatīt vairākus risinājumus un neapstā-
ties pie sasniegtā!

R. Ūzula: Esmu lepna, ka strādāju 
ABLV Bank! Paldies vadībai par jauka-
jiem svētkiem un piemiņas balvu. Saņē-
mu ļoti daudz apsveikumu no kolēģiem. 
Visiem novēlu darīt darbu ar prieku un 
degsmi, aizrautīgi tiekties uz kopīgiem 
mērķiem un īstenot kopīgas ieceres, 
būt drosmīgiem un atļauties riskēt!

V. Kazlauska: Bankai novēlu turpināt 
iesākto ceļu un sasniegt visus izvirzītos 
mērķus, bet kolēģiem — gūt gandarīju-
mu no darba un laimi privātajā dzīvē!

J. Krīgers: Man ir liels prieks, ka esmu 
bankā kopš tās pirmajiem soļiem. 
Esmu lepns par bankas izaugsmi un 
paveikto. Liels gandarījums, ka lielākā 
daļa bankas darbinieku ir gados jauni, 
pozitīvi un enerģiski darbinieki. Novēlu 
visiem arī turpmāk būt lepniem par 
savu darbu un bankas sasniegumiem. 
Bankai — arī turpmāk nemainīgi 
virzīties uz izvirzītajiem augstajiem 
mērķiem un tos sasniegt!

Šo gadu laikā banka ir mainījusies ārēji, 
mainījusi nosaukumu, bet nemainīga 
palikusi tās darbinieku atbildības izjūta 
un vēlme ar neatlaidīgu darbu virzīties 
pretī izvirzītajiem mērķiem.

Banka visus šos gadus 
saglabājusi nemainīgu pozīciju — 
mēs strādājam savu klientu labā!
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Pateicoties tam, ka esam strikti ievērojuši konservatīvu 
finansēšanas un aktīvu novērtēšanas stratēģiju, mūsu 
banka ECB visaptverošo novērtējumu izturējusi veiksmīgi.

25,8%, kopējam apjomam palie-
linoties vēl par 854,5 miljoniem 
eiro.

•  Bankas kredītportfeļa apjoms 
decembra beigās bija 790,2 mil-
joni eiro.

•  Bankas kapitāls un rezerves bija 
226,9 miljoni eiro.

•  Bankas kapitāla pietiekamības lī-
menis 2014. gada 31. decembrī bija 
18,80%, bet likviditātes līmenis — 
74,74%.

•  Kapitāla atdeves rādītājs ROE 
2014. gada 31. decembrī bija 
28,82%, bet aktīvu atdeves rādītājs 
ROA sasniedza 1,60%.

Veiksmīgs gads projektu 
finansēšanai Latvijā
Neraugoties uz nemierīgu starptautis-
ko gaisotni, kas saistīta ar ģeopolitis-
kās situācijas saasināšanos Eiropas 
kontinentālajā daļā, patlaban vērojamo 
aktivitātes apsīkumu mūsu tuvāko 
kaimiņvalstu nozīmīgākajās ekono-
mikas nozarēs un investīciju aktivitā-
tes samazināšanos Latvijā, bankas 
korporatīvais kredītportfelis uzrādīja 
pieaugumu. 

Vasarā ar ABLV Bank dalību tika veikts 
vērienīgs darījums — Ventspils brīvostā 
esošā šķidrā amonjaka pārkraušanas 
termināļa Ventamonjaks kapitāla daļu 
pārdošana. Tas ir viens no pēdējā laika 
nozīmīgākajiem darījumiem tranzīta 
un kravu pārvadāšanas nozarē, un 
ABLV Bank ieguldītā finansējuma sum-
ma tajā ir 33 miljoni eiro.

Rudenī, pateicoties piesaistītajam 
ABLV Bank finansējumam 8,1 miljona 
eiro apmērā, LNK uzņēmumu grupa 
iegādājās biroju ēku, kuras vērtība ir 
vairāk nekā 10,5 miljoni eiro.

2014. gada beigās tika izsniegti 69 jauni 
aktīvi kredīti kopsummā par 127 miljo-
niem eiro. Korporatīvā kredītportfeļa ko-
pējais pieaugums bija 12%, sasniedzot 
376 miljonu eiro lielu kopējo summu.

Pamata internetbanka un 
internetbankas aplikācija iPad 
planšetdatoram kļuvušas ērtākas 
un drošākas
2014. gadā mēs ieviesām jaunu pamata 
internetbankas versiju un uzlabotu 
internetbankas aplikācijas versiju iPad. 
Uzlabojumu ir daudz, un tie visi vērsti 
uz mūsu klientu drošības un ērtību 
vairošanu un lietotāja “klikšķu” skaita 
samazināšanu.

Galvenie uzlabojumi pamata internet-
bankā ir:
•  iespēja automātiski noteikt 

saņēmēj banku pēc saņēmēja rēķina 
numura IBAN formātā;

•  iespēja nosūtīt ziņojumu privātbaņ-
ķierim ar pievienotu failu līdz 5 MB;

•  privātbaņķieru un brokeru kontakt
informācija;

•  informācijas par maksājumu 
kartēm atspoguļošana kontu 
atlikumu tabulā;

•  iespēja pārskatīt attālinātos maksā-
jumus un iesniegumus internetban-
kas drošības uzlabošanas nolūkā;

•  iespēja veikt maksājumu no kartes 
konta uz savu norēķinu kontu un 
transakciju atskaites saglabāšana 
XLS formātā;

•  vienkāršots pieteikums kartes konta 
atvēršanai un kartes saņemšanai, 
kas tagad ir pieejams arī juridiskām 
personām.

Patīkami uzlabojumi īstenoti arī 
internetbankas aplikācijā iPad plan-
šetdatoriem. Mūsu klientiem tagad 
pieejami:
•  informācijas bloks ieejas lapā;
•  privātbaņķieru un brokeru 

kontaktinformācija;
•  iespēja automātiski noteikt 

saņēmēj banku pēc saņēmēja rēķina 
numura IBAN formātā;

•  investīciju portfeļa aktīvu 
izvietošanas grafiks;

•  iespēja kopēt izpildītos maksājumus 
no transakciju atskaitēm;

•  informācija par atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem;

•  vairāk informācijas, kas apliecina 
darījumus ar finanšu instrumentiem, 
un bloķēto finanšu instrumentu 
atspoguļojums.

Jauns maksājumu karšu dizains
Vasarā klientiem kļuva pieejamas jauna 
dizaina un nevainojamas kvalitātes de-
betkartes un kredītkartes. Izsmalcinātā 
dizaina pamatā ir elementi, kas raksturo 
ABLV zīmola tēlu un stilu. Tas iemie-
sots unikālā vizuālā modelī — grafiskā 
zīmējumā, kas simbolizē ABLV darbības 
dažādās šķautnes.
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ABLV grupas jaunumi

Bankas ziņas
Mūsu banka veiksmīgi izturējusi 
ECB visaptverošo novērtējumu
2014. gada 4. novembrī eirozonas 
teritorijā stājās spēkā Eiropas banku 
Vienotais uzraudzības mehānisms 
(VUM), kura ietvaros Eiropas Centrā-
lā banka (ECB) īsteno Eiropas lielāko 
banku uzraudzību. Savienības galvenais 
mērķis ir Eiropas banku sistēmas drošī-
bas stiprināšana un tās konkurētspējas 
vairošana pasaules tirgū. Latvijā ECB 
sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus 
komisiju (FKTK) īsteno tiešu ABLV Bank 
kā vienas no trim pēc aktīviem lielākās 
valsts bankas uzraudzību.

Pirms tiešās uzraudzības sākuma 
tika veikta banku bilanču un to stresa 
noturības padziļināts visaptverošs 
novērtējums. Izvērtējot aktīvu kvalitāti, 
ECB izmantoja pašlaik spēkā esošo 
Starptautisko finanšu pārskatu standar-
tu konservatīvu interpretāciju, nosakot 
augstus pašu kapitāla sliekšņus. Mūsu 
banka šo visaptverošo novērtējumu 
izturēja veiksmīgi. Nozīmīga loma tajā 
bija faktoram, ka esam strikti ievērojuši 
konservatīvu stratēģiju kreditēšanā un 
aktīvu novērtēšanā.

Finanšu sasniegumi
Bankas svarīgākie 2014. gada finan-
šu rādītāji apliecina stabilu izaugsmi. 
ABLV Bank, AS, ir Latvijā lielākā banka 
ar vietējo kapitālu un otrā — pēc aktīvu 
lieluma. Gada laikā ABLV Bank aktīvu 
apjoms pieauga par 25,8%, sasniedzot 
4,17 miljardus eiro. 

Pirmajā pusgadā mums nācās strādāt 
apstākļos, kad situācijas attīstība bija 
grūti prognozējama, tomēr mēs spējām 
sasniegt bankas un koncerna vēsturē 
labākos rezultātus.

•  Bankas peļņa 2014. gadā bija 
58,7 miljoni eiro. Salīdzinājumam: 
2013. gadā tā bija 43,7 miljoni eiro.

•  Bankas pamatdarbības ienākumi 
pirms uzkrājumu veidošanas bija 
122,4 miljoni eiro. Salīdzinot ar 
2013. gadu, pamatdarbības ienāku-
mi pieauga par 11,1%.

•  Bankas klientu noguldījumu ap-
joms atskaites perioda beigās bija 
3,41 miljards eiro.

•  Emitēto parāda vērtspapīru apjoms 
sasniedza 454,6 miljonus eiro.

•  Bankas aktīvu apjoms 2014. gada 
31. decembrī bija 4,17 miljardi 
eiro. Gada laikā tas pieaudzis par 
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Jauno dizainu raksturo skaidrība, lako-
nisms, daudzšķautņainība un caurspīdī-
gums. Lai uzsvērtu karšu statusu, tām 
radīts atšķirīgs grafiskais veidols: jo 
prestižāka maksājumu karte, jo lielāks ir 
tās zīmējums, bet dizains — atturīgāks 
un lakoniskāks. Karšu izgatavošanā 
izmantoti papildu efekti — lakas un 
perlamutra slāņi.

ABLV Bank kļuvusi par primāro 
dīleri Latvijā
2014. gada pavasarī ABLV Bank, AS, 
noslēdzot līgumu ar Valsts kasi par pri-
mārā dīlera statusu, pievienojās Latvijas 
primāro dīleru grupai. Tagad bankai ir 
tiesības piedalīties valsts vērtspapīru 
sākotnējās izsolēs iekšējā tirgū.

Patlaban bankai pieder viens no lielāka-
jiem vērtspapīru portfeļiem Baltijā — 
vairāk nekā 2,15 miljardu eiro vērtībā. 
Kopš 2008. gada banka īsteno arī savu 
obligāciju emitēšanu un izplatīšanu: 
kopš tā laika veiktas 25 obligāciju 
emisijas par kopējo summu 520,4 mil-
joni eiro — kas ļāvis bankai kļūt par 
vienu no lielākajiem emitentiem NAS-
DAQ OMX Riga biržā.

Jaunas telpas ABLV Bank 
hipotekāro klientu apkalpošanai
Lai uzlabotu sniegtā servisa līmeni 
ABLV Bank klientiem, kuriem ir hipote-
kārie kredīti, 2014. gadā visa hipotekāro 
klientu apkalpošana tika pārcelta uz 
jaunām, īpaši iekārtotām telpām Eliza-
betes ielā 21a — ekskluzīvajā namīpa-
šumā Elizabetes Park House. Jaunajās 

telpās atrodas darba vietas vairāk nekā 
30 darbiniekiem, kuri apkalpo hipotekā-
ros klientus. 

Rekonstrukcijā un iekārtošanā tika 
ieguldīti vairāk nekā 800 tūkstoši 
eiro. Projektu izstrādāja arhitektūras 
un dizaina birojs H2E. Pašlaik bankai 
ir aptuveni 7500 hipotekāro kredītu 
klientu, un 2014. gada 31. decembrī 
ABLV Bank hipotekāro kredītu portfelis 
bija 362,2 miljoni eiro.

ABLV Bank, AS, pašu kapitāls 
palielināts par 27 miljoniem eiro
Kā nozīmīgus pagājušā gada notikumus 
vērts izcelt ABLV Bank, AS, pamat-
kapitāla valūtas maiņu no latiem uz 
eiro sakarā ar Latvijas pievienošanos 
eirozonai, kā arī kārtējās akciju emi-
sijas, kuru ietvaros tika laistas klajā 
akcijas ar balsstiesībām un personāla 
akcijas. Pēc valūtas nomaiņas un 
akciju emisijas bankas pamatkapitāls ir 
29 385 000 vārda akciju ar balsstiesī-
bām un 3 265 000 personāla akciju bez 
balsstiesībām.

Investīcijas
Jaunas obligāciju emisijas
Turpinot obligāciju emisiju programmu, 
mēs 2014. gadā īstenojām sešus jaunus 
kuponu obligāciju laidienus: divus Trešās 
obligāciju piedāvājuma programmas 
ietvaros un četrus — Ceturtās obligāci-
ju piedāvājuma programmas ietvaros. 
Ceturtās obligāciju piedāvājuma 

programmas ietvaros tika veikta arī 
viena subordinēto obligāciju emisija. 
Visu 2014. gadā īstenoto emisiju kopē-
jais apjoms ir 225 miljoni ASV dolāru un 
80 miljoni eiro. Ilgtermiņa depozītu pakā-
penisku aizstāšanu ar obligācijām banka 
sāka īstenot 2011. gada nogalē. Ieskaitot 
jaunās un jau dzēstās obligācijas, mēs 
līdz 2014. gada beigām tikām īsteno-
juši 25 publiskās obligāciju emisijas. 
2014. gada beigās biržas NASDAQ 
OMX Riga parāda vērtspapīru sarakstā 
bija iekļautas 19 obligāciju emisijas.

Vērtspapīru portfelis — jau 
2,15 miljardi eiro
Banka turpināja investēt brīvos līdzekļus 
vērtspapīros. Tās vērtspapīru portfeļa 
kopapjoms 2014. gada 31. decembrī bija 
sasniedzis 2,15 miljardus eiro. Praktiski 
viss bankas vērtspapīru portfelis sastāv 
no parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienā-
kumu, 72,8% portfeļa veido vērtspapīri 
ar AA un augstāka līmeņa kredītreitingu. 
To sadalījums pa galvenajām valstīm ir 
šāds: ASV — 26,4%, Vācija — 13,1%, 
Kanāda — 9,7%, Krievija — 9,7%, Lat-
vija — 9,3%, Zviedrija — 9,2%, Nīder-
lande — 3,5%, Dānija — 1,8%, Norvēģi-
ja — 1,7%. Turklāt 5,3% veido vērtspapīri, 
ko emitējušas starptautiskās organi-
zācijas — Eiropas Komisija, ERAB u.c. 
Vērtspapīru portfeļa vidējais ienākums 
gadā atskaites periodā bija 1,4%.

ABLV ieguldījumu fondi — 
tagad arī Luksemburgā
Saņemot atļaujas no finanšu sektora 
uzraugiem Latvijā un Luksemburgā, 

ABLV ieguldījumu fondi tika iekļauti 
Luksemburgas fondu tirgū. Līdz ar to 
mūsu atvērtie ieguldījumu fondi tagad 
ir pieejami arī ABLV Bank Luxembourg 
klientiem. 

Jauns pakalpojums — ieguldījumu 
zelta atbildīga glabāšana stieņos
Kopš pagājušā gada vasaras piedāvā-
jam vēl vienu jaunu pakalpojumu — 
ieguldījumu zelta atbildīgu glabāšanu 
standarta stieņos, kuru svars ir no 350 
līdz 430 Trojas uncēm (ap 12 kg). Šis 
pakalpojums ir pieejams juridiskajām 
personām, kas izmanto mūsu brokeru 
pakalpojumus. Informācija par iegul-
dījumu zeltu stieņos tiek atspoguļota 
klienta investīciju portfeļa atskaitē, kurā 
norādīts viņam piederošā stieņa nu-
murs, prove, izgatavotājs un glabāšanas 
vieta. Zelta glabāšanu nodrošina mūsu 
sadarbības partneris — respektablā 
Šveices banka Credit Suisse.

Tirdzniecības platforma 
patstāvīgām operācijām Krievijas 
akciju tirgū
Mūsu klientiem, kuri patstāvīgi vēlas 
izmantot Krievijas biržu sniegtās tirdz-
niecības iespējas, piedāvājam tirdz-
niecības platformu Quik Trader ABLV. 
Izmantojot šo platformu, klientiem 
tagad ir pieejama tirdzniecība reālā 
laika režīmā Maskavas biržā (MOEX), 
norēķinus veicot Krievijas rubļos. Quik 
Trader ABLV papildina divas līdzšinē-
jās tirdzniecības platformas — J-Tra-
der ABLV (tirdzniecībai ar atvasināta-
jiem finanšu instrumentiem ASV un 

Eiropas biržās) un Orbis Trader ABLV 
(tirdzniecībai ar ASV vērtspapīriem).

Informācija par ieguldījumiem — 
jaunā līmenī
Mūsu ieguldītājiem — obligāciju un ak-
ciju turētājiem — piedāvājam vienkāršu 
un ērtu nepieciešamās informācijas sa-
ņemšanas veidu, kas ir analoģisks tam, 
ko izmanto pasaules lielākās ieguldīju-
mu kompānijas. Bankas mājaslapu 
www.ablv.com esam papildinājuši ar 
Investora kalendāru, kurā publicējam ziņas 
par mūsu obligācijām un akcijām — pub-
liskajiem piedāvājumiem, emisiju rezul-
tātiem, kuponu izmaksu datumiem, obligā-
ciju dzēšanu, akcionāru sapulcēm, finanšu 
rezultātiem utt. Kalendārā pieejams arī 
īpašs filtrs, kas klientiem kopējā ziņu 
plūsmā ļauj ērti pārlūkot tos korporatīvos 
notikumus, kas attiecas tieši uz viņu īpašu-
mā esošajām obligācijām vai akcijām.

Esam uzlabojuši arī atskaišu par ie-
guldījumu portfeļiem saturu — tagad 
klienti tajās var redzēt portfelī esošo 
aktīvu procentuālo sadalījumu pēc to 
veidiem un valūtām, kā arī tā grafis-
ko atspoguļojumu. 2014. gadā esam 
sākuši arī sniegt regulāras atskaites par 
darījumiem ar atvasinātajiem finanšu 
instrumentiem, kurus nodrošinām kā 
pakalpojumu sniedzējs. Saskaņā ar 
regulu European Market Infrastructu-
re Regulation (EMIR) šādas atskaites 
nepieciešams sniegt gan bankai, gan 
klientam. Nodrošinot ērtu servisu, mēs 
piedāvājam vajadzīgās atskaites sagata-
vot un iesniegt klienta vietā.

Mūsu bankas mājaslapu 
www.ablv.com esam papildinājuši 
ar Investora kalendāru.
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ABLV Bank hipotēku kredītu 
apkalpošanas nodaļas 
telpas pēc rekonstrukcijas, 
Elizabetes iela 21a, Rīgā.
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Palielināts AmberStone Group 
pamatkapitāls
Sekmīgi noslēgusies AmberStone 
Group, AS, pirmā pamatkapitāla palielinā-
šana, kuras rezultātā kapitāls palielināts 
par 9,1 miljonu eiro, kopā sasniedzot 
14 miljonus eiro. Pamatkapitāla palieli-
nāšanā piedalījās ABLV Bank, AS, kā arī 
atsevišķi bankas klienti un akcionāri. 

ABLV Bank sniedza būtisku atbalstu 
šīs akciju emisijas organizēšanā, un 
varētu arī turpmāk organizēt Amber-
Stone Group, AS, vērtspapīru emisijas. 
Kapitāla palielināšana ļaus AmberStone 
Group, AS, nostiprināties kā vienai no 
vadošajām holdingkompānijām Latvijā, 
kā arī jau nākamgad veikt jaunas investī-
cijas perspektīvu uzņēmumu kapitālā. 

Holdingkompānija AmberStone 
Group, AS, tika dibināta, lai nodalītu no 
ABLV grupas ar finanšu un bankas pa-
kalpojumu sniegšanu nesaistītu bizne-
su. Plānots, ka līdz 2015. gada beigām 
jaunās akciju sabiedrības pamatkapitāls 
tiks palielināts līdz 35 miljoniem eiro.

ABLV Bank Luxembourg vairo 
savu atpazīstamību
2014. gada rudenī Luksemburgā notika 
konference, kas veltīta private ban-
king iespējām un kapitāla pārvaldībai. 
ABLV Bank Luxembourg pārstāvēja 
ieguldījumu pārvaldības menedžeris 
Franks Lendorfs — viņš vadīja prezen-
tāciju, kurā pastāstīja par to, kāda loma 
Luksemurgā ir ABLV kā specializētai 
bankai NVS valstu klientu ikdienā. 

Kopumā tika atzīmēts, ka aizvien vairāk 
Austrumeiropas un Āzijas banku izvēlas 
Luksemburgu kā visērtāko centru bizne-
sa attīstībai.

Konsultācijas
Termiņuzturēšanās atļaujas un 
citu valstu pilsonība
ABLV Corporate Services, SIA, sniedz 
konsultācijas, kā iegūt termiņuzturēša-
nās atļaujas un Latvijas, Lielbritānijas, 
Sentkitsas un Nevisas Federācijas 
pilsonību. 2014. gadā ABLV Corporate 
Services, SIA, sāka sniegt jaunu pakal-
pojumu, palīdzot iegūt Maltas pilsonību, 
kas kļuva pieejama kopš 2014. gada 
februāra. Pašlaik šī programma ir vienī-
gā oficiālā ES programma, kas ļauj iegūt 
ES valsts pilsonību tik īsā laikā — no 6 
līdz 24 mēnešiem. 

Maltas pilsonība, kurai piemīt virkne 
priekšrocību, pieļauj citas valsts pilsonī-
bu, piedāvā nodokļu atvieglojumus un 
bezvīzu režīmu ar vairāk nekā 160 val-
stīm, nodrošina sociālās garantijas, 
kā arī paver iespējas pastāvīgi dzīvot 
visās ES valstīs. Šī projekta ietvaros 
pilsonība tiek piešķirta visiem ģimenes 
locekļiem, ieskaitot laulāto, bērnus līdz 
26 gadu vecumam un vecākus, kuriem 
ir vairāk par 55 gadiem.

ABLV grupas dalība konferencēs
ABLV grupas speciālisti piedalījās 
dažādās starptautiskās konferencēs, 
izstādēs un semināros, kuros tie mūsu 

esošajiem un potenciālajiem klientiem 
stāstīja par ABLV grupas pakalpoju-
miem. Starptautisko konferenču un 
izstāžu sarakstu pērn papildināja šādi 
pasākumi:
•  konference CIS Wealth Jekaterin-

burgā, kas veltīta nodokļu plāno-
šanas un aktīvu strukturēšanas 
jautājumiem;

•  konference INTAX EXPO 2014 
Maskavā;

•  ABLV Conference Banking/Invest-
ments/Advisory — bankas rīkota 
konference Kiprā;

•  starptautiska konference un izstāde 
Intax Wealth Latvia, kas veltīta 
privātā kapitāla pārvaldības un 
turīgu klientu aktīvu strukturēšanas 
jautājumiem;

•  konference Starptautiskās investī-
cijas Latvijas nekustamā īpašuma 
tirgū 2014, kas notika Rīgā.

Konferenču plašā ģeogrāfija ir skaidroja-
ma ar to, ka ABLV grupai ir 11 pārstāv-
niecību un teritoriālu struktūrvienību 
astoņās valstīs — Krievijā, Ukrainā, 
Baltkrievijā, Kazahstānā, Uzbekistānā, 
Azerbaidžānā, Honkongā un Kiprā.

Nekustamais īpašums
Pillar jaunais birojs
Pirmie būvdarbi New Hanza City 
teritorijā sākās jau 2013. gada aprīlī. 
Patlaban uzcelta administratīvā ēka 
bankas meitasuzņēmumam Pillar — 
kompānijai, kas nodarbojas ar ne-

kustamā īpašuma tirdzniecību. Tā uz 
jaunajām telpām pārcēlās 2014. gada 
februārī. Līdzās Pillar ēkai ierīkota 
arī plaša autostāvvieta 435 mašī-
nām. Telpu kopējā platība ir 809 m². 
Tajās ierīkotas 40 darbavietas un trīs 
apspriežu zāles. Celtniecības kopējās 
izmaksas bija 2,67 miljoni.

Nekustamā īpašuma pārdošanas 
apjoms nav mazinājies
Grupai Pillar 2014. gads bijis veik-
smīgs un pilns spraiga darba. Kopumā 
Pillar ir izdevies noturēt pārdošanas 
apjomu 2013. gada līmenī un to pat 
nedaudz pārspēt: noslēgti 625 pār-
došanas darījumi kopsummā par 
33,5 miljoniem eiro. Salīdzinot ar 
2013. gadu, pārdošanas darījumu 
skaits pieaudzis par 2%. Sērijveida 
īpašumu portfelis gada laikā samazi-
nājies no 836 līdz 583 vienībām. Labi 
rezultāti sasniegti arī jauno projektu 
pārdošanā — noslēdzoties gadam, 
Pillar attīstītajos jaunajos projektos 
nepārdoti atlikuši vien aptuveni 8% 
dzīvokļu. Pārdoti 126 dzīvokļi jaunajos 
un rekonstruētajos projektos, tostarp 
pieci premium klases dzīvokļi projektā 
Elizabetes Park House. 2014. gadā 
noslēgti arī darījumi par 48 privātmāju 
un 11 zemes gabalu pārdošanu.

Jaunie Pillar attīstītie projekti
Lai apmierinātu Pillar klientu piepra-
sījumu, tika turpināts aktīvs darbs 
esošā nekustamo īpašumu portfeļa 
pārvaldībā, jaunu projektu attīstīšanā un 
rekonstrukcijas programmas īstenoša-

nā. 2014. gada sākumā Pillar pilnībā 
pabeidza visus iekšējās apdares darbus 
jaunajā, arhitektoniski mūsdienīgajā 
daudzdzīvokļu namā Dārza Apartment 
House, kā arī nodeva ekspluatācijā 
jaunu daudzdzīvokļu ēku Lielezeres 
Apartment House. Savukārt jūnijā tika 
pabeigti rekonstrukcijas darbi des-
mit jaunos dzīvokļos ēkā Akadēmiķa 
M. Keldiša ielā 13a, Rīgā. 2015. gada 
sākumā noslēdzās celtniecības darbi arī 
premium klases daudzdzīvokļu namā 
Miera Park House. Plānots, ka šīs 
ēkas dzīvokļu tirdzniecība tiks uzsākta 
2015. gada otrajā ceturksnī.

Pillar grupu papildinājis 
arhitektu birojs Schaller Kyncl 
Architekten Riga
Pillar grupa veica investīcijas mums 
nozīmīgā projektā — finanšu un darī-
jumu centrā New Hanza City (NHC). 
2014. gada augustā Pillar pārņēma 
NHC teritorijas tehniskā projekta 
izstrādi un iegādājās Vācijas arhitektu 
uzņēmuma Schaller Architekten Stutt-
gart Rīgas biroju. Līdz ar to Pillar grupu 
papildinājis jauns uzņēmums — Schal-
ler Kyncl Architekten Riga. Arhitektu 
biroja pārņemšanas mērķis ir vēl vairāk 
koncentrēt vienuviet visus ar NHC 
projekta attīstību saistītos procesus, tā 
strukturējot un optimizējot Pillar darbu 
šī vērienīgā projekta ietvaros. Schaller 
Kyncl Architekten Riga uzdevums ir 
visas nepieciešamās projekta tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana, lai jau 
2015. gadā varētu tikt uzsākti celtniecī-
bas darbi NHC teritorijā.

JAUNUMI

Mūsu vispopulārākajā projektā — Elizabetes 
Park House — pēc remonta atvērtas jaunas telpas 
bankas hipotekāro klientu apkalpošanai.

JAUNUMI
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lietišķas tikšanās, varēja izbaudīt arī 
paša Aleksandra Vasiļjeva vadītu inte-
resantu ekskursiju, kas bija veltīta šim 
nesenajam vēstures posmam.

Pēc Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 
(LNMM) datiem, no 2014. gadā mu-
zeja rīkotajiem pasākumiem vislielāko 
apmeklētāju interesi izraisījusi tieši šī 
izstāde. Atgādināsim, ka atbalstu pa-
zīstamā modes vēsturnieka Aleksandra 
Vasiļjeva veidoto kolekciju izstādēm 
ABLV Bank sniedz jau sesto gadu. 
Izstādi Dumpis buduārā Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejā aplūkoja 
21 363 apmeklētāju.

ABLV Bank uzdāvinājusi 
Daugavpils domei deviņstāvu 
namu
Banka uzdāvināja pilsētai daudzstāvu 
dzīvojamo namu Gaismas ielā 7 un ze-
mes gabalu zem tā. Ēkā ir 105 dzīvokļi, 
un tās kopējā platība ir 8,7 tūkstoši m². 
Dāvināšanas brīdī ēkai bija pievilktas 
visas inženierkomunikācijas un tā atra-
dās t.s. pelēkās apdares stadijā; tālākos 
darbus veiks pašvaldība. Dāvinājuma 
kopējā vērtība ir gandrīz 380 tūkstoši 
eiro. Daugavpils dome izrādīja par ēku 
interesi, jo ievērojamais jauno dzīvokļu 
skaits domei palīdzēs risināt akūtus 
dzīvokļu jautājumus sociāli atbalstāma-
jām iedzīvotāju grupām. Uzzinājusi par 
to, banka nolēma atpirkt ēku no Pillar, 
lai uzdāvinātu to pilsētai.

Šis nav pirmais gadījums, kad 
ABLV Bank labdarības projektu ietva-

ros dāvina nekustamos īpašumus. 
2013. gada martā banka Liepājas 
Universitātei uzdāvināja dzīvokli pilsētā, 
lai augstskola varētu nodrošināt labākus 
sadzīves apstākļus viespasniedzējiem 
un pētniekiem no ārvalstīm.

ABLV Bank un Pillar — tagad arī 
Facebook
ABLV grupas klātbūtne sociālajos 
tīklos ir kļuvusi par nepieciešamību: 
ļaudis aizvien biežāk informāciju un 
saziņas iespējas meklē tieši tur. Tā kā 
viens no mūsu principiem ir būt tuvāk 
klientiem, nolēmām, ka arī mums 
jāizmanto šī iespēja. Izvērtējot dažādas 
sociālās platformas, secinājām, ka 
mūsu tēlam, komunikācijas stilam un 
mērķiem vispiemērotākais ir sociālais 
tīkls Facebook. Tālab esam radījuši trīs 
ABLV Bank korporatīvās lapas latviešu, 
krievu un angļu valodā (ABLV Bank 
Rīgā, ABLV Bank в Риге, ABLV Bank 
in Riga).

Sabiedrības labā
Labdarības fonda jaunā 
programma
Papildinot jau esošās fonda program-
mas, ABLV Charitable Foundation 
nodibināja jaunu labdarības programmu 
Jaunā Rīga, kas tiks īstenota jomas 
Pilsētvide ietvaros. Fonds piesaista 
līdzekļus Latvijas Laikmetīgās mākslas 
muzeja (LLMM) izveidei un darbam, 
parka un LLMM pieguļošās teritorijas 
ierīkošanai, kā arī citiem nozīmīgiem 
projektiem, kas saistīti ar Rīgas Centra 
rajona labiekārtošanu, tā veicinot kul-
tūras un estētiskās vides attīstību un 
dāvājot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā 
un labiekārtotā pilsētā.

Ziemassvētku labdarības akcijā 
savākti 1,3 miljoni eiro
Jau astoto gadu pēc kārtas ABLV Cha-
ritable Foundation sadarbībā ar 
ABLV Bank organizēja Ziemassvētku 
labdarības akciju, kuras ietvaros aici-
nājām ziedot Fonda programmām gan 
ABLV Bank darbiniekus, gan klientus, 
gan ikvienu, kam tuvi mūsu mērķi. Akci-
jas ietvaros līdzekļus varēja ziedot šādām 
trim programmām: Palīdzēsim dzirdēt!, 
Palīdzēsim izaugt!, kā arī jaundibinātajai 
jomas Pilsētvide programmai Jaunā 
Rīga. Šogad ziedojumu kopējā summa 
ir iepriecinoši liela — visām trim pro-
grammām tika saziedoti 1,3 miljoni eiro. 
Ziedojumu statistika fondu programmām 
ir šāda: Palīdzēsim dzirdēt! — 157,5 tūk-
stoši eiro; Palīdzēsim izaugt! — 43,9 tūk-
stoši eiro; Jaunā Rīga — 1,1 miljons eiro.

Latvijas Laikmetīgās mākslas 
muzeja izveide
2014. gada rudenī svinīgā ceremonijā 
LR kultūras ministre Dace Melbārde 
un Latvijas Laikmetīgās mākslas mu-
zeja fonda dibinātāji Ināra un Boriss 
Teterevi, Ernests Bernis un Oļegs 
Fiļs parakstīja nodomu protokolu par 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
būvniecības ieceres īstenošanu. 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
fonds, ko dibinājis fonds ABLV Chari-
table Foundation un Borisa un Ināras 
Teterevu fonds, par dibinātāju un 
fonda piesaistītiem citiem publisko 
un privāto personu finanšu līdzek-
ļiem līdz 2021. gada 18. novembrim 
īstenos Latvijas Laikmetīgās mākslas 
muzeja būvniecību, kā arī nodroši-
nās muzeja darbību, pārvaldību un 
attīstību, tostarp krājuma veidošanu, 
uzturēšanu un papildināšanu. Muzejs 
būs atvērts un pieejams sabiedrībai. 
Plānots, ka fonda dibinātāji muzeja 
būvniecībai nodrošinās nepiecie-
šamo finansējumu 30 miljonu eiro 
apmērā. Nodomu protokols ir pa-
rakstīts, pamatojoties uz veiksmīgo 
ilgtermiņa sadarbību starp Kultūras 
ministriju, ABLV Charitable Foun-
dation un Borisa un Ināras Teterevu 
fondu kā ievērojamiem Latvijas 
laikmetīgās mākslas jomas mecenā-
tiem, un ABLV Bank kā Laikmetīgās 
mākslas muzeja kolekcijas veidoša-
nas galveno atbalstītāju saskaņā ar 
2005. gada 23. septembrī noslēgto 
sadarbības līgumu ar LR Kultūras 
ministriju. 

Ar ABLV Bank atbalstu pabeigta 
Rundāles pils restaurācija
2014. gadā notika Rundāles pils 
278 gadu un pusgadsimtu ilgušo 
muzeja kompleksa restaurācijas darbu 
noslēguma svinības. Hercoga biblio-
tēkas, kuras griesti bija īpaši bēdīgā 
stāvoklī, atjaunošana kļuva iespējama, 
pateicoties ABLV finansiālai palīdzī-
bai. Bibliotēkas restaurācijas darbus 
iniciēja Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija. Drīz pēc tam 
mūsu banka sniedza apjomīgu finan-
siālo palīdzību, lai tiktu nostiprinātas 
bibliotēkas sienas un griesti. Bibliotē-
kas restaurācijas pabeigšana noslēdza 
visus restaurācijas darbus pilī. Svinību 
laikā bankas vadība pasniedza Rundā-
les pilij piemiņas dāvanu — Voltēra ko-
poto rakstu pirmā vēsturiskā izdevuma 
70 sējumus, kas ieņēma goda vietu 
vienā no atjaunotās hercoga bibliotē-
kas grāmatplauktiem. 

Pateicībā par mūsu atbalstu Rundā-
les pils muzeja direktors Lancmaņa 
kungs uzdāvināja ABLV Bank piemiņas 
dāvanu — atjaunotā dārza un muzeja 
kompleksa aerofotogrāfiju.

Visvairāk apmeklētā izstāde Rīgā 
notikusi ar ABLV Bank atbalstu
No 2014. gada 15. maija līdz 27. jūlijam 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 
Rīgā notika pazīstamā modes vēstur-
nieka Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas 
izstāde Dumpis buduārā, kas bija veltīta 
20. gadsimta 70. gadu modei. Mūsu 
klienti, kurus vasarā uz Rīgu atveda 

JAUNUMI

Muzeja celtniecībai fonda dibinātāji 
piešķirs nepieciešamo finansējumu 
30 miljonu eiro apmērā.

Foto (no kreisās uz 
labo): Ernests Bernis, 
LR kultūras ministre 
Dace Melbārde, Ināra 
un Boriss Teterevi, 
Oļegs Fiļs.
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Par to, kāpēc par 2015. gada galveno 
tematu kļūs biznesa regulēšana, un 
par soļiem, ko būs nepieciešams 
īstenot uzņēmējiem, lai atbilstu šai 
regulēšanai, stāsta ABLV Corporate 
Services, SIA, valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Hveckovičs.

Nodokļu konsultanta dzīve ilgu laiku 
ir bijusi garlaicīga un neinteresanta. 
Starptautiskajās konferencēs par 
nodokļu piemērošanu vieni un tie paši 
cilvēki apsprieda vienus un tos pašus, 
no neprofesionāļu viedokļa, triviālos 
jautājumus.

Bet burtiski pirms pāris gadiem viss 
mainījās. Iemesls ir vairākkārt pieaugu-
šais ātrums, ar kādu tikušas pieņemtas 
dažādas likumdošanas iniciatīvas. 
Agrāk likumdevēju iniciatīvas starptau-
tiskās likumdošanas jomā tika izstrādā-
tas, nepārspīlējot, desmitiem gadu, bet 
tagad no sākotnējās “prāta vētras” līdz 
likuma spēkā stāšanās brīdim paiet tikai 
mēneši, bet dažkārt pat tikai dienas. 
2015. gads būs pārejas gads, kura laikā 
daudziem biznesa īpašniekiem vajadzēs 
pārskatīt to, kā viņi vada savu biznesu.

Vai ir vajadzīgs regulējums?
Ekonomikas teorijā pastāv tā dēvētā 
Lafēra līknes koncepcija. Tā uzskatāmi 
parāda, ka pēc nodokļu likmes palieli-
nāšanas nodokļu iemaksas palielinās 
tikai līdz noteiktam brīdim. Kad nodokļu 
likme kļūst, pēc valsts iedzīvotāju do-
mām, pārāk augsta, nodokļu iemaksas 
sāk jūtami samazināties. Šis efekts 
izskaidrojams ar to, ka augsta nodokļu 
likme nomāc uzņēmējdarbības garu un 
noved pie ēnu ekonomikas veidošanās.

Regulēšana uzņēmējdarbībai nozīmē 
kārtējos izdevumus: jo vairāk no bizne-
sa īpašniekiem tiek prasīts, lai atbilstu 
likumu normām, jo dārgāka kļūst 

uzņēmējdarbība. Protams, regulēšana 
ir svarīga un nepieciešama uzņēmējvi-
des attīstībai, risku pārvaldīšanai, kā arī 
vienkārši pozitīvai ietekmei uz ekono-
miku. Taču arī regulēšanā ir sava Lafēra 
līkne, un, pārkāpjot tās robežu, sekas 
uzņēmējdarbības videi un ekonomikai 
kopumā kļūst negatīvas. Un izskatās, 
ka, dzenoties pēc teorētiskiem ārzonas 
kapitāliem, daudzas valstis šo robežu 
pārkāps.

Galvenās likumdošanas iniciatīvas
Lai gan dažādu iniciatīvu patiesi ir 
daudz un tās bieži prasa profesionālu 
speciālistu konsultācijas, uzņēmējam 
ir ļoti noderīgi izprast jaunievedumu 
kopējo koncepciju. Kādas likumdevēju 
iniciatīvas visbūtiskāk ietekmēs mūsu 
klientus?

Likums par kontrolētajām ārvalstu 
sabiedrībām
Noteikumi par kontrolētajām ārval-
stu sabiedrībām (Controlled Foreign 
Corporation; CFC) ir spēkā lielākajā 
daļā pasaules attīstīto valstu. No “lielā 
divdesmitnieka” CFC režīma nav tikai 
vienai valstij — Saūda Arābijai.

Ja raugāmies uz postpadomju telpas 
valstīm, tajās CFC režīms pagaidām vēl 
ir izņēmums no likuma: 2008. gadā to 
ieviesa Kazahstāna, kopš 2013. gada 
CFC noteikumi ir spēkā Latvijā un abās 
pārējās Baltijas valstīs. Un, protams, 
notikums, kas nevar palikt nepamanīts, 
ir Likums par kontrolētajām ārvalstu 
kompānijām, kas 2015. gada 1. janvārī 
stājies spēkā Krievijā.

CFC režīms ļauj aplikt ar nodokļiem 
ārvalstu kompāniju nesadalīto peļņu. 
Prasība samaksāt šo nodokli tiek izvirzī-
ta fiziskai personai, kompānijas-nerezi-
dentes faktiskajam īpašniekam. Tas tiek 
darīts tālab, lai nodokļu maksātājam 

Regulēšana un 
bizness

KONSULTĀCIJAS
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Populārs temats sarunās ar klientiem 
ir pārcelšanās uz Latviju, lai vadītu 
savu biznesu no šejienes. Klienti vēlas 
stabilitāti savām ģimenēm, adekvātu 
tiesu sistēmu un nodokļu dienestu.

nebūtu iespējams bezgalīgi atlikt no-
dokļa maksāšanu no ārvalstīs uzkrātās 
peļņas. 

Protams, CFC režīmi ir ļoti atšķirīgi. Pie-
mēram, daudzās valstīs eksistē CFC ju-
risdikciju melnais saraksts — vai, gluži 
otrādi, jurisdikciju, kas nav pakļautas 
CFC režīmam, baltais saraksts. Šādā 
gadījumā viss ir skaidrs: ja klientam 
piederošā kompānija ir iekļauta melnajā 
sarakstā, viņam ir jāmaksā nodoklis. Ja 
ne — nodoklis nav jāmaksā.

Te jāuzsver, ka Krievijas CFC režīms ir 
viens no vissarežģītākajiem un nodokļu 
maksātājam neatstāj standarta “sprau-
gas” publiskām kompānijām pieļaujamu 
izņēmumu vai “aizliegto” jurisdikciju 
saraksta veidā. Jau 2014. gada beigās 
mēs sākām skaidrot klientiem, kā Krie-
vijas Federācijā ieviestais CFC režīms 
ietekmēs viņu darbību un kā pielāgoties 
jaunajām prasībām.

Pastāvīgās pārstāvniecības izveide
Ne mazāk svarīga biznesam ir arī post-
padomju telpas valstīm salīdzinoši jaunā 
koncepcija par “pastāvīgās pārstāvnie-
cības izveidi”.

Ārvalstu kompānijas, kas nodarbojas 
ar saimniecisko darbību citas valsts 
teritorijā, var tikt atzītas par nodokļu re-
zidentēm šajā valstī. Kādos gadījumos 
kompānija var tikt atzīta par nodokļu 
rezidenti vai kompāniju, kas izveidojusi 
“pastāvīgu pārstāvniecību”, ir atkarīgs 
vienīgi no attiecīgās valsts likumdoša-

nas. Piemēram, Latvijā ir spēkā likuma 
norma, kas par iekšzemes nodokļu 
maksātāju ļauj atzīt kompāniju, kuru 
pārstāv fiziska persona, kas pastāvīgi 
dzīvo Latvijā.

Pieminētajā KF Likumā par kontrolē-
tām ārvalstu kompānijām iekļautas arī 
normas, kas nosaka, kādos gadījumos 
ārvalstu kompānijas tiek atzītas par 
KF nodokļu rezidentēm. Kritēriju sa-
raksts ir garš — kompānija var tikt atzīta 
par KF iekšzemes nodokļu maksātāju, 
ja tās vadītājs ir Krievijas rezidents; ja 
kompānija savu dokumentāciju glabā 
Krievijā; ja kompānija savu grāmatve-
dības uzskaiti vai personāla atlasi veic 
Krievijā; ja kompānijai nav personāla vai 
biroja citā valstī.

Ja ārvalstu kompānija tiek atzīta par 
rezidentu kādā citā valstī, tai ir pie-
nākums maksāt nodokļus, iesniegt 
atskaites — pildīt visu, kas paredzēts 
šīs valsts likumos.

Kā izmantot līgumus par nodokļu 
dubultās uzlikšanas novēršanu 
Pēdējos 10–15 gadus bizness varēja 
izmantot līgumus par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu, lai samazinātu 
ieturētos nodokļus, izmaksājot dividen-
des, procentu maksājumus un autoratlī-
dzības. Ļoti bieži šādai holdinga darbībai 
tiek izmantotas kompānijas tajās valstīs, 
kurām ir vislabākie līgumi. Krievijai, kā 
arī vairākumam postpadomju telpas val-
stu ilgu laiku labākā jurisdikcija holdinga 
kompāniju izveidei bija Kipra.

Mēs skaidrojam klientiem, kā 
CFC režīms Krievijas Federācijā 
ietekmēs viņu darbību un kā 
pielāgoties jaunajām prasībām.

Patlaban nodokļu dienesti sāk kritiskāk 
analizēt izmantotās ārvalstu kompā-
nijas. Ja, teiksim, Kipras kompānijai 
nav darbinieku un biroja, kā arī tā 
nepieņem lēmumus patstāvīgi, tai var 
atteikt izmantot līgumu par nodokļu 
dubultās uzlikšanas novēršanu — 
īpaši, ja aiz šādas kompānijas slēpjas 
tās valsts nodokļu rezidents, no kuras 
tiek nosūtīti maksājumi.

Lai holdinga kompānija atbilstu pra-
sībām, tai nepieciešams nodrošināt 
lēmumu pieņemšanas neatkarību, kā 
arī pilnvērtīgu klātbūtni valstī, kurā tā 
reģistrēta (tas, ko angļu valodā sauc par 
substance).

Kā ievērot noteikumus un 
diversificēt biznesu?
Pēdējā pusgada laikā vispopulārākais 
temats sarunās ar klientiem ir iespēja 
pārcelties uz Latviju, lai vadītu bizne-
su no šejienes. Klienti vēlas stabilitāti 
sev un savām ģimenēm, adekvātu 
tiesu sistēmu un nodokļu dienes-
tu. Latvijas galvenās priekšrocības 
joprojām ir ģeogrāfiskais novietojums 
un krievu valodas izplatība — jo vairāk 
nekā 50% Rīgas iedzīvotāju krievu 
valoda ir dzimtā. 

Tuvākajos gados aizvien lielāku nozīmi 
iegūs faktori, kuriem biznesa īpašnieki 
līdz šim pievērsa maz uzmanības: bizne-
sa vadības izmaksas attiecīgajā valstī, 
valsts aparāta efektivitāte, valsts parāda 
attiecība pret IKP; tas, cik sarežģīti ir 
valsts likumi un cik vienkārši panākt 
atbilstību tiem utt.

Latvijas kompānijas ļauj klientiem 
diversificēt savu biznesu, izvairīties no 
jaunām prasībām, kas tiek izvirzītas 
kontrolējamām ārvalstu kompānijām, 
un nodokļa likme Latvijā iztur Krievijas 
efektīvās likmes testu.

Protams, Latvijas kompāniju izmanto-
šana nav vienīgais veids, kā nodrošināt 
atbilstību jaunajām likumu prasībām. 
ABLV Corporate Services speciālisti 
spēj sniegt precīzākas rekomendācijas, 
noskaidrojot klienta konkrēto situāciju.

KONSULTĀCIJAS
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Elizabetes ielā Rīgas centrā ir 
atvērts jauns ABLV Bank hipotekā-
rās kreditēšanas centrs. Kāds ir tā 
uzdevums laikā, kad pieprasījums 
pēc hipotekārajiem kredītiem Latvi-
jā ir samazinājies vairākkārt, stāsta 
ABLV Bank Riska vadības pārvaldes 
direktors Edgars Pavlovičs.

Bez mazumtirdzniecības
Pēc 2008. gada krīzes ABLV Bank krasi 
samazināja aktivitāti hipotekārās kre-
ditēšanas tirgū. Tagad banka atvērusi 
specializētu hipotekārās kreditēšanas 
centru. Kāds ir tā mērķis?
Mērķis ir vienkāršs — piedāvāt klien-
tiem jaunu apkalpošanas kvalitātes 
standartu. Klientiem šeit ir komfortab-
lāk: pirmajā stāvā ir sešas atsevišķas 
pārrunu telpas. Proti, nebūs tā, ka 
klients atnāks apspriest savu hipotekāro 
kredītu un visa darījumu zāle varēs dzir-
dēt sarunas detaļas. Kredīts dzīvokļa 
iegādei — tas tomēr nav ikdienas pro-
dukts un ir saistīts ar jūtīgu informāciju 
par klienta ienākumu līmeni un iespē-
jām. Klienti pret to attiecas sensitīvi.

Proti, atgriešanās pie mazumtirdz-
niecības — hipotēku masveida 
izsniegšanas — ABLV nav gaidāma?
Nē, mēs strādājam ar individuālu pieeju 
un necenšamies būt universāla banka. 
Mūsu mērķis — būt viskvalitatīvākajai 
un efektīvākajai bankai savā nišā. To-
starp hipotekārajā kreditēšanā.

