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Bankas vadības ziņojums
Dāmas un kungi, godātie ABLV Bank, AS, akcionāri!
2014. gadā turpinājās bankas un pārējo ABLV grupas uzņēmumu izaugsme, konsekventi īstenojot koncerna attīstības
stratēģiju. Lai gan vairākus mūsu mērķa tirgus būtiski ietekmēja politiskā un ekonomiskā nestabilitāte, pateicoties mūsu
izvēlētajam biznesa modelim, risku vadībai un piesardzīgajai politikai plānotos rezultātus sasniegt izdevās. Mūsu
biznesa modelī joprojām galvenais 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 uzraudzību, ECB seko, vai kredītiestāžu
stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldību, vai kredītiestāžu pašu kapitāls ir
atbilstošs to darbībai piemītošo un varbūtējo 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 informācijai 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 ECB papildus piemēroja aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu
sasaisti ar mērķi vēl kritiskāk novērtēt banku riska aktīvus.
ABLV Bank tika pārbaudītas ekspozīcijas, kas saistītas ar korporatīvo finansēšanu 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 pazīstamākajām
Eiropas bankām. ECB uzraudzība sniedz papildu drošības sajūtu arī mums un mūsu klientiem, un veicina bankas
tālāko attīstību.
Kā būtiski pārskata perioda notikumi jāmin ABLV Bank, AS, pamatkapitāla denominācija 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
balsstiesībām un 3 265 000 personāla akcijas bez balsstiesībām.
Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2014. gadā mēs esam veikuši sešas jaunas kupona obligāciju emisijas: divas no
tām Trešās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un četras - Ceturtās obligāciju piedāvājuma 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
pakāpenisku 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 vērtspapīru
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, pievienojoties
primāro dīleru grupai. Primārie dīleri ir Valsts kases sadarbības partneri, kuriem ir tiesības piedalīties iekšējā tirgus
valsts vērtspapīru sākotnējās izsolēs. Pagājušā gada laikā tika veikta arī Latvijas valsts vērtspapīru iegāde nozīmīgā
apjomā, un šobrīd mūsu portfelī atrodas Latvijas valsts vērtspapīri 182,6 miljonu EUR vērtībā.
ABLV Bank un pārējie grupas uzņēmumi ir nozīmīgs darba devējs un nodokļu maksātājs. 2014. gada laikā tikai pašā
bankā vien ir radītas 47 jaunas darba vietas, bet dažāda veida nodokļos koncerns valsts budžetā ieskaitījis 33,3
miljonus EUR, kas ir par 59,6% vairāk nekā 2013. gadā.
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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.
Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 122,4 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2013.
gadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 11,1 %.
Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 3,41 miljardi EUR.
Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 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 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 72,8 % no
portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums 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 vērtspapīri.
Vidējais vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 1,4 %.
Būtisku vērību 2014. gadā veltījām korporatīvās kreditēšanas attīstīšanai. Augusta beigās ar ABLV Bank dalību tika
veikts darījums par Ventspils Brīvostā esošā šķidrā amonjaka pārkraušanas termināla „Ventamonjaks” 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, LNK uzņēmumu grupa par vairāk nekā 10,5 miljoniem
EUR iegādājās mūsdienīgu biroju ēku Rīgā, J.Daliņa ielā 15.
Pārskata periodā nozīmīgs darbs tika veltīts klientu ērtību un apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai. Tika izstrādāta
internetbanka iPad planšetdatoriem, 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 kreditēšanas pārvalde atgriezās rekonstruētajās telpās Rīgā, Elizabetes ielā 21a.
Tagad mēs nodrošinām hipotekārajiem klientiem visaugstāko servisa līmeni Latvijā.
Ieguldījumi
ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu rezultātus ietekmēja sarežģītā ģeopolitiskā un
makroekonomiskā situācija, kas visa gada laikā radīja spēcīgas cenu svārstības finanšu tirgos. Tomēr investoru
interese ieguldīt mūsu fondos turpināja augt un uz atskaites perioda beigām 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 21,2 % jeb aptuveni par 18,7 miljoniem EUR. Galvenais iemesls šādam
pieauguma ir tas, ka, zemo procentu likmju periodā ASV un Eiropā, arvien vairāk mūsu klienti 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 fondiem - 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 gadu ilga darbības pieredze.
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Ievērojot pieaugošo pieprasījumu pēc mūsu produktiem, mēs plānojam arī turpmāk paplašināt piedāvāto fondu sarakstu
– 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.
Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu 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. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, uz 2014. gada 31.
decembrī bija 925,5 miljoni EUR.
Mūsu klientiem, kuri patstāvīgi vēlas izmantot Krievijas biržu sniegtās tirdzniecības 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 tirdzniecības
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
nepieciešamās informācijas saņemšanas veidu. Bankas mājas lapu www.ablv.com mēs esam papildinājuši ar
„Investora kalendāru”, kurā tiek publicētas svarīgākās ziņas par mūsu obligācijām un akcijām — publiskie piedāvājumi,
emisiju rezultāti, kuponu izmaksu datumi, obligāciju dzēšanas, akcionāru sapulces, finanšu rezultāti utt.