Kāds ir jūsu budžets šim gadam?
Pērn mēs, kā bija plānots, izsniedzām 
aptuveni desmit miljonus eiro. Plāni 
2015. gadam ir pieticīgāki — 7,5 mil-
joni eiro. Tas ir saistīts ar izmaiņām 
likumos: kopš 1. marta ieviesti 
grozījumi likumā, kas paredz t.s. no-
likto atslēgu principu, saskaņā ar kuru 
klients problēmu gadījumā var atdot 
ieķīlāto hipotekāro nekustamo īpašu-

mu bankai un pēc tam tai vairs neko 
nav parādā. Labi, ka likums atstāj 
izvēles brīvību, un klients pats var 
izlemt, vai viņš vēlas ņemt hipotekāro 
kredītu ar nolikto atslēgu principu. Ja 
šī norma attiektos uz visiem kredī-
tiem, šīs izmaiņas kļūtu negatīvas 
nozarei kopumā, un kredītu pieejamī-
ba samazinātos divas trīs reizes, jo 
hipotekārā kredīta pirmās iemaksas 
apjoms pieaugtu vidēji līdz 30–40% 
no nekustamā īpašuma vērtības.

Sarucis pieprasījums pēc 
termiņuzturēšanās atļaujām
7,5 miljonus eiro jūs plānojat iz-
sniegt pirmām kārtām tiem klien-
tiem, kuri vēlas iegādāties bankas 
meitaskompānijas Pillar piedāvāto 
nekustamo īpašumu.
Ne tikai. Mēs plānojam arī turpmāk iz-
sniegt kredītus ārvalstu private banking 
klientiem, kuri izvēlas Latviju ne tikai 
termiņuzturēšanās atļauju dēļ. Dzīvokļi 
jaunajos projektos tiek piedāvāti ne tikai 
no Pillar fondiem. Un vērsties bankā var 
arī vietējie klienti — kā līdzšinējie, tā 
jaunie. Turklāt mums nav nekādu papil-
du prasību: mēs neprasām, lai hipotekā-
rais klients pie mums atvērtu arī algas 
kontu, noformētu kartes vai izmantotu 
citus pakalpojumus.

Par klientiem, kuri ieguvuši termiņuz-
turēšanās atļaujas Latvijā. Vai inves-
tīciju sliekšņa celšana nekustamajam 
īpašumam līdz 250 tūkstošiem eiro ir 
stipri samazinājusi viņu pieprasījumu 
pēc hipotekārajiem kredītiem?
Kardināli. Līdz grozījumu pieņemšanai 
tikai mūsu bankā vien ik mēnesi tika 
noformēti vidēji līdz pieciem kredītiem 
TUA programmai. Pēc grozījumiem 
mums ir bijis tikai viens pieprasījums 
trīs mēnešu laikā. Pieprasījums krities 
vairākkārt. Līdz ar to jaunbūvju seg-
ments Rīgā un Jūrmalā nerezidentiem 

Hipotēka ar 
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ir būtībā izzudis. Atlikuši atsevišķi 
darījumi. Un vēl ir liels jautājums, kas 
notiks ar dzīvojamās platības cenām 
šajā segmentā. Vietējam pircējam tās 
līdz šim ir bijušas pārāk augstas. Tātad 
iespējama to korekcija.

Pirms pasaules ekonomiskās krīzes 
sākuma ABLV Bank aktīvi strādāja 
hipotekāro kredītu masveida tirgū. 
Tas, ka pašlaik šādu ambīciju nav, 
ir principiāla bankas attīstības 
stratēģijas maiņa vai drīzāk šā 
brīža politika?
Līdz krīzei ABLV Bank būtībā bija divi 
galvenie virzieni — private banking un 
masveida hipotekārā kreditēšana. Pēc 
krīzes mēs esam pārskatījuši savus 
mērķus. Pirmkārt, nebija liela klientu 
pieprasījuma, turklāt dzīvojamās platī-
bas cenas krasi pazeminājās. Bankas 
nevēlējās nodarboties ar nemaksātāju 
nekustamo īpašumu atsavināšanu, bet 
klientus biedēja ienākumu lejupslīde. 
Tāpēc, novērtējot šo biznesu, mēs 
apzināti pārgājām uz mērķtiecīgāku 
hipotekāro kreditēšanu. Jā, tagad tas 
vairs nav mūsu pamatbizness, taču 
hipotekārā kreditēšana ir pieprasīta arī 
private banking klientu vidū.

Vai šī būs politika ilgam laikam? Nekad 
nesaki “nekad”. ABLV Bank ne reizi 
vien ir pierādījusi, ka tā spēj ātri mai-
nīties un izmantot tirgus situāciju. Un, 
ja mēs redzēsim interesantas iespējas 
biznesam šajā jomā, domāju, mēs tās 
izmantosim.

Divreiz lētāk nekā īrēt
Kāds ir vidējā vietējā klienta portrets?
Šis klients aizņemas vidēji no 16 līdz 
30 tūkstošiem eiro — proti, summas, 
kuras var iegūt pret 1–3 istabu sērijvei-
da dzīvokļa ķīlu. Kā pirms krīzes, tā arī 
tagad bankas portfeli galvenokārt veido 
sērijveida dzīvojamā platība, kas arī ir 
galvenais dzīvojamais fonds Rīgā. Un, 
piemēram, ja klients aizņemtos 30 tūk-
stošus eiro uz 20 gadiem, ieķīlājot 
trīsistabu dzīvokli, viņam mēnesī būtu 
jāmaksā ap 180 eiro. Ja salīdzinām šo 
summu ar analoģiskas dzīvojamās platī-
bas īres cenām, pirkums kredītā sanāk 
gandrīz divreiz izdevīgāks.

Protams, neviena banka nefinansē 
100% no objekta cenas. Bet, ja runājam 
par mūsu meitaskompāniju Pillar, kuras 
pārvaldībā ir liels daudzums nekustamo 
īpašumu, kas atsavināti to bijušajiem 
īpašniekiem kredītsaistību nepildīšanas 
dēļ, ieķīlājot šo īpašumu, banka izsniedz 
kredītā līdz pat 90% no to cenas. Citos 
gadījumos — lielākais, 80%. Ja klients 
izvēlas hipotekāro kredītu ar nolikto 
atslēgu principu, pirmā iemaksa ir 
30–40% no īpašuma vērtības.

Pēc nolikto atslēgu principa ieviešanas 
bankas pirmām kārtām domā nevis par 
klienta maksātspēju, nevis par viņa ie-
nākumiem un kredītvēsturi, bet gan par 
ķīlas vērtību. Līdz ar to dzīvojamās pla-
tības īre ir kļuvusi nedaudz — aptuveni 
par 5–10% — dārgāka. Un potenciāla-
jiem pircējiem nākas ilgāk krāt kredīta 
pirmajai iemaksai.

Kādas likmes banka piedāvā hipote-
kārajiem kredītiem?
Papildu likme katram klientam ir indivi-
duāla — 2–3%. Mums ir lieliski attīstīts 
dokumentu noformēšanas serviss, kaut 
mēs paši ar to praktiski nenopelnām. 
Paši vienojamies ar vērtētāju, notāru, 
sagatavojam pirkšanas un pārdošanas 
līgumu. Tas atbrīvo pircēju no lieka 
stresa un laika patēriņa.

Bankas redz visu
Pērn ABLV Bank un vēl piecas Lat-
vijas bankas nodibināja pašas savu 
kredītinformācijas biroju. Kāds ir tā 
mērķis, ja pašlaik vairāk tiek vērtēta 
nevis klienta maksātspēja, bet ķīla?
Maksātspējas novērtējumu, nerau-
goties uz grozījumiem likumdošanā, 
neviens tomēr nav atcēlis. Piemēram, 
pat ja mēs izsniedzam kredītu 75% 
apmērā no nekustamā īpašuma cenas, 
bet klients kredītu pēc tam nemaksā, 
šī īpašuma ātrās pārdošanas cena var 
samazināties par 30%. Un tad mēs 
ciešam zaudējumus.

Turklāt banka nekādā gadījumā nav iein-
teresēta atsavināt nekustamo īpašumu. 
Un, ja klients jau laikus redz, ka viņam 
būs grūtības veikt maksājumus, banka 
parasti ir gatava tos atlikt pat uz gadu 

diviem, līdz aizņēmējs atjauno savu 
maksātspēju, piemēram, atrod jaunu 
darbu. Ir daudz variantu, kā risināt šo 
problēmu, nezaudējot mājokli.

Atgriežoties pie jaunu kredītu izsniegša-
nas tēmas — mums joprojām ir svarīgi 
pārliecināties, ka klients ir maksātspējīgs, 
tāpēc informācija par viņa maksātspēju 
kredīta piešķiršanas brīdī ir svarīga.

Vai nepietiek ar informāciju, kas 
pieejama Latvijas Bankas Kredītu 
reģistrā?
Tā ir informācija par iedzīvotāju kredīt-
saistībām, ko viņi noslēguši ar bankām 
vai to meitaskompānijām. Bet ir vēl arī 
informācija par aizņēmumiem nebanku 
sektorā, par komunālo maksājumu, 
nodokļu, alimentu parādiem — līdz pat 
nenomaksātiem telefona rēķiniem. Ban-
ka pašlaik nevar pārlūkot šo informāciju, 
tāpēc arī tika radīts vēl viens kredītbi-
rojs, kurā tā visa ir pieejama.

Ideāla klienta portrets
Kāpēc šī informācija ir svarīga?
Ja klients jau pusgadu nemaksā, 
teiksim, par komunālajiem pakalpoju-
miem — kā gan bankai var būt pārlie-
cība, ka nākotnē viņš apzinīgi maksās 
kredītu? Mēs bijām pirmā banka 
Latvijā, kas sāka vākt kredītvēsturi par 
komunālajiem maksājumiem. Un, ja 
klients mums ir sacījis, ka viņam ir labi 
ienākumi, un arī mēs esam pārliecināju-
šies, ka pēdējo sešu mēnešu laikā viņš 
ir kārtīgi nomaksājis visus komunālos 
rēķinus, tad banka var piedāvāt labākus 
nosacījumus. Bet, ja bijuši maksājumu 
kavējumi, banka vai nu samazina kredīta 
summu, vai atsaka to pavisam.

Šodien varu teikt, ka tieši tie klienti, kuri 
arī krīzes laikā kārtīgi maksāja komunā-
los maksājumus, ir bijuši un ir bankas 
ideālie klienti. Tāpēc informācija par 
kredītdisciplīnu ir svarīga.

Ja klients lūdz izsniegt kredītu, viņš 
paraksta dokumentu, piešķirot jums 
tiesības pārbaudīt informāciju par 
viņu visās datu bāzēs?
Iesniedzot pieteikumu kredīta saņemša-
nai, pretendents arī agrāk norādīja 

savas saistības citās bankās un 
organizācijās, kā arī iesniedza izziņas 
par komunālo pakalpojumu apmaksu. 
Vienkārši agrāk viņam visas šīs izziņas, 
kas apliecina parādu neesamību, nācās 
vākt pašam, bet tagad vairs nekur nav 
jāiet — mēs desmit minūšu laikā varē-
sim pārlūkot visu ainu.

Vai birojs jau strādā?
Pašlaik rit sagatavošanās posma 
noslēgums. Vasarā sāksim darbu. Un 
mēs esam pārliecināti, ka jaunā sistēma 
uzlabos maksāšanas disciplīnu visā 
ekonomikā. Piemēram, uzņēmējs, ejot 
pēc kredīta, zinās, ka viņam vispirms la-
bāk dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu. Godīgiem cilvēkiem šī sistēma 
tikai palīdzēs. Bet pārējiem tā palīdzēs 
kļūt godīgākiem. (Pasmaida.)

ABLV apdrošināšana
Kopš pagājušā gada bankā darbojas 
Apdrošināšanas starpniecības noda-
ļa. Kādus pakalpojumus tā sniedz?
Kā zināms, saņemot hipotekāro kredītu, 
ir jāapdrošina ieķīlātais nekustamais 
īpašums. ABLV klientam nav jāskraida 
pa apdrošināšanas kompānijām — viņš 
visu var izdarīt uz vietas. Patiesībā šo 
pakalpojumu banka sniedz jau gadus 
desmit, bet tagad varam piedāvāt uzla-
botu servisu.

Jaunās nodaļas uzdevums ir efektīvāk 
izvēlēties apdrošināšanas partnerus, ar 
kuriem mēs sadarbojamies, un iegūt 
izdevīgākus apdrošināšanas polišu 
nosacījumus. Patlaban mēs gatavoja-
mies spert vēl vienu soli tālāk — radīt 
pašu zīmola apdrošināšanas polisi, kas 
pasargās no tiem riskiem, kuri konkrēta-
jam klientam ir vissvarīgākie.

Turklāt mūsu korporatīvie klienti var 
būt ieinteresēti apdrošināt arī savus 
dzīvokļus, mašīnas, veselību. Proti, 
mēs jaunajā nodaļā centralizēti attīstī-
sim tos pakalpojumus, pēc kuriem būs 
pieprasījums.

Kā tas darbojas praksē? Saņemot 
kredītu, klients noformē apdrošinā-
šanas polisi pie jums?
Kad klients saņem kredītu, viņam 
tiek piedāvāts apdrošināt nekustamo 
īpašumu tieši bankā. Tarifi ir apmēram 
tādi paši kā tirgū — ir iespēja izvēlēties 
polisi pie vairākiem bankas partneriem. 
Līdz ar to aizņēmējs ieekonomē savu 
laiku, un viņam atliek vienīgi pārskaitīt 
kontā vajadzīgo summu.

Bet kas mainīsies nākotnē?
Klients varēs izvēlēties bankas zīmola 
apdrošināšanas polisi, kas būs visiz-
devīgākā konkrētajam objektam. Bet, 
ja iestāsies apdrošināšanas gadījums, 
banka viņam palīdzēs iegūt atlīdzību.

Mēs plānojam izsniegt kredītus arī 
ārvalstu klientiem, kuri izvēlas Latviju.
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Par stabilu 
pieprasījumu 
nestabilajā 
nekustamā īpa-
šuma tirgū, par 
ārvalstu klientu 
intereses mazi-

nāšanos un par vērienīgiem plāniem 
New Hanza City teritorijā stāsta 
Pillar Management izpilddirektore 
Ieva Valtere.

Pagājušais gads nekustamā īpašuma 
attīstīšanas un tirdzniecības grupai Pillar 
bija veiksmīgs un spraiga darba pilns. 
Lai arī tirgū valdīja zināma nestabilitāte 
un bažas par tā turpmāko attīstību, 
2014. gadā Pillar spēja noturēt pār-
došanas apjomu 2013. gada līmenī 
un pat nedaudz to apsteigt. Kopumā 
2014. gadā esam noslēguši 626 pārdo-
šanas darījumus par 33,5 miljonu eiro 
lielu kopējo summu.

Ieguldot finanšu līdzekļus nekustamā 
īpašuma rekonstrukcijā un labiekār-
tošanā, kā arī intensīvi strādājot pie 
īpašumu realizācijas, Pillar pārraudzībā 
esošo objektu skaits ir ievērojami sama-
zinājies. Tas apliecina, ka Pillar izvēlētā 
stratēģija — piedāvāt klientiem kvalita-
tīvus, pilnībā pabeigtus un labiekārtotus 
mājokļus — ir sevi attaisnojusi. Noslē-
dzoties gadam, no pašu attīstītajiem 
jaunajiem projektiem nepārdoti atlikuši 
vien 8,15% dzīvokļu. Arī lietoto īpašumu 
portfeli gada laikā esam samazinājuši 
līdz 620 vienībām. 

Runājot par tirgus tendencēm šajā 
periodā, varam konstatēt, ka saglabā-
jies stabils vietējo pircēju pieprasījums 
pēc otrreizējā tirgus sērijveida dzīvok-
ļiem. Savukārt ārvalstnieku interesi 
par īpašuma iegādi Latvijā ietekmēja 
valdības lēmumi saistībā ar izmaiņām 
termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanas 

programmā. Tādēļ šo pircēju vidū līdz 
augusta beigām bija vērojama steiga un 
impulsivitāte, turpretī gada pēdējā treš-
daļā interese bija krietni rezervētāka un 
galvenokārt koncentrējās uz patiešām 
labas kvalitātes īpašumiem par atbilsto-
šu cenu.

Mūsu tirgus novērojumi liecina, ka 
2014. gadā cenas nav mainījušās 
darījumiem privātmāju sektorā, kā arī 
sērijveida dzīvokļiem mazāk populā-
rajos Rīgas rajonos, Jūrmalā un ārpus 
Rīgas. Savukārt augošu tendenci 
cenām — robežās no 5% līdz 10% — 
varējām novērot sērijveida dzīvok-
ļiem populārajos Rīgas mikrorajonos 
un centrā, kā arī dzīvokļiem jaunajos 
projektos.  

Pievēršoties nekustamā īpašuma tir-
gu ietekmējošiem ārējiem faktoriem, 
nepalika nepamanītas pārmaiņas, ar 
kurām saskārušies Latvijas tuvākie 
un tālākie austrumu kaimiņi. Līdz ar 
to jāatzīmē, ka Pillar arī turpmāk sevi 
pozicionēs kā uzticamu darījumu 
partneri, kas izprot ārvalstu klientu 
vajadzības un spēj nodrošināt pilna 
cikla servisu kapitāla izvietošanai 
nekustamajā īpašumā, sākot no palī-
dzības īpašuma izvēlē un iegādē un 
beidzot ar jebkura lieluma īpašuma 
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un 
iznomāšanu. 

Attīstības jomā pagājušajā gadā nevar 
nepieminēt Pillar grupas uzņēmumu 
jaunās telpas, kas kopā ar izveidoto 
Pillar Parking projektu aizsāk apdzīvot 
New Hanza City teritoriju. Būtisku 
soli pretī saviem mērķiem esam 
spēruši, savās rokās pārņemot arī šīs 
teritorijas projektēšanas procesus un 
papildinot Pillar uzņēmumu grupu ar 
SIA Schaller Kyncl Architekten Riga. 
Arhitektu biroja pārņemšanas mērķis 

Pillar un nekustamā 
īpašuma tirgus attīstība
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ir vēl vairāk koncentrēt visus ar New 
Hanza City projekta attīstību saistītos 
procesus vienuviet, tā strukturējot 
un optimizējot Pillar darbu šī vērienī-
gā projekta ietvaros. Schaller Kyncl 
Architekten Riga uzdevums ir pabeigt 
visu nepieciešamo projekta tehnisko 
dokumentāciju pirmās kārtas apbūvei, 
kurā ietilpst ABLV Bank galvenā mītne 
un biroju komplekss, un sākt nākamo 
apbūves kārtu projektēšanu.

Pillar uzdevumi 2015. gadam
2015. gadā mēs redzam vairākus 
darbības virzienus. Plānojam noslēgt 
atlikušo dzīvokļu pārdošanu pašu 
attīstītajos jaunajos projektos Elizabe-
tes Park House, Pine Breeze, Dārza 
Apartment House, Saules Rasa, 
Lielezeres Apartment House, Liesmas 
Apartment House. Sāksim dzīvokļu 
pārdošanu jaunuzceltajā premium 
klases projektā Miera Park House.

Mūsu piedāvāto produktu mērķaudi-
toriju redzam kā pašmāju pircējus, kuri 
vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus, 
iegādājoties dzīvokli kvalitatīvā un labi 
apsaimniekotā mājā, tā arī ārvalstu pir-
cējus, kuri spēj novērtēt tās “ekstras” 
un komfortu, ko saņems, iegādājo-
ties no mums kādu premium klases 
īpašumu.  

Līdztekus tam turpināsim darbu pie 
lietoto īpašumu realizācijas, lai izpārdotu 
uzkrājumus un varētu novirzīt līdzekļus 
jaunuzcelto objektu ar augstu pievieno-
to vērtību attīstībā.

Otrs pamatvirziens, kas 2015. gadā 
piedzīvos acīm redzamu attīstību, ir 
saistīts ar jaunās pilsētas daļas New 
Hanza City būvniecības uzsākšanu. 
Jaunais finanšu un darījumu kvartāls 
tiks attīstīts vairākās kārtās, un pirmie 
būvniecības darbi New Hanza City 
teritorijā tika aizsākti jau 2013. gadā. 
To rezultātā tika uzcelta jauna Pillar ad-
ministratīvā ēka. Līdz ar to Pillar, kura 
pārraudzībā ir New Hanza City tālāka 
attīstība un pārvaldīšana, ikdienā atro-
das attīstāmās teritorijas pašā centrā.

Nākamo kārtu, kuras celtniecības 
darbi aizsāksies 2015. gadā, paredzēts 
uzsākt ar divu jaunu ēku būvniecību — 
viena no tām būs ABLV Bank galvenā 
mītne, bet otra — daudzfunkcionāls 
biroju un tirdzniecības centrs. Īsteno-
jot celtniecības otro kārtu, visā New 
Hanza City teritorijā tiks izbūvētas arī 
nepieciešamās inženierkomunikācijas, 
paredzot katram kvartālam atsevišķu 
pieslēgumu pie ielas tīkliem.

Skaidrāka vīzija ir iezīmējusies arī par 
šī projekta trešo kārtu, kuras ietvaros 
teritoriju papildinās Latvijas Laikmetī-
gās mākslas muzeja ēka, jauns pilsē-
tas parks un ekskluzīvu daudzdzīvokļu 
māju apbūve. 

Līdz šim New Hanza City projektā jau 
ieguldīti vairāk nekā 28 miljoni eiro. 
Plānots, ka projekts pilnībā tiks realizēts 
līdz 2033. gadam.Pirmā ēka 

New Hanza City 
teritorijā — 
Pillar birojs

2015. gadā acīm redzamu attīstību 
piedzīvos pilsētas jaunās daļas — 
New Hanza City — būvniecība.
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“Jo vairāk es 
skrienu, jo 
vairāk gribu 
to turpināt. 
Skriešana man 
palīdz tuvo-
ties manam 

galvenajam mērķim — būt tam, 
kas es esmu patiesībā,” ir teicis 
medicīnas zinātņu doktors Džordžs 
Šihans, žurnāla Runner’s World 
kādreizējais autors. Kas ir skrie-
šana, un kālab ar to nodarbojas 
arī mūsu darbinieki, noskaidroja 
ABLV Bank sabiedrisko attiecību 
speciāliste Jūlija Surikova.

Maratons kā pilsētas svētki
Rīgā dzīva interese par skriešanu parā-
dījās 90. gadu beigās, sākot attīstīties 
“pilsētnieku apziņai”. Tolaik atrast kādu 
klubu jeb grupu, kas apvienotu skrē-
jējus, vēl bija tikpat grūti, kā sameklēt 
labus skriešanas apavus. Taču jau 
tad teju katrs strādājošs pilsētnieks 
apzinājās, ka sēdošam dzīvesveidam un 
kustību trūkumam svaigā gaisā var būt 
visnotaļ nelāgas sekas. Tagad sporta 
klubi aug kā sēnes pēc lietus. Aizvien 
vairāk cilvēku pievēršas dažādām spor-
ta aktivitātēm, un paši drosmīgākie do-
das arī pilsētas ielās. Tajās ģeometriskā 
progresijā pieaug dažāda vecuma un 
dažādas fiziskās sagatavotības skrējēju-
amatieru skaits — viņi skrien jebkādos 
laikapstākļos un visos gadalaikos, gan 
pa vienam, gan grupās. Gadu no gada 
skrējēju rindas papildina arvien vairāk 
kardiotreniņu piekritēju — skriešana 
kļūst aizvien populārāka.

Aizraušanās ar skriešanu un 
maratoniem
— tā ir pilsētnieku dzīvesstila iezīme, 
un pēc maratona skrējēju skaita tajā 
vai citā pilsētā var spriest par tās 
dzīves līmeni. Rīgai ir jau liela pieredze 

maratonu rīkošanā — tai ir gandrīz 
tikpat daudz gadu kā mūsu bankai. 
Pirmo oficiālo maratonu Rīgas dome 
sarīkoja 1991. gadā, un tas piesaistīja 
10 000 dalībnieku, bet šogad Rīgā noti-
ka jau 25. — jubilejas — maratons.

2014. gads Rīgai bija nozīmīgs — ne 
tikai, pateicoties pasākumiem, kas 
notika programmas Rīga — Eiropas 
kultūras galvaspilsēta 2014 ietvaros, 
bet arī tādēļ, ka Nordea Rīgas mara-
tons 2014 piesaistīja līdz tam vislielāko 
dalībnieku skaitu — 23 193 skrējējus 
no 61 valsts. 42 km distancē devās 
1485 sportisti, 3715 skrēja 21 km 
pusmaratonu, 5666 dalībnieki pieveica 
desmit kilometru un 12 327 — piecu 
kilometru distanci. Maratona dienā visa 
pilsēta elpoja vienā ritmā, un visapkārt 
valdīja vienotības sajūta un sporta svēt-
ku atmosfēra.

Maratona maršruts sākās sportistu 
pārpildītajā 11. novembra krastmalā, 
veda cauri pavasarīgi svaigajam pilsētas 
centram, garām mūsu bankas galvena-
jam birojam, tad — pāri Vanšu tiltam uz 
zaļumos slīgstošo Ķīpsalu; pēc tam tas 
pagriezās atpakaļ, apmeta elegantu loku 
ap Brīvības pieminekli, pie kura skrē-
jējus sagaidīja koris tautastērpos; tad 
pa centrālo — Brīvības — ielu ieveda 
skrējējus Vecrīgā, kur tiem brīdi nācās 
skriet pa bruģi, un tālāk skrējēju strau-
me novirzījās uz Daugavmalu, pa kuru 
tika mērots visgarākais posms — taisni 
vien, vieglam vējiņam vēsinot skrējēju 
sakarsušos ķermeņus. Visbeidzot, 
apmetuši cilpu, sportisti atgriezās finiša 
taisnē. Maratonisti šo maršrutu veica 
divreiz, bet visi finišēja krastmalā. Visa 
maršruta garumā blakus skatītājiem bija 
izvietojušies kori, orķestri, komentētāji, 
fotogrāfi, ūdens stacijas, tūkstošiem un 
tūkstošiem līdzjutēju, kas bija atnākuši 
atbalstīt savus mīļos, draugus, kolēģus 
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Modē skriešana

Ainārs Aizupietis 
(otrais no kreisās) 
42 km distancē, 
Nordea Rīgas 
maratons 2014
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un vienkārši nepazīstamus cilvēkus, 
kurus šajā dienā vienoja viens varens 
sporta gars.

Šķita, ka maratonā piedalījās visa 
pilsēta — Rīgas iedzīvotāji un viesi, kas 
bija atbraukuši no citām pilsētām un 
valstīm, uzmundrināja skrējējus, bet 
dalībnieki priecājās par uzvarām un 
personiskajiem rekordiem. 2014. gada 
maratons kļuva par ko vairāk nekā tikai 
sporta sacensības — tie bija īsti pilsētas 
svētki, krāšņi svētki, kuru daļiņa vēlējās 
būt ikviens.

ABLV grupas 58 dalībniekiem maratons 
kļuva par vērā ņemamu gada sporta 
notikumu, un daudziem tas nesa perso-
niskos rekordus un dāvāja emocijas, kas 
šos skrējējus viņu ikdienas skrējienos 
pavada aizvien. Mūsu skrējēji piedalījās 
visās distancēs. Vislielākā grupa mēroja 
piecus kilometrus, taču arī pati garākā 
distance nebija palikusi bez mūsu ievē-
rības: trīs mūsu maratonisti — Ainārs 
Aizupietis, Gatis Pļaviņš un Mārtiņš Al-
lers — noskrēja pilnu maratonu. Mūsu 
skrējēju četrinieks izrādījās viens no āt-
rākajiem apakšgrupā “5 km vīriešiem”, 
ieņemot 3. vietu komandu vērtējumā ar 
kopējo rezultātu 1:40:29.

Nedēļu vēlāk stafeti pārņēma mūsu 
kolēģi no Luksemburgas, piedaloties 
slavenajā Nakts maratonā.

Skrējēji nakts aizsegā
2014. gada 31. maijā mūsu kolēģi no 
ABLV Bank Luxembourg piedalījās Luk-
semburgas maratonā, kas tradicionāli 
tiek rīkots naktī. Par mūsu — maratona 
mērogiem nelielās, toties ABLV Bank 
Luxembourg mērogam lielās — ko-
mandas devīzi kļuva futbola leģendas 
Džordža Besta frāze: “Sāpes pāriet, bet 
slava ir mūžīga!”

Krāšņajā skrējienā, pārstāvot teju visas 
bankas nodaļas, piedalījās divas četru 
cilvēku komandas — kopā trīs sievietes 
un pieci vīrieši. Maratonistu ceļš veda 
pa Kiršbergas augstieni. Skrējējiem ne-
klājās viegli, jo Luksemburgas ainava ir 
pauguraina, bet skriet kalnā, kā zināms, 
ir grūti. Tomēr kopējā svētku atmosfē-
ra, kaismīgais iedzīvotāju un līdzjutēju 
atbalsts, pasākuma vēriens un visus 
vienojošais mērķis sniedz neatkārtoja-
mas izjūtas. Salīdzinot ar Rīgas marato-
nu, Luksemburgas maratons nepulcē 
tik lielu skaitu dalībnieku — tajā ik gadu 
piedalās ap 10 000 skrējēju.

Mūsu Luksemburgas kolēģu rezul-
tāts — trīs stundas un 52 minūtes — 
768 komandu konkurencē iekļāvās 
TOP 150. Laika vienībās mērot, tas 
bija labs, bet ne jau rezultāts bija viņu 
mērķis. Kā atzina paši dalībnieki, viņu 
atdeve bija simtprocentīga, tādēļ izde-
vās pārspēt pašiem savas cerības.
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Personīgajā pieredzē, iespaidos un 
padomos dalās ABLV pazīstamie 
skrējēji:
•  ABLV Bank Luxembourg Finanšu 

uzskaites pārvaldes vadītājs 
Žans Luks Andrāns (viņa kontā 
16 maratoni)

•  ABLV Bank izpilddirektora vietnieks 
Vadims Reinfelds

•  ABLV Bank jurista palīgs Ainārs 
Aizpurietis

Ko jums nozīmē skriešana?
Ž.L. Andrāns: Es sāku skriet, kad 
man apritēja 40 gadu. Saņēmis neie-
priecinošus veselības pārbaudes re-
zultātus, ārsts ieteica man vai nu sākt 
ievērot diētu, vai arī pievērsties sporta 
aktivitātēm. Nespēju pat iedomāties, 
ka es, kurš tā mīl gardi paēst, varētu 
ķerties pie diētas. Tāpēc sāku skriet. 
Lai būtu vieglāk, sākumā pievienojos 
sieviešu grupai. Pēc trim mēnešiem, 
kuros aizvadīju pa četriem treniņiem 
nedēļā, jau varēju pievienoties vīriešu 
grupai. Vīrieši-skrējēji bija daudz 
spēcīgāki, bet pēc pāris mēnešiem 
panācu arī viņus. Sāku piedalīties 
vietējos skrējienos — pavisam bija ap 
50 skrējienu gadā. Katru svētdienu 
desmitos no rīta visi, kas vien vēlējās, 
varēja skriet vienu no divām distan-
cēm: 5–7 km vai 10–21 km. Pieda-
līšanās šajās sacensībās man deva 
stimulu turpināt pilnveidoties.

Man skriešana nozīmē iespēju būt 
labā fiziskā formā un rūpēties par savu 
veselību. Tā ļauj turpināt baudīt dzīvi: 

garšīgi paēst, iemalkot labu vīnu, tikties 
ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses, 
dibināt jaunas pazīšanās un dalīties šajā 
patīkamajā nodarbē ar citiem — arī kolē-
ģiem. Skriešana ir lieliska dzīves skola, jo 
tā pastāvīgi met mums izaicinājumu — 
tā attīsta disciplīnu un gribasspēku.

V. Reinfelds: Skriešana man aizstāj 
tasi kafijas no rīta un glāzi šampanieša 
vakarā. Skriešana ir superērts sporta 
veids, jo ar to var nodarboties praktiski 
jebkādos apstākļos un neatkarīgi no tā, 
vai tu esi mājās vai ceļojumā, viens vai 
ar kompāniju, noguris vai možs.

A. Aizpurietis: Skriešana ir instru-
ments veselības stiprināšanai, sevis un 
apkārtējās pasaules iepazīšanai. Turklāt, 
ja tu skrien kopā ar draugiem, tu stiprini 
arī personiskās saites — īpaši, ja drau-
gam klājas grūtāk nekā tev.

Reiz es piedalījos orientēšanās sacen-
sībās pārī ar Latvijas armijas kaprāli — 
spēcīgs puisis, gandrīz divi metri, īsts 
mūslaiku Hērakls —, bet garās distan-
ces nebija viņa lauciņš. Beigās viņš 
jau brīžiem pārgāja uz soļošanu. Kaut 
gan es ik palaikam izrāvos viņam labu 
gabalu priekšā un, kā vien spēdams, 
centos viņu uzmundrināt, pēdējo kilo-
metru mēs noskrējām plecu pie pleca 
un finišējām kā komanda — kaut arī 
pēdējie. Kāds mūs pat pavilka uz zoba: 
nu kā tad tā — acīm redzami favorīti, 
bet tā atlūzāt! Taču tam nebija nekādas 
nozīmes, jo todien es ieguvu ko vairāk 
par uzvarētāja lauriem.
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Skriešana ir laba dzīves skola, jo tā 
pastāvīgi met mums izaicinājumu — 
tā attīsta disciplīnu un gribasspēku.

No kreisās uz labo: Vadims 
Reinfelds, Jūrmalas 
pusmaratons; Žans Luks 
Andrāns, Cermatas 
(Šveice) maratons 2014
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Dalību maratonā var salīdzināt ar...
Ž.L. Andrāns: Piedalīšanās maratonā ir 
neparasts pasākums: gatavošanās tam 
sākas jau labu laiku pirms šī notikuma 
un aizņem aptuveni gadu. Savam pirma-
jam maratonam var gatavoties gadiem. 
Kādudien jūs izšķiraties un reģistrē-
jaties Londonas, Parīzes vai Ņujorkas 
maratonam. Tad arī jūs uzzināt sava 
maratona datumu. Tieši 12 nedēļas 
pirms tā jūs sākat trenēties pēc speci-
ālas programmas, kas pielāgota laikam, 
kādu vēlaties uzstādīt. Jūs trenējaties 
no trim līdz sešām reizēm nedēļā — 
jebkādos laikapstākļos, vakaros, naktīs, 
pēc darba, viens vai ar draugiem, vien-
mēr vējjakā ar atstarotājiem un galvas 
lukturīti. Slavenais pagājušā gadsimta 
skrējējs Emīls Zatopeks ir sacījis: “Ja 
jūs gribat skriet — skrieniet desmit kilo-
metrus, ja vēlaties izdzīvot citu dzīvi — 
gatavojieties un skrieniet maratonu!” 

V. Reinfelds: Es sāku skriet salīdzinoši 
nesen un pagaidām esmu piedalījies 
tikai dažos pusmaratonos. Sajūtas kā 
eksāmenā — uztraukums, kas ātri pār-
iet intensīvā, uz rezultātu vērstā darbā.

A. Aizpurietis: ...ar pastaigu pa parku 
pēc ilga gultas režīma. Vēl 2013. gada 
martā es spēju noskriet tikai 100 met-
rus, un tad pēc krasas asins pieplūdes 
sāka sāpēt aknas, kājas bija kā ar svinu 
pielijušas, bija grūti elpot. Pēc pusgada 
es noskrēju savu pirmo pusmaratonu, 
bet 2014. gada maijā — maratonu. Tas 
nebija viegli un nebija ātri, bet jau tas 
vien, ka es spēju piedalīties un nonākt 

līdz finišam, bija gana liels sasniegums, 
kas man deva gandarījuma sajūtu par 
labi padarītu darbu.

Skriešana — tas ir tāds vientuļš 
sporta veids, un dažkārt ir grūti rast 
atbalstu un motivāciju treniņiem. 
Kur jūs smeļaties iedvesmu?
Ž.L. Andrāns: Arī tad, kad ir slikts laiks 
vai nav noskaņojuma, tomēr sakopo-
ju gribasspēku dūrē — un skrienu. 
Ģimene mani vienmēr atbalsta. Esmu 
tai par to ļoti pateicīgs. Dažkārt sme-
ļos enerģiju grupas saliedētībā. Skriet 
garus maršrutus vienam ir grūti. Draugi, 
kuri skrien kopā ar mani, ļoti palīdz.

V. Reinfelds: Es sāku skriet kompānijā, 
pēc tam būtisku atbalstu man sniedza 
sportiskie draugi sociālajos tīklos, un ta-
gad man jau ir gana daudz personiskās 
motivācijas. Motivē arī vēlme sagatavo-
ties svarīgam startam un sajūtas, kas 
pārņem pēc katra treniņa — mundrums 
un labs noskaņojums.

A. Aizpurietis: Skriešana nav vientuļš 
sporta veids, tie ir maldi. Jā, sākumā 
daudziem ir kauns un neveikli skriet kopā 
ar kādu, bet, kad šis periods pāriet, jūs 
kļūstat par daļu no ļoti draudzīgu un stip-
ru cilvēku kopienas. Starp citu, zinātnie-
ku vidū pastāv viedoklis, ka mūsu tāltālie 
senči ieguva pārtiku skrienot — proti, pa 
savannu kolektīvi dzenoties pakaļ senajai 
antilopei, līdz tai neizturēja sirds.

Šādas medības ir komandas darbs — 
kaut tāpēc, ka viens cilvēks, noskrējis 

Skrieniet kopā ar draugiem un slavējiet 
viņus par sasniegumiem, piedalieties 
skriešanas sacensībās, arī ārpus jūsu 
pilsētas, lasiet grāmatas un skatieties 
filmas par skriešanu un centieties 
pārspēt savus personīgos rekordus!

ABLV Bank 
darbinieki pirms 
Nordea Rīgas 
maratons 2014 
starta
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20 vai vairāk kilometru, vairs nekādi ne-
spēs atstiept uz savu apmetni antilopes 
ķermeni. Tāpēc nopakaļ jaunajiem med-
niekiem skrēja pārējie kopienas locekļi, 
lai medījumu notiesātu uz vietas.

Mans padoms — skrieniet kopā ar 
draugiem un slavējiet viņus par sasniegu-
miem, piedalieties skriešanas sacensībās, 
arī ārpus jūsu pilsētas, lasiet grāmatas un 
skatieties filmas par skriešanu un centie-
ties pārspēt savus personīgos rekordus!

Protams, dažkārt nākas saskarties ar 
grūtībām. Savu otro maratonu es skrēju 
ar sāpošu ausi. Toreiz nedomāju par 
motivāciju — vienkārši skrēju. Kā sacījis 
kāds slavens ultradistanču skrējējs, 
“sometimes you just do things”.

Vai jūs sev izvirzāt kādus mērķus? 
Jums ir svarīgs uzstādītais laiks vai 
treniņu biežums, vai varbūt pirms 
katra skrējiena izvirzāt sev kādus 
īpašus uzdevumus?
Ž.L. Andrāns: Izvirzīt vairāk nekā divus 
mērķus gadā kļūst aizvien grūtāk — 
man tomēr ir jau 53 gadi. Vēl pirms pie-
ciem gadiem man bija vieglāk atgūties 
pēc maratona. Tagad traumas gadās 
biežāk. Pagājušajā gadā piedalījos 
Londonas maratonā, bet muskuļu trau-
mas dēļ trenējos tikai piecas nedēļas. 
Trīsdesmitajā kilometrā sajutu sāpes, 
līdz ar to mans uzstādītais laiks nebija 
visai labs — trīs stundas un 37 minūtes. 
Pēc četrām nedēļām skrēju 35 kilomet-
rus La Bouillonnante trasē Beļģijā. Tā 

kā kopš Londonas maratona bija pagājis 
salīdzinoši neilgs laiks un man nebija 
izdevies pilnībā atgūt formu, jutu sāpes 
ceļos un apakšstilbos.

2015. gada jūnijā piedalīšos olimpiskajā 
triatlonā Anesī. Šīs sacensības sevī 
ietver 1500 m peldējumu, 43 km velo-
braucienu pa 1050 m augstieni, un visu 
šo baudījumu noslēdz desmit kilometru 
skrējiens. Man tas ir jauns izaicinā-
jums — neesmu braucis ar velosipēdu 
un peldējis kopš 15 gadu vecuma. Ja 
būšu veiksmīgi atguvis spēkus pēc triat-
lona, rudenī, iespējams, kopā ar kolēģi 
piedalīšos savā jau 17. maratonā.

Trenēties uz laiku ir sarežģīti — pašlaik 
es saglabāju savu līmeni, un mans 
maratona laiks ir trīs stundas un 30 mi-
nūtes. Tas man ļauj palikt komforta 
zonā treniņu laikā. Agrāk centos pārspēt 
savus labākos rezultātus — trīs stundas 
un 11 minūtes Beļģijā un trīs stundas un 
14 minūtes Nīderlandē, taču savu gadu 
dēļ, kā arī tādēļ, ka ar sportu biju sācis 
nodarboties vēlu, tā arī neesmu sasnie-
dzis maratona “mistisko laiku” — divas 
stundas 59 minūtes un 59 sekundes.

V. Reinfelds: Mans plāns šim gadam: 
piedalīties divos maratonos — Rīgā un 
Ņujorkā; noskriešu arī pusmaratonu Jūr-
malā un Luksemburgā. Man vienmēr ir 
plāns katram treniņam — vai tas būtu 
laiks, distance, noteikts pulsa biežums, 
intervāli vai vingrinājumi. Bez plāna man 
nav interesanti.

A. Aizpurietis: Mana prioritāte ir 
distanču skrējiens. Tāpēc es lielākoties 
skrienu nevis uz ātrumu, bet gan kaut 
kur. Piemēram, pagājušajā vasarā es 
divas reizes nedēļā pēc darba skrēju 
sešus kilometrus līdz Mežaparkam, 
kur notika skriešanas treniņi, un tur 
noskrēju vēl septiņus kilometrus. Kā 
dāvanu par aktīvu piedalīšanos treniņos 
ieguvu braucienu uz Stokholmu — tā 
sacīt, win-win. 

Vai piekrītat apgalvojumam, ka 
skrienot var sakārtot domas? Par ko 
jūs domājat, kad skrienat?
Ž.L. Andrāns: Īso un garo distanču 
laikā es cenšos skriet tā, lai varētu saru-
nāties ar draugiem vai citiem skrējiena 
dalībniekiem. Daži skrien vienatnē un 
klausās mūziku. Es dodu priekšroku 
sarunām, paliekot grupā.

Katrā maratonā var skriet aiz līderiem, 
kuri nosaka noteiktu tempu. Parasti 
aiz tādiem skrien veselas grupas, kas 
seko tādiem pašiem mērķiem, un kādi 
skrējēji noteikti uzsāk savstarpējas 
sarunas. Sarunas palīdz nedomāt par 
laiku. Distance ir gara, un sarunas to 
palīdz īsināt. 30. kilometrā, kad sākas 
“īstais maratons” (līdz tam ir bijusi 
tikai iesildīšanās), es koncentrējos uz 

kustībām, ķermeņa stāvokli un kilomet-
riem — un cenšos neievērot sāpes. Es 
iztēlojos maršrutus, pa kuriem skrienu 
mājās, un salīdzinu ar tiem atlikušos 
kilometrus. Pēc 30. kilometra līdzjutēju 
pūlī ar skatienu meklēju savus tuvinie-
kus, lai tiktu pie pudelītes kokakolas — 
jo tai brīdī tas ir vienīgais dzēriens, ko 
es spēju norīt.

V. Reinfelds: Atkarībā no treniņa 
intensitātes un ilguma skriešanu var 
apvienot ar pārdomām, bet var arī sevi 
nodzīt tā, ka ne par ko domāt vairs nav 
iespējams — tā sanāk piespiedu kārtā 
atpūtināt galvu. Bet biežāk, protams, 
izdodas gan paskriet, gan pameditēt, 
novērsties no liekām domām un pado-
māt par svarīgiem jautājumiem.

A. Aizpurietis: Piekrītu, skriešanas 
laikā domas kļūst kristālskaidras un 
tu vari pieņemt svarīgus lēmumus. 
Mēdz būt tā, ka tu staigā, par kaut ko 
noraizējies, pārdzīvo — bet atliek tikai 
paskriet, un pārdzīvojumi pagaist, pulss 
kļūst straujāks, smadzenes saņem 
vairāk arteriālo asiņu, kas bagātas ar 
skābekli un barības vielām. Skriešanas 
laikā es domāju par to, kā kļūt labā-
kam — ne tikai labākam skrējējam, bet 
arī labākam cilvēkam.

Atkarībā no treniņa intensitātes un ilguma 
skriešanu var apvienot ar pārdomām, 
bet var arī sevi nodzīt tā, ka ne par ko 
domāt vairs nav iespējams — tā sanāk 
piespiedu kārtā atpūtināt galvu.

Izdodas gan paskriet, gan pameditēt, 
novērsties no liekām domām un 
padomāt par svarīgiem jautājumiem.
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Pēc pagājušā gada 31. oktobrī 
parakstītā Nodomu protokola 
starp ABLV Charitable Foundation, 
Teterevu fondu un LR Kultūras 
ministriju par Laikmetīgās mākslas 
muzeja celtniecību pagājis 
teju pusgads. “Muzeju esam 
paredzējuši uzcelt līdz 2021. gadam, 
un tas pagaidām ir mūsu tālākais 
mērķis. Mūsuprāt, tas ir ļoti reāls 
termiņš, lai izietu cauri visiem 
procesiem,” sarunā saka Latvijas 
Laikmetīgās mākslas muzeja fonda 
valdes priekšsēdētājs Romans 
Surnačovs, atklājot savu vīziju 
par to, kādam, viņaprāt, jābūt 
topošajam muzejam un kas tiek 
darīts, lai to visu īstenotu.

Kad bija Laikmetīgās mākslas 
muzeja fonda pirmsākumi, un kurš 
ir šīs idejas iniciators?
Ja runājam tieši par Laikmetīgās māks-
las muzeja fondu, ideja ir pavisam svai-
ga. Atgādināšu, ka 2005. gadā banka 
parakstīja līgumu ar Kultūras ministriju 
par atbalstu muzeja izveides idejai, pie-
šķirot ievērojamus līdzekļus kolekcijas 
papildināšanai. Taču, kā pagājušā gada 
31. oktobrī, parakstot Nodomu proto-
kolu, savā runā teica viens no mūsu 
patroniem Ernests Bernis, viņam pat 
prātā nevarēja ienākt, ka reiz nāksies 
iesaistīties arī muzeja celtniecībā, jo 
tolaik, 2005. gadā, visi bija pārliecināti, 
ka muzeju būvēs valsts. Diemžēl krīžu 
rezultātā valstij parādījās citi, daudz 
aktuālāki, uzdevumi, kuru risināšana 
prasīja operativitāti un ieguldījumus, 

Laikmetīgajai 
mākslai jābūt 
pieejamai 
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Šī izteikuma audioceliņš 
vizualizēts fotogrāfijā, 
kas tika uzņemta topošā 
muzeja teritorijā

“Mūsu iniciatīva 
uzbūvēt muzeju 
par privātiem 
līdzekļiem ļaus 
pārliecināt skeptiķus 
par to, ka mūsdienu 
māksla patiesi spēj 
radīt aizraujošus 
personiskus 
pārdzīvojumus un 
modināt zinātprieku. 
Vēlamies arī parādīt, 
ka muzejs var 
kļūt par atvērtu 
telpu plašai 
aktīvās pilsoniskās 
sabiedrības 
līdzdalībai.”



un muzeja celtniecība tika atlikta uz 
nenoteiktu laiku.

Tad arī radās ideja nodibināt Latvijas 
Laikmetīgās mākslas muzeja fondu — 
pašreizējā izpratnē un ar pašreizējiem 
uzdevumiem. ABLV Bank kolekciju 
muzejam vāc jau astoņus gadus; 
bankai ir arī pašai sava mākslas darbu 
kolekcija, jo bija domāts vai nu izveidot 
mākslas galeriju, vai, projektējot bankas 
jauno ēku, paredzēt telpas, kur varētu 
eksponēt mākslas darbus. Bet par mu-
zeja celtniecību nebija ne runas! Parasti 
ar sabiedrībai tik nozīmīgu projektu 
īstenošanu nodarbojas valsts, piesais-
tot patronus un mecenātus no privātā 
sektora.

Pērn, plānojot fondu tālāko darbību, to 
mecenāti — Boriss Teterevs, Ernests 
Bernis un Oļegs Fiļs — apsprieda 
nepieciešamību sniegt palīdzību valstij 
laikmetīgās mākslas muzeja celtniecībā. 
Teterevu fonds tolaik bija tikko pabeidzis 
vērienīgo atbalsta projektu Rundāles 
pilij, kuras bibliotēkas atjaunošanā sava 
loma bija arī ABLV. Kopēji projekti ar 
banku viņiem bijuši arī iepriekš. Mūsu 
draugi Teterevi bija gatavi uzņemties 
kārtējo ambiciozo mecenātisma pro-
jektu, un tam, izrādījās, bija gatavi arī 

ABLV Charitable Foundation dibinātāji. 
Veiksmīga apstākļu sakritība — un droši 
vien, kā visos lielos notikumos, sava 
loma bija arī gadījumam. 

Jūs pieminējāt, ka banka ir 
sākusi veidot savu mākslas darbu 
kolekciju. 
Banka, kā apņēmusies 2005. gadā 
parakstītajā līgumā, iegulda naudu 
nākotnes muzeja kolekcijas veidošanā. 
Bija paredzēts, ka šajā kolekcijā tiks 
ieguldīts viens miljons latu jeb teju pus-
otru miljonu eiro, tas arī veiksmīgi tiek 
īstenots. Kultūras ministrijas izveidotā 
ekspertu padome atlasa vislabākos 
mākslinieku darbus un piedāvā tos 
iegādāties. Protams, kolekcijā ietilpst 
ne tikai Latvijas mākslinieku darbi; tajā ir 
pārstāvēti arī citi Baltijas valstu, Krievi-
jas un mūsu kultūrvēsturiskā arhipelāga 
mākslinieki. Uzzinot, ka darbi ir paredzē-
ti muzejam, arī mākslinieki bieži vien ir 
ļoti pretimnākoši. 

Bet atgriezīsimies pie idejas pirmsāku-
ma, pie mūsu motivācijas, kāpēc vispār 
tika uzsākta darbu kolekcionēšana 
un kāpēc 2005. gadā tika parakstīts 
līgums. Bankas lielākie akcionāri —  
Ernests Bernis un Oļegs Fiļs —,  
būdami mākslas cienītāji un pazinēji, 

bija pamanījuši, cik inerts ir mākslas 
tirgus Latvijā. Viņi ar izbrīnu vēroja, 
kādas tendences valda mākslinieku 
un galeristu konkurences cīņā par 
klientiem, un ar nožēlu konstatēja, ka 
mūsu mākslinieku darbus vienkāršāk 
iegādāties, piemēram, Londonā vai 
Berlīnē nekā šeit un ka mākslinieki 
brauc strādāt uz ārzemēm, jo tur viņi 
ir guvuši atzinību un var savus darbus 
izstādīt galerijās. Tolaik mākslas tirgus 
Latvijā vispār nebija attīstīts un lielākajai 
daļai sabiedrības nebija izpratnes par 
laikmetīgo mākslu kā tādu. Viens no 
iemesliem, kālab banka nolēma atbalstīt 
nacionālas nozīmes muzeja izveidi, 
bija mūsu vēlme lauzt iesīkstējušos 
stereotipus par laikmetīgo mākslu kā 
par garlaicīgu un neizprotamu virzienu. 
Tagad bankai ir iespaidīga  mākslas dar-
bu kolekcija — 200 darbus, kuru vērtība 
ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro.

Kādēļ, jūsuprāt, Latvijā jābūt Laik-
metīgās mākslas muzejam — un vai 
tādam nebija jābūt jau pagājušo-
gad, kad Rīga bija Eiropas kultūras 
galvaspilsēta?
Protams, saskaņā ar 2005. gada plā-
niem 2014. gadā muzejam jau bija jābūt 
uzbūvētam, bet mums jāņem vērā 
krīze, kuras sekas makroekonomikā 
jūtamas vēl aizvien. Tie bija objektīvi 
šķēršļi. Savukārt jautājums, vai Latvijā 
ir vai nav jābūt laikmetīgās mākslas mu-
zejam ka tādam, vairs nav diskutējams. 
Mums ir Mākslas akadēmija, mums ir 
brīnišķīgi mākslinieki, kuri tiek atzīti visā 
Eiropā, Amerikā un pasaulē, mums ir 

liela laikmetīgās mākslas kolekcija. Un ir 
skaidrs, ka šie darbi kaut kur jāizstāda. 

Vai jūsu bankas savāktā mākslas 
darbu kolekcija ir bijusi apskatāma 
arī publiski?
Atzīmējot bankas 20 gadu jubileju, pa-
gājušā gada septembrī Rīgas Mākslas 
telpā plašai publikai tika eksponēta 
lielākā daļa no kolekcijas. Izstāde 
uzskatāmi parādīja, ka tematikas ziņā 
laikmetīgā māksla spēj ieinteresēt 
ļoti lielu auditorijas daļu un ka tās 
mūsdienīgie izteiksmes līdzekļi nebūt 
nav tik absurdi un nesaprotami. Tas 
kļuva iespējams, jo liela uzmanība tika 
pievērsta skaidrojošiem materiāliem, 
bija radīta īpaša mācību programma 
skolēniem un diskusiju iespējas. Daž-
kārt cilvēkiem ir viedoklis, ka laikme-
tīgās mākslas darbi ir saprotami tikai 
to autoriem un viņu “nenormālajiem 
pielūdzējiem”. Tā ir — sauksim lietas 
to īstajos vārdos. Toreiz tika demons-
trēts ka laikmetīga māksla ir skaista, 
baudama un saprotama. Liela loma tajā 
bija izstādes kuratorei Solvitai Kresei, 
kura spēja visu salikt loģiskā kārtībā un 
izveidot katra darba stāstu. Tikai sapro-
tot, analizējot un uztverot visu kopumā, 
izstādes apmeklētājiem atvērās darbu 
būtība un jēga, un viņi sāka redzēt 
darba skaistumu. ABLV Charitable 
Foundation izstādes laikā izveidoja 
izglītojošu programmu skolēniem, kas 
ietvēra arī interaktīvu spēli. Sešās ne-
dēļās, kamēr izstāde bija apskatāma, 
programma piesaistīja trīsarpus tūksto-
šus skolēnu. Lielais apmeklētāju 

Mūs vieno kopējs mērķis — 
padarīt laikmetīgo mākslu pieejamu 
un parādīt, cik tā ir interesanta, 
vērtīga un uzmanības vērta.

Audioekspozīcija izstādē 
“…lai gadījums kļūtu par 
notikumu…”
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skaits, kritiķu un publikas atzinība aplie-
cināja, ka laikmetīgā māksla sabiedrībai 
patiesi ir interesanta un vajadzīga, ka 
cilvēki ir gatavi ar to iepazīties, tajā 
iedziļināties un to pieņemt. Guvām ap-
liecinājumu arī tam, ka šie astoņi gadi 
nav bijuši veltīgi un esam gājuši pareizā 
virzienā. Tas patiešām iedvesmo un 
kļust par stimulu turpināt iesākto.

Jaunais muzejs tiks būvēts New 
Hanza City — kvartālā starp 
Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un 
Skanstes ielu, kur vairākās kārtās 
daudzu gadu garumā veidosies 
jauns finanšu darījumu un atpūtas 
centrs. Kādēļ muzejam tika izvēlēta 
tieši šī vieta?
Tik vērienīgam projektam ir vajadzīga 
plaša teritorija un ir svarīga arī vide, 
kas ietvers muzeju nākotnē. Tāpēc 
NHC teritorija tika piedāvāta izskatī-
šanai LR Kultūras ministrijai. Mūsu-
prāt, NHC teritorija ir ļoti piemērota 
šāda veida objektam. Tā ir kā josla, 
kas atdala mūsu veco, klasisko Rīgu 
no jaunās — rūpnieciskās Rīgas. 
Citiem vārdiem, krustpunkts starp 
“buržuāziju” un “vienkāršo tautu”. 
Mūsuprāt, te iezīmējas interesantas 
paralēles, jo arī laikmetīgā māksla 

savā ziņā ir izaicinājums, sadursme 
starp klasisko un moderno. Turklāt 
New Hanza City un tieši tai vietai, 
kur tiks būvēts muzejs, ir interesanta 
vēsture: tur savulaik bija preču staci-
ja — sava veida simbols attīstībai un 
starptautiskajai tirdzniecībai. 

Saskaņā ar NHC attīstības plāniem šī 
teritorija kļūs par jaunu pilsētvidi aktīvai 
atpūtai, ērtai dzīvošanai un darbam, jo 
tāds objekts kā Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzejs — turklāt ar parku, kas 
tiks radīts līdzās muzejam, — ļoti labi 
iekļausies šajā ambiciozajā projektā. Šī 
vieta atrodas mazāk nekā desmit minū-
šu gājiena attālumā no pilsētas centra, 
pavisam netālu no brīnišķīgā Rīgas 
jūgendstila ēku rajona.

Valsts vīzija ir radīt jaunu, mūsdienī-
gu, laikmetīgajai mākslai harmonisku 
vietu, kas piesaistītu un ieinteresētu 
cilvēkus. Mūsu nerakstīts kredo ir 
perfekcionisms itin visās lietās, un to 
atbalsta arī Borisa un Ināras Tetere-
vu fonds, tāpēc mēs darīsim visu, 
lai topošais muzejs būtu interesants 
sabiedrībai. LR Kultūras ministrijai un 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
fondam ir viens kopējs mērķis — pa-

darīt laikmetīgo mākslu pieejamu un 
parādīt, cik tā ir interesanta, vērtīga un 
sabiedrības uzmanības vērta.

Kādam jābūt Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzejam?
Patlaban mēs radām un apkopojam 
idejas, jo, pirms sākt būvēt muzeju, 
ir jāvienojas un jāsaprot, kāds un par 
ko tas būs. Muzejam no paša sākuma 
jāveido sava īpaša aura, jāpanāk, lai tas 
būtu atšķirīgs no citiem. Protams, viens 
no mērķiem ir iepazīstināt Latvijas 
un Rīgas iedzīvotājus ar mūsu lielisko 
autoru darbiem, taču mums jāņem vērā 
arī tas, ka cilvēki aktīvi ceļo un apmeklē 
muzejus arī citviet pasaulē. 

Tādēļ mums ir jāizveido koncepts ar 
savu “odziņu”, jo mūsdienīgs muzejs 
nav vienkārši sienas ar gleznām vai 
zāles ar skulptūrām, kase, garderobe 
un veikals ar kafejnīcu. Tas ir kas vairāk! 
Muzejam ir jābūt arī tikšanās vietai. 
Šis fenomens saucas social conden-
ser — cilvēki nāk uz muzeju ne tikai 
baudīt mākslu, bet varbūt arī strādāt. 
Mēs taču zinām, cik populāras kļūst 
kafejnīcas, kurās valda laba atmosfēra 
un kurās cilvēki nereti pavada augas 
dienas, apmainās idejām, rada mākslu, 

veido biznesu. Par līdzīgu magnētu, kas 
pievelk cilvēkus, mūsdienās bieži kļūst 
arī muzeji. Mums jāizveido tāds muzejs, 
kas būtu pievilcīgs arī ģimenēm ar bēr-
niem, kur būtu interesanti skolēniem — 
tā ir mūsu jaunā auditorija, kas nākotnē 
baudīs mākslu! Tie visi ir ekspertu 
komisijas uzdevumi.

Kas darbojas jūsu minētajā 
komisijā?
Komisija tika izveidota, atlasot dažāda 
profila ekspertus pēc formulas “divi 
+ divi + trīs”. Divi eksperti — fonda 
valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve 
un mākslas eksperts Kaspars Va-
nags — ir no ABLV Charitable Foun-
dation; divi — mākslas zinātniece 
Helēna Demakova un Teterevu fonda 
programmas Tête-à-Tête vadītāja 
Elīna Vikmane — no Borisa un Ināras 
Teterevu fonda; trīs mākslas jomas 
grandus — LNMM direktori Māru 
Lāci, arhitektu un Kultūras ministrijas 
padomnieku Jāni Dripi un Dd Studio 
vadītāju gleznotāju Jāni Mitrēvicu — 
izvirzīja Kultūras ministrija. Jāatzīst, ka 
bankai un fondam ir izveidojusies sek-
mīga sadarbība ar Kultūras ministriju 
un mēs saņemam arī lielu ministres 
Daces Melbārdes atbalstu.

Komisijas pirmais uzdevums ir izveidot 
ļoti koncentrētu koncepciju un vispārēju 
vīziju, par ko ir mūsu muzejs, kāda būs 
nepieciešamā kapacitāte izstādēm, 
kādas telpas jāparedz muzeja ēkā un kā 
tiks pārvaldīta kolekcija. Tas tiek darīts, 
lai varētu sarīkot arhitektūras skiču 
konkursu un dotu vadlīnijas arhitektiem, 
kuri piedalīsies konkursā. Kad būsim 
izvēlējušies arhitektu un darbu, kas vis-
precīzāk atbilst mūsu vēlmēm, paralēli 
strādājot, papildināsim koncepciju un 
radīsim pilnīgu priekšstatu par to, kā 
darbosies muzejs turpmākajos gados.

Ar ko muzeja celtniecības laikā 
nodarbosies fonds?
Fonds koordinēs būvniecības proce-
su, izstrādās izstāžu un pasākumu 
pro grammu vismaz trim gadiem, jo 
mums ir svarīgi iekļauties starptautis-
kajā muzeju apritē, bez kuras izdzīvot 
ir sarežģīti. Lai nodrošinātu cilvēku 
plūsmu, jāmaina ekspozīcijas un 
jāpiesaista interesantas izstādes. Tas 
ir mūsu galvenais uzdevums. Bet viss 
ir paveicams — vienkārši jāstrādā. Lai 
atvestu interesantas izstādes, par tām 
ir vai nu dārgi jāmaksā, vai apmaiņai 
jāpiedāvā kas savs. Tāpēc arī ekspertu 
komisija šajos gados veidos klasterus 
un grupēs kolekciju tā, lai to varētu 
iekļaut starptautiskajā tīklā, lai varētu 
veiksmīgi atjaunot ekspozīciju un arvien 
rādīt cilvēkiem kaut ko jaunu. Tātad 
darba netrūks.

Jūs esat Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzeja fonda valdes 
priekšsēdētājs. Kas jūs tīri cilvēciski 
piesaistīja šim projektam?
Jau trīs gadus darbojos ABLV Charitab-
le Foundation valdē, un tajā man nācies 
gana daudz strādāt ar projektiem, kas 
saistīti ar atbalstu mākslai. Tas arī droši 
vien bija izšķirošais arguments, kālab 
fonda dibinātāji man uzticēja šī projekta 
pirmā posma vadību. Protams, māksla 
mani interesē arī cilvēciski, jo tas man 
ir kas jauns un nereti arī aizraujošāks 
un neprognozējamāks nekā ikdienas 
darbs. (Smaida.) Sākumā par laikmetīgo 
mākslu īpaši neinteresējos — drīzāk biju 
kaislīgs klasiskās mākslas piekritējs. 
Taču, kad sāku darboties ABLV Cha-
ritable Foundation un palūkojos uz 
laikmetīgo mākslu gluži citām acīm, 
sapratu, cik ļoti aizraujoša tā var būt. 
Turklāt šis projekts ir ļoti vērienīgs, 
tāpēc būt tajā iesaistītam — tas ir liels 
gods un nopietns izaicinājums.

Izstāde "...lai gadījums 
kļūtu par notikumu..." 
mākslas galerijā Rīgas 
Mākslas telpa
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2014. gadā Rundāles pils nosvinēja 
50. gadskārtu kopš pils restaurācijas 
sākuma — un tās noslēgumu. Mēs 
tikāmies ar ilggadējo pils vērtību 
glabātāju, tās muzeja direktoru 
Imantu Lancmani, lai uzzinātu, ar ko 
pagājušais gads paliks viņa atmiņā, 
kādi posmi pils vēsturē bijuši vissa-
režģītākie, un, protams, lai apjautā-
tos par nākotnes iecerēm.

Pērn maijā Rundāles pils svinēja savu 
kārtējo dzimšanas dienu, kā arī svi-
nīgi atzīmēja 50. gadskārtu kopš tās 
restaurācijas uzsākšanas. Taču, kā 
sarunā vairākkārt uzsver pils ilggadē-
jais saimnieks (patiesību sakot, gribas 
viņu saukt tieši tā) Imants Lancmanis, 
kurš Rundālei veltījis visu savu mūžu, 
nekas jau nebeidzas, jo dažādu darbu, 
kas saistīti ar pils attīstību, uzturēšanu 
un darbības paplašināšanu, pietiekot 
vismaz nākamajiem četriem pieciem 
gadiem. Viņš arī atgādina, ka bez 
draugu un mecenātu — ABLV Bank un 
Teterevu fonda — palīdzības tas nebūtu 
bijis iespējams. 

Šī gada 24. maijā pils nosvinēja kār-
tējo — jau 279. — dzimšanas dienu, 
un, ja viss veiksies, kā iecerēts, 
šogad dienasgaismu ieraudzīs Imanta 
Lancmaņa rakstītie memuāri, kas 
veltīti Rundāles pils celtniecībai un 
restaurācijai. 

Ja es tagad jūs palūgtu atskatīties 
un pāris teikumos raksturot šos 
50 gadus...
Vispār jau pāris teikumos to nav iespē-
jams izdarīt. (Smaida.) Šis laiks bijis ļoti 
daudzveidīgs un ārkārtīgi grūts. Tieši 
tagad izdzīvoju to vēlreiz, jo pašlaik 
beidzu rakstīt manuskriptu par Rundā-
les vēsturi no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām. Līdz ar to man gribot 
negribot nācies atskatīties pagātnē. 

Tie bija grūti, 
bet skaisti gadi!
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Un man jāteic, ka daudz patīkamāk 
ir rakstīt par 18. gadsimtu un pils 
tapšanu nekā par tās restaurēšanu. 
(Smejas.) Materiālus var atrast Valsts 
arhīvā: tur ir pils būves dokumentācija, 
Rastrelli vēstules, atskaites... Raks-
tot konstatēju, ka dažkārt grūtāk ir 
atcerēties to, kas noticis aizvadītajos 
40 gados, nekā to, kas bijis pirms 
240 gadiem. Es varētu daudz precīzāk 
pateikt, kas notika pils celtniecības 
laikā tādā un tādā gadā. 

Vai, pētot šos arhīvu dokumentus, 
jums atklājās kas pārsteidzošs, 
neparasts, kas tāds, ko jums gri-
bētos izcelt īpaši?
Neparastais ir tas pats parastais: ka 
būtībā visos laikos viss ir nācis ļoti 
grūti. Mums liekas, ka viss ir ļoti spoži 
un, ieraugot pili, šķiet — viss bijis vien-
kārši. Taču šajos laikos, manuprāt, to 
nevarētu atkārtot ne par kādiem miljo-
niem! Iepazīstoties ar pils celtniecības 
materiāliem tuvāk, secināju, ka arī 
toreiz tas bija neiedomājami grūti. Iztē-
lojieties: ierasties tukšā vietā, kur nekā 
nav! Materiāli jāatrod pašiem. Taču 
būtiski bija, ka izejmateriālu — mālu — 
varēja atrast turpat, zem kājām, un 
no tā turpat uz vietas tika pagatavoti 
četrarpus miljoni ķieģeļu.

Rastrelli būtībā atbrauca tukšā vietā, 
un lūdzu — uzcēla pili! Manuprāt, ar 
šo uzdevumu viņš tika galā izcili, un 
noteikti ir saucams par ģēniju tieši no 
menedžēšanas viedokļa. Viņš atbil-
dēja par visu — no katras skrūvītes 
un nolīgto meistaru loģistikas līdz pils 
koncepcijai un mākslinieciskajam tēlam, 
interjeriem, dekoriem... Un pēc diviem 
gadiem pils bija zem jumta! Varat to 
iztēloties?! Tagad lasu un nesaprotu, kā 
to varēja paveikt... (Aizdomājas.) 

Mežotnes mācītājs, kurš vadīja pils 
pamatakmens iesvētīšanu, to visu 
aprakstījis mazā brošūriņā, kas aizvien 
glabājas Akadēmiskajā bibliotēkā, — ko 
toreiz teica Rastrelli, kādas dziesmas 
tika dziedātas, kā ceremonijas beigās 
tika izveltas vairākas mucas ar stipra-
jiem dzērieniem, ko uzsauca mūrnie-
kiem un amatniekiem... 

Pils restaurācija jums prasīja 50 ga-
dus. Cik gadus veltījāt manuskripta 
rakstīšanai?
Darbs pie tā lēnām notika visu laiku. Šo 
materiālu blāķi sāku skatīt 1965. gadā, 
un tas joprojām papildinās. Bet izrādās, 
ka visgrūtāk ir aprakstīt pēdējos gadu 
desmitus: sēžu, papildinu — kaut kas 
ir piemirsies... Negribu noliegt vēsturi, 

un to arī nedarīšu: grāmatā viss būs — 
kā aprakstīju pils celtniecību, tā sniegšu 
arī tās restaurācijas aprakstu, pastāstot 
par katru gadu. (Aizdomājas.) Kam tikai 
mums nav bijis jātiek pāri, lai tas viss 
varētu īstenoties! Un ne tikai naudas 
trūkuma vai krīzes, bet arī pretdarbības 
dēļ — sevišķi sākumā, 60. gados, kad 
valdības nespēja izšķirties, vai Rundālē 
drīkstētu būt muzejs... Tagad, atceroties 
dažas lietas, atliek vien nopūsties.

Pils restaurācijas pabeigšanā liela 
nozīme bijusi labajiem eņģeļiem-
mecenātiem — Teterevu fondam un 
ABLV Bank, kas devusi lielu ieguldīju-
mu pils restaurācijā.
Jā, tieši ABLV Bank ir īpaši nozīmī-
gi atbalstītāji, jo viņi parādījās brīdī, 
kad mums klājās ļoti grūti. Tas bija 
2005. gadā, kad konstatējām, ka pali-
cis neiekonservēts hercoga bibliotēkas 
griestu gleznojums, kas bija ļoti sliktā 
stāvoklī. Iepriekš darbu gaitā to vienmēr 
bijām atlikuši — redzējām, ka ar to ir 
slikti, ka tas vairākkārt ticis pārgleznots 
un pamazām birst nost... 2005. gadā, kad 
jau bija iestājies pilnīgs izmisums, Valsts 
pieminekļu inspekcija mums piešķīra 
nedaudz naudas, lai mēs varētu sākt 
griestu konservāciju. Un tad parādījās 
ABLV Bank, ar savu atbalstu dodot 
iespēju viena gada laikā glābt griestu 
gleznojumu. Situācija bija ļoti dramatiska: 
gleznojums bira pa gabaliņam nost, un 
mēs attēlojumā vairs nespējām izšķirt, 
kur ir mute, kur — acs kontūra. Pēdējā 
brīdī mums izdevās to iekonservēt. Kad 
pārgleznojums tika noņemts, izrādījās, ka 

no 18. gadsimta gleznojuma ir palicis vēl 
mazāk. Tā ABLV Bank izglāba hercoga 
bibliotēkas griestu gleznojumu, turklāt, 
pateicoties bankas piešķirtajiem līdzek-
ļiem, tika nostiprinātas arī telpas sienas. 
Pēc tam jau sekoja citi procesi un radās 
citi atbalstītāji, bet bez bankas mums 
varēja klāties daudz dramatiskāk — glez-
nojums varēja nobirt tiktāl, ka to vairs 
nebūtu iespējams rekonstruēt. Taču nu 
bibliotēkā ir atjaunots oriģinālais 18. gad-
simta zīmējums.

Otra lieta, ko pils labā paveikusi 
ABLV Bank, — tā uzdāvināja mūsu 
bibliotēkai Voltēra kopoto rakstu vēstu-
riski pirmā izdevuma sējumus. Mums 
bibliotēkā bija skapji, taču nebija, ko tajos 
likt. Tāpēc Voltērs nāca kā simbols visai 
18. gadsimta hercoga bibliotēkai, jo, kā 
varat iedomāties, tolaik nebija nevienas 
bibliotēkas, kura varētu iztikt bez Voltēra, 
un arī hercogam, protams, bija šīs grāma-
tas. Skaidrs, ka Voltērs tolaik bija fetišs, 
apgaismības un gudrības ikona, un viņa 
darbiem bibliotēkās bija jābūt. 

Turklāt skaisti, ka starp visiem iespēja-
majiem variantiem banka izvēlējās pašu 
dārgāko, pašu kvalitatīvāko izdevumu. 
Parasti šādos vēsturiskajos rakstu ko-
pojumos gandrīz vienmēr kāda sējuma 
trūkst — un ir tikai dabiski, ka gadsimtu 
gaitā kāds sējums ticis nočiepts, izmests 
vai nozaudēts... Taču mums tagad ir viss 
komplekts brīnišķīgā tā laika oriģinālajā 
iesējumā! Raksti tika nodrukāti laikā 
no 1784. līdz 1789. gadam, un mēs to 
varam uzskatīt par fenomenu arī tāpēc, 

Parasti nauda vienkārši izšķīst 
ikdienā — bet to var arī ieguldīt mūžībā, 
jo pils vēl stāvēs simtiem gadu.

Rundāles pils lielā galerija.
Rundāles pils muzeja 
direktors Imants Lancmanis. 
Foto: Rundāles pils arhīvs
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Konsolidētais 
finanšu pārskats 
par 2014. gadu

ka de Bomaršē šim mērķim uzbūvēja 
īpašu tipogrāfiju un pasūtīja speciālu 
papīru. Tieši tāpēc daudzi 18. gadsimtā 
bibliotēkā gribēja šos kopotos raks-
tus — un mēs esam ārkārtīgi lepni, ka 
tagad varam pils apmeklētājiem parādīt 
skapi, kurā atrodas šis vērtīgais izde-
vums. Tā bija lieliska bankas dāvana! Tā 
ir sava vārda iemūžināšana vēsturē, tur-
klāt prieks bija arī pašiem mecenātiem, 
jo šis piemērs — palīdzība Rundālei — 
ir brīnišķīgs. Parasti nauda vienkārši 
izšķīst ikdienā — bet to var arī ieguldīt 
mūžībā, jo pils vēl stāvēs simtiem gadu.

Katru gadu jūs pārsteidzat apmek-
lētājus ar ko jaunu. Ko piedāvāsiet 
šogad?
Ja nevaram konkurēt ar senu priekšme-
tu kolekcijām, kas veidojušās gadsimtu 
gaitā, varam likt uzsvaru uz ko citu. Un 
šogad tā būs smaržu vāžu jeb popūriju 
tēma: mēģināsim ar to pārspēt citu 
muzeju un piļu kolekcijas, savācot ļoti 
daudz šādu smaržu vāžu. Tādas savu-
laik bija arī hercogienes apartamentos. 
Mūsu ekspozīcijas trumpis, domāju, 
būs tas, ka tās būs pirmās smaržu vā-
zes, kas darbosies. Daļu no tām esam 
iecerējuši izstādīt ārpus vitrīnām, un 
apmeklētāji varēs baudīt to aromātu! 

Tāpat kā 18. gadsimtā?
Cerams, jo izmantojām 18. gadsimta 
recepti. Mana māsa Lauma internetā 
atrada 1753. gada aprakstu ar marķī-
zes Pompadūras iemīļoto maisījumu. 
Receptes apraksts ir divas lapas garš, 
taču brīnišķīgā kārtā visas tā sastāvda-
ļas ir dabūjamas! Pirmais norādījums 
šķita kaut kas traks: paņem riekšavu 
Florences īrisa pulvera... Ārprāts! Kur 
lai tādu dabū? Bet, izrādās, ka internetā 
to var iegādāties, un 50 gramu paciņa 
maksā 52 eiro... Arī visi nepieciešamie 
sveķi un eļļas ir dabūjami, turklāt tepat 
pie mums. Protams, visas sastāvdaļas 
maisījumam jāpievieno noteiktā secībā, 
lēnām; vajag mēnešus, lai tās sāktu 
savā starpā mijiedarboties. 

Šī būs tāda unikāla atrakcija, ar ko mēs 
izcelsimies citu piļu un muzeju vidū! 
Mums pašiem ir liela interese, kā tas 
beigās smaržos, jo no atsevišķām 
sastāvdaļām vēl neko nevar nojaust. 
Blakus pieliksim gan oriģinālo recepti 
franču valodā, gan tulkojumu. Man šķiet, 
tā būs sensācija, jo cilvēkus tādas lietas 
piesaista. Īsi sakot, tā būs interaktīva 
ekspozīcija, kas cilvēkos modinās pār-
domas par laikmetu, par tā tikumiem un 
netikumiem... Paredzēts, ka uz pils dzim-
šanas dienu maijā viss būs gatavs — 
mēs noņemam vāku un piepildām 
telpas ar smaržu. (Smejas.) 

Ar ko vēl sapņojat papildināt pils 
interjerus?
Sapņu ir ļoti daudz, un viens no tiem — 
mēs vēlamies iegūt dažas pazīstamu 
meistaru gleznas. Kā zināms, herco-
gam Pēterim piederēja Rembranta 
glezna, kas pilī atradās 17 gadus, un 
mēs zinām, ka tagad šis darbs atrodas 
Hamburgā. Bet mēs arī labi zinām, ka 
patlaban šādas gleznas maksā 30 mil-
jonus un vairāk. (Smejas.) Taču ir arī 
citi tā laika mākslinieki, kuru darbus var 
nopirkt par, teiksim, 20 tūkstošiem. 

Šādas gleznas mēs vēlamies, lai kaut 
nedaudz imitētu to, kas pilī bija hercoga 
Pētera laikā, un vēlamies laika gaitā 
celt līmeni — lai te būtu ne tikai labas 
anonīmu autoru gleznas, bet arī slavenu 
meistaru gleznoti darbi. Iespējams, ka 
par neiedomājami augstu apdrošināša-
nas summu mēs ar kādu muzeju varētu 
vienoties, ka mums aizdod kādu Rem-
branta darbu. Tā gan būtu sensācija —
Rembrants atgriežas Rundālē! Kā mēdz 
teikt — nekad nesaki “nekad”. Domāju, 
ka tas būtu ļoti skaists notikums, bet 
tā ir nākotne. Pagaidām vēlamies nevis 
“rembrantus”, bet labus holandiešu 
autorus ar vārdu.
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Bankas vadības 
ziņojums 

Saturs

Dāmas un kungi, godātie ABLV Bank, 
AS, akcionāri!

2014. gadā turpinājās bankas un pārējo 
ABLV grupas uzņēmumu izaugsme, 
konsekventi īstenojot koncerna attīstī-
bas stratēģiju. Lai gan vairākus mūsu 
mērķa tirgus būtiski ietekmēja politiskā 
un ekonomiskā nestabilitāte, pateico-
ties mūsu izvēlētajam biznesa modelim, 
risku vadībai un piesardzīgajai politikai, 
plānotos rezultātus izdevās sasniegt. 
Mūsu biznesa modelī joprojām galve-
nais virziens ir individuāla privāto un 
korporatīvo klientu apkalpošana Latvijā 
un augsta līmeņa finanšu pakalpojumu 
eksports, apkalpojot ārvalstu klientus 
pamatā no NVS valstīm.

2014. gada 4. novembrī stājās spēkā 
Eiropas banku vienotais uzraudzības 
mehānisms — lielāko eirozonas banku 
uzraudzību pārņēma Eiropas Centrālā 
banka (ECB). Nodrošinot tiešo uzraudzī-
bu, ECB seko, vai kredītiestāžu stratē-
ģija, procedūras un īstenotie pasākumi 
nodrošina pietiekamu risku pārvaldību 
vai kredītiestāžu pašu kapitāls ir atbil-
stošs to darbībai piemītošo un varbūtē-
jo risku segšanai. Latvijā ECB sadarbībā 
ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 
(FKTK) uzrauga arī ABLV Bank, AS, kā 
vienu no trim lielākajām bankām pēc 
aktīvu apjoma. ECB Vienotā uzraudzība 
nodrošina labāku pieejamību informāci-
jai par banku stāvokli, veicinot uzticību 
finanšu sektoram. 

Pirms ECB sāka pildīt uzraudzības 
pienākumus, tika veikta banku bilanču 
un stresa scenāriju noturības spēju 
padziļināta pārbaude — Visaptverošais 
novērtējums, iesaistot arī katras valsts 
vietējos uzraugus un Eiropas Banku 
iestādi (EBA). Novērtējuma ietvaros 
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ECB papildus piemēroja aktīvu kvalitā-
tes pārbaudes un stresa testa rezultātu 
sasaisti ar mērķi vēl kritiskāk novērtēt 
banku riska aktīvus. 

ABLV Bank tika pārbaudītas ekspozīci-
jas, kas saistītas ar korporatīvo finan-
sēšanu Latvijā, nekustamā īpašuma 
projektu finansēšanu Latvijā un Krievijā, 
lielo uzņēmumu kreditēšanu Krievijā 
un privātajam sektoram izsniegtajiem 
hipotekārajiem kredītiem Latvijā, kā arī 
koncerna īpašumā esošais nekustamā 
īpašuma portfelis, kas kopumā veido 
visbūtiskāko ABLV Bank riska aktīvu 
daļu. Aktīvu kvalitātes novērtēšanā tika 
izmantota spēkā esošo Starptautisko 
finanšu pārskatu standartu konservatīva 
interpretācija. 

Mūsu banka Visaptverošo novērtējumu 
izturēja veiksmīgi. Liela nozīme ir tam, 
ka visu šo laiku esam strikti ievērojuši 
konservatīvu stratēģiju kreditēšanā un 
aktīvu novērtēšanā. Esam gandarīti, 
ka ABLV Bank kā vienīgā privātā banka 
no Baltijas līdz ar mūsu meitas banku 
Luksemburgā tiek uzraudzīta vienotā 
mehānismā ar lielākajām un pazīstamā-
kajām Eiropas bankām. ECB uzraudzība 
sniedz papildu drošības sajūtu arī mums 
un mūsu klientiem un veicina bankas 
tālāko attīstību.

Kā būtiski pārskata perioda notikumi jā-
min ABLV Bank, AS, pamatkapitāla de-
nominācija no latiem uz eiro saistībā ar 
Latvijas pievienošanos eirozonai, kā arī 
kārtējās akciju emisijas, kuras ietvaros 
tika emitētas akcijas ar balsstiesībām un 
personāla akcijas. Pēc denominācijas un 
akciju emisijām bankas pamatkapitālu 
veido 29 385 000 vārda akcijas ar balss-
tiesībām un 3 265 000 personāla akcijas 
bez balsstiesībām. 
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Turpinot obligāciju emisiju program-
mu, 2014. gadā mēs esam veikuši 
sešas jaunas kupona obligāciju emi-
sijas: divas no tām Trešās obligāciju 
piedāvājuma programmas ietvaros un 
četras — Ceturtās obligāciju piedāvā-
juma programmas ietvaros. Ceturtās 
obligāciju piedāvājuma programmas 
ietvaros veikta arī viena subordinēto 
obligāciju emisija. Visu pagājušajā 
gadā veikto emisiju kopējais apjoms 
bija 225 miljoni USD un 80 miljoni 
EUR. Ilgtermiņa depozītu pakāpenis-
ku aizstāšanu ar obligācijām banka 
uzsāka 2011. gada beigās. Ieskaitot 
jaunās un jau dzēstās obligācijas, 
līdz 2014. gada beigām esam veikuši 
25 publiskās obligāciju emisijas. 
Biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspa-
pīru sarakstā 2014. gada beigās bija 
iekļautas 19 emisiju obligācijas. 

2014. gada 25. aprīlī ABLV Bank, AS, 
noslēdza līgumu ar Latvijas Valsts 
kasi par primārā dīlera statusu, pie-
vienojoties primāro dīleru grupai. Pri-
mārie dīleri ir Valsts kases sadarbības 
partneri, kuriem ir tiesības piedalīties 
iekšējā tirgus valsts vērtspapīru sā-
kotnējās izsolēs. Pagājušā gada laikā 
tika veikta arī Latvijas valsts vērts-
papīru iegāde nozīmīgā apjomā, un 
šobrīd mūsu portfelī atrodas Latvijas 
valsts vērtspapīri 182,6 miljonu EUR 
vērtībā. 

ABLV Bank un pārējie grupas uzņē-
mumi ir nozīmīgs darba devējs un 
nodokļu maksātājs. 2014. gada laikā 
tikai pašā bankā vien ir radītas 47 jau-
nas darba vietas, bet dažāda veida 
nodokļos koncerns valsts budžetā 
ieskaitījis 33,3 miljonus EUR, kas ir 
par 59,6% vairāk nekā 2013. gadā.

Finanšu rezultāti
Bankas 2014. gada svarīgākie finanšu 
rādītāji norāda uz stabilu bankas 
izaugsmi. ABLV Bank, AS, ir lielākā 
banka Latvijā ar vietējo kapitālu un 
otrā lielākā banka pēc aktīviem.

Bankas peļņa 2014. gadā bija     •	
58,7 miljoni EUR. Salīdzinoši    
2013. gadā — 43,7 miljoni EUR.

LNK uzņēmumu grupa par vairāk nekā 
10,5 miljoniem EUR iegādājās mūsdienī-
gu biroju ēku Rīgā, J.Daliņa ielā 15.

Pārskata periodā nozīmīgs darbs tika 
veltīts klientu ērtību un apkalpošanas 
kvalitātes paaugstināšanai. Tika izstrā-
dāta internetbanka iPad planšetdato-
riem, uzlabota pamata internetbanka 
un internetbanka iPhone viedtālruņiem. 
Savukārt no 2014. gada jūlija mēs 
piedāvājam klientiem debetkartes un 
kredītkartes ar jaunu, vēl izsmalcinātāku 
dizainu. Jauno maksājumu karšu dizaina 
pamatā ir ABLV zīmola grafiskais attēls 
un tā stilistiskie elementi. 

2014. gada februārī Hipotekārās kreditē-
šanas pārvalde atgriezās rekonstruētajās 
telpās Rīgā, Elizabetes ielā 21A. Tagad 
mēs nodrošinām hipotekārajiem klien-
tiem visaugstāko servisa līmeni Latvijā.

Ieguldījumi
ABLV Asset Management, IPAS, pārval-
dīto atvērto ieguldījumu fondu rezultātus 
ietekmēja sarežģītā ģeopolitiskā un 
makroekonomiskā situācija, kas visa 
gada laikā radīja spēcīgas cenu svār-
stības finanšu tirgos. Tomēr investoru 
interese ieguldīt mūsu fondos turpināja 
augt, un atskaites perioda beigās par 
fondu dalībniekiem bija kļuvuši jau vairāk 
nekā 180 mūsu klientu.

2014. gada nogalē atvērto ieguldījumu 
fondu kopējā aktīvu vērtība pārsniedza 
106,6 miljonus EUR. Kopš gada sākuma 
fondu kopējā vērtība palielinājusies par 
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Bankas peļņa 2014. gadā bija 
58,7 miljoni EUR 

21,2 % jeb aptuveni par 18,7 miljo-
niem EUR. Galvenais iemesls šādam 
pieauguma ir tas, ka zemo procentu 
likmju periodā ASV un Eiropā arvien 
vairāk mūsu klientu vēlas diversificēt 
savus ieguldījumu portfeļus, iekļaujot 
tajos ABLV ieguldījumu fondus. Tas ļauj 
ievērojami palielināt kopējā portfeļa 
ienesīgumu, salīdzinot ar depozītiem. 

Pirmos ieguldījumu fondus saviem 
klientiem uzsākām piedāvāt 2007. 
gada aprīlī. 2014. gada beigās mūsu 
klientiem bija pieejami 10 ieguldījumu 
fondi, no kuriem 4 ir akciju fondi, 2 — 
attīstības valstu valsts obligāciju fondi, 
2 — NVS valstu korporatīvo obligāciju 
fondi un 2 globālā tirgus korporatīvo 
obligāciju fondi. Pašiem pirmajiem fon-
diem — ABLV Emerging Markets USD 
Bond Fund, ABLV Emerging Markets 
EUR Bond Fund, ABLV High Yield CIS 
USD Bond Fund, ABLV Global USD 
Stock Index Fund un ABLV Global EUR 
Stock Index Fund — jau ir 7 gadus ilga 
darbības pieredze.

Ievērojot pieaugošo pieprasījumu pēc 
mūsu produktiem, mēs plānojam arī 
turpmāk paplašināt piedāvāto fondu sa-
rakstu — katru gadu izveidojot vismaz 
vienu jaunu fondu, lai klientiem būtu 
iespēja ieguldīt brīvos naudas līdzekļus 
plašākā finanšu instrumentu klāstā. Tā 
2014. gadā tika veikts nepieciešamais 
sagatavošanas darbs jauna investīciju 
fonda ABLV Multi-Asset Total Return 
USD Fund izveidošanai; jaunais fonds 
tika reģistrēts 2015. gada 9. janvārī. 

Bankas pamatdarbības ienākumi pirms •	
uzkrājumu veidošanas — 122,4 miljoni 
EUR. Salīdzinājumā ar 2013. gadu pamat-
darbības ienākumi ir auguši par 11,1%.
Bankas klientu noguldījumu apjoms •	
pārskata perioda beigās bija 3,41 mil-         
jards EUR. 
Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sa-•	
sniedza 454,6 miljonus EUR.
Bankas aktīvu apjoms 2014. gada          •	
31. decembrī bija 4,17 miljardi EUR.   
Gada laikā aktīvu apjoms audzis par    
25,8%, kopējam apjomam palielinoties 
vēl par 854,5 miljoniem EUR.
Bankas kredītportfeļa apjoms decembra •	
beigās bija 790,2 miljoni EUR.
Bankas kapitāls un rezerves —          •	
226,9 miljoni EUR.
Bankas kapitāla pietiekamības līmenis •	
2014. gada 31. decembrī bija 18,80%,  
bet likviditātes līmenis — 74,74%.
Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2014. gada •	
31. decembrī bija 28,82%, bet aktīvu 
atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,60%.

Banka turpināja ieguldīt brīvos līdzekļus 
vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa 
apjoms 2014. gada 31. decembrī bija 2,15 mil-
jards EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru 
portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu 
ienākumu, 72,8% no portfeļa ir vērtspapīri 
ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalī-
jums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV — 
26,4%, Vācija — 13,1%, Kanāda — 9,7%, 
Krievija — 9,7%, Latvija — 9,3%, Zviedrija 
— 9,2%, Nīderlande — 3,5%, Dānija — 
1,8%, Norvēģija — 1,7%. Papildus 5,3% 
veido starptautisko institūciju — Eiropas 
Komisijas, ERAB u.c. — emitētie vērts-
papīri. Vidējais vērtspapīru portfeļa gada 
ienesīgums pārskata periodā bija 1,4%.

Būtisku vērību 2014. gadā veltījām korpo-
ratīvās kreditēšanas attīstīšanai. Augusta 
beigās ar ABLV Bank dalību tika veikts da-
rījums par Ventspils Brīvostā esošā šķidrā 
amonjaka pārkraušanas termināla “Vent-
amonjaks” kapitāla daļu pārdošanu. Tas 
bija viens no pēdējā laika nozīmīgākajiem 
darījumiem tranzīta un kravu pārvadāšanas 
nozarē — summa sasniedza 55,0 miljonus 
EUR, no kuriem 33,0 miljoni EUR ir ABLV 
Bank finansējums. Savukārt septembrī, 
izmantojot ABLV Bank, AS, piešķirto 
finansējumu 8,1 miljona EUR apmērā,               
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Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas 
klientu uzdevumā veic visu veidu finan-
šu instrumentu pirkšanu un pārdošanu 
nozīmīgākajos pasaules fondu tirgos, 
2014. gads ir bijis veiksmīgs. Aizvadītajā 
gadā ABLV Capital Markets, IBAS, guva 
2,9 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmu-
ma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti 
finanšu instrumentos, 2014. gada              
31. decembrī bija 925,5 miljoni EUR.

Mūsu klientiem, kuri patstāvīgi vēlas iz-
mantot Krievijas biržu sniegtās tirdznie-
cības iespējas, piedāvājam tirdzniecības 
platformu Quik Trader ABLV. Izmantojot 
šo platformu, klientiem tiek nodrošināta 
pieeja tirdzniecībai reālā laika režīmā 
Maskavas biržā (MOEX), norēķinus 
veicot Krievijas rubļos. Quik Trader 
ABLV papildina līdzšinējās divas tirdz-
niecības platformas — J-Trader ABLV 
(tirdzniecībai ar atvasinātiem finanšu 
instrumentiem ASV un Eiropas biržās) 
un Orbis Trader ABLV (tirdzniecībai ar 
ASV vērtspapīriem).

Ievērojot augsto interesi par ABLV Bank, 
AS, emitētajiem vērtspapīriem un to, ka 
ziņu skaits par notikumiem, kas saistīti 
ar mūsu bankas obligācijām un akcijām, 
turpina pieaugt, mēs piedāvājam mūsu 
ieguldītājiem vienkāršu un ērtu nepie-
ciešamās informācijas saņemšanas 
veidu. Bankas mājaslapu www.ablv.com 
mēs esam papildinājuši ar “Investora 
kalendāru”, kurā tiek publicētas svarī-
gākās ziņas par mūsu obligācijām un 
akcijām — publiskie piedāvājumi, emi-
siju rezultāti, kuponu izmaksu datumi, 

AmberStone Group, AS, pamatkapitāls 
tiks palielināts līdz 35 miljoniem EUR, 
piesaistot arī jaunus akcionārus no 
ABLV Bank, AS, akcionāru, klientu 
un partneru vidus.

nekustamais īpašums
Aizvadītais 2014. gads bija veiksmīgs 
un spraiga darba pilns nekustamā 
īpašuma attīstīšanas grupai Pillar. 
2014. gadā saglabājās stabils piepra-
sījums no pašmāju pircēju puses pēc 
otrreizējā tirgus sērijveida dzīvokļiem. 
Savukārt ārvalstnieku interesi par īpa-
šuma iegādi ietekmēja valdības lēmumi 
saistībā ar izmaiņām termiņuzturēša-
nās atļauju programmā — gada pēdējā 
trešdaļā šo klientu interese bija krietni 
rezervētāka. Kopumā 2014. gadā Pillar 
spēja noturēt pārdošanas apjomus 
2013. gada līmenī un nedaudz tos pat 
pārsniegt. 2014. gadā Pillar noslēdza 
626 pārdošanas darījumus par kopējo 
summu 33,5 miljoni EUR. Salīdzinot 
ar 2013. gadu, pārdošanas darījumu 
skaits auga par 2%. Sērijveida īpašu-
mu portfelis gada laikā samazinājās 
no 836 uz 583 vienībām. Arī jauno 
projektu pārdošanā tika sasniegti labi 
rezultāti, jo, noslēdzoties gadam, Pillar 
attīstītajos jaunajos projektos nepārdoti 
atlikuši vien aptuveni 8% dzīvokļu. 
Jaunajos un rekonstruētajos projektos 
tika pārdoti 126 dzīvokļi, to vidū arī 
5 premium klases dzīvokļi “Elizabetes 
Park House” projektā. Tāpat 2014. ga-
dā noslēgti 48 darījumi par privātmāju 
un 11 zemes gabalu pārdošanu.

Klientu pieprasījuma apmierināšanai 
Pillar turpināja aktīvu darbu pie eso-
šā īpašumu portfeļa pārvaldīšanas, 
attīstot jaunos projektus un īstenojot 
rekonstrukcijas programmu. 2014. gada 
sākumā Pillar pilnībā pabeidza visus 
iekšējās apdares darbus jaunā, mūsdie-
nīgā stilā veidotajā daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajā ēkā “Dārza Apartment House”, 
kā arī nodeva ekspluatācijā jaunu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku “Liel-
ezeres Apartment House”. Savukārt 
jūnijā tika pabeigti rekonstrukcijas darbi 
10 jaunos dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkā 
Akadēmiķa M.Keldiša ielā 13A, Rīgā. 
Noslēgumam tuvojas celtniecības darbi 
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premium klases daudzdzīvokļu mājā 
“Miera Park House”. Plānots, ka šajā 
ēkā dzīvokļu tirdzniecība tiks uzsākta 
2015. gada otrajā ceturksnī.

Ieguldījumi tika veikti arī Pillar un visai 
ABLV grupai nozīmīgajā projektā — 
finanšu un darījumu centra New Hanza 
City (NHC) attīstībā. 2014. gada augus-
tā, pārņemot NHC teritorijas tehniskā 
projekta izstrādi savās rokās, Pillar 
iegādājās Vācijas arhitektu uzņēmuma 
Schaller Architekten Stuttgart Rīgas 
biroju. Līdz ar to Pillar grupu papildināja 
jauns uzņēmums — Schaller Kyncl 
Architekten Riga. Arhitektu biroja 
pārņemšanas mērķis ir vēl vairāk kon-
centrēt visus ar NHC projekta attīstību 
saistītos procesus vienā vietā, kas ļaus 
strukturēt un optimizēt Pillar darbu šī 
vērienīgā projekta ietvaros. Schaller 
Kyncl Architekten Riga uzdevums ir 
izveidot visu nepieciešamo projekta 
tehnisko dokumentāciju, lai jau 
2015. gadā tiktu uzsākti celtniecī-
bas darbi NHC teritorijā.

konsultācijas
ABLV Corporate Services, SIA, piedāvā 
konsultācijas par termiņuzturēšanās 
atļauju un pilsonības iegūšanu Latvi-
jā, Lielbritānijā, Sentkitsā un Nevisā. 
Uzņēmuma klienti labprāt izmanto arī 
citus konsultatīvos pakalpojumus — 
konsultācijas par holdinga struktūru 
izveidošanu, tai skaitā Latvijā, kā arī 
palīdzību nodokļu rezidences maiņā. 
ABLV grupas speciālisti piedalījās 
vairākās starptautiskās konferencēs, 
izstādēs un semināros, tai skaitā 
starptautiskajā konferencē un izstādē 
“CIS Wealth Jekaterinburga”, nodokļu 
plānošanas un aktīvu strukturēšanas 
jautājumiem veltītā konferencē “INTAX 
EXPO 2014” Maskavā, kā arī bankas 
organizētajā konferencē Kiprā “ABLV 
Conference Banking/Investments/Ad-
visory” un citos. To laikā esošajiem un 
potenciālajiem klientiem tika prezentēti 
ABLV grupas pakalpojumi.
ABLV grupai ir 12 pārstāvniecības un 
teritoriālās struktūrvienības 8 val-
stīs — Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, 
Kazahstānā, Tadžikistānā, Azerbaidžānā, 
Uzbekistānā un Kiprā. 

obligāciju dzēšanas, akcionāru sapul-
ces, finanšu rezultāti utt. 

Ieguldījumu komandītsabiedrība ABLV 
Private Equity Fund 2010, KS, pārska-
ta periodā guva 8,0 miljonu EUR lielu 
peļņu. Lielākā peļņas daļa tika gūta no 
Depo DIY, SIA, kapitāla daļu pārdo-
šanas, kas ir lielākais būvmateriālu 
mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā. 

Pārskata periodā sekmīgi noslēdzās 
AmberStone Group, AS, pirmā pa-
matkapitāla palielināšana, kā rezultātā 
uzņēmuma kapitāls tika palielināts 
par 9,1 miljonu EUR, kopā sasniedzot          
14,0 miljonus EUR. Pamatkapitāla palie-
lināšanā piedalījās ABLV Bank, AS, kā 
arī atsevišķi bankas klienti un akcionāri. 
ABLV Bank sniedza būtisku atbalstu šīs 
akciju emisijas organizēšanā. Kapitāla 
palielināšana ļaus AmberStone Group, 
AS, nostiprināties kā vienai no vado-
šajām holdingkompānijām Latvijā, kā 
arī veikt jaunas investīcijas perspektīvu 
uzņēmumu kapitālā. 

Holdingkompānija AmberStone Group, 
AS, tika dibināta, lai nodalītu no ABLV 
grupas ar finanšu un bankas pakalpo-
jumu sniegšanu nesaistītu biznesu. Tā 
pārņems arī komandītsabiedrības ABLV 
Private Equity Fund 2010, KS, iegul-
dījumus. Tādēļ iepriekš ABLV Private 
Equity 2010, KS, piederošās SIA “Orto 
klīnika” daļas un SIA “Vaiņode Agro 
Holding” daļas 2014. gada decembrī 
tika pārdotas AmberStone Group, AS. 
Plānots, ka līdz 2015. gada beigām 
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Luksemburga
Meitas banka Luksemburgā tika izveido-
ta, lai attīstītu esošo klientu bāzi, snie-
dzot plašāku ieguldījumu un fiduciāro 
pakalpojumu klāstu, kā arī piesaistītu 
jaunus klientus. ABLV Bank, AS, ir pirmā 
banka no Baltijas valstīm, kas nodibinā-
jusi meitas banku Luksemburgā. Banka 
savus pakalpojumus klientiem sāka 
piedāvāt 2013. gada septembrī, 
un 2014. gada 31. decembrī bankas 
aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā sa-
sniedza 129,3 miljonus EUR.

Pagājušajā gadā ABLV Bank Luxem-
bourg, S.A., uzsāka saviem klientiem 
piedāvāt jaunus fiduciāros pakalpoju-
mus: fiduciāros depozītus — unikālās 
iespējas termiņnoguldījumiem NVS un 
Eiropas valstu bankās — un fiduciāros 
kredītus — aizdevumu izsniegšanai 
trešajai personai.

Arvien vairāk klientu izvēlas vienu no 
Luksemburgas galvenajiem pakalpoju-
miem — investīciju konsultatīvo pār-
valdīšanu (active investment advisory). 
Ar 2015. gada janvāri banka piedāvā arī 
investīciju uzticības pārvaldīšanu (discre-
tionary portfolio management).  

Saņemot atļaujas no finanšu sektora 
uzraugiem Latvijā un Luksemburgā, 
ABLV ieguldījumu fondi 2014. gadā tika 
iekļauti Luksemburgas fondu tirgū. Līdz 
ar to mūsu atvērtie ieguldījumu fondi ir 
pieejami arī ABLV Bank Luxembourg, 
S.A., klientiem.

Šie sasniegumi tika novērtēti arī Latvijas 
Komercbanku asociācijas rīkotajā banku 
inovatīvo pakalpojumu konkursā “Zelta 
monēta 2014” — mēs saņēmām gal-
veno balvu “Zelta monētu” kategorijā 
“Finanšu pakalpojumu eksports”. 

Sabiedrībai
2014. gadā ABLV Bank, AS, sadarbībā 
ar labdarības fondu ABLV Charitable 
Foundation turpināja atbalstīt dažādus 
sabiedrībai sociāli nozīmīgus projektus.

Gada nozīmīgākais notikums neapšau-
bāmi bija 30. oktobrī parakstītais nodo-
mu protokols par Latvijas Laikmetīgās 

mākslas muzeja būvniecības īstenošanu. 
Saskaņā ar šo vienošanos, ko parakstīja 
LR Kultūras ministre Dace Melbārde un 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
fonda padomes locekļi Ernests Bernis, 
Oļegs Fiļs, Ināra un Boriss Teterevi, līdz 
2021. gada 18. novembrim Latvijas Laik-
metīgās mākslas fonds, kuru dibinājuši 
ABLV Charitable Foundation un Borisa 
un Ināras Teterevu fonds, par dibinātāju 
līdzekļiem un ziedojumiem īstenos Latvi-
jas Laikmetīgās mākslas muzeja būvnie-
cību, kā arī nodrošinās muzeja darbību, 
pārvaldību un attīstību, tostarp krājuma 
veidošanu, uzturēšanu un papildināša-
nu. Fonda dibinātāji muzeja būvniecībai 
nodrošinās nepieciešamo finansējumu 
30 miljonu EUR apmērā. Lēmums par 
Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja 
būvniecību ir loģisks tupinājums bankas 
un Kultūras ministrijas 2005. gadā 
noslēgtajam līgumam par laikmetīgās 
mākslas darbu kolekcijas izveidi.

Decembra nogalē noslēdzās ABLV Cha-
ritable Foundation un ABLV Bank, AS, 
organizētā tradicionālā Ziemassvētku 
labdarības akcija, kurā piedalījās vairāki 
simti bankas darbinieku un klientu. Šajā 
akcijā tika savākta ievērojama summa — 
278 830 EUR. Ziedotāju ieguldījums 
labdarības akcijā bija šāds: 157 531 EUR 
programmai “Palīdzēsim dzirdēt!”,
43 941 EUR programmai “Palīdzēsim 
izaugt!” un 77 358 EUR programmai 
“Jaunā Rīga”. Papildus savāktajiem 
līdzekļiem Ziemassvētku akcijas ietvaros 
ABLV Bank programmai “Jaunā Rīga” 
ziedoja 1 044 267 EUR. Kā ik gadu, arī 
šajā akcijā ABLV Charitable Foundation 
no savām rezervēm dubultoja saziedo-
tās summas programmās “Palīdzēsim 
dzirdēt!” un “Palīdzēsim izaugt!”. 

2014. gada maijā Rundālē notika svinīgā 
pieņemšana par godu Rundāles pils 
278 gadu jubilejai un muzeja komplek-
sa restaurācijas darbu pabeigšanai. 
Rundāles pils restaurācija ilga 50 gadus, 
un šo darbu finansēšanā piedalījās arī 
ABLV Bank. Ar mūsu atbalstu tika atjau-
nota pils bibliotēka. Pils jubilejā banka 
uzdāvināja Rundāles pilij Voltēra kopoto 
rakstu vēsturiski pirmā izdevuma visus 
sējumus. 

finanšu pārskati 

Savukārt jūlija sākumā Ozo golfa klubā 
notika golfa turnīrs ABLV Invitation Golf 
Tournament 2014. Turnīrā piedalījās 
96 spēlētāji — ABLV klienti no Latvijas 
un ārzemēm, bankas partneri un 
darbinieki, kā arī daži Ozo golfa kluba 
biedri. Turnīrs notika pēc noteikumiem, 
ko apstiprinājis Sentendrjūsas 
Karaliskais golfa klubs, atsevišķi 
vīriešiem un sievietēm. Turnīra 
uzvarētāji saņēma balvas — kausus 
no bronzas stikla, ko speciāli veidojusi 
stikla māksliniece un dizainere Anda 
Munkevica. 

Novembra beigās ABLV Bank, 
noslēdzot līgumu ar Daugavpils domi, 
uzdāvināja pilsētai daudzdzīvokļu 
ēku Gaismas ielā 7 un zemi zem 
tās. Ēkā ir 105 dzīvokļi, tās platība 
ir 8,7 tūkstoši kvadrātmetru. 
Dāvinājuma kopējā vērtība ir gandrīz 
380 tūkstoši EUR. Ievērojamais jauno 
dzīvokļu skaits Daugavpils domei 
palīdzēs risināt akūtus dzīvokļu 
jautājumus sociāli atbalstāmajām 
iedzīvotāju grupām.

Plāni 2015. gadam
Mūsu bankas pozīcijas ir stipras un stabi-
las, galvenie rādītāji atrodas vēsturiskajā 
maksimumā, tāpēc, izstrādājot plānu 
2015. gadam, par mērķi esam nosprau-
duši saglabāt tīros komisiju ienākumus un 
tīro peļņu iepriekšējā gada līmenī. Tas ir 
ambiciozs, bet sasniedzams mērķis, kas 
prasīs saliedētu un pārdomātu ikvienas 
struktūrvienības darbu un katra darbinie-
ka ieguldījumu. 

2015. gadā plānojam vidējo noguldījumu 
pieaugumu 10% apmērā, kas nozīmē, 
ka 2015. gada beigās kopējais noguldīju-
mu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus 
EUR. Veiksim vairākas jaunas obligāciju 
emisijas. Plānojam izsniegt jaunus ko-
merckredītus par kopējo summu aptuveni 
130 miljoni EUR, finansējot lielus biznesa 
projektus. 2015. gada tīrā peļņa plānota 
aptuveni 2014. gada līmenī. 

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un 
klientiem par izrādīto uzticību un visiem 
mūsu darbiniekiem — par ieguldījumu 
bankas un koncerna izaugsmes veidošanā!

2014. gada augustā, pārņemot nHC 
teritorijas tehniskā projekta izstrādi savās 
rokās, Pillar iegādājās vācijas arhitektu 
uzņēmuma Schaller Architekten 
Stuttgart Rīgas biroju

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis 

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2015. gada 25. februārī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību publicēts bankas interneta mājaslapā www.ablv.com.
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Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.  

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014. 

Atkārtoti ievēlēts ar:
 01.05.2014. 

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.

Bankas padomes 
un valdes sastāvs 

Bankas padome:
Padomes priekšsēdētājs:
Oļegs Fiļs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Bankas valde:
Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis — izpilddirektors (CEO)

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

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

pārskata perioda laikā bankas padomes sastāvā 
nav notikušas nekādas izmaiņas.

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2015. gada 25. februārī

ABLV Bank, AS, (turpmāk tekstā — 
banka) padome un valde ir atbildīgas par 
bankas finanšu pārskatu sagatavošanu, 
kā arī par bankas un tās meitas uzņēmu-
mu (turpmāk tekstā — koncerns) konso-
lidēto finanšu pārskatu sagatavošanu. 

Finanšu pārskati un to pielikumi, 
kas atspoguļoti no 126. lappuses līdz 
211. lappusei, ir sagatavoti, pamatojo-
ties uz attaisnojuma dokumentiem, un 
sniedz skaidru un patiesu priekšstatu 
par bankas un koncerna finanšu stāvokli 
2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 
31. decembrī, kā arī par koncerna un 
bankas darbības rezultātiem, kapitāla 
un rezervju izmaiņām un naudas plūs-
mu 2014. gadā un 2013. gadā.

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti atbil-
stoši Eiropas Savienībā apstiprināto 

Starptautisko finanšu pārskatu standar-
tu prasībām, pamatojoties uz darbības 
turpināšanas principu. Šo finanšu 
pārskatu sagatavošanas gaitā vadības 
pieņemtie lēmumi, izdarītie novērtējumi 
ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Bankas padome un valde (turpmāk tek-
stā — vadība) ir atbildīgas par atbilsto-
šas grāmatvedības uzskaites sistēmas 
nodrošināšanu, koncerna aktīvu sagla-
bāšanu, 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 ka-
pitāla tirgus komisijas noteikumu un citu 
uz kredītiestādēm attiecināmu Latvijas 
Republikas likumdošanas prasību, kā arī 
saistošo Eiropas Savienības normatīvo 
aktu ievērošanu.

Paziņojums 
par vadības atbildību 

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis 

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2015. gada 25. februārī
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visaptverošo ienākumu pārskati 
Eur ’000

pielikums

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

procentu ienākumi 3 70,163 58,877 68,618 58,679

procentu izdevumi 3 (16,684) (16,235) (16,983) (15,936)

Neto procentu ienākumi  53,479 42,642 51,635 42,743

komisijas naudas ienākumi 4 63,916 61,687 57,944 55,363

komisijas naudas izdevumi 4 (10,897) (10,775) (16,443) (15,283)

Neto komisijas naudas ienākumi  53,019 50,912 41,501 40,080

neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 5 18,992 21,993 19,315 22,200

neto peļņa no pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem 6 4,587 4,769 - 24

pārējie ienākumi 7 18,445 18,403 3,835 3,089

Dividenžu ienākumi  195 105 6,111 2,079

uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam 8 (1,003) (9,466) (999) (9,466)

Pamatdarbības ienākumi  147,714 129,358 121,398 100,749

administratīvie izdevumi 10 (57,898) (55,573) (43,420) (42,445)

nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums  (5,310) (4,744) (2,992) (2,800)

pārējie izdevumi 7 (11,395) (8,214) (1,000) (841)

finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi  (3,670) (1,218) (3,670) (1,218)

pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi 9 (1,546) 635 (7,769) (2,002)

Pamatdarbības izdevumi  (79,819) (69,114) (58,851) (49,306)

Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 67,895 60,244 62,547 51,443

uzņēmumu ienākuma nodoklis 11 (4,088) (9,246) (3,873) (7,767)

Pārskata perioda peļņa 63,807 50,998 58,674 43,676

Pārskata perioda peļņa attiecināma uz:

Bankas akcionāriem 63,353 50,304  -  - 

nekontrolējamo daļu 454 694  -  - 

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 (4,338) (3,061) (4,324) (3,061)

iekļauts peļņā/zaudējumos pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas rezultātā (300) 18 (237) 18

iekļauts peļņā/zaudējumos, atzīstot pārdošanai pieejamo vērtspapīru vērtības samazināšanos 1,684 1,095 1,684 1,095

izmaiņas atliktajā uzņēmumu ienākuma nodoklī 467 292 467 292

Kopā pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi (2,487) (1,656) (2,410) (1,656)

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms 61,320 49,342 56,264 42,020

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:

Bankas akcionāriem 60,866 48,648  -  - 

nekontrolējamo daļu 454 694  -  - 

Uz bankas akcionāriem attiecināmā peļņa uz vienu akciju, EUR 26 1.94 1.68  -  - 

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2015. gada 25. februārī

Pielikumi no 132. līdz 211. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu stāvokļa pārskati 
Eur ’000

Aktīvi pielikums 
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

kase un prasības pret centrālajām bankām 12 259,872 356,768 258,908 356,747

prasības pret kredītiestādēm 13 816,936 640,325 795,282 619,037

atvasinātie līgumi 17 4,079 451 4,079 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā 
vai zaudējumos 14 21,165 16,766 14,884 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 15 1,271,227 738,683 1,209,073 731,687

kredīti 18 790,113 750,097 790,247 761,268

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 16 958,423 653,037 930,579 651,411

ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā 19 2 6,635 115,099 132,829

ieguldījumu īpašumi 20 30,057 33,358 25,033 24,330

pamatlīdzekļi 21 37,877 32,672 10,606 9,745

nemateriālie aktīvi 21 6,309 5,639 5,700 5,016

uzņēmuma ienākuma nodokļa prasības  3,596 124 3,257 -

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 11 2,300 710 1,457 -

pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi  59,774 72,157 - 622

pārējie aktīvi 22 8,356 8,655 5,640 5,457

Kopā aktīvi 4,270,086 3,316,077 4,169,844 3,315,366

Saistības

atvasinātie līgumi 17   5,630  2,046  5,630 2,046

saistības pret centrālajām bankām 16,797 - 16,797 -

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 23,869  10,654  28,962 14,491 

termiņsaistības pret kredītiestādēm  6,319  3,633  2,971 - 

noguldījumi 23  3,488,516  2,768,169  3,406,032 2,776,457 

uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības  423  5,303  - 5,125 

pārējās saistības 27  29,603  17,348  13,205 11,098 

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 11  524  795  - 169 

uzkrājumi  352  408  352 408 

Emitētie vērtspapīri 24  441,598  308,386  454,581 308,386 

subordinētie depozīti 25  14,413  10,149  14,413 10,149 

Kopā saistības  4,028,044  3,126,891  3,942,943 3,128,329 

Kapitāls un rezerves

apmaksātais pamatkapitāls 26  32,650  30,003  32,650 30,003 

akciju emisijas uzcenojums  66,270  41,485  66,270 41,485 

rezerves kapitāls un pārējās rezerves  2,174  2,134  2,134 2,134 

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve  (1,504)  983  (1,427) 983 

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  66,762  60,381  68,600 68,756 

pārskata perioda nesadalītā peļņa  63,353  50,304  58,674 43,676 

Attiecināms uz bankas akcionāriem  229,705  185,290  226,901 187,037 

Nekontrolējamā daļa  12,337  3,896  - -

Kopā kapitāls un rezerves  242,042  189,186  226,901 187,037 

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves  4,270,086  3,316,077  4,169,844 3,315,366 

Ārpusbilances posteņi

iespējamās saistības 28  9,531  7,681  9,444 7,689 

ārpusbilances saistības pret klientiem 28  61,318  60,648  60,228 61,008 

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Rīgā, 2015. gada 25. februārī
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Pielikumi no 132. līdz 
211. lapai ir šo finanšu 
pārskatu neatņemama 
sastāvdaļa.

koncerna kapitāla 
un rezervju izmaiņu pārskats  

Eur ’000

apmaksātais 
pamat-

kapitāls

akciju
emisijas
uzceno-

jums

rezerves
kapitāls

un pārējās
rezerves 

pārdošanai
pieejamo

finanšu aktīvu
pārvērtēšanas

rezerve 
nesadalītā

peļņa 

attiecināms
uz Bankas

akcionāriem

nekontro-
lējamā

daļa

kopā
kapitāls un

rezerves 

01.01.2013. 28,087 26,481 2,134 2,639 84,517 143,858 3,713 147,571

pārskata perioda neto peļņa - - - - 50,304 50,304 694 50,998

pārskata perioda pārējie visaptverošie 
ienākumi/(zaudējumi) - - - (1,656) - (1,656) - (1,656)

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā - - - (1,656) 50,304 48,648 694 49,342

Dividendes - - - - (23,560) (23,560) - (23,560)

personāla akciju emisija 512 - - - (576) (64) 64 -

akciju emisija 1,404 15,004 - - - 16,408 - 16,408

nekontrolējamās daļas (samazinājums) - - - - - - (575) (575)

31.12.2013. 30,003 41,485 2,134 983 110,685 185,290 3,896 189,186

01.01.2014. 30,003 41,485 2,134 983 110,685 185,290 3,896 189,186

pārskata perioda neto peļņa - - - - 63,353 63,353 454 63,807

pārskata perioda pārējie visaptverošie 
ienākumi/(zaudējumi) - - - (2,487) - (2,487) - (2,487)

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā - - - (2,487) 63,353 60,866 454 61,320

rezervju palielināšana - - 40 - - 40 - 40

Dividendes - - - - (43,453) (43,453) (333) (43,786)

personāla akciju emisija 405 - - - (470) (65) 65 -

akciju emisija 2,242 24,785 - - - 27,027 - 27,027

nekontrolējamās daļas palielinājums - - - - - - 8,255 8,255

31.12.2014. 32,650 66,270 2,174 (1,504) 130,115 229,705 12,337 242,042

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2015. gada 25. februārī

Bankas kapitāla 
un rezervju izmaiņu pārskats  

Eur ’000

apmaksātais
pamat-

kapitāls

akciju
emisijas

uzcenojums

rezerves
kapitāls

un pārējās
rezerves 

pārdošanai
pieejamo

finanšu aktīvu
pārvērtēšanas 

rezerve 
nesadalītā

peļņa 

kopā
kapitāls un

rezerves 

01.01.2013. 28,088 26,481 2,134 2,639 92,624 151,966

pārskata perioda neto peļņa - - - - 43,676 43,676

pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi) - - - (1,656) - (1,656)

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā - - - (1,656) 43,676 42,020

Dividendes - - - - (23,356) (23,356)

personāla akciju emisija 512 - - - (512) -

akciju emisija 1,403 15,004 - - - 16,407

31.12.2013. 30,003 41,485 2,134 983 112,432 187,037

      

01.01.2014. 30,003 41,485 2,134 983 112,432 187,037

pārskata perioda neto peļņa - - - - 58,674 58,674

pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi/(zaudējumi) - - - (2,410) - (2,410)

Pārskata perioda visaptverošie ienākumi, kopā - - - (2,410) 58,674 56,264

Dividendes - - - - (43,427) (43,427)

personāla akciju emisija 405 - - - (405) -

akciju emisija 2,242 24,785 - - - 27,027

31.12.2014. 32,650 66,270 2,134 (1,427) 127,274 226,901

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2015. gada 25. februārī
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Pielikumi no 132. līdz 
211. lapai ir šo finanšu 
pārskatu neatņemama 
sastāvdaļa.

naudas plūsmas pārskati  
Eur ’000

Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

peļņa pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķināšanas 67,895 60,244 62,547 51,443

nemateriālo aktīvu amortizācija, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu nolietojums 5,310 4,744 2,992 2,800

uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam 1,003 9,466 999 9,466

pārējo aktīvu vērtības samazinājums/(palielinājums) 1,546 (635) 7,769 2,002

finanšu instrumentu vērtības samazinājums 3,670 1,218 3,670 1,218

procentu (ienākumi) (70,163) (58,877) (68,618) (58,679)

procentu izdevumi 16,684 16,235 16,983 15,936

Citi posteņi, kas neietekmē naudas plūsmu 10,208 195 2,015 1,101

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās 36,153 32,590 28,357 25,287

prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums (18,482) 4,705 (19,638) 10,532

kredītu (pieaugums) (17,928) (54,587) (6,886) (60,515)

patiesajā vērtībā vērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu 
peļņā vai zaudējumos (pieaugums)/samazinājums (4,160) (11,632) 2,121 (11,632)

pārējo aktīvu samazinājums 7,784 18,395 (184) 12,967

saistību pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums) 19,483 269 19,768 (11,951)

noguldījumu no pārējiem klientiem pieaugums 528,196 186,923 437,424 188,434

atvasināto līgumu apjoma (samazinājums) (495) (4,804) (495) (4,804)

pārējo saistību pieaugums/(samazinājums) 12,720 (5,310) 2,094 (2,437)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 563,271 166,549 462,561 145,881

pārskata periodā saņemtie procentu maksājumi 63,899 70,887 62,354 70,887

pārskata periodā (izmaksātie) procentu maksājumi (18,618) (22,566) (18,918) (22,278)

(samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis) (14,096) (4,229) (13,233) (3,381)

Neto naudas plūsma pamatdarbības rezultātā 594,456 210,641 492,764 191,109

Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā

Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu (iegāde) (311,867) (181,749) (285,648) (180,124)

Līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu pārdošana 67,607 13,985 67,607 13,985

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (iegāde) (1,162,196) (926,238) (1,082,537) (919,241)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošana 709,452 929,734 684,964 929,734

pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un ieguldījumu īpašumu (iegāde) (7,069) (13,513) (5,561) (5,841)

pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana 2,453 649 944 364

Līdzdalības radniecīgos un asociētos uzņēmumos (pieaugums) - (912) (6,767) (8,465)

Līdzdalības meitas uzņēmumos samazinājums 6,632 219 16,728 55

Neto naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā (694,988) (177,825) (610,270) (169,533)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

subordinēto aizdevumu pieaugums 3,388 3,459 3,388 3,459

subordinēto aizdevumu (atmaksa) - (11,446) - (11,446)

Emitēto vērtspapīru pārdošana 254,540 200,725 267,523 200,725

Emitēto vērtspapīru (atpirkšana) (150,152) (61,619) (150,152) (61,619)

Dividenžu (izmaksa) (43,786) (23,554) (43,415) (23,349)

akciju emisija 27,027 16,407 27,027 16,407

Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā 91,017 123,972 104,371 124,177

Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums (9,515) 156,788 (13,135) 145,753

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā 961,829 812,932 943,129 805,267

ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas rezultāts 57,442 (7,891) 57,442 (7,891)

Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās 1,009,756 961,829 987,436 943,129

Eur ’000

Nauda un tās ekvivalenti
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

kase un prasības pret centrālajām bankām 259,872 356,768 258,908 356,747

prasības pret kredītiestādēm 773,753 615,715 757,490 600,873

saistības pret kredītiestādēm (23,869) (10,654) (28,962) (14,491)

Nauda un tās ekvivalenti kopā 1,009,756 961,829 987,436 943,129

Informācija par prasībām pret kredītiestādēm, kas nav iekļautas naudas ekvivalentos, ir atspoguļota 13. pielikumā. 
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Finanšu pārskatu 
pielikumi 
1. pielikums
Pamatinformācija
ABLV Bank, AS, tika reģistrēta kā akciju 
sabiedrība Aizkrauklē, Latvijas Repub-
likā, 1993. gada 17. septembrī. Šobrīd 
bankas juridiskā adrese ir Elizabetes 
iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija. 

ABLV Bank, AS, darbojas saskaņā 
ar Latvijas Republikas likumdošanas 
aktiem un Latvijas Bankas izsniegto 
licenci, kas ļauj sniegt visus Kredītiestā-
žu likumā paredzētos finanšu pakalpo-
jumus. 

Šajos koncerna konsolidētajos un 
bankas atsevišķajos finanšu pārskatos ir 
uzrādīta finanšu informācija par 
ABLV Bank, AS, un tās meitas uzņēmu-
miem. Atbilstoši noteiktajām prasībām 
bankas atsevišķie finanšu pārskati ir 
iekļauti šajos konsolidētajos finanšu 
pārskatos. Banka ir koncerna mātes 
uzņēmums.

Koncerna un bankas galvenie darbī-
bas virzieni ir finanšu un ieguldījumu 
pakalpojumu sniegšana, finanšu resursu 
pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un 
nekustamā īpašuma pārvaldīšana.

Bankai ir centrālais birojs un viens 
kredītu centrs Rīgā, meitas banka 
Luksemburgā. Koncernam ir pārstāv-
niecības/teritoriālās struktūrvienības 
Azerbaidžānā (Baku), Baltkrievijā 
(Minskā), Kazahstānā (Almati), 
Kiprā (Limasolā), Krievijā (Maskavā, 
Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā un 
Vladivostokā), Ukrainā (pārstāvniecība 
Kijevā, kā arī atsevišķs pārstāvniecības 
birojs Odesā), Uzbekistānā (Taškentā) 
un Tadžikistānā (Dušanbe).

Finanšu pārskatu pielikumos piemē-
roti šādi saīsinājumi — starptautiskie 
finanšu pārskatu standarti (SFPS), 
starptautiskie grāmatvedības standarti 
(SGS), starptautisko grāmatvedības 
standartu padome (SGSP), starptau-
tisko finanšu pārskatu interpretāciju 
komiteja (SFPIK), Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija (FKTK), Eiropas Monetā-
rā Savienība (EMS), Eiropas Savienība 
(ES), Ekonomiskās sadarbības un attīs-
tības organizācija (OECD), ECB (Eiropas 
centrālā banka). 

Koncerna konsolidētie un bankas atse-
višķie finanšu pārskati par 2014. gadu 
tiek apstiprināti bankas valdē 
un padomē.

2. pielikums
Piemērotās svarīgākās 
grāmatvedības metodes 
un uzskaites principi 
а) Finanšu pārskatu 
sagatavošanas principi
Šie koncerna un bankas finanšu 
pārskati ir sagatavoti, pamatojoties 
uz likumdošanā noteiktajā kārtībā 
sastādītajiem uzskaites reģistriem un 
atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinā-
tajam SFPS pēc darbības turpināšanas 
principa.

Finanšu pārskati ir sagatavoti saska-
ņā ar sākotnējās vērtības uzskaites 
pamatprincipu, izņemot tos finanšu 
aktīvus un saistības (pārdošanai 
pieejamos finanšu aktīvus, finanšu ak-
tīvus un saistības patiesajā vērtībā ar 
pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un 
atvasinātos līgumus), kas tiek uzskaitīti 
to patiesajā vērtībā. Finanšu pārskati 
sniedz strukturētu ieskatu par koncer-
na un bankas finanšu stāvokli 
un finanšu rezultātiem.

Salīdzinājumā ar grāmatvedības uzskai-
tes metodēm, kuras tika izmantotas, 
sagatavojot iepriekšējo periodu finanšu 
pārskatus, šo finanšu pārskatu sagata-
vošanā par periodu no 2014. gada 
1. janvāra līdz 2014. gada 31. decem-
brim izmantotās grāmatvedības uzskai-
tes metodes nav mainītas, izņemot 
SFPS grozījumi, kas stājās spēkā 
pārskata periodā.

Grāmatvedības metodes konsekventi 
piemēro visi koncerna sastāvā esošie 
uzņēmumi.

2014. gada 1. janvārī Latvija kļuva par 
Eiropas Monetārās Savienības dalīb-
valsti. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, 
bankas un tās meitas uzņēmumu funk-

cionālā valūta ir EUR (līdz 2013. gada 
31. decembrim bankas un tās Latvijas 
meitas uzņēmumu funkcionālā valūta 
bija LVL, savukārt ārvalstu meitas 
uzņēmumu darījumu uzskaites valūta 
bija to ekonomiskās vides valūta). 
Koncerna un bankas finanšu pārskatu 
uzrādīšanas valūta ir EUR.

Šie konsolidētie un bankas atsevišķie 
finanšu pārskati sagatavoti tūkstošos 
eiro (EUR’000), ja vien nav norādīts ci-
tādi. Finanšu pārskatu pielikumos ieka-
vās sniegtā informācija atbilst salīdzi-
nošiem 2013. gada 31. decembra vai 
finanšu rādītājiem par 2013. gadu. Visi 
iepriekšējo periodu salīdzinošie dati no 
LVL uz EUR tika konvertēti atbilstoši 
ES Padomes noteiktajam maiņas kur-
sam 1 EUR par 0,702804 LVL.

b) Svarīgākās aplēses 
un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā 
ar ES apstiprinātajiem SFPS, vadībai 
jāveic zināmas aplēses un pieņēmumi, 
kas ietekmē atsevišķus finanšu stāvok-
ļa pārskatā un visaptverošo ienākumu 
pārskatā atspoguļoto posteņu atliku-
mus, kā arī iespējamo saistību apmē-
ru. Nākotnes notikumi var ietekmēt 
pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem 
veiktas attiecīgās aplēses. Šādas aplē-
ses un pieņēmumi ir balstīti uz vadībai 
pieejamo ticamāko informāciju par 
attiecīgajiem notikumiem un darbībām. 
Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek 
atspoguļota finanšu pārskatā to noteik-
šanas brīdī. 

Būtiskākās aplēses un pieņēmumi at-
tiecas uz atliktā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa apjoma noteikšanu, uzkrājumu 
apjoma noteikšanu kredītu vērtības 
samazinājumam, nodrošinājuma (ķīlas) 
vērtības noteikšanu, vērtības samazi-
nājuma apjoma noteikšanu pārējiem 
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aktīviem, aktīvu un saistību patiesās 
vērtības noteikšanu, kā arī izvērtējumu 
par koncerna spēju būtiski ietekmēt 
atvērto ieguldījumu fondu darbību.
Pārskata periodā tika veiktas izmaiņas 
uzkrājumu metodoloģijas nosacījumā, 
kas ietekmē aprēķinu zaudējumiem, 
kas radušies, bet vēl nav identificēti 
(incurred but not reported losses). Tika 
koriģēts pieņēmums par zaudējumu 
identificēšanas periodu privātpersonu 
hipotekāro kredītu portfelim. Zaudē-
jumu identificēšanas periods tika pa-
garināts no iepriekš pieņemtajām 
18 dienām uz 90 dienām, kas palielināja 
atzīto uzkrājumu apmēru kredītiem bez 
kavējuma vai ar kavējumu mazāk par 
5 dienām par 0,4 miljoniem EUR. Korek-
ciju pamatā ir pieņēmums, ka klients 
pēc zaudējuma notikuma rašanās var 
veikt vidēji 2 kredīta maksājumus.

c) Konsolidācija
Šie konsolidētie finanšu pārskati ietver 
banku un visus meitas uzņēmumus, 
kas atrodas bankas (koncerna mātes 
uzņēmuma) kontrolē, t.i., banka spēj 
noteikt uzņēmuma finanšu un saim-
nieciskās darbības stratēģijas, lai gūtu 
saimnieciskos labumus. Meitas uzņē-
mumi 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 pamatka-
pitālā tiek uzskaitīta atbilstoši iegādes 
izmaksu metodei. 
Konsolidētajā finanšu pārskatā uzņē-
mējdarbības apvienošanas rezultātā 
iegādātā meitas uzņēmuma iegādes 
cena tiek attiecināta uz šī uzņēmuma 
identificējamo aktīvu, saistību un ie-
spējamo 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 uzņēmējdarbī-
bas apvienošanas izrietošā nemate-
riālā 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. 

Bankas un tās meitas uzņēmuma fi-
nanšu pārskati tiek konsolidēti koncer-
na finanšu pārskatos pēc pilnas kon-
solidācijas metodes, apvienojot līdzīga 
veida aktīvus un saistības perioda 
beigās, kā arī ienākumus un izdevu-
mus. Konsolidācijas nolūkos koncerna 
uzņēmumu savstarpējie atlikumi un 
darījumi, ieskaitot procentu ienākumus 
un izdevumus, kā arī nerealizētā peļņa 
un zaudējumi no darījumiem, koncerna 
ietvaros tiek savstarpēji izslēgti, ja 
vien nav to vērtības samazināšanās 
pazīmju. Nekontrolējamā (mazākuma) 
daļa — tā ir peļņas vai zaudējumu 
daļa, kā arī kapitāls un rezerves, kas 
ne tieši, ne pastarpināti nepieder ban-
kai. Nekontrolējamā daļa ir atspoguļo-
ta atsevišķi konsolidētajā visaptverošo 
ienākumu pārskatā, savukārt kapitāla 
daļa — konsolidētajā finanšu stāvokļa 
pārskatā atsevišķi no mātes uzņēmu-
ma kapitāla daļām.
Bankas meitas uzņēmumi ievēro 
bankas politikas un risku pārvaldīšanas 
metodes.

Bankas ieguldījumi atvērtajos ieguldī-
jumu fondos kā strukturētās sabiedrī-
bās bankas atsevišķajos finanšu pār-
skatos tiek atspoguļoti 14. pielikumā 
kā ieguldījumi atvērtajos ieguldījumu 
fondos. 
Savukārt koncerna konsolidētajos 
pārskatos tie ieguldījumi atvērtajos 
ieguldījumu fondos, kurus bankai 
ir spēja būtiski ietekmēt un bankai 
pieder būtiska daļa no šo fondu neto 
aktīviem, tiek konsolidēti, piemērojot 
pilno konsolidācijas metodi. Koncerna 
konsolidētajos pārskatos trešajām 
personām piederošās fondu daļas ir 
atzītas kā pārējās saistības. 

d) Finanšu aktīvu un saistību 
atzīšana un atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīvs ir aktīvs, kas ir nauda, 
cita uzņēmuma pašu kapitāla instru-
ments, līgumā noteiktas tiesības sa-
ņemt naudu vai citus finanšu aktīvus no 
cita uzņēmuma vai savstarpēji apmainīt 
finanšu aktīvus vai finanšu saistības ar 
citu uzņēmumu apstākļos, kas uzņēmu-
mam ir potenciāli labvēlīgi, vai līgums, 
par kuru norēķināsies vai var norēķinā-
ties 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 nolū-
kam uzņēmuma pašu kapitāla instru-
menti 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 uzņē-
mumam ir potenciāli nelabvēlīgi, vai 
līgums, par kuru norēķināsies vai var 
norēķināties ar paša uzņēmuma pašu 
kapitāla instrumentiem un kas ir neatva-
sināts 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 fi-
nanšu aktīva summu pret fiksētu skaitu 
uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu. 
Šim nolūkam uzņēmuma pašu kapi-
tāla instrumenti nav instrumenti, kas 
paši ir līgumi uzņēmuma pašu kapitāla 
instrumentu saņemšanai vai piegādei 
nākotnē.

Finanšu aktīvi vai saistības tiek atzīti bi-
lancē tikai un vienīgi brīdī, kad koncerns 
vai banka kļūst kā līgumslēdzēja puse 
saskaņā ar instrumenta līguma nosacī-
jumiem. 

Finanšu aktīvu, izņemot kredītu 
nebankām, pirkšanas un pārdoša-
nas darījumu atzīšana un atzīšanas 
pārtraukšana bilancē tiek atspoguļota 
norēķinu dienā. Kredītus nebankām 
bilancē atspoguļo brīdī, kad naudas 
līdzekļi tiek pārskaitīti uz klienta norē-
ķinu kontu.

Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtrauk-
ta tikai tad, ja ir beigušās līgumā 
noteiktās tiesības saņemt naudas 
plūsmu no attiecīgā aktīva vai arī kon-
cerns un banka pilnībā nodod finanšu 
aktīvu un visus ar finanšu aktīvu 
saistītos riskus un labumus darījuma 
partnerim.
Finanšu saistību atzīšana tiek pār-
traukta tikai tad, kad tās tiek dzēstas/
atmaksātas atbilstoši noslēgtajam lī-
gumam, atceltas vai ir beidzies līgumā 
noteiktais termiņš.

e) Finanšu aktīvu un saistību 
patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību patiesā 
vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktī-
va pārdošanu vai samaksātu par sais-
tību nodošanu parastā darījumā, kas 
novērtēšanas datumā tiek noslēgts 
tirgus dalībnieku starpā. Finanšu aktī-
vu 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 vairā-
kus vērtēšanas modeļus, gan diskon-
tētās naudas plūsmas analīzi, gan ne-
sen veiktus salīdzināmus darījumus, 
gan izmantojot vadības vērtējumus 
un pieņēmumus. Koncerna un bankas 
finanšu aktīvu un saistību uzskaites 
un patiesās vērtības salīdzinājums 
atspoguļots 32. pielikumā.

f) Finanšu aktīvu un saistību 
savstarpējs ieskaits
Finanšu aktīvi un saistības tiek sav-
starpēji ieskaitīti un neto summa tiek 
atspoguļota bilancē, ja šobrīd pastāv 
juridiskas tiesības savstarpēji ieskaitīt 
atzītās summas, un ir nodoms norēķi-
nāties, ņemot vērā neto summu, vai 
vienlaicīgi realizēt aktīvu un nokārtot 
saistības. 

 
g) Ienākumu un izdevumu atzīšana
Visi nozīmīgie ienākumi un izdevumi 
tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrāša-
nas principu. 

Procentu ienākumi/izdevumi finanšu 
aktīviem/saistībām, kas tiek novērtē-
tas amortizētajā vērtībā, tiek atzīti vis-
aptverošo ienākumu pārskatā saskaņā 
ar efektīvās procentu likmes metodi. 
Procentu ienākumi ietver sevī arī kupo-
na maksājumus, kas tiek atzīti parāda 
vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. 
Procentu ienākumi no kredītiem, par 
kuru atgūšanu ir radušās šaubas, tiek 
atzīti, balstoties uz efektīvo procentu 
likmi, kas tiek izmantota, diskontējot 
paredzamās nākotnes naudas plūs-
mas, lai noteiktu kredīta atgūstamo 
vērtību.

Komisijas naudas ienākumi un izdevu-
mi tiek atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas 
brīdī, izņemot komisijas ieņēmumus/
izdevumus, kas tieši attiecināmi uz 
finanšu aktīviem/saistībām, kas tiek 
uzrādītas amortizētajā vērtībā. Šiem 
aktīviem/saistībām komisijas ieņē-
mumi/izdevumi tiek iekļauti efektīvās 
procentu likmes aprēķinā.

Komisijas naudas ienākumi, ko ietur 
vienu reizi gadā par visu pārskata pe-
riodu, visaptverošo ienākumu pārskatā 
tiek atzīti pa daļām lineāri visa pārskata 
perioda laikā.

Pārējie ienākumi un izdevumi, kas nav 
procentu un/vai komisijas ienākumi/
izdevumi, ir ienākumi un izdevumi, 
kas saistīti ar koncerna sastāvā esošo 
nebanku uzņēmumu pamatdarbību.  

h) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu 
valūtā tiek pārvērtēti EUR pēc pār-
skata perioda beigās spēkā esošā 
ECB (līdz 2013. gada 31. decembrim 
(ieskaitot) Latvijas Bankas) noteiktā 
ārvalstu valūtas maiņas kursa, bet tām 
ārvalstu valūtām, kurām ECB nepubli-
cē EUR atsauces kursu, tiek piemēroti 
REUTERS publicētie ārvalstu valūtas 
maiņas kursi. Darījumi ārvalstu valūtā 
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tiek pārvērtēti EUR pēc darījumu dienā 
spēkā esošā ECB vai REUTERS (līdz 
2013. gada 31. decembrim (ieskaitot) 
Latvijas Bankas) noteiktā ārvalstu valū-
tas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas mai-
ņas kursa turpmāko izmaiņu rezultātā 
iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti 
visaptverošo ienākumu pārskatā kā 
peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas 
pozīcijas pārvērtēšanas.

i) Nodokļi
Saskaņā ar Latvijas Republikas nodok-
ļu likumdošanas prasībām uzņēmumu 
ienākuma nodoklis tiek aprēķināts 15% 
apmērā no attiecīgajā nodokļu periodā 
gūtajiem, ar nodokli apliekamajiem 
ienākumiem.
Atliktais nodoklis, kas radies no īslai-
cīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus 
posteņus nodokļu deklarācijās un 
šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināts, 
izmantojot saistību metodi. Atliktais 
nodoklis attiecas uz nākotnē iespēja-
mām 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 nākamajiem gadiem pārnestajiem 
nodokļu zaudējumiem. Nosakot atzīs-
tamā atliktā nodokļa aktīva apmēru, 
vadībai jāpamatojas uz būtiskiem 
spriedumiem, ņemot vērā attiecīgo 
iespējamo laika periodu un nākotnē 
gūstamā ar nodokli apliekamā ienāku-
ma apmēru, kā arī nākotnes nodokļu 
plānošanas stratēģiju.

j) Finanšu instrumenti 
kredīti un debitoru parādi 
Kredīti un debitoru parādi ir neatvasi-
nāti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosa-
kāmu maksājumu grafiku, kuri netiek 
kotēti aktīvajā tirgū, izņemot:

tos, kurus koncerns un banka nekavē-•	
joties vai tuvākajā nākotnē paredzēju-
si 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, sākot-•	
nēji atzīstot, nosaka kā pārdošanai 
pieejamos;
tos, kuriem banka nevar atgūt būtībā •	
visu sākotnējo ieguldījumu, izņemot, 
ja tam par iemeslu ir kredīta stāvokļa 
pasliktināšanās.

Šajā portfelī tiek iekļauti kredīti un 
prasības pret kredītiestādēm, kas tiek 
uzskaitīti amortizētajā vērtībā, izmanto-
jot efektīvo procentu metodi, atskaitot 
uzkrājumus nedrošiem parādiem (izde-
vumus vērtības samazinājumam), kā 
norādīts 8. pielikumā. Peļņa vai zaudē-
jumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskatā šo aktīvu atzīšanas pārtrauk-
šanas 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. 

Līdz termiņa beigām 
turētie ieguldījumi       
Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru 
portfeli veido neatvasināti finanšu aktī-
vi 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 ienā-
kumus no kupona un pamatsummas 
maksājumiem.
Šajā portfelī iegādātie finanšu aktīvi sā-
kotnēji 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 ieguldī-
jumi fondos.

Pārdošanai pieejamie parāda vērtspa-
pīri tiek iedalīti divos portfeļos: 

likviditātes portfelis, kura mērķis ir •	
izveidot bankas likviditātes rezervi ar 
minimālu procentu risku un kredīt-
risku;
investīciju uz nenoteiktu laiku port-•	
felis, kas sastāv no ieguldījumiem, 
kas nav klasificēti kā daļa no citiem 
portfeļiem.

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri 
sākotnēji tiek uzskaitīti pēc to patie-
sās vērtības, ieskaitot tiešās darījuma 
izmaksas, un arī turpmāk tiek pārvēr-
tēti patiesajā vērtībā. Patiesās vērtības 
pārvērtēšanas rezultāts tiek atspogu-
ļots kapitālā un rezervēs kā pārdošanai 
pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības 
pārvērtēšanas rezerve. Finanšu aktī-
vus, kuriem nav pieejama kotēta cena 
un kuru patieso vērtību nav iespējams 
ticami noteikt, izmantojot citus mode-
ļus, koncerns un banka novērtē pēc 
pašizmaksas.

Pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem, 
kuri ir iegādāti ar diskontu (prēmiju), 
pakāpeniski amortizē diskonta (prē-
mijas) 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 atsavi-
nāšanas, un līdz atsavināšanas brīdim 
uzkrātā patiesās vērtības pārvērtēša-
nas rezerve tiek iekļauti visaptverošo 
ienākumu pārskata postenī “Neto rea-
lizētā 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. Tirdznie-
cības portfeļa vērtspapīrus ar nefik-
sētu 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 ie-
kļaujamos 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 pārvēr-
tēšanas atbilstoši patiesajai vērtībai, 
un peļņa vai zaudējumi, kas rodas no 
šo vērtspapīru atsavināšanas, tiek ie-
kļauti visaptverošo ienākumu pārskata 
postenī “Neto peļņa/(zaudējumi) no 
patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu 
instrumentiem ar atspoguļojumu peļ-
ņā vai zaudējumos”. Savukārt saņem-
tie un/vai uzkrātie procentu ienākumi 
tiek iekļauti visaptverošo ienākumu 
pārskatā kā procentu ienākumi no pa-
rāda vērtspapīriem, izmantojot efek-
tīvo procentu metodi, bet saņemtās 
dividendes, ja tiesības uz maksājumu 
ir pierādītas, tiek iekļautas visaptve-
rošo ienākumu pārskatā kā dividenžu 
ienākumi.

Atvasinātie finanšu instrumenti
Koncerns un banka ikdienas uzņēmēj-
darbībā izmanto atvasinātos finanšu 
instrumentus — valūtas mijmaiņas 
līgumus, biržā tirgotos vērtspapīru un 
ārvalstu valūtas nākotnes līgumus, 
kā arī ārpusbiržas valūtas maiņas 
nākotnes līgumus. Atvasinātie finanšu 
instrumenti tiek atspoguļoti kā aktīvi, 
ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un 
kā saistības, ja to patiesā vērtība ir 
negatīva.

Iegādātie atvasinātie finanšu instru-
menti 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 rezultā-
tā 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 parā-
da 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 amor-
tizēta, izmantojot efektīvo procentu 
likmi, un tiek iekļauta peļņā vai zaudē-
jumos kā procentu izdevumi.

k) Pārdošanai turētie 
nefinanšu aktīvi
Pārdošanai turētie nefinanšu aktīvi ir 
nekustamais īpašums, ko koncerns/
banka ir pārņēmusi pārdošanai kā neat-
maksāto kredītu nodrošinājumu vai ie-
gādājusies parastās uzņēmējdarbības 
ietvaros. Pārdošanai turētie aktīvi tiek 
novērtēti kā krājumi zemākajā no iegā-
des un neto realizācijas vērtības. Neto 
realizācijas vērtība ir aplēstā pārdoša-
nas cena parastās uzņēmējdarbības 
ietvaros, atskaitot aplēstās izmaksas, 
kas nepieciešamas, lai tos pārdotu.

l) Finanšu noma, 
kur banka ir iznomātājs
Finanšu noma ir ilgtermiņa darījums, 
saskaņā ar kuru visas būtiskās tiesības 
un pienākumi saistībā ar nomātā aktīva 
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izmantošanu tiek nodoti līzinga ņēmē-
jam. No finanšu nomas līgumiem izrie-
tošās prasības tiek uzrādītas kā aktīvi, 
kas atspoguļoti zemākajā no iznomātā 
īpašuma patiesās vērtības vai minimālo 
nomas maksājumu pašreizējās vērtī-
bas. Ienākumi no finanšu nomas tiek 
atzīti visa nomas līguma garumā, nodro-
šinot 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.

m) Ārpusbilances finanšu 
saistības un iespējamās saistības
Ikdienas komercdarbībā koncerns un 
banka ir iesaistīta ārpusbilances finanšu 
darījumos, kas saistīti ar kredītu un 
kredītlīniju piešķiršanu, garantiju un 
galvojumu izsniegšanu, kā arī akreditī-
vu noformēšanu. Šie finanšu darījumi 
tiek atspoguļoti finanšu pārskatos kā 
ārpusbilances saistības attiecīgo līgumu 
noslēgšanas brīdī. Uzkrājumi ārpusbi-
lances finanšu saistībām un iespēja-
mām saistībām tiek atzīti saskaņā ar 
n) skaidrojumā minēto. 

n) Uzkrājumi 
Uzkrājumi tiek atzīti, ja koncernam 
vai bankai pastāv juridisks vai prakses 
radīts pašreizējs pienākums un/vai 
saistības, kas radušās kāda pagātnes 
notikuma dēļ, un pastāv varbūtība, 
ka šo saistību izpildei būs nepiecieša-
ma ekonomiskos labumus ietverošu 
resursu aizplūšana, un saistību apmēru 
iespējams pietiekami ticami novērtēt. 
Paredzamo uzkrājumu apjoms tiek 
balstīts uz pārskata perioda beigās ie-
spējami labāko vadības novērtējumu un 
ieņēmumu attiecībā uz ekonomiskajiem 
labumiem, kas nepieciešami, lai dzēstu 
pašreizējo saistību, ņemot vērā resursu 
aizplūšanas un to atgūšanas varbūtību 
no saistītiem avotiem.

o) Finanšu aktīvu un ārpusbilances 
saistību vērtības samazināšanās
Koncerns/banka piešķir klientiem 
kredītus. Par nedrošiem parādiem 
tiek uzskatīti kredīti un ārpusbilances 
saistības, par kuru procentu un pamat-

summas atmaksas iespējamību, vai 
par citu līguma nosacījumu izpildi, kuru 
rezultātā var notikt ekonomisko labumu 
ietverošu resursu aizplūšana, koncerna 
un bankas vadībai noteikto monito-
ringa pasākumu vai citas informācijas 
iegūšanas rezultātā ir radušās šaubas. 
Par problēmu (non-performing) kre-
dītiem tiek uzskatīti kredīti, kas kavē 
līgumā paredzētos maksājumus vairāk 
nekā 90 dienas vai kuriem tiek plānots 
uzsākt kredīta atgūšanas procesu, 
piemēram, kredīta nodrošinājuma pie-
spiedu realizāciju, kā arī kredīti, kuriem 
ir vērtības samazināšanās pazīmes vai 
kuru nodrošinājumi ir realizēti.
Atbilstoši esošajai uzkrājumu veido-
šanas politikai tiek veidoti uzkrājumi 
(turpmāk — uzkrājumi nedrošiem parā-
diem vai uzkrājumi vērtības samazinā-
jumam) zaudējumiem no nedrošo pa-
rādu 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, va-
dībai zināmos kredītportfelim piemī-
tošos 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 vēr-
tību. 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 lielu-
mu. Tiek veidoti gan individuālie, gan 
portfeļa uzkrājumi.
Izveidotie uzkrājumi tiek regulāri pār-
skatīti. Ja pārskatīšanas rezultātā rodas 
nepieciešamība mainīt uzkrājumu 
apjomu, attiecīgās izmaiņas uzkrājumu 
apjomā tiek atspoguļotas pārskata pe-
rioda visaptverošo ienākumu pārskatā. 
Koncerna un bankas vadība, pama-

tojoties uz tai pieejamo informāciju 
un zināmajiem faktiem, ir piesardzīgi 
izvērtējusi iespējamos kredītu zaudē-
jumus un uzskata, ka šajos finanšu 
pārskatos atspoguļotie uzkrājumi 
nedrošiem parādiem ir pietiekoši.

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.

Kredīta kvalitātes pasliktināšanos 
novērtē, diskontējot kredīta atmaksai 
paredzamo naudas plūsmu ar kredīta 
efektīvo procentu likmi. Nepieciešamo 
uzkrājumu apjomu nosaka kā starpību 
starp kredīta atlikumu un parāda sa-
maksai paredzamo diskontēto nākot-
nes naudas plūsmu. 
No nodrošinājuma atkarīgu kredītu 
novērtē, ņemot vērā naudas plūsmu, 
kura varētu rasties nodrošinājuma rea-
lizācijas rezultātā un no kuras atskaitīti 
ar nodrošinājuma realizāciju saistītie 
izdevumi. 

Portfeļa uzkrājumi tiek veidoti pastā-
vošiem kredītu zaudējumiem, kā arī 
tiem, kas ir “radušies, bet nav zinā-
mi”. Kredītu zaudējumi kredītu grupai 
pastāv, ja pēc kredītu sākotnējās atzī-
šanas kredītu nākotnes naudas plūsmā 
radies samazinājums, kuru var ticami 
noteikt, lai arī uz atsevišķiem kredītiem 
šo samazinājumu vēl nevar attiecināt.
Portfeļa uzkrājumu apjomi tiek noteikti, 
ņemot vērā vēsturisko informāciju 
par grupā esošo kredītu zaudējumu 
apmēriem, nodrošinājuma vērtības 
izmaiņām, kā arī vispārējos ekonomis-
kos un tirgus apstākļus un notikumus, 
kas notikuši pirms pārskata perio-
da beigām, bet kas varētu negatīvi 
ietekmēt nākotnes naudas plūsmas, 
kas paredzētas kredītu atmaksai. 
Izstrādātā metodika dod iespēju katru 
kredītu grupu ar līdzīgiem raksturlielu-
miem saistīt ar pagātnes zaudējumu 
pieredzes informāciju un atbilstošiem 

tirgus datiem, kas atspoguļo pašreizējos 
apstākļus.
Veidojot portfeļa uzkrājumus, banka 
definē viendabīgās kredītu grupas, kurās 
ietilpst kredīti ar līdzīgiem riska paramet-
riem (atmaksas avots, nodrošinājuma 
veids, kredīta maksājumu kavējumi).
Nosakot uzkrājumu likmes viendabī-
gajām kredītu grupām, banka vadās 
pēc kredītu atgūstamās vērtības, kā arī 
vēsturiskiem datiem par kredītu skaitu 
konkrētā kredītu grupā, kas zināmā laika 
periodā nonāk piedzenamo statusā.

Izveidoto uzkrājumu apjomu samazina, ja:
bankas rīcībā nonākusi ticama infor-•	
mācija par kredīta papildu atmaksas 
avotiem;
pieaugusi kredīta atgūstamā vērtība, •	
uzlabojoties aizņēmēja finansiālajam 
stāvoklim vai palielinoties nodrošinā-
juma vērtībai. Lai aprēķinā iekļautu 
nodrošinājuma tirgus vērtības izmai-
ņas, pieaugumam jābūt novērojamam 
vismaz 3 mēnešu intervālā.

 
Ja izsniegtos kredītus nav iespējams at-
gūt, tos noraksta ārpusbilances kontos, 
vienlaicīgi samazinot uzkrājumu apjomu 
nedrošiem parādiem. Kredīti netiek 
norakstīti, kamēr nav veikti visi nepiecie-
šamie juridiskie pasākumi un noteikts 
zaudējumu apjoms.

Kvantitatīvos un kvalitatīvos kritēri-
jus kredītu kvalitātes pasliktināšanās 
identificēšanai, metodiku individuāli 
novērtējamo kredītu nākotnes naudas 
plūsmas aplēsei, viendabīgo kredīta gru-
pu izveidē un portfeļa uzkrājumu likmes 
aprēķinam nosaka bankas normatīvie 
dokumenti.

Koncerns/banka regulāri izvērtē, vai 
pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka 
finanšu aktīvu vai aktīvu grupas vērtība 
būtu samazinājusies. Pastāvot šādiem 
pierādījumiem, kopējos zaudējumus, 
kurus veido atšķirība starp iegādes 
izmaksām un pašreizējo patieso vērtību, 
atskaitot iepriekš visaptverošo ienā-
kumu pārskatā atzītos zaudējumus no 
vērtības samazināšanās, pārklasificē no 
pašu kapitāla uz visaptverošo ienākumu 
pārskatu. 

Zaudējumus no vērtības samazināša-
nās, kas atzīti visaptverošo ienākumu 
pārskatā, neatceļ, izmantojot peļņu vai 
zaudējumus. Gadījumos, ja turpmā-
kajos periodos finanšu instrumentu 
patiesā vērtība pieaug un šo pieaugu-
mu var objektīvi attiecināt uz kādu no-
tikumu, kurš ir noticis pēc zaudējumu 
no vērtības samazināšanas atzīšanas 
visaptverošo ienākumu pārskatā, šos 
zaudējumus atceļ, izmantojot peļņu vai 
zaudējumus.

p) Nefinanšu aktīvu 
vērtības samazināšanās
Uz katru pārskata datumu tiek izvēr-
tēts, 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 atgūs-
tamā 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 izmai-
ņas ir veiktas, tad nefinanšu aktīva 
uzskaites vērtība tiek palielināta līdz 
atgūstamajai vērtībai. Šis palielinājums 
ir zaudējumu no vērtības samazināša-
nās apvērse.

Par ieguldījuma meitas uzņēmumos 
atgūstamo vērtību uzskata tā patieso 
vērtību, kas samazināta par pārdoša-
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nas izmaksām, vai lietošanas vērtību 
atkarībā no tā, kura no šīm vērtībām ir 
lielāka. Ieguldījuma patieso vērtību no-
saka, izmantojot saistošos pārdošanas 
līgumus un informāciju par līdzīgiem 
darījumiem tirgū. Ieguldījuma lietoša-
nas vērtību nosaka, diskontējot prog-
nozēto uzņēmuma naudas plūsmu, kas 
paredz uzņēmuma ilgstošu darbību 
ar tirgus situācijai atbilstošu diskonta 
likmi, kas ietver tirgus novērtējumu par 
naudas laika vērtību un citus riskus, 
kas saistīti ar attiecīgo ieguldījumu.

q) Nemateriālie aktīvi 
Nemateriālos aktīvus veido iegādātais 
programmnodrošinājums, kas nav da-
tortehnikas neatņemama sastāvdaļa, un 
licences. Nemateriālie aktīvi tiek amor-
tizēti iegūto tiesību izmantošanas laikā 
vai to aplēstajā lietderīgās izmantoša-
nas laikā, izmantojot lineāro metodi.

Nemateriālajiem aktīviem koncerns un 
banka ir piemērojuši nolietojuma gada 
likmes no 10% (5%) līdz 20% (20%).

r) Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to 
iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts 
uzkrātais nolietojums. Nolietojums 
tiek aprēķināts visā pamatlīdzekļu 
lietderīgās izmantošanas laikā, 
izmantojot lineāro metodi. 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. 

koncerns un banka pamatlīdzekļiem ir piemērojuši šādas nolietojuma likmes:

Pamatlīdzekļu veids Gada likme

Ēkas un īpašuma uzlabojumi  1,3%—20%

transporta līdzekļi 14% (20%)

Biroja aprīkojums un datortehnika 10%—50% (33%)

ražošanas iekārtas 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.

s) 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 ienā-
kumus, 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, atskai-
tot uzkrāto nolietojumu. Ieguldījumu 
īpašumu gada nolietojuma likme ir 
5%, izņemot zemi, kas nav pakļauta 
nolietojuma aprēķinam.

t) 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. 
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu 
apmaksai tiek aprēķināti, summējot 
katra koncerna vai bankas darbinieka 
neizmantoto atvaļinājumu darba dienu 
skaitu, kas reizināts ar dienas vidējo 
izpeļņu atvaļinājuma apmaksai saskaņā 
ar Latvijas Republikas Darba likumu, 
un pieskaitot darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas.

u) Nauda un tās ekvivalenti
Par naudu un tās ekvivalentiem tiek 
uzskatīts skaidras naudas atlikums 
bankas kasē, prasības uz pieprasījumu 
un prasības ar līgumā noteikto sākot-
nējo termiņu līdz trīs mēnešiem pret 
centrālajām bankām un citām kredīt-
iestādēm. 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.

v) Notikumi pēc bilances datuma
Šajos finanšu pārskatos tiek atspogu-
ļoti tādi notikumi pēc pārskata gada 
beigām, kas ietekmē koncerna/ban-
kas 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.

w) Jaunu un/vai grozītu 
SFPS un SFPIK interpretāciju 
piemērošana pārskata periodā
Pārskata periodā koncerns/banka pie-
mērojis šādus SFPS grozījumus:

SGS Nr. 27 “Atsevišķie finanšu pār-•	
skati” (grozījumi);
SGS Nr. 28 “Ieguldījumi asociētajos •	
uzņēmumos un kopuzņēmumos” 
(grozījumi);
SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: •	
informācijas sniegšana” (grozījumi) — 
Finanšu aktīvu un finanšu saistību 
savstarpējs ieskaits;
SGS Nr. 36 “Aktīvu vērtības sama-•	
zināšanās” (grozījumi) — Nefinanšu 
aktīvu atgūstamās vērtības atspogu-
ļošana;
SGS Nr. 39 “Finanšu instrumenti:   •	
atzīšana un novērtēšana” (grozījumi) — 
Atvasināto instrumentu pārjaunošana 
un riska ierobežošanas uzskaites 
turpināšana;
SFPS Nr. 10 “Konsolidētie finanšu •	
pārskati”, SGS Nr. 27 “Atsevišķie 
finanšu pārskati”;
SFPS Nr. 11 “Kopīgas vienošanās”;•	
SFPS Nr. 12 “Informācijas atklāšana •	
par līdzdalību citos uzņēmumos”;
SFPS Nr. 10, SFPS Nr. 12 un SGS •	
Nr. 27 — “Ieguldījumu sabiedrības” 
(grozījumi).

Ja standarta vai interpretācijas 
pieņemšana var ietekmēt koncerna/
bankas finanšu pārskatu vai darbības 
rezultātu, šāda ietekme tiek paskaidro-
ta tālāk tekstā.

Grozījumi SGS Nr. 27 “Atsevišķie 
finanšu pārskati”.
Šis standarts tika grozīts pēc šādu jau-
nu standartu ieviešanas: SFPS Nr.10, 
SFPS Nr. 11 un SFPS Nr. 12. Grozīju-
mos noteiktas uzskaites un informāci-

jas sniegšanas prasības attiecībā uz 
ieguldījumiem meitas uzņēmumos, 
kopīgi kontrolētajos uzņēmumos un 
asociētajos uzņēmumos, kas uzņē-
mumam jāievēro, sagatavojot atse-
višķo finanšu pārskatu. Šo grozīgumu 
ieviešana nav ietekmējusi koncerna/
bankas finanšu pārskatus.

SGS Nr. 28 “Ieguldījumi asociētajos 
uzņēmumos un kopuzņēmumos” 
(grozījumi).
Pēc jauno standartu pieņemšanas 
SFPS Nr. 11 un SFPS Nr. 12 tika 
mainīts arī SGS Nr. 28 “Ieguldījumi 
asociētajos uzņēmumos” nosaukums. 
Tagad tā nosaukums ir “Ieguldījumi 
asociētajos uzņēmumos un kopuzņē-
mumos”, un tajā tiek aplūkota pašu 
kapitāla metodes piemērošana ne 
tikai ieguldījumiem asociētajos uzņē-
mumos, bet arī kopuzņēmumos. Šie 
grozījumi neietekmē koncerna/bankas 
finanšu pārskatus.

SGS Nr. 32 “Finanšu instrumenti: 
informācijas sniegšana” (grozījumi) — 
Finanšu aktīvu un finanšu saistību 
savstarpējs ieskaits.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pār-
skata periodiem, kas sākas 2014. gada 
1. janvārī vai vēlāk. Grozījumi paskaid-
ro formulējumu “šobrīd ir juridiskas 
tiesības veikt ieskaitu”, kā arī paskaid-
ro SGS Nr. 32 sniegto savstarpēja 
ieskaita kritēriju piemērošanu norē-
ķinu sistēmām (piemēram, centrālās 
ieskaita iestādes sistēmām), kas 
izmanto bruto norēķinu mehānis-
mus, kas netiek veikti vienlaicīgi. Šie 
grozījumi neietekmē koncerna/bankas 
finanšu pārskatus.

SGS Nr. 36 “Aktīvu vērtības samazi-
nāšanās” (grozījumi) — Informācijas 
atklāšana par atgūstamajām summām 
nefinanšu aktīviem.
Grozījumos iekļautas vairākas papildu 
informācijas atklāšanas prasības attie-
cībā uz aktīvu novērtēšanu patiesajā 
vērtībā, ja atgūstamo summu nosaka, 
pamatojoties uz patieso vērtību, no 
kuras atņemtas atsavināšanas izmak-
sas. Šie grozījumi novērš arī nepare-
dzamās sekas, kas varētu saskaņā 
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ar SGS Nr. 36 sniegtajai informācijai 
piemērojot SFPS Nr. 13 prasības. 
Grozījumi nav ietekmējuši koncerna 
un bankas finanšu stāvokli vai tā 
darbības rezultātus, tomēr atbilstoši 
jaunajām prasībām koncerns ir 
sniedzis papildu informāciju 
p) skaidrojumā.

Grozījumi SGS Nr. 39 “Finanšu instru-
menti: atzīšana un novērtēšana”.
Grozījumi nosaka, ka, ja atvasināta 
līguma, kas atzīts kā riska ierobežoša-
nas instruments, pārjaunojums atbilst 
noteiktiem kritērijiem, riska ierobežo-
šanas uzskaite nav jāpārtrauc. Grozīju-
mi nav ietekmējuši koncerna finanšu 
stāvokli vai tā darbības rezultātus, 
jo tas neveic riska ierobežošanas 
uzskaiti.

SFPS Nr. 10 “Konsolidētie 
finanšu pārskati”.
SFPS Nr. 10 nosaka vienotu kontroles 
modeli, kas attiecas uz visiem uzņē-
mumiem, tajā skaitā arī uz īpašam 
nolūkam dibinātiem uzņēmumiem. 
SFPS Nr. 10 ieviestās izmaiņas liks 
vadībai veikt būtisku izvērtējumu, lai 
noteiktu, kuri uzņēmumi tiek kontrolē-
ti. Atkarībā no šī izvērtējuma rezultāta 
tiks pieņemts lēmums par to, kuri 
uzņēmumi mātes uzņēmumam jākon-
solidē. SFPS Nr. 10 aizstāj to SGS Nr. 
27 “Konsolidētie un atsevišķie finanšu 
pārskati” daļu, kas attiecas uz konso-
lidētajiem finanšu pārskatiem, kā arī 
aizstāj PIK Nr. 12 “Konsolidācija — 
īpašam nolūkam dibināti uzņēmumi”. 
Koncerna vadība ir sniegusi izvērtēju-
mu par SFPS Nr.10 ieviesto izmaiņu 
ietekmi c) skaidrojumā.

SFPS Nr. 11 “Kopīgas vienošanās”.
SFPS Nr. 11 izslēdz iespēju kopī-
gi kontrolētu uzņēmumu uzskaitē 
izmantot proporcionālo konsolidā-
ciju. Saskaņā ar SFPS Nr. 11 kopīgi 
kontrolēti uzņēmumi, ja tie klasificēti 
kā kopuzņēmumi (jauna definīcija), jā-
uzskaita, 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 vienoša-

nās parasti tiks uzskaitītas, piemēro-
jot esošos uzskaites principus. Proti, 
uzņēmums turpinās atzīt tam piede-
rošo aktīvu, saistību, ieņēmumu un 
izmaksu relatīvo daļu. Šo grozījumu 
ieviešana nav ietekmējusi koncerna/
bankas finanšu pārskatus, jo tam nav 
kopuzņēmumu.

SFPS Nr. 12 “Informācijas atklāšana 
par līdzdalību citos uzņēmumos”.
SFPS Nr. 12 vienā standartā apvieno 
visas prasības attiecībā uz infor-
mācijas atklāšanu par uzņēmuma 
līdzdalību meitas uzņēmumos, kopīgi 
kontrolētajos uzņēmumos, asociēta-
jos uzņēmumos un strukturētos uzņē-
mumos. Noteiktas arī vairākas jaunas 
informācijas sniegšanas prasības, 
piemēram, turpmāk jāsniedz informā-
cija par vērtējumiem, kas veikti, lai 
noteiktu, vai pastāv viena uzņēmuma 
kontrole pār otru uzņēmumu. Grozī-
jumi nav ietekmējuši koncerna/ban-
kas finanšu stāvokli vai tā darbības 
rezultātus, tomēr atbilstoši jaunajām 
prasībām koncerns savos finanšu pār-
skatos ir sniedzis papildu informāciju 
(skatīt 19. pielikumu).

Grozījumi SFPS Nr. 10, SFPS Nr.12 
un SGS Nr. 27 — “Ieguldījumu sa-
biedrības” — Grozījumi attiecas 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 patie-
sajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā, nevis tos 
konsolidējot. Grozījumu ieviešana 
neietekmēs koncerna/bankas finanšu 
pārskatus, jo koncerna mātes uzņē-
mums nav ieguldījumu sabiedrība.

SFPIK 21. interpretācija “Nodevas” 
(spēkā attiecībā uz pārskata perio-
diem, kas sākas 2014. gada 17. jūnijā 
vai vēlāk).
Šajā interpretācijā aplūkota valsts 
nodevu uzskaite. Pienākums maksāt 
nodevu tiek atzīts finanšu pārskatā, 
kad tiek veikta darbība, kas rada šādu 
pienākumu.

x) Standarti, kas ir izdoti, 
bet vēl nav stājušies spēkā
Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav 
stājušies spēkā vai kurus nav apstipri-
nājusi ES un kas nav piemēroti pirms 
spēkā stāšanās datuma.
Koncerns un banka nav piemērojuši 
šādas SFPS un SFPIK interpretāci-
jas, kas izdotas līdz finanšu pārskatu 
apstiprināšanas dienai, bet vēl nav 
stājušās spēkā:

Grozījumi SGS Nr. 1 “Finanšu pārska-
tu sniegšana”: Informācijas atklā-
šana (spēkā pēc pieņemšanas ES 
attiecībā uz pārskata periodiem, kas 
sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
Grozījumu mērķis ir precizēt SGS 
Nr. 1, lai atvieglotu finanšu pārskatu 
sagatavošanu un nodrošinātu, ka pār-
skatu sagatavotāji var izmantot savus 
spriedumus un vērtējumus finanšu 
pārskatu sagatavošanā.

SGS Nr. 16 “Pamatlīdzekļi” un SGS 
Nr. 38 “Nemateriālie aktīvi” (grozī-
jumi): Nolietojuma un amortizācijas 
aprēķināšanas metožu precizējums.
Grozījumi spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. jan- 
vārī vai vēlāk. Grozījumi sniedz papildu 
norādes, kā aprēķināms pamatlīdzekļu 
nolietojums un nemateriālo aktīvu 
amortizācija. Paskaidrots, ka ieņē-
mumu metode nav uzskatāma par 
atbilstošu patēriņa atspoguļošanai.

Grozījumi SGS Nr. 16 “Pamatlīdzekļi” 
un SGS Nr. 41 “Lauksaimniecība”: Ra-
žojoši augi (spēkā pēc pieņemšanas 
ES attiecībā uz pārskata periodiem, 
kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai 
vēlāk). Ražojošo augu uzskaite turp-
māk tiks veikta saskaņā ar SGS Nr. 16 
“Pamatlīdzekļi”, un uz tiem attieksies 
visas šajā standartā noteiktās prasī-
bas. Grozījumu ieviešana neietekmēs 
koncerna/bankas finanšu pārskatus, jo 
koncernam/bankai nav ražojošu augu.

Grozījumi SGS Nr.19 “Darbinieku 
pabalsti” (spēkā attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2015. gada 1. 
feb- ruārī vai vēlāk). Grozījumi nosaka, 
kā uzskaitāmas darbinieku iemaksas 

noteiktu iemaksu pabalstu plānos. 
Tā kā koncerna darbinieki šādas 
iemaksas neveic, šo grozījumu ievie-
šana neietekmēs koncerna/bankas 
finanšu pārskatus.

Grozījumi SGS Nr. 27 “Atsevišķie 
finanšu pārskati”: Pašu kapitāla meto-
des izmantošana atsevišķajos finanšu 
pārskatos (spēkā pēc pieņemšanas 
ES attiecībā uz pārskata periodiem, 
kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai 
vēlāk). Grozījumi no jauna ļauj izman-
tot pašu kapitāla metodi kā vienu no 
iespējamajām metodēm ieguldījumu 
meitas uzņēmumos, kopīgi kontro-
lētajos uzņēmumos un asociētajos 
uzņēmumos uzskaitei sabiedrības 
atsevišķajos finanšu pārskatos.
 
SFPS Nr. 9 “Finanšu instrumenti” 
(spēkā pēc pieņemšanas ES attiecī-
bā uz pārskata periodiem, kas sākas 
2018. 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 novēr-
tēšanas sistēma, prasības finanšu 
saistību uzskaitei, kā arī riska ierobe-
žošanas principi.

Grozījumi SFPS Nr.10, SFPS Nr.12 
un SGS Nr. 27 — Ieguldījumu sa-
biedrības: Izņēmuma piemērojums 
attiecībā uz konsolidāciju (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2016. gada 
1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumi novērš neskaidrības, kas 
radušās saistībā ar izņēmuma pie-
mērošanu attiecībā uz ieguldījumu 
sabiedrību konsolidāciju. 

Grozījumi SFPS Nr. 10 un SGS 
Nr. 28 — Aktīvu pārdošana vai ieguldī-
šana darījumos starp investoru un tā 
asociēto vai kopīgi kontrolēto uzņē-
mumu (spēkā pēc pieņemšanas ES 
attiecībā uz pārskata periodiem, kas 
sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk). 
Grozījumi novērš konstatēto pretrunu 
starp SFPS Nr. 10 un SGS Nr. 28 pra-
sībām saistībā ar aktīvu pārdošanu vai 
ieguldīšanu darījumos starp investoru 

un tā asociēto vai kopīgi kontrolēto 
uzņēmumu. Grozījumi nosaka, ka, 
ja darījums attiecas uz uzņēmumu, 
peļņa vai zaudējumi tiek atzīti pilnā 
apmērā, bet, ja darījums attiecas uz 
aktīviem, kas neveido uzņēmumu, 
peļņa vai zaudējumi tiek atzīti daļēji.

Grozījumi SFPS Nr. 11 “Kopīgas 
vienošanās”: Līdzdalības kopīgās 
darbībās iegādes uzskaite (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. jan- 
vārī vai vēlāk). SFPS Nr. 11 skaidro 
līdzdalības kopīgi kontrolētos uzņē-
mumos un kopīgās darbībās uzskaiti. 
Grozījumi sniedz jaunas norādes, kā 
uzskaitīt līdzdalības iegādi kopīgā dar-
bībā, kas veido uzņēmumu saskaņā 
ar SFPS, un nosaka atbilstošas šādas 
iegādes uzskaites pamatnostādnes. 

SFPS Nr. 14 “Regulēto atlikto sais-
tību un aktīvu uzskaite” (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2016. gada 1. jan- 
vārī vai vēlāk). Šis ir pagaidu stan-
darts, kas SPFS pirmreizējiem piemē-
rotājiem ļauj turpināt regulēto cenu 
ietekmei pakļautu aktīvu un saistību 
uzskaiti līdz brīdim, kad SGSP būs pa-
beigusi visaptveroša standarta izstrādi 
šādu aktīvu un saistību uzskaitei. 

SFPS Nr. 15 “Ieņēmumi no līgumiem, 
kas noslēgti ar klientiem” (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2017. gada 1. jan- 
vārī vai vēlāk). SFPS Nr. 15 nosaka 
piecu soļu modeli, kas tiks piemērots 
ieņēmumiem, kas gūti no līguma, kas 
noslēgts ar klientu, neatkarīgi no darī-
juma veida vai nozares, kurā gūti attie-
cīgie ieņēmumi. Būs jāsniedz visap-
tveroša informācija, tajā skaitā kopējo 
ieņēmumu sadalījums, informācija 
par līguma izpildes pienākumiem, 
izmaiņām līguma aktīvu un saistību 
atlikumos starp periodiem un galvena-
jiem vērtējumiem un aplēsēm. 

2013. gada decembrī SGSP 
izdeva ikgadējos SFPS uzlabojumus 
2011.— 2013. gada ciklam, kas ietver 
šādu SFPS grozījumus (spēkā pēc          
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pieņemšanas ES attiecībā uz pārska-
ta periodiem, kas sākas 2015. gada       
1. janvārī vai vēlāk):

SFPS Nr. 1 “Starptautisko finanšu •	
pārskatu standartu pirmreizēja pie-
ņemšana”;
SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības apvie-•	
nošana”;
SFPS Nr. 13 “Patiesās vērtības •	
noteikšana”;
SGS Nr. 40 “Ieguldījuma īpašumi”.•	

2013. gada decembrī SGSP 
izdeva ikgadējos SFPS uzlabojumus 
2010.—2012. gada ciklam (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2015. gada 
1. februārī vai vēlāk):

SFPS Nr. 2 “Maksājums ar akcijām”;•	
SFPS Nr. 3 “Uzņēmējdarbības apvie-•	
nošana”;
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”.•	

2014. gada septembrī SGSP 
izdeva ikgadējos SFPS uzlabojumus 
2012.—2014. gada ciklam (spēkā pēc 
pieņemšanas ES attiecībā uz pārskata 
periodiem, kas sākas 2016. gada 
1. janvārī vai vēlāk):

SFPS Nr. 5 “Pārdošanai turēti •	
ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas 
darbības”;
SFPS Nr. 7 “Finanšu instrumenti: •	
informācijas atklāšana”;
SGS Nr. 19 “Darbinieku pabalsti”;•	
SGS Nr. 34 “Starpposma finanšu •	
pārskati”.

Koncerns/banka šobrīd izvērtē 
iepriekš minēto standartu izmaiņu ie-
tekmi uz finanšu stāvokli un darbības 
rezultātiem. Koncerns/banka plāno 
ieviest iepriekš minētos standartus 
un interpretācijas to spēkā stāšanās 
datumā, ja tie pieņemti ES.

3. pielikums
Procentu ienākumi un izdevumi 

Eur ’000

Procentu ienākumi 

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Procentu ienākumi no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu aktīviem, kopā 548 - 14 -

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

no kredītiem 34,280 30,537 33,556 30,359

no līdz termiņa beigām turamiem vērtspapīriem 24,775 20,442 24,570 20,440

no pārdošanai pieejamiem vērtspapīriem 8,000 5,343 7,924 5,343

no prasībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 2,560 2,555 2,554 2,537

Procentu ienākumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem 
un pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem, kopā 69,615 58,877 68,604 58,679

Procentu ienākumi kopā 70,163 58,877 68,618 58,679

Procentu izdevumi 

izdevumi noguldījumu garantiju fondam 6,479 5,996 6,479 5,984

par pakārtotajām saistībām 4,637 5,488 4,641 5,488

par emitētajām parastajām obligācijām 4,817 3,093 5,254 3,093

par nebanku noguldījumiem 239 1,343 265 1,160

pārējie procentu izdevumi 291 168 263 168

par saistībām pret kredītiestādēm un centrālajām bankām 221 147 81 43

Procentu izdevumi kopā 16,684 16,235 16,983 15,936

Koncerna/bankas procentu ienākumi no aktīviem, kuriem tika 
atzīts vērtības samazinājums, bija 2,1 (2,3) miljons EUR.

4. pielikums
komisijas naudas ienākumi un izdevumi

Eur ’000

Komisijas naudas ienākumi

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

par maksājumu apstrādi klientu uzdevumā 33,505 31,406 33,489 31,399

par kontu apkalpošanu 10,274 10,454 10,169 10,512

par maksājumu karšu apstrādi 9,105 8,971 9,108 8,971

par brokeru operācijām 5,035 5,691 - -

par aktīvu pārvaldīšanu 2,130 2,156 783 817

par dokumentārajām operācijām 1,219 845 1,219 845

pārējie komisijas naudas ienākumi 2,648 2,164 3,176 2,819

Komisijas naudas ienākumi kopā 63,916 61,687 57,944 55,363

Komisijas naudas izdevumi

par korespondentbanku pakalpojumiem 4,962 4,542 4,923 4,543

par klientu piesaisti 2,531 2,971 9,121 8,557

par maksājumu kartēm 2,322 2,110 2,322 2,110

par brokeru operācijām 927 968 - -

pārējie komisijas naudas izdevumi 155 184 77 73

Komisijas naudas izdevumi kopā 10,897 10,775 16,443 15,283
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5. pielikums
neto peļņa no darījumiem ar finanšu 
instrumentiem un ārvalstu valūtu

Eur ’000

Darījumu ar patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos rezultāts

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos pārvērtēšanas (1,335) 616 (624) 616

atvasinātie līgumi 5 21 5 21

Vērtspapīri (1,340) 595 (629) 595

peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtēto finanšu instrumentu 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos tirdzniecības 84 462 (242) 462

atvasinātie līgumi 10 115 10 115

Vērtspapīri 74 347 (252) 347

Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (1,251) 1,078 (866) 1,078

Darījumu ar pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem rezultāts     

peļņa no pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārdošanas 300 (18) 237 (18)

Neto realizētā peļņa no pārdošanai pieejamiem finanšu instrumentiem 300 (18) 237 (18)

Darījumu rezultāts ar amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu instrumentiem     

(Zaudējumi) no līdz termiņa beigām turamo finanšu aktīvu pārdošanas (1,030) - (1,030) -

neto realizētie (zaudējumi) no amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu instrumentu pārdošanas (1,030) - (1,030) -

Ārvalstu valūtas maiņas darījumu rezultāts     

peļņa no ārvalstu valūtas maiņas darījumiem 22,522 21,521 22,502 21,713

(Zaudējumi)/peļņa no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas (1,549) (588) (1,528) (573)

Neto rezultāts no ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas 20,973 20,933 20,974 21,140

Neto peļņa no darījumiem ar finanšu instrumentiem un ārvalstu valūtu 18,992 21,993 19,315 22,200

Pārskata periodā bankas vadība, ņemot vērā nenoteikto situāciju Ukrainā, pieņēma 
lēmumu pārdot līdz termiņa beigām turētos Ukrainas emitentu vērtspapīrus 6,6 miljo-
nu EUR apmērā. Pārējos līdz termiņa beigām turētos Ukrainas emitentu vērtspapīrus 
3,2 miljonu EUR apmērā pārklasificēja uz pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem.

Bankas vadība ir secinājusi, ka situācija Ukrainā ir uzskatāma par atsevišķu vienreizēju 
notikumu, kas bijis ārpus bankas kontroles un nav bijis paredzams. Līdz ar to pārējais 
bankas līdz termiņa beigām turēto finanšu instrumentu portfelis ir saglabājams. 

Eur ’000

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

ienākumi no pārdošanai turēto īpašumu pārdošanas 34,902 35,407 - 370

pārdošanai turēto īpašumu iegādes izdevumi (29,405) (29,142) - (346)

Neto peļņa no pārdošanas 5,497 6,265 - 24

ienākumi no pārdošanai turēto īpašumu nomas un pārvaldīšanas 627 512 - -

pārdošanai turēto īpašumu pārdošanas izdevumi (271) (275) - -

pārdošanai turēto īpašumu apsaimniekošanas izdevumi (1,266) (1,733) - -

Neto peļņa no pārdošanai turētiem nekustamiem īpašumiem 4,587 4,769 - 24

7. pielikums

Pārējie pamatdarbības ienākumi un izdevumi
Eur ’000

Pārējie ienākumi

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

citi saistīto uzņēmumu produktu pārdošanas ienākumi 13,177 9,471 - -

ienākumi no asociēto uzņēmumu atsavināšanas un atzīšanas pēc pašu kapitāla metodes 2,870 2,496 - -

ienākumi no finanšu konsultāciju, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas 1,595 1,665 - -

ienākumi no uzņēmumu pārdošanas 11 312 11 642

ienākumi no saistību atpirkšanas - 2,901 - -

ienākumi no pakalpojumu pārdošanas radniecīgiem un saistītiem uzņēmumiem - - 3,547 2,012

citi parastie ienākumi 792 1,558 277 435

Pārējie ienākumi kopā 18,445 18,403 3,835 3,089

Pārējie izdevumi     

citi saistīto uzņēmumu produktu realizācijas izdevumi 9,688 6,958 - -

biedru naudas 838 802 701 655

citi pārējie izdevumi 869 454 299 186

Pārējie izdevumi kopā 11,395 8,214 1,000 841

6. pielikums

neto peļņa no pārdošanai turētiem nefinanšu aktīviem
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koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 
samazināšanās zaudējumiem par 2013. gadu:     

Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie kopā

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā 53,574 10,143 77 3,681 67,475

uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā 9,873 (751) 31 868 10,021

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā (7) (40) - - (47)

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (23,895) (2,659) (50) (760) (27,364)

Uzkrājumi pārskata perioda beigās 39,545 6,693 58 3,789 50,085

individuālie uzkrājumi 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

Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 
samazināšanās zaudējumiem par 2014. gadu: 

koncerna izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 
samazināšanās zaudējumiem par 2014. gadu:

Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie kopā 

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā 39,545 6,693 58 3,789 50,085

uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā 631 862 312 224 2,029

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā - (216) - - (216)

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (16,240) (1,897) (336) (2,050) (20,523)

Uzkrājumi pārskata perioda beigās 23,936 5,442 34 1,963 31,375

individuālie uzkrājumi 223 5,057 2 - 5,282

portfeļa uzkrājumi 23,713 385 32 1,963 26,093

Kopā kredīti, bruto 362,189 436,526 956 21,817 821,488

2014. gada 31. decembrī izveidotie uzkrājumi kredītu vērtības samazināšanās 
zaudējumiem veido 3,8% (6,4%) no koncerna kredītportfeļa. 

Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie kopā 

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā  53,574  10,143  77  3,681  67,475 

uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā  9,873 (751)  31  868  10,021 

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā (7) (40)  -  - (47)

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (23,895) (2,659) (50) (760) (27,364)

Uzkrājumi pārskata perioda beigās  39,545  6,693  58  3,789  50,085 

individuālie uzkrājumi  1,224  6,178  -  545  7,947 

portfeļa uzkrājumi  38,321  515  58  3,244  42,138 

Kopā kredīti, bruto  404,646  366,168  1,521  27,847  800,182 

Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie kopā 

Uzkrājumi pārskata perioda sākumā 39,545 6,693 58 3,789 50,085

uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā 631 860 310 224 2,025

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā valūtas kursa svārstību rezultātā - (216) - - (216)

uzkrājumu (samazinājums) pārskata periodā aktīvu norakstīšanas rezultātā (16,240) (1,891) (336) (2,050) (20,517)

Uzkrājumi pārskata perioda beigās 23,936 5,446 32 1,963 31,377

individuālie uzkrājumi 223 5,053 - - 5,276

portfeļa uzkrājumi 23,713 393 32 1,963 26,101

Kopā kredīti, bruto 362,189 436,669 949 21,817 821,624

Bankas izmaiņas uzkrājumos kredītu vērtības 
samazināšanās zaudējumiem par 2013. gadu:

Eur ’000

Aktīvu veids

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

kredīti — individuālie uzkrājumi 842 (265) 842 (265)

kredīti — portfeļa uzkrājumi 1,187 10,286 1,183 10,286

Uzkrājumu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā 2,029 10,021 2,025 10,021

norakstīto aktīvu (atgūšana)/zaudējumi no aktīvu norakstīšanas (1,026) (555) (1,026) (555)

Pārskata perioda laikā izveidotie uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto 1,003 9,466 999 9,466

8. pielikums

Uzkrājumi kredītu vērtības samazinājumam
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9. pielikums
Pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi
Koncerna un bankas vadība ir veikusi nefinanšu aktīvu — pārdošanai pārņemto nekus-
tamo īpašumu un pārējo aktīvu, tajā skaitā ieguldījumu meitas uzņēmumos — novērtē-
šanu, vai šo aktīvu uzskaites vērtība nav augstāka par to atgūstamo vērtību. Novērtē-
šanas rezultātā konstatētas iepriekš atzītā vērtības samazinājuma izmaiņas. Balstoties 
uz veikto analīzi, 2014. gadā un 2013. gadā koncerns un banka ir atzinuši vērtības 
samazinājumu pārējiem aktīviem.

koncerna un bankas pārējo aktīvu vērtības samazināšanās rezultāts:
Eur ’000

Aktīvu veids

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

pārdošanai pārņemtie nefinanšu aktīvi 1,546 434 - -

pārējie aktīvi - (1,069) - (1,090)

ieguldījumi meitas uzņēmumos - - 7,769 3,092

Kopā vērtības samazinājuma korekcija 1,546 (635) 7,769 2,002

Pārskata periodā banka atzina vērtības samazinājumu ieguldījumam meitas uzņē-
mumā Pillar Holding Company, KS, 7,8 (3,1) miljonu EUR apmērā. Vērtības samazi-
nājums ir saistīts ar prognozētās naudas plūsmas samazināšanos. Ieguldījums tika 
novērtēts pēc tā lietošanas vērtības, kas tika noteikta, diskontējot nākotnes naudas 
plūsmu no meitas sabiedrībām piederošo īpašumu realizācijas atbilstoši to sagaidā-
majai tirgus vērtībai pārdošanas brīdī, kas samazināta par īpašumu pārdošanas un 
apsaimniekošanas izmaksām. Naudas plūsma diskontēta ar 5% (6%) diskonta likmi, 
kas atbilst bankas sagaidāmajai atdevei no veiktā ieguldījuma.

10. pielikums
Administratīvie izdevumi

Eur ’000

Veids

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

personāla atalgojums, t.sk. VsaOi 37,201 36,496 28,361 27,797

telpu uzturēšanas izdevumi 3,409 3,680 2,294 2,631

it sistēmu izdevumi 3,072 3,152 2,495 2,595

Vadības atalgojums, t.sk. VsaOi 2,169 1,204 2,169 1,204

Citi nodokļi 2,424 844 1,240 370

reklāmas un mārketinga izdevumi 2,080 2,832 1,630 2,555

Ziedojumi 1,633 1,838 1,503 1,719

Citi personāla izdevumi 1,158 1,071 744 679

sakaru izdevumi 737 760 598 622

Citi administratīvie izdevumi 4,015 3,696 2,386 2,273

Administratīvie izdevumi kopā 57,898 55,573 43,420 42,445

2014. gadā un 2013. gadā vidējais strādājošo darbinieku skaits (pilna 
laika ekvivalents) koncernā bija 844 (730), savukārt bankā — 600 (545).

koncerna un bankas darbinieku skaits pārskata perioda beigās:  

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Banka
31.12.2014.

Banka
31.12.2013.

Vadība 10 10 10 10

pārvalžu un nodaļu vadītāji 148 126 99 91

pārējie darbinieki 733 671 509 470

Kopā perioda beigās 891 807 618 571
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11. pielikums
nodokļi 

Eur ’000

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 67,895 60,244 62,547 51,443

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10,184 9,037 9,382 7,715

neapliekamā daļa par Es uz EEZ publiskā apgrozībā esošām obligācijām (4,209) - (4,209) -

pastāvīgās atšķirības (472) (151) (76) (316)

Faktiskie uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi par pārskata periodu 5,503 8,886 5,097 7,399

iepriekšējo periodu uzņēmuma ienākumu nodokļa korekcija (149) 164 (74) 163

iepriekšējo periodu atliktā nodokļa korekcija 8 - 10 -

nodokļa atlaide (1,455) (9) (1,341) -

ārvalstīs samaksāts 181 205 181 205

Kopā uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 4,088 9,246 3,873 7,767

atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins:
Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

koncerns
31.12.2013.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

Banka
31.12.2014.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

Banka
31.12.2013.

Laika atšķirībām 
pakļautā summa

pamatlīdzekļu atlikušās vērtības finanšu grāmatvedībā 
un nodokļu vajadzībām starpība 16,163 14,927 7,820 7,345

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (1,960) 1,157 (1,960) 1,157

atvasināto instrumentu un vērtspapīru pārvērtēšana (1,767) (1,598) (1,767) (1,598)

Bilances aktīva posteņu pārvērtēšana un atvaļinājuma rezerve (21,528) (13,547) (13,799) (5,771)

atliktā nodokļa aktīvs no koncerna ietvaros veiktajiem darījumiem (389) 2,075 - -

nodokļu zaudējumi (24,649) (16,081) - -

neatzītais nodokļa aktīvs 22,292 13,630 - -

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina bāze (11,838) 563 (9,706) 1,133

nodokļa likme 15% 15% 15% 15%

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

(2,300) 
524

(710)
795

(1,457)
-

-
169

Eur ’000

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 
pārskata perioda sākumā

(710)
795

(575)
101

-
169

(105)
-

(samazinājums)/palielinājums, kas iekļauts peļņā vai zaudējumos (1,393) 785 (1,159) 566

palielinājums/(samazinājums), kas attiecināts uz pārvērtēšanas rezervi pašu kapitālā (467) (292) (467) (292)

korekcijas, kas attiecinātas uz iepriekšējo periodu peļņu vai zaudējumiem (1) 66 - -

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

(2,300)
524 

(710)
795 

 (1,457)
- 

-
169 

koncerna un bankas samaksātie nodokļi:
Eur ’000

Nodokļa veids

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

uzņēmumu ienākuma nodoklis 14,300 4,229 13,437 3,381

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 7,614 8,781 6,307 7,299

iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7,419 5,482 6,409 4,700

pievienotās vērtības nodoklis 3,128 1,826 594 312

nekustamā īpašuma nodoklis 797 507 245 228

riska valsts nodeva 5 3 3 3

Kopā 33,263 20,828 26,995 15,923

12. pielikums
kase un prasības pret centrālajām bankām

Eur ’000

koncerns 
 31.12.2014. 

koncerns 
 31.12.2013. 

 Banka 
 31.12.2014. 

 Banka 
 31.12.2013. 

prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku 250,796 348,641 250,796 348,641

nauda kasē 8,116 8,117 8,112 8,106

prasības uz pieprasījumu pret Banque de Luxembourg 960 10 - -

Kopā nauda un prasības pret centrālajām bankām 259,872 356,768 258,908 356,747

2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī nebija nekādu 
prasību pret centrālajām bankām, kuru termiņš būtu nokavēts.
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13. pielikums
Prasības pret kredītiestādēm 
2014. gada 31. decembrī banka bija nodibinājusi korespondentattiecības ar 31 (28) ES 
un OECD reģiona valstīs reģistrētu kredītiestādi, 5 (5) Latvijā reģistrētām kredītiestā-
dēm un 32 (28) citās valstīs reģistrētām kredītiestādēm.

Koncerna un bankas būtiskākie atlikumi pārskata perioda beigās bija šādās ES un 
OECD reģiona kredītiestādēs: Euroclear bank SA/NV 92,7 (27,9) miljoni EUR, Com-
merzbank AG 84,6 (57,2) miljoni EUR, Nordea Bank Finland Plc 82,9 (56,7) miljoni 
EUR, Raiffeisen Bank Int AG 78,6 (16,3) miljoni EUR, SMBC Europe Ltd 74,1 (55,0) 
miljoni EUR, UBS AG 67,3 (41,9) miljoni EUR.

Eur ’000

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
 koncerns 

 31.12.2014. 
koncerns 

 31.12.2013. 
Banka 

 31.12.2014. 
 Banka 

 31.12.2013. 

korespondentkontu atlikumi 594,627 349,566 579,343 340,775

Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 594,627 349,566 579,343 340,775

Pārējās prasības pret kredītiestādēm
    

termiņnoguldījumi 199,775 259,326 193,405 247,262

Citas prasības 22,534 31,433 22,534 31,000

Kopā pārējās prasības pret kredītiestādēm 222,309 290,759 215,939 278,262

Kopā prasības pret kredītiestādēm 816,936 640,325 795,282 619,037

2014. gada 31. decembrī daļa no koncerna prasībām pret kredītiestādēm 
33,9 (18,6) miljonu EUR apjomā un daļa no bankas prasībām pret kredītiestā-
dēm 33,5 (18,2) miljonu EUR apjomā bija ieķīlātas, lai nodrošinātu darījumus 
ar finanšu instrumentiem, kas nav naudas ekvivalenti. Naudas ekvivalentos 
nav iekļauti koncerna termiņnoguldījumi 9,3 (6,0) miljonu EUR apmērā un 
bankas termiņnoguldījumi 4,3 (0) miljonu EUR apmērā.

2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī koncerna un bankas pra-
sības pret kredītiestādēm nav bijušas kavētas un to vērtība nav samazinājusies. 
Prasību pret kredītiestādēm maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo 
aktīvu uzskaites vērtību.

14. pielikums
Patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 

Patiesajā vērtībā vērtēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo 
aktīvu uzskaites vērtību.

2014. gada 31. decembrī netika kotēti biržās 3,8 (12,9) miljoni EUR patiesajā vērtībā 
vērtētie koncerna un 11,9 (12,9) miljoni EUR patiesajā vērtībā vērtētie bankas ieguldī-
jumi atvērtos ieguldījumu fondos, kas reģistrēti Latvijā un kuru aktīvu pārvaldītājam ir 
pienākums atpirkt daļas par neto aktīvu vērtību.

Desmit lielākās pozīcijas 2014. gada 31. decembrī veidoja 33,5% (88,5%) no kopējiem 
koncerna patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem ar atspoguļojumu peļņā vai 
zaudējumos. 

Eur ’000

Emitenta veids

koncerns Banka koncerns/Banka

31.12.2014. 31.12.2014.  31.12.2013. 

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

Centrālās valdības un centrālās bankas 23  -  - 

kredītiestādes 1,765  -  - 

Vietējās valdības 14  -  - 

finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki 277  -  - 

privātuzņēmumi 6,966  -  - 

Kopā parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 9,045  -  - 

Akcijas

privātuzņēmumi 1,186 1,186 1,844

kredītiestādes 1,001 1,001 1,369

Kopā ieguldījumi akcijās 2,187 2,187 3,213

ieguldījumi fondos 9,933 12,697 13,553

Kopā patiesajā vērtībā vērtētie finanšu instrumenti 21,165 14,884 16,766
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15. pielikums
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 

Eur ’000

Emitenta veids
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
 Banka

31.12.2014.
 Banka

31.12.2013.

 
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

Centrālās valdības un centrālās bankas 933,582 429,317 914,085 429,317

kredītiestādes 225,932 230,692 202,952 230,692

starptautiskās organizācijas 57,767 40,245 57,767 40,245

Valsts uzņēmumi 8,127 11,225 8,127 11,225

finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki 8,382 7,513 6,303 7,513

privātuzņēmumi 8,241 6,919 6,279 6,919

Vietējās valdības 16,107 4,276 12,441 4,276

Kopā parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 1,258,138 730,187 1,207,954 730,187

Akcijas

finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki 370 167 370 167

Kopā ieguldījumi akcijās 370 167 370 167

ieguldījumi fondos 12,719 8,329 749 1,333

Kopā pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti 1,271,227 738,683 1,209,073 731,687

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

Būtiskāko parāda vērtspapīru portfeļa daļu 95,4% (92,2%) apmērā banka ir 
ieguldījusi vērtspapīros ar investīciju līmeņa kredītreitingu. Pārskata perioda 
beigās bankas vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā durācija bija 2,6 (2,5) gadi.

2014. gada 31. decembrī šādi pārdošanai pieejamie koncerna un bankas finanšu 
aktīvi netika kotēti biržās: 

370,1 (167,9) tūkstotis EUR Latvijas un citu EMS valstu uzņēmumu kapitāla •	
vērtspapīru;
0,8 (1,4) miljoni EUR citu valstu riska kapitāla ieguldījumu fondu apliecību.•	

Desmit lielākās pozīcijas 2014. gada 31. decembrī veidoja 77,1% (81,6%) no 
kopējiem koncerna pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem.

16. pielikums
Līdz termiņa beigām turamie finanšu instrumenti

Eur ’000

Emitenta veids
 koncerns

31.12.2014.
 koncerns

31.12.2013.
 Banka

31.12.2014.
 Banka

31.12.2013.

 
Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 

Centrālās valdības un centrālās bankas 523,596 243,285 512,352 243,285

kredītiestādes 170,164 173,105 162,632 172,027

finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki 532 - - -

privātuzņēmumi 135,513 133,295 130,589 132,747

Vietējās valdības 70,588 43,107 68,502 43,107

starptautiskās organizācijas 58,030 52,843 56,504 52,843

Valsts uzņēmumi - 7,402 - 7,402

Kopā līdz termiņa beigām turamie finanšu instrumenti 958,423 653,037 930,579 651,411

Līdz termiņa beigām turēto vērtspapīru maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds 
ar šo aktīvu uzskaites vērtību.

2014. gada 31. decembrī netika kotēti biržās 809,7 (707,2) tūkstoši EUR koncerna 
un bankas līdz termiņa beigām turamie citu valstu kredītiestāžu parāda vērtspapīri.

2014. gada 31. decembrī daļa no finanšu instrumentiem, kas tiek turēti līdz termiņa 
beigām, 21,4 (27,6) miljonu EUR apjomā ir ieķīlāti, lai nodrošinātu darījumus ar finan-
šu instrumentiem, savukārt finanšu instrumenti 22,3 miljonu EUR apjomā nodrošina 
mērķētās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas.

Desmit lielākās pozīcijas 2014. gada 31. decembrī veidoja 54,5% (42,6%) no 
kopējiem koncerna līdz termiņa beigām turamiem finanšu instrumentiem.
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17. pielikums
Atvasinātie līgumi
Nākamā tabula atspoguļo ārvalstu valūtas maiņas darījumu un pārējo atvasi-
nāto finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību. Ārval-
stu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība ir no šiem darījumiem 
saņemamā summa. Pārējo finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība ir            
šo instrumentu bāzes aktīva vērtība.

Eur ’000

koncerns/Banka
31.12.2014.

koncerns/Banka
31.12.2013.

nosacītā 
pamatvērtība

patiesā vērtība 
nosacītā 

pamatvērtība

patiesā vērtība 

prasības saistības prasības saistības 

Biržā tirgotie zelta maiņas līgumi 390 5 - 352 21 -

ārpusbiržas nākotnes valūtas maiņas līgumi 41,923 4,074 5,622 13,146 20 27

Valūtas mijmaiņas darījumi 84 - 8 228,527 410 2,019

Atvasinātie līgumi kopā 42,397 4,079 5,630 242,025 451 2,046

Banka izmanto atvasinātos ārvalstu valūtas maiņas instrumentus, lai pārvaldītu 
valūtas pozīcijas. 

2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī maksājumi saistībā 
ar atvasinātajiem līgumiem nebija kavēti.

18. pielikums
kredīti klientiem

koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums 
pēc aizņēmēja veida:

Eur ’000

Aizņēmēja veids
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
 Banka

31.12.2014.
 Banka

31.12.2013.

privātpersonas 399,121 447,195 399,114 447,194

privātuzņēmumi 397,446 301,021 397,549 304,092

finanšu palīgsabiedrības un citi finanšu starpnieki 24,921 51,966 24,961 60,067

Kopā kredīti, bruto 821,488 800,182 821,624 811,353

uzkrājumi vērtības samazinājumam (31,375) (50,085) (31,377) (50,085)

Kopā kredīti, neto 790,113 750,097 790,247 761,268

Detalizētāka informācija par uzkrājumiem kredītu vērtības samazinājumam 
ir atspoguļota 8. pielikumā.

Izsniegto kredītu maksimālais kredītriska apjoms ir vienāds ar šo aktīvu uzskai-
tes vērtību.

Desmit lielākās pozīcijas 2014. gada 31. decembrī veidoja 21,9% (21,9%) no 
kopējā koncerna/bankas neto kredītportfeļa. Šiem kredītiem netika izveidoti 
individuālie uzkrājumi vērtības samazinājumam.

 

koncerna un bankas izsniegto kredītu sadalījums pēc to veida: 
Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Kredīta veids
Bilances 
atlikums

ārpusbilances 
atlikums

kopējais 
kredītrisks, 

bruto
Bilances 
atlikums

ārpusbilances 
atlikums

kopējais 
kredītrisks, 

bruto

parastie kredīti 711,657 27,860 739,517 687,988 23,997 711,985

kredītlīnijas 78,049 14,492 92,541 83,806 21,561 105,367

prasības pret finanšu palīgsabiedrībām 
un citiem finanšu starpniekiem 24,921 - 24,921 23,799 - 23,799

norēķinu kontu debeta atlikumi 5,151 - 5,151 3,079 - 3,079

Maksājumu karšu debeta atlikumi 1,710 15,906 17,616 1,510 14,573 16,083

Kopā kredīti, bruto 821,488 58,258 879,746 800,182 60,131 860,313

uzkrājumi vērtības samazinājumam (31,375) - (31,375) (50,085) - (50,085)

Kopā kredīti, neto 790,113 58,258 848,371 750,097 60,131 810,228

Eur ’000

 Banka
31.12.2014.

 Banka
31.12.2013.

Kredīta veids
Bilances 
atlikums

ārpusbilances 
atlikums

kopējais 
kredītrisks, 

bruto
Bilances 
atlikums

ārpusbilances 
atlikums

kopējais 
kredītrisks, 

bruto

parastie kredīti 710,831 27,860 738,691 699,160 23,997 723,157

kredītlīnijas 78,986 14,752 93,738 83,806 21,868 105,674

prasības pret finanšu palīgsabiedrībām 
un citiem finanšu starpniekiem 24,961 - 24,961 23,798 - 23,798

norēķinu kontu debeta atlikumi 5,136 - 5,136 3,079 - 3,079

Maksājumu karšu debeta atlikumi 1,710 15,976 17,686 1,510 14,626 16,136

Kopā kredīti, bruto 821,624 58,588 880,212 811,353 60,491 871,844

uzkrājumi vērtības samazinājumam (31,377) - (31,377) (50,085) - (50,085)

Kopā kredīti, neto 790,247 58,588 848,835 761,268 60,491 821,759

Eur ’000

Kredītu grupa

31.12.2014. 31.12.2013.

individuālie 
uzkrājumi

kredītiem, kuriem 
ir atzīts vērtības 

samazinājums 

kredītiem, kuriem 
nav atzīts vērtības 

samazinājums kopā
individuālie 

uzkrājumi

kredītiem, kuriem 
ir atzīts vērtības 

samazinājums 

kredītiem, kuriem 
nav atzīts vērtības 

samazinājums kopā

Hipotekārie 223 23,236 477 23,936 1,224 35,290 3,031 39,545

Biznesa 5,057 217 168 5,442 6,178 243 272 6,693

pārējie - 1,963 - 1,963 545 3,244 - 3,789

patēriņa 2 32 - 34 - 58 - 58

Kopā uzkrājumi kredītu 
vērtības samazinājumam 5,282 25,448 645 31,375 7,947 38,835 3,303 50,085

koncerna un bankas izveidoto uzkrājumu sadalījums 
pēc kredītu veidiem:
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koncerna un bankas izsniegto kredītu analīze 
pa tautsaimniecības nozarēm:

Eur ’000

Tautsaimniecības nozare
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

privātpersonu hipotekārie kredīti 331,525 357,908 331,525 357,908

nekustamā īpašuma pārvaldīšana 163,922 139,837 163,922 139,837

finanšu un apdrošināšanas darbības 117,581 98,114 110,613 106,215

tirdzniecība 63,022 51,546 63,020 51,546

Citi privātpersonu kredīti 38,903 42,383 38,898 42,299

transports un loģistika 11,488 8,782 11,488 8,782

Lauksaimniecība un mežsaimniecība 1,258 6,908 5,212 10,797

rūpniecība 5,555 6,582 5,555 6,582

Būvniecība 1,390 2,045 1,390 2,045

Enerģētika - - 3,061 3,365

pārējās nozares 55,469 35,992 55,563 31,892

Kopā kredīti, neto 790,113 750,097 790,247 761,268

koncerna kredītu nodrošinājuma analīze:
Eur ’000

kopā 
kredīti, 

bruto noguldījums Vērtspapīri
nekustamais 

īpašums
Cits 

nodrošinājums

kopā, 
nodrošinājuma 
patiesā vērtība

Kredītu grupa 31.12.2014.

Hipotekārie 362,189 - - 342,236 - 342,236

Biznesa 436,526 8,011 68,778 461,504 63,572 601,865

pārējie 21,817 - - - 1 1

patēriņa 956 2,064 - - - 2,064

Kopā kredīti, bruto 821,488 10,075 68,778 803,740 63,573 946,166

uzkrājumi vērtības samazinājumam (31,375) x x x x x 

Kopā kredīti, neto 790,113 x x x x x 

Kredītu grupa      31.12.2013.

Hipotekārie 404,646 - - 362,583 - 362,583

Biznesa 366,168 3,598 229,276 409,929 17,590 660,393

pārējie 27,847 - - - 371 371

patēriņa 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

Bankas kredītu nodrošinājuma analīze:
Eur ’000

Kredītu grupa

kopā 
kredīti, 

bruto noguldījums Vērtspapīri
nekustamais 

īpašums
Cits 

nodrošinājums

kopā, 
nodrošinājuma 
patiesā vērtība

31.12.2014.

Hipotekārie 362,189 - - 342,236 - 342,236

Biznesa 436,669 8,011 87,929 462,444 62,277 620,661

pārējie 21,817 - - - 1 1

patēriņa 949 2,064 - - - 2,064

Kopā kredīti, bruto 821,624 10,075 87,929 804,680 62,278 964,962

uzkrājumi vērtības samazinājumam (31,377) x x x x x 

Kopā kredīti, neto 790,247 x x x x x 

Kredītu grupa      31.12.2013.

Hipotekārie 404,647 - - 362,583 - 362,583

Biznesa 377,338 3,598 229,276 409,929 17,590 660,393

pārējie 27,847 - - - 371 371

patēriņa 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

Nodrošinājumu patiesās vērtības noteikšanas principi aprakstīti 32. pielikumā. 
Pārskata perioda laikā tika pārņemti nekustamie īpašumi par kopējo summu 
13,1 (12,9) miljons EUR, kas turpmāk koncernā tiek atzīti kā pārdošanai turētie 
nefinanšu aktīvi.
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Eur ’000

Uzņēmuma nosaukums

31.12.2014. 31.12.2013.

reģ. 
valsts

pamat- 
kapitāls 

pašu 
kapitāls

koncerna 
daļa no 
kopējā 
pamat-

kapitāla, 
(%)

uzskaites 
vērtība, pēc 

pašu kapitāla 
metodes

pamat-
kapitāls 

pašu 
kapitāls

koncerna 
daļa no 
kopējā 
pamat- 

kapitāla, 
(%)

uzskaites 
vērtība, pēc 

pašu kapitāla 
metodes

traumatoloģijas un ortopēdijas 
klīnika ādaži LV 2 8 30 2 3 13 30 4

DEpO DiY, sia LV - - - - 7,501 22,829 25 6,631

Kopā ieguldījumi asociētos 
uzņēmumos 2 8 x 2 7,504 22,842 x 6,635

Bankas ieguldījumi:

19. pielikums
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

koncerna ieguldījumi:

Eur ’000

Uzņēmuma nosaukums

31.12.2014. 31.12.2013.

reģ. 
valsts

pamat- 
kapitāls 

pašu 
kapitāls

Bankas 
daļa no 
kopējā 
pamat-

kapitāla,  
%

uzskaites 
vērtība

pamat- 
kapitāls 

pašu 
kapitāls

Bankas 
daļa no 
kopējā 
pamat-

kapitāla,  
%

uzskaites 
vērtība

pillar Holding Company, ks LV 80,000 76,836 100 80,000 90,000 91,815 100 90,000

aBLV Bank Luxembourg, s.a. Lu 25,000 16,315 100 25,000 20,000 15,361 100 20,000

new Hanza City, sia LV 10,500 10,039 100 10,500 9,818 9,661 100 9,818

amberstone Group, as LV 14,000 13,863 40.89 5,725 4,900 4,900 100 4,900

aBLV private Equity fund 2010, ks LV 3,300 11,318 100 3,300 10,000 12,245 100 10,000

aBLV Capital Markets, iBas LV 784 3,834 91.83 720 640 3,973 90 576

aBLV Consulting services, as LV 711 817 100 711 711 886 100 711

aBLV asset Management, ipas LV 650 894 90 585 569 935 100 569

aBLV private Equity Mangement, sia LV 171 201 100 171 171 304 100 171

aBLV Corporate services Holding 
Company, sia LV 100 98 100 100 - - - -

pillar, sia LV 3 2 100 6 3 3 100 6

aBLV Corporate services, sia LV - - - - 28 191 100 28

Kopā bankas ieguldījumi meitas 
un asociētos uzņēmumos, bruto 135,219 134,217 x 126,818 136,840 140,274 x 136,779

Vērtības samazināšanās izdevumi x x x (11,719) x x x (3,950)

Kopā bankas ieguldījumi meitas 
un asociētos uzņēmumos, neto x x x 115,099 x x x 132,829

ABLV Asset Management, IPAS, pārskata periodā emitēja vārda akcijas bez balss-
tiesībām (personāla akcijas) 65,0 tūkstošu EUR apmērā. 

Pārskata periodā holdingkompānija AmberStone Group, AS, palielināja pamatkapi-
tālu, emitējot jaunas akcijas 9,1 miljona EUR apmērā. Tika piesaistīti jauni investori, 
līdz ar to bankas daļa AmberStone Group, AS, pamatkapitālā samazinājās līdz 
40,9%. Tā kā holdingkompānija AmberStone Group, AS, tika dibināta, lai koncerna 
ietvaros nodalītu ar finanšu un bankas pakalpojumu sniegšanu nesaistītu biznesu, 
pārskata periodā tā nopirka no ABLV Private Equity 2010, KS, tai piederošās Orto 
klīnika, SIA, daļas un Vaiņode Agro Holding, SIA, daļas. Minētā darījuma rezultātā 
samazinājās koncerna līdzdalības apjoms šajos uzņēmumos un šo uzņēmumu 
meitas sabiedrībās.

ABLV Asset Management, IPAS, klientu aktīvi, kurus tā pārvalda saskaņā ar klientu 
pilnvarojumu, un ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu 
fondu aktīvi 2014. gada 31. decembrī bija 107,2 (93,2) miljoni EUR. ABLV Capital 
Markets, IBAS, klientu finanšu instrumentu vērtība 2014. gada 31. decembrī bija 
925,5 (780,4) miljoni EUR.

izmaiņas līdzdalībā radniecīgajos un asociētajos uzņēmumos:
Eur ’000

koncerns
01.01.2014.— 

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.— 

31.12.2014.

Banka
01.01.2013.— 

31.12.2013.

Ieguldījumi perioda sākumā, bruto 6,635 3,796 136,779 129,026

nodibinātas jaunas meitas sabiedrības - - 878 4,900

nodibināti /(atsavināti) asociētie uzņēmumi (6,632) 912 - -

ieguldījumu izmaiņas asociētajos uzņēmumos atbilstoši pašu kapitāla metodei (1) 2,496 - -

asociētā uzņēmuma dividenžu izmaksa - (569) - -

Līdzdalības pieaugums asociētā uzņēmumā, 
kas pārskata periodā tiek iekļauts konsolidācijas procesā - - 825 -

ieguldījumu (samazinājums)/pieaugums esošo meitas sabiedrību pamatkapitālā - - (10,858) 3,564

atsavinātas meitas sabiedrības - - (806) (711)

Ieguldījumi perioda beigās, bruto 2 6,635 126,818 136,779

uzkrājumi vērtības samazinājumam - - (11,719) (3,950)

Ieguldījumi perioda beigās, neto 2 6,635 115,099 132,829
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Eur ’000

amberstone 
Group, as

Vaiņode agro 
Holding, sia

Vaiņodes 
Bekons, sia

Orto klīnika, 
sia

Uzņēmuma nosaukums  31.12.2014. 

nekontrolējošās līdzdalības daļa no pamatkapitāla, (%) 59.11 71.4 71.4 75.5

pašu kapitāls, kas attiecināms uz nekontrolējamo daļu  8,194  3,633  3,010  1,264 

pārskata perioda peļņa/zaudējumi, kas attiecināmi uz nekontrolējamo daļu (81) (51) (46) 142

Apkopotie peļņa/zaudējumi

neto apgrozījums  53  88  5 531 4 426

pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  - (156) (5,043) (3,756)

administratīvie un citi izdevumi (189) (101) (668) (241)

Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (136) (169) (180) 429

uzņēmumu ienākuma nodoklis  -  - (27)  73 

Pārskata perioda peļņa (136) (169) (153) 356

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms (136) (169) (153) 356

attiecināms uz nekontrolējamo daļu (81) (51) (46) 142

nekontrolējamai daļai izmaksātās dividendes  -  -  -  - 

Apkopotais finanšu stāvokļa pārskats

Īstermiņa aktīvi  9,429  1,734  3,070  1,108 

ilgtermiņa aktīvi  4,440  4,535  10,564  1,418 

saistības (6) (1 842) (7 806) (376)

Pašu kapitāls  13,863  4,427  5,828  2,150 

attiecināms uz bankas akcionāriem  5,669  794  2,818  886 

nekontrolējamā daļa  8,194  3,633  3,010  1,264 

 31.12.2013. 

nekontrolējošās līdzdalības daļa no pamatkapitāla, (%)  - 30 30 40

pašu kapitāls, kas attiecināms uz nekontrolējošo līdzdalību  -  1,370  813  688 

pārskata perioda peļņa/zaudējumi, kas attiecināmi uz nekontrolējošo līdzdalību  - (48) 18 58

Apkopotie peļņa/zaudējumi

neto apgrozījums  -  165  5,044  2,600 

pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  - (202) (4 642) (2 229)

administratīvie un citi izdevumi  - (91) (324) (197)

Pārskata perioda peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas  - (128) 78 174

uzņēmumu ienākuma nodoklis  -  - 17  28 

Pārskata perioda peļņa  - (128) 61 146

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms  - (128) 61 146

attiecināms uz nekontrolējamo daļu  - (48) 18 58

nekontrolējamai daļai izmaksātās dividendes  -  -  -  - 

Apkopotais finanšu stāvokļa pārskats

Īstermiņa aktīvi  -  1,720  2,144  812 

ilgtermiņa aktīvi  -  4,558  11,430  1,318 

saistības  - (1,715) (10,295) (319)

Pašu kapitāls  -  4,563  3,279  1,811 

attiecināms uz bankas akcionāriem  -  3,193  2,466  1,123 

nekontrolējamā daļa  -  1,370  813  688 

finanšu informācija par uzņēmumiem, kuros ir būtiska 
nekontrolējamā daļa:

Nr. Komercsabiedrības nosaukums
Reģistrācijas 

valsts
Reģistrācijas 

numurs Uzņēmējdarbības nozare

Daļa
pamat-

kapitālā 
(%)

Balsstiesīgā 
daļa
(%)

1 aBLV Bank, as LV 50003149401 finanšu pakalpojumi 100 100

2 aBLV Bank Luxembourg, s.a. Lu B 162048 finanšu pakalpojumi 100 100

3 aBLV Consulting services, as LV 40003540368 konsultatīvie pakalpojumi 100 100

4 aBLV Corporate services Holding Company, sia LV 40103799987 Holdingkompānijas darbība 100 100

5 aBLV Corporate services, sia LV 40103283479 konsultatīvie pakalpojumi 100 100

6 aBLV Corporate services, LtD CY HE273600 konsultatīvie pakalpojumi 100 100

7 pillar Holding Company, ks LV 40103260921 Holdingkompānijas darbība 100 100

8 pillar, sia LV 40103554468 Holdingkompānijas darbība 100 100

9 pillar Management, sia LV 40103193211 nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un apsaimniekošana 100 100

10 pillar 2 & 14, sia LV 50103313991 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

11 pillar 3, sia LV 40103193067 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

12 pillar 4 & 6, sia LV 40103210494 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

13 pillar 7 & 8, sia LV 40103240484 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

14 pillar 9, sia LV 40103241210 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

15 pillar 10, sia LV 50103247681 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

16 pillar 11, sia LV 40103258310 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

17 pillar 12, sia LV 40103290273 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

18 pillar 18, sia LV 40103492079 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

19 pillar 19, sia LV 40103766952 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

20 Elizabetes park House, sia LV 50003831571 Operācijas ar nekustamo īpašumu 91.6 91.6

21 schaller kyncl architekten riga, sia LV 40103437217 projektēšana un autoruzraudzība 100 100

22 pillar parking, sia LV 40103731804 autostāvvietas apsaimniekošana 100 100

23 new Hanza City, sia LV 40103222826 Operācijas ar nekustamo īpašumu 100 100

24 Gp Electro, sia LV 40103693339 nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un apsaimniekošana 100 100

25 aBLV asset Management, ipas LV 40003814724 finanšu pakalpojumi 90 100

26 aBLV Capital Markets, iBas LV 40003814705 finanšu pakalpojumi 91.8 100

27 aBLV private Equity Management, sia LV 40103286757 investīciju projektu pārvaldīšana 100 100

28 aBLV private Equity fund 2010, ks LV 40103307758 investīciju darbība 100 100

29 amberstone Group, as LV 40103736854 Holdingkompānijas darbība 40.9 40.9

30 Vaiņode agro Holding, sia LV 40103503851 Holdingkompānijas darbība 28.6 28.6

31 Vaiņodes agro, sia LV 40103484940 Lauksaimniecība 28.6 28.6

32 Vaiņodes Bekons, sia LV 42103019339 Lauksaimniecība 28.6 28.6

33 Gas stream, sia LV 42103047436 Elektroenerģijas ražošana 28.6 28.6

34 Bio future, sia LV 42103047421 Elektroenerģijas ražošana 28.6 28.6

35 iZ spV, sia LV 40103551480 Elektroenerģijas ražošana 28.6 28.6

36 nr spV, sia LV 40103551353 Elektroenerģijas ražošana 28.6 28.6

37 Orto klīnika, sia LV 40103175305 Medicīniskie pakalpojumi 24.5 24.5

38 Orto māja, sia LV 40103446845 Operācijas ar nekustamo īpašumu 24.5 24.5

koncerna sastāvs 2014. gada 31. decembrī:

koncerna sastāvā iekļautie atvērtie ieguldījumu fondi:

№ Atvērtā ieguldījumu fonda nosaukums
Reģistrācijas 

valsts ISIN Fonda kategorija
Koncerna daļa

(%)

1 aBLV High Yield Cis ruB Bond fund LV LV0000400778 korporatīvo obligāciju fonds 65.6

2 aBLV European industry Eur Equity fund LV LV0000400844 akciju fonds 60.4

3 aBLV us industry usD Equity fund LV LV0000400836 akciju fonds 38.4

4 aBLV European Corporate Eur Bond fund LV LV0000400810 korporatīvo obligāciju fonds 37.5
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20. pielikums
Ieguldījumu īpašumi 

Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Banka
31.12.2014.

Banka
31.12.2013.

ieguldījumu īpašumi 29,996 31,787 25,029 24,327

avansa maksājumi ieguldījumu īpašumiem 61 1,571 4 3

Kopā ieguldījumu īpašumi 30,057 33,358 25,033 24,330

izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2014. gadā:
Eur ’000

koncerns Banka

Zeme 
nepabeigtā 
celtniecība Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus Zeme Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2014. 27,983 - 3,916 31,899 24,188 225 24,413

pārskata periodā iegādātie 784 - - 784 671 - 671

pārklasifikācija (24,930) 25,330 (2,890) (2,490) - 79 79

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - - (79) (79) - (79) (79)

Sākotnējā vērtība 31.12.2014. 3,837 25,330 947 30,114 24,859 225 25,084

Uzkrātais nolietojums 01.01.2014. - - 112 112 - 86 86

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - - 48 48 - 11 11

nolietojuma norakstīšana - - (42) (42) - (42) (42)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014. - - 118 118 - 55 55

Atlikusī vērtība 01.01.2014. 27,983 - 3,804 31,787 24,188 139 24,327

Atlikusī vērtība 31.12.2014. 3,837 25,330 829 29,996 24,859 170 25,029

Pārskata periodā koncerns ir veicis ieguldījumu koncernam pārklasifikāciju, 
nodalot ieguldījumus, kas būtu jau uzskatāmi par daļu no nākotnē plānota-
jiem celtniecības objektiem.

izmaiņas koncerna un bankas ieguldījumu īpašumos 2013. gadā:

Nomas un īres ienākumi no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā 
2014. gadā bija 12,7 (17,1) tūkstoši EUR, apsaimniekošanas izdevumi 
— 193,1 (190,7) tūkstoši EUR, t.sk. izdevumi ienākumus nenesošu 
ieguldījumu nekustamajos īpašumos uzturēšanai — 175,6 (169,3) 
tūkstoši EUR.

21. pielikums
nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi

Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Banka
31.12.2014.

Banka
31.12.2013.

nemateriālie aktīvi 5,263 4,953 4,896 4,562

nemateriālā vērtība 229 229 - -

avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem 817 457 804 454

Kopā nemateriālie aktīvi 6,309 5,639 5,700 5,016

Zeme 4,055 1,234 173 182

Ēkas un īpašuma uzlabojumi 20,669 19,057 4,512 4,565

ražošanas iekārtas 5,057 5,330 - -

Biroja aprīkojums un datortehnika 5,098 4,357 3,910 3,155

transporta līdzekļi 1,570 1,471 782 797

nomātā īpašuma uzlabojumi 601 589 601 589

nepabeigtā celtniecība 199 120 - -

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 628 514 628 457

Kopā pamatlīdzekļi 37,877 32,672 10,606 9,745

Eur ’000

koncerns Banka

Zeme Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus Zeme Ēkas

kopā, 
atskaitot 

avansa 
maksājumus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2013. 27,076 1,723 28,799 24,386 309 24,695

pārskata periodā iegādātie 1,116 1,757 2,873 11 - 11

pārklasifikācija (209) 729 520 (209) 209 -

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - (293) (293) - (293) (293)

Sākotnējā vērtība 31.12.2013. 27,983 3,916 31,899 24,188 225 24,413

Uzkrātais nolietojums 01.01.2013. - 75 75 - 75 75

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 37 37 - 11 11

Uzkrātais nolietojums 31.12.2013. - 112 112 - 86 86

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
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koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2014. gadā:
Eur ’000

nemateriālā 
vērtība

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

ražošanas 
iekārtas

nepabeigtā 
celtniecība un 

nomātā īpašuma 
uzlabojumi

Ēkas un 
īpašuma 

uzlabojumi 
transporta 

līdzekļi 

Biroja 
aprīkojums 

un datortehnika

kopā, 
atskaitot 
avansus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2014. 229 9,720 1,234 6,773 1,567 23,968 2,084 12,331 57,906

pārskata periodā iegādātie - 1,348 65 380 422 1,203 454 2,008 5,880

pārklasificēti - - 2,765 130 (222) 2,545 (4) 543 5,757

pārskata periodā pārdotie un norakstītie - (106) (9) (13) (221) (894) (261) (917) (2,421)

Sākotnējā vērtība 31.12.2014. 229 10,962 4,055 7,270 1,546 26,822 2,273 13,965 67,122

Uzkrātais nolietojums 01.01.2014. - 4,767 - 1,443 858 4,911 613 7,974 20,566

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums - 1,037 - 783 109 1,242 305 1,786 5,262

pārklasificēti - - - - - - (4) - (4)

nolietojuma norakstīšana - (105) - (13) (221) - (211) (893) (1,443)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014. - 5,699 - 2,213 746 6,153 703 8,867 24,381

Atlikusī vērtība 01.01.2014. 229 4,953 1,234 5,330 709 19,057 1,471 4,357 37,340

Atlikusī vērtība 31.12.2014. 229 5,263 4,055 5,057 800 20,669 1,570 5,098 42,741

Eur ’000

nemateriālā 
vērtība

nemateriālie 
aktīvi Zeme 

ražošanas 
iekārtas

nepabeigtā 
celtniecība un 

nomātā īpašuma 
uzlabojumi

Ēkas un 
īpašuma 

uzlabojumi 

nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
transporta 

līdzekļi 

Biroja 
aprīkojums 

un datortehnika

kopā, 
atskaitot 
avansus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2013. 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)

Sākotnējā vērtība 31.12.2013. 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

2014. gada 31. decembrī koncernam bija nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi ar 
atlikušo vērtību 0, kuru iegādes vērtība bija 8,3 (7,7) miljoni EUR, savukārt bankai 
šādu nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu iegādes vērtība bija 7,9 (7,5) miljoni EUR.

koncerna nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2013. gadā:
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Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2014. gadā:
Eur ’000

nemateriālā 
vērtība Zeme 

Ēkas un 
īpašuma 

uzlabojumi 

nomātā 
īpašuma 

uzlabojumi 
transporta 

līdzekļi 
Biroja 

aprīkojums

kopā, 
atskaitot 
avansus 

Sākotnējā vērtība 01.01.2014. 8,976 182 7,590 1,191 1,172 10,453 29,564

pārskata periodā iegādātie 1,271 - 1,194 121 126 1,660 4,372

pārklasificēti - - - - (4) 543 539

pārskata periodā pārdotie un norakstītie (120) (9) (894) (221) (144) (873) (2,261)

Sākotnējā vērtība 31.12.2014. 10,127 173 7,890 1,091 1,150 11,783 32,214

Uzkrātais nolietojums 01.01.2014. 4,414 - 3,025 602 375 7,298 15,714

pārskata periodā aprēķinātais nolietojums 937 - 353 109 141 1,441 2,981

pārklasificēti - - - - (4) - (4)

nolietojuma norakstīšana (120) - - (221) (144) (866) (1,351)

Uzkrātais nolietojums 31.12.2014. 5,231 - 3,378 490 368 7,873 17,340

Atlikusī vērtība 01.01.2014. 4,562 182 4,565 589 797 3,155 13,850

Atlikusī vērtība 31.12.2014. 4,896 173 4,512 601 782 3,910 14,874

Bankas nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu izmaiņas 2013. gadā:
Eur ’000

nemateriālā 
vērtība 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 - - - - - 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

Atlikusī vērtība 31.12.2013. 4,562 182 4,565 589 797 3,155 13,850

Ārpusbilances saistības par noslēgtajiem līgumiem par nemateriālo aktīvu 
un pamatlīdzekļu iegādi atspoguļotas 28. pielikumā.

22. pielikums

Pārējie aktīvi 
Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Banka
31.12.2014.

Banka
31.12.2013.

nākamo periodu izdevumi 1,626 1,720 1,079 1,107

Debitoru parādi 1,613 1,765 2,726 568

norēķini par finanšu instrumentiem 761 43 761 43

Citi nodokļu aktīvi 430 450 5 1

Dārgmetāli 402 360 402 360

prasības pret MfGlobal - 726 - 726

prasības par meitas uzņēmumu atsavināšanu - - - 588

Citi aktīvi 3,882 4,076 932 2,484

Kopā pārējie aktīvi 8,714 9,140 5,905 5,877

Vērtības samazināšanās izdevumi (358) (485) (265) (420)

Kopā pārējie aktīvi, neto 8,356 8,655 5,640 5,457

23. pielikums

noguldījumi
Eur ’000

Noguldītāja veids
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

Privātuzņēmumi

norēķinu konti 2,865,778 2,313,818 2,824,266 2,309,579

termiņnoguldījumi 41,458 37,756 40,766 37,756

Kopā privātuzņēmumi 2,907,236 2,351,574 2,865,032 2,347,335

Citi finanšu starpnieki
    

norēķinu konti 7,668 5,481 20,493 20,148

termiņnoguldījumi - - - -

Kopā citi finanšu starpnieki 7,668 5,481 20,493 20,148

Citi noguldītāji
    

norēķinu konti 1,075 3,318 1,075 1,478

termiņnoguldījumi - - - -

Kopā citi noguldītāji 1,075 3,318 1,075 1,478

Kopā uzņēmumu noguldījumi
  2,915,979 2,360,373 2,886,600 2,368,961

Privātpersonas
    

norēķinu konti 536,949 382,347 502,086 382,047

termiņnoguldījumi 35,588 25,449 17,346 25,449

Kopā privātpersonu noguldījumi 572,537 407,796 519,432 407,496

Kopā noguldījumi
 3,488,516 2,768,169 3,406,032 2,776,457

Koncerna/bankas divdesmit lielākie klienti pēc noguldījumu apjoma veido 
8,2% (12,0%) no kopējā noguldījumu apjoma.

No kopējā koncerna un bankas piesaistīto noguldījumu apjoma 88,1% 
(88,3%) ir piesaistīti no klientiem, kuru patiesā labuma guvēji ir NVS valstu 
rezidenti. 
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24. pielikums
Emitētie vērtspapīri 

Bankas emitētie vērtspapīri: 
Eur ’000

isin Valūta

sākotnēji 
emitētais 

vērtspapīru 
skaits

nomināl-
vērtība

Emisijas 
datums

Dzēšanas 
datums

Diskonta/ 
kupona 

likme, 
%

koncerns
31.12.2014.

Banka
31.12.2014.

koncerns/Banka
31.12.2013.

Subordinētās obligācijas  

LV0000800845 usD 200,000 100 15.09.2010. 15.09.2020. 6.5 15,733 15,733 13,120

LV0000800936 Eur 150,000 100 22.12.2011. 22.12.2021. 4.8 13,650 13,650 13,016

LV0000800977 Eur 50,000 100 25.06.2012. 25.06.2022. 4.5 4,458 4,465 4,276

LV0000800985 usD 200,000 100 27.06.2012. 27.06.2022. 4.5 16,482 16,482 14,663

LV0000801124 usD 200,000 100 18.03.2013. 18.03.2023. 4.5 14,130 14,130 12,029

LV0000801173 usD 200,000 100 27.06.2013. 27.06.2023. 4.3 14,219 14,219 12,133

LV0000801181 Eur 200,000 100 27.06.2013. 27.06.2023. 4.3 17,010 17,211 12,419

LV0000801223 usD 150,000 100 23.10.2013. 23.10.2018. 4.3 12,294 12,294 10,891

LV0000801520 Eur 200,000 100 27.10.2014. 27.10.2024. 4.1 5,191 5,191 -

Subordinētās obligācijas, kopā 113,167 113,375 92,547

Parastās obligācijas

LV0000800969 usD 50,000 1,000 30.07.2012. 30.07.2014. 1.2+
Libor 6m - - 33,742

LV0000801041 Eur 15,000 1,000 05.11.2012. 05.11.2014. 1.55 - - 13,674

LV0000801058 usD 50,000 1,000 06.11.2012. 06.11.2014. 1.45 - - 31,405

LV0000801108 Eur 20,000 1,000 25.02.2013. 25.02.2015. 1.68 9,893 18,566 12,918

LV0000801116 usD 50,000 1,000 25.02.2013. 25.02.2015. 1.70 36,824 36,824 34,021

LV0000801199 usD 50,000 1,000 21.06.2013. 21.06.2015. 1.73 34,830 34,830 35,556

LV0000801207 Eur 20,000 1,000 21.06.2013. 21.06.2015. 1.73 17,971 19,559 18,472

LV0000801215 usD 50,000 1,000 16.10.2013. 16.10.2015. 1.90 36,810 36,810 36,051

LV0000801298 usD 75,000 1,000 17.02.2014. 17.02.2016. 1.98 30,830 30,830 -

LV0000801306 Eur 20,000 1,000 17.02.2014. 17.02.2016. 1.98 13,036 14,547 -

LV0000801421 usD 75,000 1,000 08.07.2014. 08.07.2016. 2.00 59,996 59,996 -

LV0000801439 Eur 20,000 1,000 08.07.2014. 08.07.2016. 2.05 19,747 19,747 -

LV0000801504 usD 75,000 1,000 28.10.2014. 28.10.2016. 2.10 51,010 51,010 -

LV0000801512 Eur 20,000 1,000 28.10.2014. 28.10.2016. 1.90 17,484 18,487 -

Parastās obligācijas, kopā 328,431 341,206 215,839

Emitētie vērtspapīri, kopā 441,598 454,581 308,386

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

25. pielikums

Pakārtotās saistības 
Pārskata perioda beigās koncerna un bankas pakārtotās saistības 127,6 (102,7) miljonu 
EUR apmērā sastāv no subordinētajam obligācijām 113,2 (92,6) miljonu EUR apmērā un 
subordinētajiem depozītiem 14,4 (10,1) miljonu EUR apmērā. 

Subordinēto depozītu apjoms valūtās ir 10,6 (9,3) miljoni USD un 5,7 (3,3) miljoni EUR.

Informācija par emitēto subordinēto obligāciju pamatnosacījumiem ir atspoguļota 
24. pielikumā.

subordinēto depozītu analīze 2014. gada 31. decembrī:

Aizdevēji

aizdevuma 
apmērs,

Eur ’000

uzkrātie 
procenti, 
Eur ’000

kopā 
subordinētie 

aizdevumi, 
Eur ’000

procentu 
likme, 

% Valūta

nerezidenti 8,603 106 8,709 1.75—3.15 usD

nerezidenti 5,695 9 5,704 3.00—3.90 Eur

Kopā subordinētie depozīti 14,298 115 14,413 x x

subordinēto depozītu analīze 2013. gada 31. decembrī:

Aizdevēju daļa (katram aizdevējam atsevišķi) nepārsniedz 10% no pakārtoto saistību 
kopsummas. 

Subordinēto depozītu aizdevēju vidējais svērtais līgumu atlikušais atmaksas termiņš 
ir 5,83 (5,98) gadi. 

Subordinētās obligācijas un subordinētie depozīti ir iekļauti koncerna/bankas pašu 
kapitāla aprēķina otrajā līmenī un tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā. Aiz-
devējiem saskaņā ar noslēgtajiem subordinēto depozītu līgumu nosacījumiem nav 
tiesību prasīt šo aizdevumu pirmstermiņa atmaksu. Aizdevējiem nav tiesību pārvērst 
ne subordinētos depozītu, ne subordinētās obligācijas bankas pamatkapitālā. Subor-
dinēto obligāciju diskonta/kupona likmes un to izmaksu biežums ir norādīts emisijas 
galīgajos noteikumos, un emitentam nav tiesību atcelt kuponu izmaksu, nepastāvot 
maksātnespējai. Emitenta likvidācijas gadījumā ieguldījumu izmaksa notiek atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. Detalizētāka informācija par emisiju noteikumiem ir pieeja-
ma bankas mājaslapā un attiecīgajos subordinēto obligāciju emisiju sēriju galīgajos 
noteikumos.

Aizdevēji

aizdevuma 
apmērs,  

Eur ’000

uzkrātie 
procenti, 
Eur ’000

kopā 
subordinētie 

aizdevumi, 
Eur ’000

procentu 
likme, 

% Valūta

nerezidenti 6,774 73 6,847 1.75—3.15 usD

nerezidenti 3,295 7 3,302 3.00—3.90 Eur

Kopā subordinētie depozīti 10,069 80 10,149 x x
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26. pielikums

Apmaksātais pamatkapitāls  
Pārskata periodā, 2014. gada 14. marta bankas akcionāru sapulcē, tika pie-
ņemts lēmums par ABLV Bank, AS, pamatkapitāla denomināciju no LVL uz 
EUR, nosakot, ka ABLV Bank, AS, pamatkapitāls ir 30 001 899 EUR, ko veido 
30 001 899 akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR. 

Pirms denominācijas bankas pamatkapitāls bija 21 085 500 LVL, ko veidoja 
140 570 akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 150 LVL jeb 213,40 EUR.

2014. gada 31. decembrī bankas apmaksātais pamatkapitāls bija 32,7 miljoni 
(30,0 miljoni) EUR. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,0 (213,40) EUR. Bankas 
pamatkapitālu veido 29 385 000 (127 170) parastās vārda akcijas ar balsstiesī-
bām un 3 265 000 (13 400) vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas). 
2014. gada 31. decembrī bankai bija 128 (118) akcionāri ar balsstiesībām. 

Bankas lielākie akcionāri un saistīto akcionāru grupas:

31.12.2014. 31.12.2013.

Daļa no Bankas 
pamatkapitāla, 

Eur ’000

Daļa no Bankas 
balsstiesīgā 

pamatkapitāla, 
%

Daļa no Bankas 
pamatkapitāla, 

Eur ’000

Daļa no Bankas 
balsstiesīgā 

pamatkapitāla, 
%

Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa

Ernests Bernis 1,450 4.93 1,430 5.27

nika Berne 250 0.85 246 0.90

Cassandra Holding Company, sia 10,970 37.33 9,996 36.83

Ar Ernestu Berni saistīto akcionāru grupa kopā 12,670 43.11 11,672 43.00

Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa
    

Of Holding, sia 12,670 43.12 11,672 43.00

Ar Oļegu Fiļu saistīto akcionāru grupa kopā 12,670 43.12 11,672 43.00

pārējie akcionāri kopā 4,045 13.77 3,799 14.00

Akcijas ar balsstiesībām kopā 29,385 100.00 27,143 100.00

akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) 3,265 - 2,860 - 

Pamatkapitāls kopā 32,650 - 30,003 - 

Vārda akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas) sadalījums:

31.12.2014. 31.12.2013.

Darbinieku 
skaits

personālakciju 
skaits

Daļa no bankas 
pamatkapitāla, 

 Eur ’000
Darbinieku 

skaits
personālakciju 

skaits

Daļa no bankas 
pamatkapitāla,

 Eur ’000

padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi 3 - - 3 - -

Valdes priekšsēdētājs 1 - - 1 - -

Valdes locekļi 6 1,550,528 1,551 6 7,250 1,547

pārvalžu vadītāji un vietnieki 18 1,465,242 1,465 17 6,150 1,313

nesadalītas - 249,230 249 - - -

Vārda akcijas bez balsstiesībām 
(personāla akcijas) skaits, kopā x 3,265,000 3,265 x 13,400 2,860

Pārskata periodā banka emitēja 2 243 062 parastās vārda akcijas ar balsstie-
sībām (balstoties uz 31.03.2014. kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem) un 
405 039 personāla akcijas (balstoties attiecīgi uz 21.03.2014. un 03.10.2014. 
ārkārtas akcionāru sapulču lēmumiem). Visu emitēto akciju nominālvērtība 
bija 1,0 EUR, bet vienas parastās vārda akcijas ar balsstiesībām emisijas 
cena bija EUR 12,05, ko veidoja nominālvērtība 1,0 EUR un emisijas uzceno-
jums 11,05 EUR. Emisijas tika veiktas ar mērķi nodrošināt koncerna/bankas 
stabilu attīstību nākotnē. Pēc šīm emisijām bankas pamatkapitālu veido 
29 385 000 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 265 000 personāla 
akcijas. Visas vārda akcijas ar balsstiesībām dod vienādas tiesības uz dividen-
des saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru 
sapulcē. Visas personāla akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemša-
nu. Personāla akcijas nedod balsstiesības un nedod tiesības saņemt likvidācijas 
kvotu. Būtiskāko daļu no balsstiesīgo akciju emisijas akcijām iegādājās jau 
esošie bankas akcionāri Cassandra Holding Company, SIA, un OF Holding, SIA.
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aprēķinātās un izmaksātās dividendes:
Eur ’000

koncerns 
01.01.2014.—

31.12.2014.

koncerns
01.01.2013.—

31.12.2013.

Banka
01.01.2014.—

31.12.2014.

Banka 
01.01.2013.—

31.12.2013.

aprēķinātās dividendes 43,786 23,560 43,427 23,356

izmaksātās dividendes 43,774 23,554 43,415 23,349

Eur ’000

Banka
01.01.2014.—

31.12.2014.

Banka 
01.01.2013.—

31.12.2013.

Vienas bankas akcijas nominālvērtība 1.00 213.40

aprēķinātās dividendes uz vienu bankas akciju 1.44 174.30

izmaksātās dividendes uz vienu bankas akciju 1.44 174.30

Tā kā 2014. gada martā tika veikta bankas akciju denominācija saistībā ar pāreju 
no LVL un EUR, ir veikts salīdzinošo rādītāju pārrēķins Visaptverošo ienākumu 
pārskata pozīcijā “Uz bankas akcionāriem attiecināmā peļņa uz vienu akciju”.  
Pārrēķins ir veikts, lai nodrošinātu retrospektīvo 2013. gada un 2014. gada 
rādītāju salīdzināšanu. Pirms denominācijas 2013. gada peļņa uz vienu bankas 
akciju bija 357,85 EUR, bet pēc 2014. gada martā veiktās denominācijas, 
2013. gada peļņa uz vienu bankas akciju ir 1,68 EUR.

27. pielikums

Pārējās saistības 
Eur ’000

koncerns
31.12.2014.

koncerns
31.12.2013.

Banka
31.12.2014.

Banka
31.12.2013.

trešajām personām piederošās fondu daļas 10,910  -  -  - 

uzkrātie izdevumi 8,238 8,891 6,708 7,286

nepabeigtie norēķini par darījumiem 
ar finanšu instrumentiem 3,139 29 3,139 29

uzkrājumi atvaļinājumiem 2,022 1,633 1,729 1,410

parādi piegādātājiem 1,622 1,175 25 62

pārējās saistības 3,672 5,620 1,604 2,311

Kopā pārējās saistības 29,603 17,348 13,205 11,098

28. pielikums

Ārpusbilances posteņi
Eur ’000

Iespējamās saistības
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

Galvojumi un garantijas 9,531 7,681 9,444 7,689

Iespējamās saistības kopā 9,531 7,681 9,444 7,689

Citas ārpusbilances saistības pret klientiem
    

piešķirtie, bet vēl neizmaksātie kredīti 27,860 23,997 27,860 23,997

Maksājumu karšu neizmantotie limiti 15,906 14,573 15,976 14,626

neizmantotās kredītlīnijas 14,492 21,561 14,752 21,868

noslēgtie līgumi par nefinanšu aktīvu iegādi 2,297 308 877 308

akreditīvi 763 209 763 209

Citas ārpusbilances saistības pret klientiem kopā 61,318 60,648 60,228 61,008

Iespējamās saistības un citas ārpusbilances saistības pret klientiem kopā 70,849 68,329 69,672 68,697

29. pielikums

Aktīvi pārvaldīšanā
Koncerna aktīvi pārvaldīšanā 2014. gada 31. decembrī bija 160,6 (146,3) miljoni EUR, 
savukārt bankas aktīvi pārvaldīšanā — 48,2 (52,6) miljoni EUR. Bankas aktīvi pārval-
dīšanā 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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30. 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 no-
daļas darbinieki, koncerna un bankas vadošie darbinieki, kuri pilnvaroti veikt koncerna/ 
bankas darbības plānošanu, vadīšanu, kontroli un atbild par to, kā arī visu iepriekšminē-
to fizisko personu laulātie, vecāki un bērni, bankas meitas sabiedrības, komercsabiedrī-
bas, kurās koncernam/bankai ir dalība, kā arī tās komercsabiedrības, kurās iepriekšmi-
nētajām fiziskajām personām ir būtiska līdzdalība, un citas juridiskas personas. 

koncerna darījumu apjoms ar saistītajām personām: 
Eur ’000

Aktīvi

31.12.2014. 31.12.2013.

akcionāri Vadība
saistītie 

uzņēmumi
Citas saistītās 

privātpersonas akcionāri Vadība
saistītie 

uzņēmumi
Citas saistītās 

privātpersonas

kredīti 14 1,705 217 187 - 1,725 410 857

Saistības
        

noguldījumi 948 2,517 7,978 1,510 359 2,517 7,827 2,023

parastās obligācijas - 30 411 18 - - - 43

subordinētās obligācijas 43 3,219 1,156 1,004 83 1,757 1,093 1,801

Ārpusbilances saistības
        

neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti - 149 43 20 - 165 300 94

Garantijas - 125 - - - 188 - -

Ienākumi/izdevumi
01.01.2014.— 

31.12.2014.
01.01.2013.— 

31.12.2013.

procentu ienākumi - 51 16 4 - 77 97 10

procentu izdevumi (2) (106) (52) (34) (7) (101) (31) (53)

komisijas naudas ienākumi - 16 16 4 - 20 21 7

neto rezultāts no darījumiem ar pārdošanai turētiem aktīviem - - 264 - - (238) (243) (27)

Bankas darījumu apjoms ar saistītajām personām: 
Eur ’000

31.12.2014. 31.12.2013.

Aktīvi akcionāri Vadība
saistītie 

uzņēmumi
Meitas 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas akcionāri Vadība
saistītie 

uzņēmumi
Meitas 

uzņēmumiem
Citas saistītās 

privātpersonas

kredīti 14 1,705 68 13,026 169 - 1,725 293 15,358 552

Saistības

noguldījumi 948 2,517 7,978 14,765 1,374 359 2,517 7,817 28,466 1,776

parastās obligācijas - 30 411 12,775 18 - - - 20 43

subordinētās obligācijas 43 3,219 1,156 36 564 83 1,757 1,093 - 1,532

Ārpusbilances saistības 

neizmantotās kredītlīnijas un maksājumu karšu limiti - 149 43 330 20 - 165 300 360 84

Garantijas - 125 - 8 - - 188 - 7 -

Ienākumi/izdevumi
01.01.2014.— 

31.12.2014.
01.01.2013.— 

31.12.2013.

procentu ienākumi - 51 16 941 3 - 71 95 953 10

procentu izdevumi (2) (106) (52) (438) (20) (7) (100) (31) (9) (34)

Dividenžu ienākumi - - - 5,966 - - - - 1,974 -

komisijas naudas ienākumi - 16 16 630 4 - 17 16 736 7

komisijas naudas izdevumi - - - (6,590) - - - - (5,586) -

Citi parastie ienākumi - - - 3,547 - - - - 2,012 -

atzīts vērtības samazinājums, neto - - - (7,769) - - - - - -

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.

Pielikumi no 132. līdz 
211. lapai ir šo finanšu 
pārskatu neatņemama 
sastāvdaļa.
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31. pielikums

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 pārval-
dīšana 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 Holding Company, SIA, 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, IZ SPV, SIA, NR SPV, SIA, koncerna sastāvā iekļautie 
atvērtie ieguldījumu fondi (sk.19. pielikumu);
pārņemtā īpašuma pārvaldīšana un investīcijas nekustamajā īpašumā: Pillar     •	
Holding Company, KS, Pillar, SIA, Pillar Management, SIA, Pillar 3, SIA, Pillar 4 & 6, 
SIA, Pillar 7 & 8, SIA, Pillar 9, SIA, Pillar 10, SIA, Pillar 11, SIA, Pillar 12, SIA, 
Pillar 2 & 14 SIA, Pillar 18, SIA, Pillar 19, SIA, Pillar Parking, SIA, Elizabetes Park 
House, SIA, New Hanza City, SIA, GP Electro, SIA, Schaller Kyncl Architekten 
Riga, SIA.

Darbības segmentu analīze ir sagatavota, pamatojoties uz iekšējām atskaitēm.  

Eur ’000

31.12.2014.

Aktīvi  
Bankas 

pakalpojumi

ieguldījumu 
pārvaldīšanas 

pakalpojumi
konsultāciju 
pakalpojumi

pārņemtā 
nekustamā 

īpašuma 
pārvaldīšana 

un investīcijas 
nekustamajā 

īpašumā

kase un prasības pret centrālajām bankām  259,868  1  -  3

prasības pret kredītiestādēm 816,516 380 40 -

Vērtspapīri un atvasinātie līgumi 2,242,572 14,445 - -

kredīti 808,538 12,950 - -

ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 2 - -

pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi un ieguldījumu īpašumi 41,929 21,366 389 10,559

pārējie aktīvi 7,956 4,725 556 61,054

Kopā aktīvi atbilstoši iekšējām atskaitēm 4,177,379 53,869 985 71,616

uzkrājumi vērtības samazinājumam* (33,670) - - (93)

Kopā aktīvi atbilstoši SFPS 4,143,709 53,869 985 71,523

Saistības
    

saistības pret kredītiestādēm 43,637 3,348 - -

atvasinātie līgumi 5,630 - - -

noguldījumi un emitētie vērtspapīri 3,943,825 701 - 1

uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi uzkrājumi 34,022 - - 93

pārējās saistības 12,833 14,688 1,267 1,762

Kopā saistības atbilstoši iekšējām atskaitēm 4,039,947 18,737 1,267 1,856

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves 4,267,659 44,686 1,670 (10,166)

uzkrājumi vērtības samazinājumam* (33,670) - - (93)

Kopā saistības atbilstoši SFPS 4,233,989 44,686 1,670 (10,259)

koncerna darbības segmentu analīze:

Eur ’000

Peļņa/zaudējumi
01.01.2014. — 

31.12.2014.

neto procentu ienākumi 51,872 1,607  -  -

neto komisijas naudas ienākumi 47,830 5,199 (10) -

neto rezultāts no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu 19,007 8 (24) 1

neto pārējie ienākumi/izdevumi (810) 6,011 1,546 498

neto peļņa no pārdošanai turētiem aktīviem - - - 4,587

administratīvie izdevumi (46,496) (2,880) (5,219) (3,303)

nolietojums (3,217) (1,740) (103) (250)

uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi izdevumi uzkrājumiem (1,003) - - -

finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi (3,670) - - -

pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi - - - (1,546)

uzņēmumu ienākuma nodoklis (4,031) (71) (92) 106

Kopā peļņa/(zaudējumi) 59,482 8,134 (3,902) 93

Uzkrājumi vērtības samazinājumam iekšējo atskaišu vajadzībām tiek atspo-
guļoti atsevišķi kā saistības, nevis uzrādīti kā vērtības samazinājums pie 
attiecīgajiem aktīviem.

*
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Eur ’000

31.12.2013.

Aktīvi 
Bankas 

pakalpojumi

ieguldījumu 
pārvaldīšanas 

pakalpojumi
konsultāciju 
pakalpojumi

pārņemtā 
nekustamā 

īpašuma 
pārvaldīšana 

un investīcijas 
nekustamajā 

īpašumā

kase un prasības pret centrālajām bankām  356,757  11  -  -

prasības pret kredītiestādēm 640,115 169 41 -

Vērtspapīri un atvasinātie līgumi 1,409,172 - - -

kredīti 795,983 4,193 - 6

ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā - 6,635 - -

pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi un ieguldījumu īpašumi 39,837 22,072 434 9,326

pārējie aktīvi 3,880 3,532 383 74,337

Kopā aktīvi atbilstoši iekšējām atskaitēm 3,245,744 36,612 858 83,669

uzkrājumi vērtības samazinājumam* (50,742) - - (64)

Kopā aktīvi atbilstoši SFPS 3,195,002 36,612 858 83,605

Saistības

saistības pret kredītiestādēm  10,654  3,633  -  -

atvasinātie līgumi 2,046 - - -

noguldījumi un emitētie vērtspapīri 3,085,950 753 - 1

uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi uzkrājumi 51,150 - - 64

pārējās saistības 15,750 3,825 975 2,896

Kopā saistības atbilstoši iekšējām atskaitēm 3,165,550 8,211 975 2,961

Kopā saistības un kapitāls, un rezerves 3,349,777 21,992 1,315 (6,201)

uzkrājumi vērtības samazinājumam* (50,742) - - (64)

Kopā saistības atbilstoši SFPS 3,299,035 21,992 1,315 (6,265)

Eur ’000

Peļņa/zaudējumi
01.01.2013. — 

31.12.2013.

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) -

neto pārējie ienākumi/izdevumi (16) 8,416 1,625 269

neto peļņa no pārdošanai turētiem aktīviem 24 - - 4,745

administratīvie izdevumi (44,903) (4,597) (5,603) (470)

nolietojums (3,010) (61) (110) (1,563)

uzkrājumi vērtības samazinājumam un citi izdevumi uzkrājumiem (9,466) - - -

finanšu instrumentu vērtības samazināšanās izdevumi (1,218) - - -

pārējo aktīvu vērtības samazināšanās izdevumi 1,091 1 - (457)

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.

32. pielikums

Patiesā vērtība 
Finanšu aktīvu un saistību patiesā 
vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva 
pārdošanu vai samaksātu par saistību 
nodošanu parastā darījumā, kas novēr-
tēšanas datumā tiek noslēgts tirgus 
dalībnieku starpā. 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 ins-
trumentiem kā pārdošanai pieejamie 
finanšu aktīvi, patiesajā vērtībā vērtētie 
finanšu aktīvi un līdz termiņa beigām 
turētie finanšu aktīvi galvenokārt tiek 
novērtēti, pamatojoties uz publiski 
kotētu cenu. Gadījumos, kad dažiem no 
iepriekšminētajiem aktīviem šāda cena 
nav novērojama, patiesā vērtība tiek 
noteikta, pamatojoties uz novērojamu 
cenu mazāk aktīvos tirgos — šāda pie-
eja 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 rādītā-
jiem, nozarei, kurā savu darbību attīsta 
investīciju objekts, piemītošiem ris-
kiem, kā arī ģeogrāfiskajam reģionam, 
kur darbojas investīciju objekts. Patiesā 
vērtība atvasinātajiem instrumentiem 
ir noteikta, pamatojoties uz diskontē-
tās naudas plūsmas metodi, kur visi 
parametri ir novērojami tirgū, kamēr 
tādi nākotnes darījumi kā futures tiek 
novērtēti, balstoties uz kotētu cenu. 

Pēc koncerna un bankas vadības ie-
skatiem ieguldījumu īpašuma ticamākā 
tirgus vērtība ir noteikta, pamatojoties 
gan uz ārējo nekustamā īpašuma 
novērtēšanas ekspertu, gan uz bankas 
nekustamā īpašuma novērtēšanas 
ekspertu sniegtajiem novērtējumiem. 

Lai novērtētu ieguldījumu īpašumu 
vērtību, eksperti lieto diskontētās 
naudas plūsmas. Pielietojot šo metodi, 
patiesā vērtība ir aplēsta, pamatojoties 
uz pieņēmumiem par paredzamajām 
naudas plūsmām no ienākumiem un 
izdevumiem saistībā ar minētā īpašu-
mu turēšanu tā dzīves laikā, ieskaitot 
īpašuma vērtību tā pārdošanas brīdī. 
Minētās naudas plūsmas ir diskontē-
tas ar tādu diskonta likmi, kas atbilst 
tirgus atdevei līdzīgiem objektiem, lai 
noteiktu to pašreizējo vērtību. Nekus-
tamo 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 mēne-
šiem), 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, diskon-
tējot paredzamās naudas plūsmas ar 
diskonta likmi, ko nosaka, ņemot vērā 
naudas tirgus likmes gada beigās un 
kredītu likmju maržas. Termiņnoguldī-
jumu patiesā vērtība tiek aprēķināta, 
diskontējot paredzamās naudas plūs-
mas, izmantojot vidējās tirgus procentu 
likmes gada beigās.



184

finanšu pārskati

Pielikumi no 132. līdz 
211. lapai ir šo finanšu 
pārskatu neatņemama 
sastāvdaļa.

185

finanšu pārskati 

koncerna aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība: 
Eur ’000

Aktīvi patiesajā vērtībā

31.12.2014. 31.12.2013.

uzskaites 
vērtība

patiesā 
vērtība

uzskaites 
vērtība

patiesā 
vērtība

atvasinātie līgumi 4,079 4,079 451 451

Patiesajā vērtībā vērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
    

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 21,165 21,165 16,766 16,794

Pārdošanai pieejamie
    

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,271,227 1,271,227 738,683 738,655

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā 1,296,471 1,296,471 755,900 755,900

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā
    

kase un prasības pret centrālajām bankām 259,872 259,872 356,768 356,768

prasības pret kredītiestādēm 816,936 816,936 640,325 640,325

kredīti 790,113 789,850 750,097 748,441

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 958,423 959,298 653,037 657,747

ieguldījumu īpašumi 30,057 30,057 33,358 34,032

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 2,855,401 2,856,013 2,433,585 2,437,313

Saistības patiesajā vērtībā
    

atvasinātie līgumi 5,630 5,630 2,046 2,046

Kopā saistības patiesajā vērtībā 5,630 5,630 2,046 2,046

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā
    

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 3,991,512 3,988,282 3,100,991 3,100,155

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības 3,991,512 3,988,282 3,100,991 3,100,155

Bankas aktīvu un saistību uzskaites vērtība un patiesā vērtība: 
Eur ’000

31.12.2014. 31.12.2013.

Aktīvi patiesajā vērtībā
uzskaites 

vērtība
patiesā 
vērtība

uzskaites 
vērtība

patiesā 
vērtība

atvasinātie līgumi 4,079 4,079 451 451

Patiesajā vērtībā vērtētie ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos
    

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 14,884 14,884 16,766 16,794

Pārdošanai pieejamie
    

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,209,073 1,209,073 731,687 731,659

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā 1,228,036 1,228,036 748,904 748,904

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā
    

kase un prasības pret centrālajām bankām 258,908 258,908 356,747 356,747

prasības pret kredītiestādēm 795,282 795,282 619,037 619,037

kredīti 790,247 789,984 761,268 759,611

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 930,579 929,894 651,411 656,120

ieguldījumu īpašumi 25,033 25,033 24,330 25,266

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 2,800,049 2,799,101 2,412,793 2,416,781

Saistības patiesajā vērtībā
    

atvasinātie līgumi 5,630 5,630 2,046 2,046

Kopā saistības patiesajā vērtībā 5,630 5,630 2,046 2,046

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā
    

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 3,923,756 3,922,378 3,109,483 3,108,648

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības 3,923,756 3,922,378 3,109,483 3,108,648

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 no-
teikšanas modeļi, kuros izmantoti dati, 
kas būtiski ietekmē patieso vērtību un 
tiek novēroti tirgū;
Trešais līmenis:•	  citas patiesās vērtī-
bas 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 ins-
trumenti. Otrā līmeņa instrumentos var 
ietilpt vērtspapīri, kam neeksistē aktīvs 
tirgus, ārpusbiržas (OTC) atvasinātie 
finanšu instrumenti un valūtu mijmai-
ņas darījumi, kā arī atsevišķi atvēr-
tie ieguldījuma fondi. Trešā līmeņa 
instrumentos var ietilpt riska kapitāla 
fondu apliecības, ieguldījumu īpašumi, 
termiņnoguldījumi un kredīti. Informā-
ciju par novērtēšanas metodēm un 
pieņēmumiem skatīt iepriekš. 

Pārskata periodā bankas vadība pieņē-
ma lēmumu pārklasificēt Ukrainas emi-
tentu parāda vērtspapīrus 1,5 miljonu 
EUR apmērā no pirmā līmeņa uz otro, jo 
šo emitentu vērtspapīriem tika konsta-
tēts būtisks likviditātes kritums. 
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Eur ’000

Aktīvi patiesajā vērtībā

31.12.2014. 31.12.2013.

1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā

atvasinātie līgumi  5  4,074  -  4,079  21  430  -  451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 17,318 3,847 - 21,165 3,903 12,863 - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,267,246 2,859 1,122 1,271,227 717,479 19,656 1,548 738,683

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā 1,284,569 10,780 1,122 1,296,471 721,403 32,949 1,548 755,900

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

nauda kasē un prasības pret centrālajām bankām  259,872  -  -  259,872  356,768  -  -  356,768

prasības pret kredītiestādēm 783,397 33,539 - 816,936 637,875 2,450 - 640,325

kredīti - - 790,113 790,113 - - 750,097 750,097

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 873,611 84,002 810 958,423 640,829 12,208 - 653,037

ieguldījumu īpašumi - - 30,057 30,057 - - 33,358 33,358

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 1,916,880 117,541 820,980 2,855,401 1,635,472 14,658 783,455 2,433,585

Saistības patiesajā vērtībā

atvasinātie līgumi  - 5,630 - 5,630  - 2,046 - 2,046

Kopā saistības patiesajā vērtībā  - 5,630 - 5,630  - 2,046 - 2,046

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības  3,883,256  16,797  91,459  3,991,512  3,020,685  3,633  76,673  3,100,991

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības 3,883,256 16,797 91,459 3,991,512 3,020,685 3,633 76,673 3,100,991

koncerna aktīvi un saistības atbilstoši patiesās vērtības 
noteikšanas avotu hierarhijai: 

Bankas aktīvi un saistības atbilstoši patiesās vērtības 
noteikšanas avotu hierarhijai: 

Eur ’000

Aktīvi patiesajā vērtībā

31.12.2014. 31.12.2013.

1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis kopā

atvasinātie līgumi  5  4,074  -  4,079  21  430  -  451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 2,939 11,945 - 14,884 3,903 12,863 - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,205,092 2,859 1,122 1,209,073 710,483 19,656 1,548 731,687

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā 1,208,036 18,878 1,122 1,228,036 714,407 32,949 1,548 748,904

Aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā

nauda kasē un prasības pret centrālajām bankām  258,908  -  -  258,908  356,747  -  -  356,747

prasības pret kredītiestādēm 767,133 28,149 - 795,282 619,024 13 - 619,037

kredīti - - 790,247 790,247 - - 761,268 761,268

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 845,767 84,002 810 930,579 639,203 12,208 - 651,411

ieguldījumu īpašumi - - 25,033 25,033 - - 24,330 24,330

Kopā aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 1,871,808 112,151 816,090 2,800,049 1,614,974 12,221 785,598 2,412,793

Saistības patiesajā vērtībā

atvasinātie līgumi  - 5,630 - 5,630  - 2,046 - 2,046

Kopā saistības patiesajā vērtībā  - 5,630 - 5,630  - 2,046 - 2,046

Saistības amortizētajā iegādes vērtībā

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības  3,834,434  16,797  72,525  3,923,756  3,036,128  -  73,355  3,109,483

Kopā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās saistības 3,834,434 16,797 72,525 3,923,756 3,036,128 - 73,355 3,109,483

Eur ’000

Aktīvi patiesajā vērtībā 31.12.2014. Dzēšana
atzīts vērtības 
samazinājums iegāde

Valūtas 
kursa 

ietekme 31.12.2013.

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi  1,122 (194) (518) 203 83 1,548

Kopā aktīvi patiesajā vērtībā  1,122 (194) (518) 203 83 1,548

trešajā patiesās vērtības noteikšanas avotu līmenī 
klasificēto koncerna/bankas finanšu instrumentu izmaiņu analīze:
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33. pielikums

kapitāla vadība 
un kapitāla pietiekamība
Koncerna un bankas kapitāla pārvaldī-
šanas mērķis ir ārējo prasību ievēroša-
na un kapitāla pietiekamības normatīvu 
uzturēšana, kas nepieciešams koncer-
na un bankas darbības nodrošināšanai 
un akciju kapitāla vērtības palielināšanai.

2014. gada gadā, salīdzinot ar iepriek-
šējiem periodiem, koncerna un bankas 
kapitāla pārvaldīšanas mērķi nav 
mainījušies. No 2014. gada 1. janvāra 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, 
tai skaitā Latvijā, ir stājies spēkā un 
piemērojams jauns regulējums banku 
uzraudzībā — Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2013/36/ES 
par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un 
kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru 
sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar 
ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49 EK, 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula Nr. 575/2013 (turpmāk tek-
stā — Regula) par prudenciālajām 
prasībām attiecībā uz kredītiestādēm 
un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, 
ar ko groza Regulu Nr. 648/2012, kas 
ievieš ES likumdošanā starptautisko 
banku uzraudzības standartu Basel III. 
Atbilstoši Regulas prasībām koncerns 
un banka kredītriska un tirgus risku 
kapitāla prasību noteikšanai piemēro 
standartizēto pieeju, operacionālā riska 
kapitāla prasības noteikšanai piemēro 
pamatrādītāja pieeju un RTN atvasinā-
tajiem instrumentiem kredīta vērtības 
korekcijas (CVA) riska pašu kapitāla 
prasības aprēķinam piemēro standarti-
zēto metodi.

Kapitāla pietiekamība atspoguļo kon-
cerna un bankas spēju segt iespēja-
mos zaudējumus no kredītrisku, opera-
cionālo un tirgus risku realizācijas.

Rezerves kapitāls — koncerna un 
bankas īpašuma vērtība, kas noteiktajā 
kārtībā tiek uzkrāta iepriekš nepare-
dzētu zaudējumu segšanai vai citu 
vajadzību finansēšanai. Nav nekādu 

juridisku ierobežojumu šī rezerves 
kapitāla izmantošanai. Lēmumu par 
rezerves kapitāla izmantošanu var 
pieņemt akcionāru pilnsapulce.

Papildus minimālā kapitāla pietie-
kamības rādītāja aprēķinam banka 
dokumentē un veic iekšējā kapitāla 
pietiekamības novērtēšanu. Iekšējā 
kapitāla pietiekamības novērtēšanas 
process (ICAAP), ko veic banka, ietver 
gan kapitāla pietiekamības kvantita-
tīvo novērtējumu, gan kvalitatīvos 
aspektus, t.sk. darbības ilgtermiņa 
plānošanu un attīstības stratēģijas no-
teikšanu, 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 infor-
mācijas atklāšanu bankas interneta 
mājaslapā www.ablv.com. 

Eur ’000

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

apmaksātais pamatkapitāls 32,650 30,003 32,650 30,003

akciju emisijas uzcenojums 66,270 41,485 66,270 41,485

rezerves kapitāls 2,134 2,134 2,134 2,134

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 66,742 60,381 68,600 68,756

pārskata perioda peļņa 32,936 50,304 32,936 43,676

nemateriālie aktīvi (6,309) (5,639) (5,700) (5,016)

pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve (1,504) - (1,427) -

nekontrolējamā daļa 9,492 3,896 - -

pirmā līmeņa kapitāla samazinājums (atbilstoši pillar ii) - (911) - (2,735)

Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā 202,411 181,653 195,463 178,303

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi     

otrā līmeņa kapitāla samazinājums (atbilstoši pillar ii) - (911) - (2,735)

subordinētais kapitāls 114,457 91,282 114,457 90,520

Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā 114,457 90,814 114,457 88,228

Pašu kapitāls kopā 316,868 272,467 309,920 266,531

Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība 113,444 100,500 112,048 102,053

tirgus risku kapitāla prasību kopsumma 3,686 12,316 5,174 7,332

t.sk. ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība 1,023 6,753 718 1,769

t.sk. pozīcijas riska kapitāla prasība 2,663 5,563 4,456 5,563

Darījuma partnera kredītriska kapitāla prasība 340 54 340 54

kredīta vērtības korekcijas riska kapitāla prasības 92 - 92 -

Operacionālā riska kapitāla prasība 18,299 15,185 14,234 12,210

Kapitāla prasību kopsumma 135,861 128,055 131,888 121,649

Pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 11.92 11.35 11.86 11.73

Minimālais pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 7.00 - 7.00 -

Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 18.66 17.02 18.80 17.53

Minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 10.50 8.00 10.50 8.00

pašu kapitāla un kapitāla prasību aprēķins: 

koncerna un bankas kredītriska kapitāla prasības sadalījums 
pa riska darījumu kategorijām:

Eur ’000

Riska darījumu kategorija
koncerns

31.12.2014.
koncerns

31.12.2013.
Banka

31.12.2014.
Banka

31.12.2013.

komercsabiedrības 48,546 38,035 48,087 47,425

iestādes 22,749 17,873 21,483 19,116

Mazo riska darījumu portfelis 15,572 16,208 15,572 16,208

Citi posteņi 16,592 19,666 9,031 10,586

Centrālās valdības vai centrālās bankas 3,666 4,092 3,367 4,092

kavētie riska darījumi 1,990 2,453 1,990 2,453

pārējās riska darījumu kategorijas 4,329 2,173 12,518 2,173

Kopā kredītriska kapitāla prasība 113,444 100,500 112,048 102,053

Bankai noteiktais minimālais pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs — 8% 
un minimālais kapitāla pietiekamības rādītājs — 13,20%. 

Pārskata periodā banka ir ievērojusi uzraudzības iestāžu noteiktās prasības.
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34. pielikums

Riska vadība
Riski ir koncerna un bankas darbības 
neatņemama sastāvdaļa, kuru pārval-
dīšana ir viena no koncerna un bankas 
stratēģiskajām vērtībām, kas balstās 
uz pārliecību, ka koncerna un bankas 
panākumi ir atkarīgi no risku pārvaldīša-
nas efektivitātes. Risku pārvaldīšana ļauj 
uzturēt koncerna un bankas pakļautību 
riskiem līmenī, kas atbilstošs to vēlmei 
un spējai uzņemties riskus. 

Koncerns un banka, veicot savu komerc-
darbību, 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 no-
teikšanu, novērtējumu un kontroli, tas ir 
strukturēts, saskaņots un nepārtraukts 
process visos uzņēmuma līmeņos, lai 
identificētu un novērtētu iespējamos 
draudus, kā arī pieņemtu lēmumus par 
to novēršanu, lai nodrošinātu atbilstošu 
līdzsvaru starp riskiem un peļņu, kā arī 
lai līdz minimumam samazinātu risku 
potenciālo negatīvo ietekmi uz uzņēmu-
ma finanšu stāvokli un darbību.

Risku pārvaldīšanas process ietver:
būtisku risku noteikšanu, novērtēšanu •	
un mērīšanu;
ierobežojumu un limitu noteikšanu, •	
kas nosaka maksimāli pieļaujamo riska 
apjomu;
risku pārvaldīšanas politiku un proce-•	
dūru ievērošanas regulāru pārraudzīša-
nu un jebkuru noteikto limitu ievēroša-
nas kontroli;
riska novērtēšanas procedūru un •	
ierobežojumu noteikšanu pirms ie-
saistīšanās jaunu operāciju (darījumu) 
veikšanā;
kvantitatīvo risku kopējā apjoma •	
novērtēšanu koncerna un bankas 
mērogā;
stresa testu veikšanu ar mērķi:•	

identificēt situācijas, kuras var būtis-•	
ki ietekmēt koncerna un/vai bankas 
darbību; 

novērtēt koncerna un/vai bankas •	
spēju izturēt būtisku ārējo un iekšējo 
apstākļu pasliktināšanos;
noteikt veidus, kā koncerns un/vai •	
banka varētu minimizēt atsevišķus 
riskus; 
sagatavot rīcības plānus ārkārtas un •	
krīzes situācijām;

politiku un instrukciju regulāru pār-•	
skatīšanu un pilnveidošanu atbilstoši 
tirgus pārmaiņām.

Risku pārvaldīšanas nolūkā ir izstrādāta 
risku stratēģija, kas nosaka riskus, kurus 
banka uzņemas individuāli un koncerna 
līmenī, veicot savu darbību un sniedzot 
pakalpojumus, nosaka pieļaujamo risku 
līmeni un rīcību, pieļaujamā risku līmeņa 
ievērošanas nodrošināšanai. Risku 
stratēģija, ko apstiprina bankas padome, 
ir izstrādāta, pamatojoties uz “ABLV 
grupas, darbības stratēģiju 2014. — 
2016. gadam”. Papildus risku stratēģijai 
ir izstrādātas arī 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, konserva-
tīvu un konstruktīvu riska pārvaldīšanas 
un kontroles vidi, tiek organizēti apmācī-
bu semināri darbiniekiem. 
Riska vadības politiku mērķis ir nodroši-
nāt efektīvu risku pārvaldīšanu, iden-
tificēt un analizēt koncerna un bankas 
darbībai raksturīgus riskus, noteikt 
atbilstošus limitus, ieviest uzticamas 
kontroles procedūras un ar administratī-
viem un informācijas sistēmu līdzekļiem 
kontrolēt risku un tā līmeņa atbilstību 
noteiktajiem ierobežojumiem. 

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

35. pielikums

kredītrisks 
Kredītrisks ir varbūtība ciest zaudēju-
mus, ja koncerna vai bankas darījumu 
partneris vai parādnieks nepildīs līgu-
mā noteiktās saistības pret koncernu 
vai banku, kā arī varbūtība, ka ieķīlātie 
aktīvi varētu nesegt koncerna vai ban-
kas prasības. 

Kredītriska 
pārvaldīšanas pamatprincipi
Kredītriska pārvaldīšana tiek veikta, 
pamatojoties uz Kredītpolitiku, kas 
nosaka kredītriska pārvaldīšanas 
organizāciju un pamatprincipus, lai 
savlaicīgi konstatētu, analizētu, novēr-
tētu un novērstu iespējamos kredīt-
riskus. Koncerns un banka uzskata, ka 
lielākais kredītrisks piemīt kredītiem, 
ieguldījumiem parāda vērtspapīros ar 
fiksētu ienākumu un prasībām pret 
kredītiestādēm.

Kredītriska pārvaldīšanas process 
ietver:

kredītriska un koncentrācijas riska •	
ierobežojošo limitu noteikšanu un 
kontroli;
kredītu piešķiršanas kritēriju noteik-•	
šanu un kontroli;
klientu maksātspējas un piedāvātā •	
nodrošinājuma novērtēšanu;
izsniegto kredītu kvalitātes monito-•	
ringu individuāli un portfeļa līmenī;
kredītu un citu aktīvu atgūstamās •	
vērtības noteikšanu;
kredītriska mērīšanu un novērtēšanu;•	
kredītriska un koncentrācijas riska •	
pārvaldīšanu regulējošo normatīvo 
dokumentu pārskatīšanu.

Kredītriska pārvaldīšanai tiek izmantoti:
limitu sistēma, kas nosaka ierobe-•	
žojumus kredītportfeļa apjomam 
atbilstoši Regulai, koncerna un/vai 
bankas finanšu plānam, kā arī atse-
višķām kreditēšanas programmām;
koncentrāciju ierobežojošie limiti, •	
nosakot kredītportfeļa diversifikāciju 
pa tautsaimniecības nozarēm, viena 
veida nodrošinājumiem, valstīm un 
valūtām.

Kredītriska mērīšanai koncerns un 
banka veic:

regulāru, bet ne retāk kā reizi ceturk-•	
snī kredītportfeļa kvalitātes analīzi, 
limitu izpildes analīzi un koncentrācijas 
analīzi;
regulāru, bet ne retāk kā reizi pusgadā •	
kredītriska stresa testēšanu; 
regulāru, bet ne retāk kā reizi gadā •	
iekšējā kapitāla pietiekamības no-
vērtēšanu pašreizējās un plānotās 
darbības nodrošināšanai.

Pirms sadarbības uzsākšanas ar po-
tenciālo darījumu partneri koncerns un 
banka veic visaptverošu klienta mak-
sātspējas un piedāvātā nodrošinājuma 
novērtējumu. 
Izvērtējot sadarbības uzsākšanas iespē-
jas 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 sistē-
ma, kurā klienti tiek klasificēti reitingu 
grupās atbilstoši ienākumu pietieka-
mībai, 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 no-
teikti arī monitoringa/riska faktori, kuru 
neizpildes gadījumā koncerns un banka 
ir informēta par iespējamo kredītriska 
paaugstināšanos jau pirms atkārtota 
finanšu stāvokļa novērtējuma. 

Nodrošinājuma novērtēšanu veic 
koncerna un bankas akceptēts neatka-
rīgs vērtētājs. Banka ir tiesīga kori-
ģēt (samazināt) neatkarīgā vērtētāja 
noteikto vērtību, ja uzskata, ka vērtētājs 
nav ņēmis vērā noteiktus riska fakto-
rus. Šādā gadījumā par kredīta nodro-
šinājuma vērtību tiek ņemts bankas 
noteiktais samazinātais vērtējums. Par 
kredīta nodrošinājumu banka pieņem 
nekustamo īpašumu, jaunas un lietotas 
automašīnas, komerctransportu, preces 
muitas vai klienta noliktavā, vērtspapī-
rus, 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.

Kredītpolitika, Kreditēšanas noteikumi 
un citi normatīvie dokumenti nosaka 
akceptējamā nodrošinājuma galvenos 
kritērijus un veidus, nodrošinājuma 
novērtēšanas pamatprincipus un 
regularitāti. Atkarībā no nodrošināju-
ma veida un riska darījuma apjoma 
bankas darbinieki veic nodrošinājuma 
vērtības monitoringu 1—4 reizes gadā. 
Atsevišķos gadījumos var tikt pasūtīts 
neatkarīga vērtētāja vērtējums. Riska 
darījumiem, kas pārsniedz 3 miljonus 
EUR vai 5% no bankas pašu kapitāla, 
neatkarīga vērtētāja vērtējums tiek 
veikts reizi 3 gados.

Efektīvai kredītriska pārvaldīšanai bankā 
ir izveidota pastāvīgi funkcionējoša Ak-
tīvu novērtēšanas komiteja, kas regulāri 
veic aktīvu un ārpusbilances saistību 
novērtēšanu, t.i., to atgūstamās vērtī-
bas noteikšanu. Atbilstoši novērtēšanas 
rezultātiem tiek noteikti uzkrājumu ap-
jomi kredītu vērtības samazinājumam. 
Veicot aktīvu un ārpusbilances saistību 
novērtēšanu, tiek ņemts vērā gan spe-
cifiskais, gan portfeļa līmeņa risks. 

Banka regulāri analizē izsniegtā kredītu 
portfeļa kvalitāti ar mērķi identificēt 
zaudējuma notikumus. Ja tiek identifi-
cēts zaudējuma notikums, tiek izvēr-
tēts, vai kredīta vērtība nav samazinā-
jusies. Kā viens no kvalitātes kritērijiem 
tiek izmantots kredīta līgumā paredzēto 
kredīta maksājumu kavējums dienās. 
Uzņēmumu kredītiem kā kredītu kvalitā-
tes kritēriji tiek izmantoti arī aizņēmēja 
saimnieciskās darbības rezultāti un per-
spektīvas, tā esošā un prognozētā nau-
das plūsma saistību segšanai, noteikto 
monitoringa/riska faktoru ievērošana, 
nodrošinājuma vērtība u.c. Par būtiski 
kavētiem kredītiem tiek uzskatīti kredīti, 
kas kavē 90 dienas un vairāk. Par kredī-
tiem ar vērtības samazinošām pazīmēm 
(impaired) tiek uzskatīti kredīti, kuriem 
Banka ir izveidojusi uzkrājumus zaudē-
juma notikuma iestāšanās rezultātā, 
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koncerna kredītu kvalitātes analīze:
Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie

kopā 
kredīti, 

bruto
nodrošinājuma 
patiesā vērtība

31.12.2014.

kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums 271,494 418,412 784 19,795 710,485 854,360

kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk. 39,214 5,460 128 - 44,802 40,843

līdz 30 dienām 27,200 3,044 82 - 30,326 27,644

no 31 līdz 59 dienām 10,811 2,029 17 - 12,857 11,559

no 60 līdz 89 dienām 1,203 387 29 - 1,619 1,640

vairāk nekā 90 dienas - - - - - -

kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums 51,481 12,654 44 2,022 66,201 50,963

Kopā kredīti, bruto 362,189 436,526 956 21,817 821,488 946,166

uzkrājumi vērtības samazinājumam (23,936) (5,442) (34) (1,963) (31,375) x

Kopā kredīti, neto 338,253 431,084 922 19,854 790,113 x

31.12.2013.

kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums 280,870 341,159 1,205 23,974 647,208 922,968

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

vairāk nekā 90 dienas - 6,727 - - 6,727 4,835

kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums 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) x

Kopā kredīti, neto 365,101 359,475 1,463 24,058 750,097 x

kā arī kredīti, kuriem līgumā paredzētie 
maksājumi tiek kavēti 90 dienas un 
vairāk vai tiek plānots uzsākt kredīta 
atgūšanas procesu. Šajos pārskatos 
informācija ir atklāta par kredītu mak-
sājumu kavējumiem, sākot ar pirmo 
kavējuma dienu.
 
Par kredītu zaudējumu notikumiem 
uzskatāmi:

aizņēmēja būtiskas finansiālās grūtības;•	
līguma nosacījumu neievērošana;•	
aizņēmējam piešķirtie atvieglojumi •	
tādu ekonomisku vai juridisku iemeslu 
dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja finansiā-
lām grūtībām, ko citā gadījumā banka 
nebūtu piešķīrusi;

samērā liela iespēja, ka aizņēmējs •	
sāks bankrota procedūru vai cita 
veida finansiālu reorganizāciju;
kreditētā projekta realizācijas priekš-•	
nosacījumu neiestāšanās;
ar aizņēmēju saistītās personas, •	
kas ietekmē aizņēmēja spēju pildīt 
kredītsaistības pret iestādi, saistību 
nepildīšana;
nodrošinājuma vērtības samazināša-•	
nās gadījumos, kad kredīta atmaksa 
ir tieši atkarīga no nodrošinājuma 
vērtības;
citi notikumi, kas paaugstina kredītrisku.•	

Bankas kredītu kvalitātes analīze:
Eur ’000

Hipotekārie Biznesa patēriņa pārējie

kopā 
kredīti, 

bruto
nodrošinājuma 
patiesā vērtība

31.12.2014.

kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums 271,494 419,733 777 19,795 711,799 883,348

kredīti, kuri ir kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums, t.sk. 39,214 5,460 128 - 44,802 40,843

līdz 30 dienām 27,200 3,044 82 - 30,326 27,644

no 31 līdz 59 dienām 10,811 2,029 17 - 12,857 11,559

no 60 līdz 89 dienām 1,203 387 29 - 1,619 1,640

vairāk nekā 90 dienas - - - - - -

kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums 51,481 11,476 44 2,022 65,023 40,771

Kopā kredīti, bruto 362,189 436,669 949 21,817 821,624 964,962

uzkrājumi vērtības samazinājumam (23,936) (5,446) (32) (1,963) (31,377) x

Kopā kredīti, neto 338,253 431,223 917 19,854 790,247 x

31.12.2013.

kredīti, kuri nav kavēti un kuriem nav atzīts vērtības samazinājums 280,871 352,329 1,205 23,974 658,379 922,968

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

vairāk nekā 90 dienas - 6,727 - - 6,727 4,835

kredīti, kuriem ir atzīts vērtības samazinājums 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) x

Kopā kredīti, neto 365,102 370,645 1,463 24,058 761,268 x

Koncerns/banka regulāri veic kredīt-
portfeļa, prasību pret kredītiestādēm 
un vērtspapīru portfeļa stresa testus ar 
mērķi novērtēt kredītrisku un identificēt 
iespējamās kritiskās situācijas. Maksi-
mālais 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 pārska-
ta sagatavošanas datumu. Ja kredīta no-
drošinājums 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, savu-
kārt, ja kredīta nodrošinājums ir nekusta-
mais īpašums, tad tā patiesā vērtība tiek 
noteikta atbilstoši neatkarīgu ekspertu 
atzinumam, kas tiek koriģēta (samazi-
nāta), pamatojoties uz bankas pieredzi, 
cita nodrošinājuma patiesā vērtība tiek 
noteikta pēc to iepirkuma vērtības vai uz-
skaites vērtības, ņemot vērā neatkarīgu 
ekspertu un bankas novērtējumu.

Kredītu bruto apjoms, kuriem tika mai-
nīts pamatsummas vai procentu atmak-
sas termiņš, 2014. gada 31. decembrī ir
74,2 (61,3) miljoni EUR. Iepriekšminē-
tās 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 savstar-
pējā vienošanās, līdz brīdim, ja vismaz 
gadu nav bijis līgumā noteikto maksāju-
mu kavējuma, vai arī kredītam ir iestājies 
kāds no zaudējumu notikumiem.

Finanšu aktīvu kvalitāti koncerns un ban-
ka pārvalda, piemērojot iekšējos reitin-
gus. Klientu kredītiem tiek piemēroti iek-
šējie reitingi, kur aktīvi ar augstu reitingu 
ir standarta aktīvi ar drošu kredītspēju, 
savukārt ar pazeminātu reitingu ir aktīvi, 
kuru kredītspēja ir apšaubāma un kuriem 
nepieciešama pastiprināta koncerna un 
bankas kontrole. Savukārt prasībām pret 
kredītiestādēm un vērtspapīriem tiek 
piemēroti reitingu aģentūru piešķirtie 

kredītreitingi. Kā aktīvi ar augstu reitingu 
tiek atzīti aktīvi ar investīciju līmeni, t.i., 
ar piešķirto reitingu ne zemāku kā BBB-, 
savukārt ar pazeminātu reitingu ir aktīvi 
zem investīciju līmeņa.
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Eur ’000

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

ir portfeļa 
uzkrājumi, un nav 

atzīts vērtības 
samazinājums

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Finanšu aktīvi 31.12.2014.

kase un prasības pret centrālajām bankām 259,872 - - - - 259,872

prasības pret kredītiestādēm 744,365 72,571 - - - 816,936

atvasinātie līgumi 4,079 - - - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 16,547 4,618 - - - 21,165

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,263,298 6,917 1,172 - - 1,271,387

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 884,819 71,098 4,469 - - 960,386

kredīti 690,963 19,522 13,286 82,528 15,189 821,488

Hipotekārie 270,038 1,456 585 80,120 9,990 362,189

Biznesa 400,346 18,066 12,599 345 5,170 436,526

pārējie 19,795 - - 2,022 - 21,817

patēriņa 784 - 102 41 29 956

Kopā finanšu aktīvi, bruto 3,863,943 174,726 18,927 82,528 15,189 4,155,313

31.12.2013.

kase un prasības pret centrālajām bankām 356,768 - - - - 356,768

prasības pret kredītiestādēm 574,857 65,468 - - - 640,325

atvasinātie līgumi 451 - - - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - 16,766 - - - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 723,813 14,721 269 - - 738,803

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

pārējie 23,975 - 545 3,327 - 27,847

patēriņa 1,203 - 208 110 - 1,521

Kopā finanšu aktīvi, bruto 2,852,551 200,332 18,283 78,567 56,714 3,206,447

koncerna finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām: Bankas finanšu aktīvu dalījums pa reitingu grupām:
Eur ’000

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

ir portfeļa 
uzkrājumi, un nav 

atzīts vērtības 
samazinājums

Bruto 
finanšu 

aktīvi

Finanšu aktīvi 31.12.2014.

kase un prasības pret centrālajām bankām 258,908 - - - - 258,908

prasības pret kredītiestādēm 722,919 72,363 - - - 795,282

atvasinātie līgumi 4,079 - - - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 14,884 - - - - 14,884

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,201,144 6,917 1,172 - - 1,209,233

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 856,975 71,098 4,469 - - 932,542

kredīti 689,214 22,584 12,109 82,528 15,189 821,624

Hipotekārie 270,038 1,456 585 80,120 9,990 362,189

Biznesa 398,604 21,128 11,422 345 5,170 436,669

pārējie 19,795 - - 2,022 - 21,817

patēriņa 777 - 102 41 29 949

Kopā finanšu aktīvi, bruto 3,748,123 172,962 17,750 82,528 15,189 4,036,552

31.12.2013.

kase un prasības pret centrālajām bankām 356,747 - - - - 356,747

prasības pret kredītiestādēm 568,797 50,240 - - - 619,037

atvasinātie līgumi 451 - - - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar 
atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos - 16,766 - - - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 723,813 7,724 269 - - 731,806

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

pārējie 23,975 - 545 3,327 - 27,847

patēriņa 1,203 - 208 110 - 1,521

Kopā finanšu aktīvi, bruto 2,856,015 178,107 18,283 78,567 56,714 3,187,686
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Kredītriska koncentrācija
Koncentrācijas riska mazināšanai 
koncerns un banka piemēro diversi-
fikāciju un limitu sistēmu. Koncerns 
un banka nosaka ierobežojumus viena 
aizņēmēja, ģeogrāfiskā reģiona, no-
zares segmenta riska apmēram, riska 
darījumiem, kas nodrošināti ar viena 
veida nodrošinājumu, un citus ierobe-
žojumus. Kredītriska un koncentrācijas 
riska ierobežošanai ir noteikti kredīt-
portfeļa mērķa līmeņi un limiti, kas tiek 
noteikti procentos no atbilstošā pašu 
kapitāla, ņemot vērā ar kreditēšanas 
produktu, nodrošinājuma atrašanās vie-
tu un nodrošinājuma likviditāti saistītos 
riskus.
Kredītportfeļa koncentrāciju vienā 
tautsaimniecības nozarē ierobežojošie 
limiti tiek noteikti, ņemot vērā atbilsto-
šajā nozarē izsniegto kredītu kvalitātes 
rādītājus, kā arī nozares attīstības 
tendences Latvijā un ārvalstīs. 
Kredītportfeļa ierobežojumus pa val-
stīm nosaka, ņemot vērā ķīlas reģistrā-
cijas un piedziņas iespējas, kā arī valsts 
politisko un ekonomisko stāvokli.
Kredītportfeļa koncentrāciju ierobežo-
jošie limiti viena veida nodrošinājumam 
tiek noteikti, ņemot vērā nodrošināju-
ma likviditāti.
Gadījumā, ja kādu no izsniegtajām kre-
dītu grupām ietekmē ekonomiski fakto-
ri, kas pasliktina visu attiecīgās grupas 
kredītu stāvokli, tiek pieņemts lēmums 
par ierobežojumiem noteiktās nozares 
kreditēšanā, kā arī apzināti iespējamie 
zaudējumi esošajam kredītu portfelim. 

Riskam pakļautie darījumi ar jebkuru 
aizņēmēju, tajā skaitā ar banku vai ar 
brokeru sabiedrību, tiek pakļauti tālā-
kiem ierobežojumiem, nosakot limitus. 
Koncerns un banka kredītriska koncen-
trāciju analizē, vērtējot arī lielo riska 
darījumu attiecību pret atbilstošo pašu 
kapitālu. Atbilstoši Regulai koncerns un 
banka riska darījumu klasificē kā lielo 
riska darījumu, ja tas pārsniedz 10% no 
atbilstošā pašu kapitāla.
Koncentrācijas riska analīzes mērķiem 
emitenti, kas reģistrēti kādā valstī tikai 
līdzekļu piesaistes nolūkā, atspoguļoti 
atbilstoši tai valstij vai reģionam, kurā 
atrodas šo saistību galvotāji. 

Koncerna un bankas vērtspapīru port-
feļiem piemītošo kredītrisku atspoguļo 
šajos portfeļos esošajiem vērtspa-
pīriem 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.
Papildus kredītriska koncentrācijas 
efektīvai pārvaldīšanai bankā ir noteikti 
kredītiestāžu un finanšu kompāniju 
limiti, kuru mērķis ir ierobežot atliku-
mus vienā kredītiestādē, kā arī minēto 
limitu kontroles noteikumi, kuros ir 
noteikta neatkarīga limitu ievērošanas 
kontroles kārtība.
Efektīvākas kredītriska pārvaldīša-
nas nolūkos, kas saistīts ar esošo un 
potenciālo sadarbības kredītiestāžu iz-
vērtējumu, bankā ir izstrādāts iekšējais 
kredītiestāžu novērtēšanas modelis. 
Ar modeļa palīdzību banka nosaka sa-
darbības limita apmērus kredītiestādēs 
un attiecīgi iekšējo noteikumu kārtībā 
kontrolē noteikto limitu izpildi.

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

Eur ’000

Aktīvi Latvijā EMs valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

organizācijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 356,758 10 - - - - 356,768

prasības pret kredītiestādēm 6,720 288,583 199,770 72,841 - 72,411 640,325

atvasinātie līgumi - 98 1 334 - 18 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 12,907 239 - 1,278 - 2,342 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 21,286 170,907 123,689 356,640 40,245 25,916 738,683

kredīti 565,518 33,936 21,076 7,608 - 121,959 750,097

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 76,670 80,178 70,678 168,038 52,843 204,630 653,037

Kopā finanšu aktīvi 1,039,859 573,951 415,214 606,739 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

koncerna finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze 
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2014. gada 31. decembrī: 

Eur ’000

Aktīvi Latvijā EMs valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

organizācijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 258,912 960 - - - - 259,872

prasības pret kredītiestādēm 8,949 492,078 67,811 192,096 - 56,002 816,936

atvasinātie līgumi - 82 3,911 - - 86 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 4,069 7,199 1,727 5,483 - 2,687 21,165

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,528 299,806 230,858 640,855 57,767 29,413 1,271,227

kredīti 563,572 27,407 14,349 13,144 - 171,641 790,113

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 180,640 151,650 101,462 257,703 57,324 209,644 958,423

Kopā finanšu aktīvi 1,028,670 979,182 420,118 1,109,281 115,091 469,473 4,121,815

Saistības        

atvasinātie līgumi - 5,564 8 - - 58 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 153,721 330,893 954,163 73,657 - 2,479,078 3,991,512

Kopā finanšu saistības 153,721 336,457 954,171 73,657 - 2,479,136 3,997,142

Ārpusbilances posteņi 37,822 3,383 3,341 206 - 26,097 70,849
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Bankas finanšu aktīvu un saistību koncentrācijas analīze 
pa ģeogrāfiskajiem reģioniem 2014. gada 31. decembrī:  

Eur ’000

Aktīvi Latvijā EMs valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

organizācijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 258,908 - - - - - 258,908

prasības pret kredītiestādēm 8,569 470,845 67,810 192,095 - 55,963 795,282

atvasinātie līgumi - 82 3,911 - - 86 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 12,237 213 - 1,318 - 1,116 14,884

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 12,528 263,708 226,360 620,960 57,767 27,750 1,209,073

kredīti 572,989 18,133 14,347 13,144 - 171,634 790,247

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 176,846 142,847 92,895 253,546 56,504 207,941 930,579

Kopā finanšu aktīvi 1,042,077 895,828 405,323 1,081,063 114,271 464,490 4,003,052

Saistības        

atvasinātie līgumi - 5,564 8 - - 58 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 181,507 335,594 925,236 72,815 - 2,408,604 3,923,756

Kopā finanšu saistības 181,507 341,158 925,244 72,815 - 2,408,662 3,929,386

Ārpusbilances posteņi 36,631 3,398 3,340 206 - 26,097 69,672

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

Eur ’000

Aktīvi Latvijā EMs valstīs
pārējās 

Es valstīs
pārējās OECD 

reģiona valstīs 
starptautiskās 

organizācijas
Citās 

valstīs kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 356,747 - - - - - 356,747

prasības pret kredītiestādēm 6,551 267,505 199,770 72,841 - 72,370 619,037

atvasinātie līgumi - 98 1 334 - 18 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 12,907 239 - 1,278 - 2,342 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 21,286 163,911 123,689 356,640 40,245 25,916 731,687

kredīti 580,831 29,743 21,076 7,659 - 121,959 761,268

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 76,670 78,552 70,678 168,038 52,843 204,630 651,411

Kopā finanšu aktīvi 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

36. pielikums

Citi finanšu riski   
Likviditātes risks
Likviditāte ir koncerna un bankas spēja 
nodrošināt vai apmierināt sagaidāmo 
(ikdienas) vai negaidīti radušos (kritisko) 
nepieciešamību pēc naudas plūsmas 
aktīvu pieauguma finansēšanai un sav-
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 direk-
tors (CFO), un Finanšu tirgus pārvalde 
nodrošina nepieciešamo likviditātes 
līmeni un noteikto limitu ievērošanu 
atbilstoši pieņemtajām politikām un 
instrukcijām.

Pamatprincipi un procedūras, lai sav-
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 likvi-
ditātes pasliktināšanos, ir izstrādāta 
agrīno brīdināšanas rādītāju sistēma:

termiņnoguldījumu un krājkontu pasū-•	
tīto summu ar atlikušo termiņu “līdz 
30 dienām” vienas dienas būtisks 
samazinājums;
termiņnoguldījumu vidēji svērtā •	
ilguma un kopējo atlikumu vienlaicīgā 
samazināšanās;

pirmstermiņa noguldījumu izņemša-•	
nas gadījumu būtisks pieaugums;
likvīdo aktīvu īpatsvara kopējos ban-•	
kas aktīvos samazinājums;
negatīva publiskā informācija plaš-•	
saziņas līdzekļos par banku vai ar to 
saistītajām personām, kas pasliktina 
bankas reputāciju.

Bankas likviditātes rādītājs 2014. gada 
31. decembrī bija 74,74% (79,20%). 
Atbilstoši FKTK prasībām bankai jāuztur 
likvīdie aktīvi saistību izpildei pietiekamā 
apjomā, bet ne mazāk kā 60% apmērā 
no bankas tekošo saistību kopsummas. 

Banka pārvalda finansējuma likviditātes 
risku un kontrolē finansējuma struktūru, 
novērtējot:

finansējuma struktūru ar mērķi noteikt •	
bankas atkarību no atsevišķiem pie-
saistīto resursu veidiem;
finansējuma termiņu diversifikāciju; •	
iespējamos finansējuma avotus un •	
bankas spēju ātri piesaistīt naudas 
līdzekļus no finansējuma avotiem.

Banka regulāri novērtē un kontrolē tās 
likvīdos aktīvus, kā arī nodrošinājuma 
pozīcijas (aktīvus, kurus banka var iz-
mantot kā nodrošinājumu aizņēmumiem 
resursu piesaistei). Banka diversificē tos 
aktīvus, ņemot vērā līdzekļu saņemša-
nas (darījumu noslēgšanas) iespējamos 
ierobežojumus (juridiskos, regulējošos, 
operatīvos u.tml.), cenu svārstības, 
diskontus (starpību starp saņemtajiem 
līdzekļiem un to nodrošinājuma patieso 
vērtību), papildu prasības nodrošināju-
mam krīzes situācijās u.c.

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 pārvaldī-
šanu 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 likvidi-
tātes krīzes stadiju identificēšanai un 
veicamās darbības to pārvarēšanai. 
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Bankas ārkārtas situāciju darbības plāna 
galvenais mērķis ir nodrošināt vadības 
spēju krīzes situācijā darboties pras-
mīgi un iedarbīgi. Ārkārtas situācijas 
darbības plāns attiecas uz īslaicīgiem un 
arī ilgtermiņa likviditātes traucējumiem, 
ko izraisījis kāds vispārējā rakstura 
notikums tirgū vai arī atsevišķs, ar 
banku saistīts notikums. Minētais plāns 
nodrošina visu lomu un pienākumu 
skaidru sadali, kā arī savlaicīgu vadības 
informācijas sagatavošanu.
Atbilstoši koncerna un bankas iekšē-
jai klasifikācijai tiek izdalītas vairākas 
likviditātes krīzes stadijas: likviditātes 
krīzes iespējamības stadija, īstermiņa 
un ilgtermiņa likviditātes krīzes stadijas, 
katrai no kurām ir noteiktas kvanti-
tatīvās un kvalitatīvās pazīmes, kuru 
iestāšanas gadījumā ir noteikti arī likvi-
ditāti uzlabojušie koncerna un bankas 
pasākumi.
Banka regulāri veic likviditātes stresa 
testus ar mērķi noteikt potenciālo likvi-
ditātes problēmu avotus, noteikt, kurā 
brīdī tiks pārkāpti noteiktie normatīvi vai 
iestāsies Likviditātes krīzes pārvarēša-
nas instrukcijā minētās krīžu pazīmes, 
kā arī noskaidrot, vai nav nepieciešams 
veikt izmaiņas bankas likviditātes pār-
valdīšanu regulējošajos dokumentos.

Termiņstruktūras analīze
Koncerns un banka ir sagatavojuši šos 
konsolidētos finanšu pārskatus, pama-
tojoties 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 pamat-
nostādnēm. 
Prasības un saistības aktīvu, saistību un 
ārpusbilances saistību termiņstruktūrā 
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 bei-
gām 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, termiņstruktū-
ras 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 kon-
ti un citi līdzīgi noguldījumi ir stabils 
finansējuma avots. Norēķinu konti un 
pēc būtības līdzīgi noguldījumu veidi, 
kuru dzēšanas termiņš ir “uz pieprasī-
jumu", saistību termiņstruktūras analīzē 
tiek uzrādīti termiņu sadalījumā, kas 
atbilst bankas pieredzei par šo noguldī-
jumu 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 liela 
daļa no pieprasījuma noguldījumiem 
aizplūst no bankas. Šis princips netiek 
attiecināts uz lielo noguldītāju pieprasī-
juma noguldījumiem, jo banka uzskata 
tos par mazāk stabiliem un šos noguldī-
jumus termiņstruktūras analīzē atspo-
guļo 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.

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

koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību 
termiņstruktūras analīze 2014. gada 31. decembrī  

Eur ’000

Aktīvi
uz pieprasījumu un 
mazāk par 1 mēnesi

no 1 līdz 3 
mēnešiem

no 3 līdz 12 
mēnešiem

no 1 līdz 
5 gadiem

Vairāk nekā 
5 gadi un bez 

termiņa kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 259,872 - - - - 259,872

prasības pret kredītiestādēm 758,394 25,003 9,245 - 24,294 816,936

atvasinātie līgumi 627 1,659 1,793 - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 20,872 - 293 - - 21,165

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,208,011 12,468 9,042 33,673 8,033 1,271,227

kredīti 99,750 22,369 77,172 384,900 205,922 790,113

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 373,351 9,297 101,265 300,149 174,361 958,423

pārējie aktīvi 71,170 - 2,846 - 74,255 148,271

Kopā aktīvi 2,792,047 70,796 201,656 718,722 486,865 4,270,086

Saistības       

atvasinātie līgumi 2,180 1,656 1,794 - - 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 311,414 219,221 667,420 2,674,748 118,709 3,991,512

pārējās saistības 29,722 - 1,180 - - 30,902

Kopā saistības 343,316 220,877 670,394 2,674,748 118,709 4,028,044

kapitāls un rezerves - - - - 242,042 242,042

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 343,316 220,877 670,394 2,674,748 360,751 4,270,086

ārpusbilances posteņi 21,687 1,859 15,140 4,456 27,707 70,849

Likviditātes neto pozīcija 2,427,044 (151,940) (483,878) (1,960,482) 98,407 x

Likviditātes kopējā pozīcija 2,427,044 2,275,104 1,791,226 (169,256) (70,849) x

Eur ’000

Aktīvi
uz pieprasījumu un 
mazāk par 1 mēnesi

no 1 līdz 3 
mēnešiem

no 3 līdz 12 
mēnešiem

no 1 līdz 
5 gadiem

Vairāk nekā 
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

atvasinātie līgumi 16 434 1 - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,544 - 11,222 - - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 721,439 4,932 3,815 - 8,497 738,683

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

pārējie aktīvi 82,233 - - - 77,717 159,950

Kopā aktīvi 2,407,092 36,458 133,310 350,210 389,007 3,316,077

Saistības       

atvasinātie līgumi 231 1,814 1 - - 2,046

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 782,846 140,223 532,611 1,549,075 96,236 3,100,991

pārējās saistības 17,662 - 6,192 - - 23,854

Kopā saistības 800,739 142,037 538,804 1,549,075 96,236 3,126,891

kapitāls un rezerves - - - - 189,186 189,186

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 800,739 142,037 538,804 1,549,075 285,422 3,316,077

ārpusbilances posteņi 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

koncerna aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību 
termiņstruktūras analīze 2013. gada 31. decembrī:
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Eur ’000

Aktīvi
uz pieprasījumu un 
mazāk par 1 mēnesi

no 1 līdz 3 
mēnešiem

no 3 līdz 12 
mēnešiem

no 1 līdz 
5 gadiem

Vairāk nekā 
5 gadi un bez 

termiņa kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 258,908 - - - - 258,908

prasības pret kredītiestādēm 742,130 25,003 4,288 - 23,861 795,282

atvasinātie līgumi 627 1,659 1,793 - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 14,591 - 293 - - 14,884

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 1,193,936 9,930 4,089 - 1,118 1,209,073

kredīti 99,780 22,369 77,172 385,004 205,922 790,247

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 373,351 9,297 100,014 279,554 168,363 930,579

pārējie aktīvi 7,665 - 2,690 - 156,437 166,792

Kopā aktīvi 2,690,988 68,258 190,339 664,558 555,701 4,169,844

Saistības       

atvasinātie līgumi 2,180 1,656 1,794 - - 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 333,899 215,397 649,676 2,605,867 118,917 3,923,756

pārējās saistības 13,557 - - - - 13,557

Kopā saistības 349,636 217,053 651,470 2,605,867 118,917 3,942,943

kapitāls un rezerves - - - - 226,901 226,901

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 349,636 217,053 651,470 2,605,867 345,818 4,169,844

ārpusbilances posteņi 20,250 1,859 15,140 4,456 27,967 69,672

Likviditātes neto pozīcija 2,321,102 (150,654) (476,271) (1,945,765) 181,916 x

Likviditātes kopējā pozīcija 2,321,102 2,170,448 1,694,177 (251,588) (69,672) x

Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances saistību 
termiņstruktūras analīze 2014. gada 31. decembrī:

Eur ’000

Aktīvi
uz pieprasījumu un 
mazāk par 1 mēnesi

no 1 līdz 3 
mēnešiem

no 3 līdz 12 
mēnešiem

no 1 līdz 
5 gadiem

Vairāk nekā 
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

atvasinātie līgumi 16 434 1 - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi 
ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,544 - 11,222 - - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 721,439 4,932 3,815 - 1,501 731,687

kredīti 109,800 21,732 117,697 284,811 227,228 761,268

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 510,394 5,353 6,390 67,131 62,143 651,411

pārējie aktīvi 5,590 - - - 172,409 177,999

Kopā aktīvi 2,315,570 32,451 139,125 351,942 476,278 3,315,366

Saistības       

atvasinātie līgumi 231 1,814 1 - - 2,046

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 794,971 140,223 532,611 1,545,442 96,236 3,109,483

pārējās saistības 11,412 - 5,388 - - 16,800

Kopā saistības 806,614 142,037 538,000 1,545,442 96,236 3,128,329

kapitāls un rezerves - - - - 187,037 187,037

Kopā saistības, kapitāls un rezerves 806,614 142,037 538,000 1,545,442 283,273 3,315,366

ārpusbilances posteņi 21,622 4,222 11,214 16,616 15,023 68,697

Likviditātes neto pozīcija 1,487,334 (113,808) (410,089) (1,210,116) 177,982 x

Likviditātes kopējā pozīcija 1,487,334 1,373,526 963,437 (246,679) (68,697) x

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

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 2014. gada 31. decembrī un 2013. gada 31. decembrī esošajām finanšu 
saistībām un ārpusbilances saistībām.

Finanšu saistību, ārpusbilances saistību un vēl neaprēķināto, bet nākotnē maksāja-
mo procentu apjoms dalījumā pa attiecīgajām dzēšanas termiņu grupām, pamato-
joties uz bilances datumā atlikušo periodu līdz paredzētajam dzēšanas termiņam.
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Bankas finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 
2014. gada 31. decembrī:

Eur ’000

Finanšu saistības
Līdz

1 mēn.
 1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi kopā 

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 23,869 - - - 23,869

atvasināto līgumu ienākošās summas (17,177) (24,830) - - (42,007)

atvasināto līgumu izejošās summas 18,578 24,804 - - 43,382

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 3,442,618 198,895 224,434 119,219 3,985,166

Kopā finanšu saistības 3,467,888 198,869 224,434 119,219 4,010,410

ārpusbilances posteņi 21,687 16,999 4,456 27,707 70,849

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 3,489,575 215,868 228,890 146,926 4,081,259

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

Eur ’000

Finanšu saistības
Līdz

1 mēn.
1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi kopā 

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 10,654 - - - 10,654

atvasināto līgumu ienākošās summas (54,917) (187,439) - - (242,356)

atvasināto līgumu izejošās summas 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

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 2,752,847 147,006 178,984 136,216 3,215,053

koncerna finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 
2014. gada 31. decembrī:

Eur ’000

Finanšu saistības
Līdz

1 mēn.
 1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi kopā 

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 28,962 - - - 28,962

atvasināto līgumu ienākošās summas (17,177) (24,830) - - (42,007)

atvasināto līgumu izejošās summas 18,578 24,804 - - 43,382

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 3,368,054 196,950 227,884 119,427 3,912,315

Kopā finanšu saistības 3,398,417 196,924 227,884 119,427 3,942,652

ārpusbilances posteņi 20,250 16,999 4,456 27,967 69,672

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 3,418,667 213,923 232,340 147,394 4,012,324

Eur ’000

Finanšu saistības
Līdz

1 mēn.
 1—12
mēn.

1—5
gadi

Vairāk nekā
5 gadi kopā 

saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 14,491 - - - 14,491

atvasināto līgumu ienākošās summas (54,917) (187,439) - - (242,356)

atvasināto līgumu izejošās summas 54,624 188,649 - - 243,273

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 2,729,815 130,361 158,736 121,192 3,140,104

Kopā finanšu saistības 2,744,013 131,571 158,736 121,192 3,155,512

ārpusbilances posteņi 21,623 15,435 16,616 15,023 68,697

Kopā finanšu saistības un ārpusbilances posteņi 2,765,636 147,006 175,352 136,215 3,224,209

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

Tirgus riski
Tirgus risks ir iespēja ciest zaudēju-
mus bilances un ārpusbilances pos-
teņu 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 fi-
nanšu instrumentu politikā un Bankas 
vērtspapīru portfeļu politikā. 

Koncerns un banka nosaka šādas 
tirgus riska sastāvdaļas:

vērtspapīru cenu izmaiņu risks — ie-•	
spēja ciest zaudējumus kāda parāda 
vērtspapīra vai kapitāla vērtspapīra 
pozīcijas pārvērtēšanas dēļ, maino-
ties attiecīgā vērtspapīra cenai;
procentu likmju risks — procentu •	
likmju izmaiņu iespējamā nelabvēlī-
gā ietekme uz koncerna un bankas 
ienākumiem, kā arī koncerna un 
bankas kapitāla ekonomisko vērtību;
ārvalstu valūtas risks — iespēja •	
ciest zaudējumus no ārvalstu valūtā 
denominēto bilances un ārpusbilan-
ces posteņu pārvērtēšanas, maino-
ties valūtas kursam, zeltu pielīdzina 
ārvalstu valūtai;
preču risks — iespēja ciest •	
zaudējumus kādas preču pozīcijas 
pārvērtēšanas dēļ, mainoties at-          
tiecīgās preces cenai. Prece šajā 
izpratnē ir ķermeniska lieta, kuru 
tirgo vai var tirgot otrreizējā tirgū, 
piemēram, lauksaimniecības 
produkti, nafta, dārgmetāli   
(izņemot zeltu).

Bankai un koncernam nav bijis vērts- 
papīrošanas pozīciju 2014. gadā.

Vērtspapīru cenu izmaiņu risks
Kā vienu no vērtspapīru cenu izmaiņu 
riska pārvaldīšanas instrumentiem 
banka izmanto “zaudējumu” indika-
toru, ar mērķi savlaicīgi identificēt 
vērtspapīru cenu samazinājumu zem 
noteiktā līmeņa. Pamatojoties uz mi-
nēto, atbildīgo struktūrvienību vadītāji 
var pieņemt lēmumu par vērtspapīra 
pārdošanu vai saglabāšanu portfelī. 

Finanšu instrumenti ar nefiksētu ienā-
kumu tiek turēti bankas tirdzniecības 
portfelī. Vērtspapīru ar nefiksētu ienā-
kumu cenas risks norāda uz iespēja-
mo vērtspapīru tirgus vērtības kritu-
mu 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 perio-
du tirdzniecības portfelī.
Bankas un koncerna riska darījumu 
apmērs ar kapitāla vērtspapīriem, 
kas nav iekļauti tirdzniecības portfelī, 
2014. gadā bija nebūtisks un pārskata 
perioda beigās bija 370 tūkst. EUR.
2014. gada novērtētā vērtspapīru ar 
nefiksēto ienākumu riskam pakļautā 
vērtība bija 1,2 (1,3) miljoni EUR.

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 aprēķi-
nāts katrai valūtai atsevišķi un ietver 
ārvalstu valūtā nominētos aktīvus un 
saistības, kā arī no atvasinātajiem 
finanšu instrumentiem izrietošās nau-
das plūsmas. 
Bankas atvasināto finanšu instrumen-
tu politika nosaka, ka ārvalstu valūtas 
riska ierobežošanai banka drīkst no-
slēgt atvasinātos finanšu instrumen-
tus. Darījumi ar Ieguldījumi atvasinā-
tajiem finanšu instrumentiem ar mērķi 
gūt peļņu ir aizliegti.

Bankai lielākās atklātās pozīcijas ir 
EUR un USD (ASV dolāri) valūtās. Ar 
2014. gada 1. janvāri Latvija kļuva par 
Eiropas Monetārās Savienības dalīb-
valsti, tādējādi EUR valūtas pozīcija 
nav pakļauta valūtas riskam. Bankas 
atklātā pozīcija USD ir neliela, jo 
tiek ierobežota, izmantojot nākotnes 
valūtas maiņas līgumus. 2014. gada 
31. decembrī bankas atklātā pozīci-
ja USD bija 2,7% (3,0%) no bankas 
pašu kapitāla, līdz ar to USD valūtas 
kursa izmaiņu ietekme ir nebūtiska un 
banka neveic detalizētāku jutīguma 
analīzi, bet kontrolē šo risku ar limitu 

palīdzību, kas noteikti Limitu politikā. 
2014. gada 31. decembrī visi iepriekš-
minētie limiti tika ievēroti.
Bankas Limitu politika nosaka vispārī-
gos limitu piemērošanas un kontroles 
principus, ierobežojumi katrai valū-
tai un kopējai atvērtai pozīcijai tiek 
noteikti atvērto valūtas pozīciju limitos 
un tiek kontrolēti katru dienu.
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koncerna valūtas pozīcija 2014. gada 31. decembrī:
Eur ’000

Aktīvi Eur usD ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 256,930 2,678 1 263 259,872

prasības pret kredītiestādēm 54,204 697,724 12,765 52,243 816,936

atvasinātie līgumi 4,079 - - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 10,009 9,958 1,198 - 21,165

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 112,005 1,147,423 6,924 4,875 1,271,227

kredīti 585,466 192,353 1,108 11,186 790,113

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 190,164 757,312 10,521 426 958,423

pārējie aktīvi 147,825 42 1 403 148,271

Kopā aktīvi 1,360,682 2,807,490 32,518 69,396 4,270,086

Saistības
     

atvasinātie līgumi 5,630 - - - 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 1,096,764 2,798,006 29,729 67,013 3,991,512

pārējās saistības 23,635 6,808 430 29 30,902

Kopā saistības 1,126,029 2,804,814 30,159 67,042 4,028,044

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija - 2,676 2,359 2,354 x

no valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija - (11,103) (2,074) 1,176 x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija - (8,427) 285 3,530 x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 10% - 843 (29) (353) x

Eur ’000

Aktīvi Eur usD ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 353,737 2,812 - 219 356,768

prasības pret kredītiestādēm 41,471 505,155 31,168 62,531 640,325

atvasinātie līgumi 451 - - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,929 6,941 3,896 - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 33,764 686,174 13,812 4,933 738,683

kredīti 565,937 176,026 519 7,615 750,097

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 72,790 562,093 17,736 418 653,037

pārējie aktīvi 157,033 2,527 3 387 159,950

Kopā aktīvi 1,231,112 1,941,728 67,134 76,103 3,316,077

Saistības
     

atvasinātie līgumi 2,046 - - - 2,046

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 812,296 2,138,108 73,829 76,758 3,100,991

pārējās saistības 23,395 408 33 18 23,854

Kopā saistības 837,737 2,138,516 73,862 76,776 3,126,891

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija - (196,788) (6,728) (673) x

no valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija (221,214) 213,044 5,724 822 x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija - 16,256 (1,004) 149 x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 10% - (1.626) 100 (15) x

koncerna valūtas pozīcija 2013. gada 31. decembrī:

Eur ’000

Aktīvi Eur usD ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 255,966 2,678 1 263 258,908

prasības pret kredītiestādēm 57,818 672,491 12,755 52,218 795,282

atvasinātie līgumi 4,079 - - - 4,079

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,798 8,299 787 - 14,884

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 71,336 1,125,938 6,924 4,875 1,209,073

kredīti 585,556 192,343 1,148 11,200 790,247

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 174,982 744,650 10,521 426 930,579

pārējie aktīvi 166,347 41 1 403 166,792

Kopā aktīvi 1,321,882 2,746,440 32,137 69,385 4,169,844

Saistības
     

atvasinātie līgumi 5,630 - - - 5,630

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 1,087,042 2,739,958 29,737 67,019 3,923,756

pārējās saistības 9,718 3,792 18 29 13,557

Kopā saistības 1,102,390 2,743,750 29,755 67,048 3,942,943

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija - 2,690 2,382 2,337 x

no valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija - (11,103) (2,074) 1,176 x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija - (8,413) 308 3,513 x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 10% - 841 (31) (351) x

Eur ’000

Aktīvi Eur usD ruB
pārējās
valūtas kopā 

kase un prasības pret centrālajām bankām 353,716 2,812 - 219 356,747

prasības pret kredītiestādēm 27,469 497,895 31,151 62,522 619,037

atvasinātie līgumi 451 - - - 451

patiesajā vērtībā vērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos 5,929 6,941 3,896 - 16,766

pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi 26,768 686,174 13,812 4,933 731,687

kredīti 577,108 176,026 519 7,615 761,268

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi 71,164 562,093 17,736 418 651,411

pārējie aktīvi 175,243 2,368 1 387 177,999

Kopā aktīvi 1,237,848 1,934,309 67,115 76,094 3,315,366

Saistības
     

atvasinātie līgumi 2,046 - - - 2,046

amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības 820,778 2,138,118 73,829 76,758 3,109,483

pārējās saistības 16,355 407 28 10 16,800

Kopā saistības 839,179 2,138,525 73,857 76,768 3,128,329

Neto garā/(īsā) bilances pozīcija 398,669 (204,216) (6,742) (674) x

no valūtas maiņas darījumiem izrietošā ārpusbilances neto pozīcija (221,214) 213,044 5,724 822 x

Neto atklātā garā/(īsā) valūtas pozīcija - 8,828 (1,018) 148 x

Jutīgums, ja valūtas kurss pret nacionālo valūtu samazināsies par 10% - (883) 102 (15) x

Bankas valūtas pozīcija 2014. gada 31. decembrī:

Bankas valūtas pozīcija 2013. gada 31. decembrī:

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. 

2014. gadā 31. decembrī banka bija ievērojusi minētās Kredītiestāžu likuma prasības.
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Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir nelabvēlīga 
tirgus likmju izmaiņu ietekme uz bankas 
finanšu stāvokli. Riska vadības pārval-
de 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 aptver-
tu visas procentu likmju riska sastāvda-
ļas — pārcenošanas risku, ieņēmumu 
līknes risku, bāzes risku un opciju risku. 
Procentu likmju riska novērtēšana 
tiek veikta gan no ienākumu perspek-
tīvas, gan no ekonomiskās vērtības 
perspektīvas. Ar terminu “ekonomiskā 
vērtība” apzīmē pašu kapitāla ekono-
misko 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 ekonomis-
kās vērtības samazinājumam, kā arī 
Investīciju uz nenoteiktu laiku portfeļa 
modificētajam ilgumam (modified 
duration). Bankas atvasināto finanšu 
instrumentu politika nosaka, ka procen-
tu likmju riska ierobežošanai var tikt 
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 ter-    
miņa — finanšu instrumentiem       
ar fiksētu procentu likmi;
termiņam līdz nākamajam procentu •	
likmju izmaiņas datumam jeb pro-
centu likmju pārcenošanas termi-
ņam — finanšu instrumentiem ar 
mainīgo procentu likmi;
pieprasījuma noguldījumi tiek •	
atspoguļoti tajos termiņa intervā-
los, kas tiek noteikti, pamatojoties 
uz jutīgumu pret procentu likmju 
izmaiņām, ko banka vērtē no diviem 
aspektiem;

analizējot noguldītāju vēlmi izvietot •	
savus pieprasījuma noguldījumus 
bankas piedāvātajos termiņnogul-
dījumu veidos atkarībā no bankas 
cenrādī piedāvāto procentu likmju 
izmaiņām termiņnoguldījumiem;
analizējot tirgus procentu likmju •	
indeksu izmaiņu ietekmi uz pie-
prasījuma noguldījumu aizplūša-
nas likmi (decay rate) no bankas, 
nosakot pieprasījuma noguldījumu 
daļu, kas jutīga pret tirgus procen-
tu likmju indeksu izmaiņām, un to 
paredzamo dzīves ciklu bankā.

Atvasinātos finanšu instrumentus 
uzrāda vienlaikus gan kā garās ārpus-
bilances pozīcijas, gan kā īsās ārpus-

nākamā tabula atspoguļo koncerna un bankas jutīgumu pret izmaiņām 
procentu likmēs, šo izmaiņu ietekmi gan uz peļņu, gan pašu kapitālu:

Preču risks
Preču grupa, kura pakļauj koncernu 
un banku preču riskam, ir dārgmetāli. 
Koncerna un bankas normatīvajos 
dokumentos ir noteikti pozīciju limiti un 
kārtība, kādā tiek aprēķināta minimālā 
kapitāla prasība preču riska segšanai 
dārgmetālu kontiem (izņemot zeltu), 
kuri uz aprēķina datumu atrodas kon-
cerna un bankas bilancē.

Norēķinu risks
Norēķinu risks ir risks, kam koncerns 
un banka ir pakļauti nepabeigtajos darī-
jumos ar ārvalstu valūtu, vērtspapīriem 
vai precēm, izņemot repo darījumus, 
vērtspapīru vai preču aizdevumus vai 
aizņēmumus. Norēķinu risku veido 
norēķinu/piegādes risks un neapmak-
sāto piegāžu (free deliveries) risks, 
un norēķinu riska kapitāla prasība ir 
minēto risku kapitāla prasību kopsum-
ma. Lai ierobežotu koncerna un bankas 
pakļautību norēķinu/piegādes riskam, 
tiek noteikti finanšu instrumentu 
turētāju limiti bankas un klientu finanšu 
instrumentiem. Koncernam un bankai 
uzņemoties norēķinu/piegādes risku 
klientu darījumos ar finanšu instru-
mentiem, normatīvos dokumentos ir 
aprakstīta kārtība koncerna un bankas 
rīcībai norēķinu ar klientu finanšu 
instrumentiem kavēšanās gadījumos 
un noteikta kārtība, kādā tiek aprēķinā-
ta minimālā kapitāla prasība norēķinu 
riska segšanai. Koncernā un bankā ir 
noteikta norēķinu kārtība ar finanšu 
tirdzniecības darījumu partneriem, šādi 
ierobežojot pakļautību neapmaksāto 
piegāžu riskam.

Darījuma partnera kredītrisks
Darījuma partnera kredītrisks ir risks, 
ka darījuma partneris varētu neizpildīt 
saistības pret koncernu un banku pirms 
darījuma naudas plūsmu gala norēķina. 
Koncerns un banka ir pakļauti darījuma 
partnera kredītriskam darījumos ar 
atvasinātajiem finanšu instrumentiem. 
Darījuma partnera kredītriska ierobežo-
šanai koncerna un bankas normatīvos 
dokumentos ir noteikti limiti darījuma 
partneriem, definētas limitos iekļauja-
mās prasības, limitu izpildes kontroles 
kārtība un periodiskums un ir noteikta 

kārtība, kādā tiek piesaistīts nodroši-
nājums. Nodrošinājuma pietiekamī-
bas kontrole tiek veikta katru dienu. 
Koncerns un banka darījuma partnera 
kredītriska kapitāla prasības aprēķinā 
izmanto tirgus vērtības metodi.

Eur ’000

koncerns/Banka koncerns/Banka

01.01.2014.—31.12.2014. 01.01.2013.—31.12.2013.

 +100bps  +100bps  +100bps  +100bps

Kopā pa visām
valūtām

izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (20,580) 20,580 (9,462) 9,462

izmaiņu ietekme uz peļņu (2,971) 2,971 1,259 (1,259)

usD
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (19,150) 19,150 (9,108) 9,108

izmaiņu ietekme uz peļņu (3,359) 3,359 1,480 (1,480)

usD
izmaiņu ietekme uz pašu kapitālu (1,430) 1,430 (354) 354

izmaiņu ietekme uz peļņu 388 (388) (221) 221

bilances pozīcijas. Procentu likmju 
riska ietekme uz kapitāla ekonomisko 
vērtību tiek rēķināta pēc ilguma meto-
des — procentu likmēm paralēli palie-
linoties par 1 procentu (jeb 100 bāzes 
punktiem), bet ietekme uz peļņu tiek 
analizēta, izmantojot GAP analīzi, t.i., 
analizējot pret procentu likmēm jutīgo 
aktīvu un saistību termiņstruktūru un 
summējot katrā termiņa intervālā līdz 
vienam gadam aprēķināto ietekmi 
(peļņu vai zaudējumus). 

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

Nosakot procentu likmju riska ietekmi 
uz pašu kapitālu, analīzē tiek ņemtas 
vērā iespējamās tirgus vērtības izmai-
ņas 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.

37. pielikums 
nefinanšu riski
Koncerna un bankas darbībā tiek iden-
tificēti arī nefinanšu riski (t.sk. opera-
cionālais risks, reputācijas risks u.c.), 
kas var radīt negaidītus zaudējumus. 
Šādu risku cēlonis var būt, piemēram, 
cilvēku kļūdas vai krāpšana, informā-
cijas sistēmu darbības traucējumi, 
nepietiekama iekšējā kontrole un 
procedūras u.tml. Banka cenšas sa-
glabāt iespējamo zemāko riska līmeni, 
vienlaikus tiecoties nepārsniegt saprā-
tīgu izmaksu līmeni. Iekšējā kontrole 
bankas struktūrvienībās un kontrole no 
Riska vadības pārvaldes puses ir viens 
no iespējamo zaudējumu novēršanas 
līdzekļiem. 

Operacionālais risks
Operacionālais risks ir tiešu vai netiešu 
zaudējumu risks, ko izraisa prasībām 
neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie pro-
cesi, 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, darbī-
bām, procesiem un sistēmām.
Operacionālā riska pārvaldīšanas poli-
tiku 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 pro-
cesa uzraudzību un pieņem noteicošus 
lēmumus ar to saistītajos jautājumos 
apstiprinātās politikas robežās. Riska 
vadības pārvalde ir atbildīga par opera-
cionālā riska pārvaldīšanas centralizāci-
ju un koordināciju.
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Ņemot vērā to, ka darbības veidi un 
procesi, kuriem vērtē operacionālo 
risku, ir atšķirīgi un specifiski, par katra 
operacionālā riska notikuma pārvaldī-
šanu ir atbildīgs attiecīgās struktūrvie-
nības vadītājs saskaņā ar atbilstošiem 
iekšējiem normatīvajiem dokumen-
tiem.
Operacionālā riska pārvaldīšanas efek-
tivitāti nodrošinošie pamatprincipi:

piemērotas operacionālā riska pārval-•	
dīšanas sistēmas izveide;
atbilstošas metodes lietošana •	
operacionālā riska identificēšanai un 
novērtēšanai;
operacionālā riska regulārā pārrau-•	
dzība;
atbilstoša operacionālā riska kontrole •	
un/vai mazināšana;
darbības nepārtrauktības nodrošinā-•	
šana.

Operacionāla riska pārvaldīšanai tiek 
izmantotas šādas riska mazināšanas 
metodes:

procesu automatizācija — ieguldījumi •	
datu apstrādes un informācijas dro-
šības tehnoloģijās ar mērķi automati-
zēt procesus;
ārpakalpojumu izmantošana — daļēji •	
izslēdz operacionālā riska rašanās 
iemeslus, izmantojot ārpakalpojuma 
sniedzēja pieredzi un iespējas;
limitu sistēma — atsevišķu darījumu, •	
darbinieku/struktūrvienību un koncer-
na un bankas darbības virzienu limitu 
noteikšana;
piesardzīga koncerna un bankas dar-•	
bības procesu organizācija, izmanto-
jot šādus principus kā funkciju sada-
līšana, darbības rezultātu neatkarīga 
novērtēšana, operāciju autorizācija; 
apdrošināšana — izmanto operacio-•	
nālā riska zaudējumu mazināšanai 
no notikumiem, kuriem ir zema 
iestāšanās varbūtība, bet iespēja-
mais zaudējumu apjoms ir būtisks, 
to ieteicams izmantot arī gadījumos, 
kad process nav pilnībā vai daļēji 
automatizēts.   

Koncerna un bankas operacionāla riska 
pārvaldīšanai ir izveidota operacionālā 
riska notikumu datu bāze, kuras galve-
nie mērķi ir:

operacionālā riska notikumi bija ar 
reāliem zaudējumiem 404,4 (107,0) 
tūkstoši EUR apmērā. Nozīmīgs atklāto 
un reģistrēto notikumu skaits un tajā 
pašā laikā visai neliela zaudējumu 
summa liecina par koncerna un bankas 
darbinieku aktīvu iesaistīšanos opera-
cionālā riska pārvaldīšanā un kontroles 
vides efektivitāti.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma 
finansēšanas risks 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāci-
jas un terorisma finansēšanas risks 
(turpmāk tekstā NILL&TF) ir risks, ka 
banka var tikt iesaistīta noziedzīgi ie-
gūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma 
finansēšanā.

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 koncer-
na uzņēmumu izmantošanu noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanā un teroris-
ma finansēšanā.

Efektīvai klientu darbības uzraudzībai 
un NILL&TF riska pārvaldīšanai bankā 
ir izveidota pastāvīgi strādājoša Klientu 
kontroles komiteja, kas iniciē un apstip-
rina iekšējos normatīvos dokumentus 
un to grozījumus klientu identifikācijas, 
akceptācijas, padziļinātas izpētes un 
citos jautājumos, izskata aizdomīgu 
darījumu izmeklēšanas rezultātus un 
pieņem attiecīgus lēmumus, atbilsto-
ši savai kompetencei izskata klientu 
monitoringa (padziļinātas izpētes) re-
zultātus un lemj par darījuma attiecību 
ar klientiem neuzsākšanu/izbeigšanu 
vai turpināšanu, apstiprina darbinieku 
apmācības plānu NILL&TF jomā un ie-
sniedz Valdei rekomendācijas NILL&TF 
riska novēršanas sistēmas uzlabošanai.

Bankas un koncerna darbības stratē-
ģijai atbilstošu klientu piesaistes un 
apkalpošanas principi, kurus realizē, 

savākt datus par operacionālā riska •	
notikumiem un zaudējumiem koncer-
nā 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 Risk-
data 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 opera-
cionālā riska stresa tests ar mērķi 
novērtēt iespējamos zaudējumus, kas 
saistīti ar operacionālo risku. Opera-
cionālā 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 iestā-
šanās varbūtību, bet būtisku ietekmi 
(iespējamiem zaudējumiem). Scenā-
rijos 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 operacionālā 
riska koncentrācija bankas riska profilā.

Pārskata gada laikā šajā datu bāzē tika 
reģistrēti 1 349 (2 084) operacionālā 
riska notikumi, no kuriem tikai 49 (67) 

ievērojot Latvijas normatīvo aktu 
prasības, kā arī banku labāko praksi, 
ir noteikti Klientu politikā.

NILL&TF riska mazināšanai bankā 
izveidota un dokumentēta NILL&TF 
riska pārvaldīšanas un novēršanas 
iekšējā sistēma, kas ietver darbības un 
pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likuma, MK noteikumu, 
FKTK noteikumu un citu regulējošo 
normatīvo aktu prasību izpildes nodro-
šināšanai. Tajos noteikto kārtību un 
atbilstošus iekšējos normatīvos doku-
mentus jāievēro visiem koncerna dar-
biniekiem un pilnvarotajiem pārstāv-
jiem, kas iesaistīti klientu apkalpošanā 
un to darījumu, kā arī saimnieciskās/
personiskās darbības pārraudzībā.

Bankas NILL&TF riska pārvaldīšanas 
normatīvie dokumenti nosaka:

kritērijus sadarbības uzsākšanai ar •	
klientiem un sadarbības partneriem;
potenciālo klientu loku;•	
kārtību, kādā tiek uzsāktas darījumu •	
attiecības;
klientu identifikācijas un patiesā labu-•	
ma guvēja noskaidrošanas kārtību;
neparastu un aizdomīgu darījumu •	
pazīmes, to konstatēšanu un izmek-
lēšanu; 
kārtību, kādā banka atturas no aizdo-•	
mīgu darījumu veikšanas un ziņo par 
tiem Kontroles dienestam;
klientu riska noteikšanu;•	
klientu saimnieciskās darbības pārzi-•	
nāšanu;
klientu darījumu uzraudzību un padzi-•	
ļināto izpēti;
kārtību, kādā banka nodrošina darbu •	
ar kontroles sarakstiem.

Reputācijas risks
Reputācijas risks ir kvantitatīvi neno-
sākams risks, kura sekas un zaudē-
jumus ir ļoti grūti noteikt. Koncernā 
reputācijas riska pārvaldīšana (no-
vērtēšana, piemērojamās metodes, 
kontrole) noteikta Reputācijas riska 
pārvaldīšanas politikā. Koncerns plāno 
noteikt reputācijas riska indikatorus un 
apkopot informāciju par šo identifikato-
ru līmeni un tad izstrādāt metodoloģiju 

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

Informāciju sistēmu risks
Koncernā ir izstrādāta Informācijas 
tehnoloģijas drošības politika, Informā-
ciju sistēmu risku analīzes noteikumi, 
Izstrādājamo informācijas sistēmu 
drošības prasības un citi normatīvie 
dokumenti, kuri nodrošina informācijas 
sistēmu risku pārvaldīšanu. Informāci-
ju sistēmas risks ir iekļauts operacio-
nālā riskā saskaņā ar bankā pieņemto 
Operacionālā riska pārvaldīšanas 
politiku, tāpēc kapitāla pietiekamības 
novērtēšanas mērķim tika pieņemts 
lēmums neizdalīt to no operacionā-
lā riska kapitāla prasības. Koncerns 
veic Operacionālā riska notikumu un 
zaudējumu datu bāzes datu analīzi, 
ar mērķi noteikt iespēju un nepiecie-
šamību izdalīt informācijas sistēmu 
riskam atsevišķu no operacionālā riska 
kapitāla prasību.

Koncerns veic risku analīzi, lietojot do-
kumentētu metodiku, kas ļauj efektīvi 
plānot risku pārvaldīšanas pasākumus. 
Saskaņā ar risku analīzes rezultātiem 
banka izvēlas nepieciešamos risku 
pārvaldīšanas jeb drošības līdzekļus. 
Risku pārvaldīšanas pasākumus banka 
nosaka, pamatojoties uz drošības 
pasākumu izmaksu un iespējamo zau-
dējumu samērojamību. Koncerns velta 
īpašu uzmanību un veic pasākumus, lai 
novērstu riskus, kas saistīti ar nesan-
kcionētu piekļūšanu bankas informācijai 
no ārpuses vai ar konfidenciālas infor-
mācijas noplūdi, kas radusies, lietojot 
globālos datortīklus (Internet u.c.), 
elektronisko pastu, modemus, optiskos 
diskus, USB-flash datu nesējus un citus 
informācijas nesēju veidus.
Uzsākot katru jaunu informācijas sis-
tēmu izstrādes, iegādes un pārmaiņu 
(modifikāciju) projektu, banka veic riska 
analīzi, saistītu ar šīm izmaiņām, un veic 
darbības, lai samazinātu šos riskus.

38. pielikums 

Tiesvedības 
Parastās komercdarbības gaitā banka 
ir iesaistījusies atsevišķos tiesvedī-
bas procesos, kas ir saistīti ar parādu 
piedziņu, nodrošinājuma saglabāšanu 
kreditēšanas ietvaros, atsevišķiem da-
rījumiem. Vadība ir pārliecināta, ka uz 
2014. gada 31. decembrī ierosinātās 
tiesvedības neizraisīs būtiskus zaudē-
jumus bankai un/vai koncernam. 

39. pielikums 

notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata perioda 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.

Pielikumi no 132. līdz 
211. lapai ir šo finanšu 
pārskatu neatņemama 
sastāvdaļa.
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ABLV Bank, AS, akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši “ABLV Bank” AS 
un tās meitas uzņēmumu (turpmāk 
tekstā — Koncerns) konsolidētā finan-
šu pārskata un “ABLV Bank” AS (turp-
māk tekstā — Banka) finanšu pārskata 
revīziju, kas atspoguļots pievienotajā 
2014. gada konsolidētajā pārskatā 
no 117. līdz 211. lappusei. Revidētais 
finanšu pārskats ietver pārskatu par 
Koncerna un Bankas finanšu stāvokli 
2014. gada 31. decembrī, 2014. gada 
visaptverošo ienākumu pārskatu, ka-
pitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un 
naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozī-
mīgu grāmatvedības uzskaites principu 
kopsavilkumu un citu paskaidrojošu 
informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu
pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pār-
skata sagatavošanu un tajā sniegtās 
informācijas patiesu atspoguļošanu sa-
skaņā ar Eiropas Savienībā pieņemta-
jiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem, kā arī par tādām iekšējām 
kontrolēm, kādas vadība uzskata par 
nepieciešamām, lai nodrošinātu finan-
šu pārskata sagatavošanu, kas nesatur 
ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtis-
kas neatbilstības.

Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, 
pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, 
izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Starptautiska-
jiem revīzijas standartiem. Šie stan-
darti 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 no-
vērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo 
kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu 
finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 
sniegtās informācijas patiesu atspo-
guļošanu, 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 pie-
rādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu 
revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidē-
tais finanšu pārskats un bankas finanšu 
pārskats sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par Koncerna un Bankas 
finansiālo stāvokli 2014. gada 31. de-
cembrī, kā arī par tās finanšu rezultā-
tiem un naudas plūsmām 2014. gadā 
saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemta-
jiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem.

Ziņojums par citu juridisko
un regulējošo prasību izpildi 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības zi-
ņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots 
pievienotajā 2014. gada konsolidētajā 
pārskatā no 117. līdz 125. lappusei, 
un neesam atklājuši būtiskas neat-
bilstības starp šajā vadības ziņojumā 
un 2014. gada konsolidētajā finanšu pār-
skatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Mēs esam pārliecinājušies, ka Banka ir 
sagatavojusi paziņojumu par korporatīvo 
pārvaldību par 2014. gadu, un pārbaudī-
juši informāciju, kura atspoguļota pazi-
ņojumā atbilstoši Finanšu instrumentu 
tirgus likuma 562. panta trešās daļas 
1. punkta prasībām.

SIA Ernst & Young Baltic 
Licence Nr. 17

Iveta Vimba
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 153
Valdes locekle

Rīgā, 2015. gada 25. februārī

neatkarīgu 
revidentu ziņojums