Ieguldījumu komandītsabiedrība ABLV Private Equity Fund 2010, KS, pārskata periodā guva 8,0 miljonu EUR lielu
peļņu. Lielākā peļņas daļa tika gūta no Depo DIY, SIA kapitāla daļu pārdošanas, kas ir lielākais būvmateriālu
mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā.
Pārskata periodā sekmīgi noslēdzās AmberStone Group, AS, pirmā pamatkapitāla palielināšana, kā rezultātā
uzņēmuma kapitāls tika palielināts par 9,1 miljonu EUR, kopā sasniedzot 14,0 miljonus EUR. Pamatkapitāla
palielināšanā 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 vadošajām 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
pakalpojumu sniegšanu nesaistītu biznesu. Tā pārņems arī komandītsabiedrības ABLV Private Equity Fund 2010, KS,
ieguldījumus. 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
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 pieprasījums no pašmāju pircēju puses pēc otrreizējā tirgus sērijveida dzīvokļiem. Savukārt
ārvalstnieku interesi par īpašuma iegādi ietekmēja valdības lēmumi saistībā ar izmaiņām termiņuzturēšanās 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 īpašumu 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. gadā noslēgti 48 darījumi par privātmāju un 11 zemes gabalu
pārdošanu.
Klientu pieprasījuma apmierināšanai, Pillar turpināja aktīvu darbu pie esošā īpašumu portfeļa pārvaldīšanas, attīstot
jaunos projektus un īstenojot rekonstrukcijas programmu. 2014. gada sākumā Pillar pilnībā pabeidza visus iekšējās
apdares darbus jaunā, mūsdienīgā stilā veidotajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā ”Dārza Apartment House”, kā arī
nodeva ekspluatācijā jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ”Lielezeres Apartment House”. Savukārt, jūnijā tika pabeigti
rekonstrukcijas darbi 10 jaunos dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkā Akadēmiķa M.Keldiša ielā 13A, Rīgā. Noslēgumam
tuvojas celtniecības darbi premium klases daudzdzīvokļu mājā ”Miera Park House”. Plānots, ka šajā ēkā dzīvokļu
tirdzniecība tiks uzsākta 2015. gada otrajā ceturksnī.
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Ieguldījumi tika veikti arī Pillar un visai ABLV grupai nozīmīgajā projektā – finanšu un darījumu centra New Hanza City
(NHC) attīstībā. 2014. gada augustā, 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 koncentrēt 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 celtniecības darbi NHC teritorijā.
Konsultācijas
ABLV Corporate Services, SIA, piedāvā konsultācijas par termiņuzturēšanās atļauju un pilsonības iegūšanu Latvijā,
Lielbritānijā, Sentkitsā un Nevisā. Uzņēmuma klienti labprāt izmanto arī citus konsultatīvos pakalpojumus - konsultācijas
par holdinga struktūru izveidošanu, tai skaitā arī Latvijā, kā arī palīdzību nodokļu rezidences maiņā.
ABLV grupas speciālisti piedalījās vairākās starptautiskās konferencēs, izstādēs un semināros, tai skaitā, arī
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/Advisory” un citos. To laikā esošajiem un potenciālajiem klientiem tika prezentēti
ABLV grupas pakalpojumi.
ABLV grupai ir 12 pārstāvniecības un teritoriālās struktūrvienības 8 valstīs - Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Kazahstānā,
Tadžikistānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā un Kiprā.
Luksemburga
Meitas banka Luksemburgā tika izveidota, lai attīstītu esošo klientu bāzi, sniedzot plašāku ieguldījumu un fiduciāro
pakalpojumu klāstu, kā arī piesaistītu jaunus klientus. ABLV Bank, AS, ir pirmā banka no Baltijas valstīm, kas
nodibinājusi meitas banku Luksemburgā. Banka savus pakalpojumus klientiem sāka piedāvāt 2013. gada septembrī, un
2014. gada 31. decembrī bankas aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā sasniedza 129,3 miljonus EUR.
Pagājušajā gadā ABLV Bank Luxembourg, S.A. uzsāka saviem klientiem piedāvāt jaunus fiduciāros pakalpojumus:
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 pakalpojumiem - investīciju konsultatīvo pārvaldīšanu
(active investment advisory). Ar 2015. gada janvāri banka piedāvā arī investīciju uzticības pārvaldīšanu (discretionary
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 galveno balvu - ”Zelta monētu” kategorijā ”Finanšu pakalpojumu eksports”.
Sabiedrībai
2014. gadā ABLV Bank, AS, sadarbībā ar labdarības fondu ABLV Charitable Foundation turpināja atbalstīt dažādus
sabiedrībā sociāli nozīmīgus projektus.
Gada nozīmīgākais notikums neapšaubāmi bija 30. oktobrī parakstītais nodomu 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 Laikmetīgās mākslas fonds, kuru dibinājuši ABLV Charitable Foundation un
Borisa un Ināras Teterevu fonds, par dibinātāju līdzekļiem un ziedojumiem īstenos Latvijas Laikmetīgās mākslas
muzeja būvniecību, kā arī nodrošinās muzeja darbību, pārvaldību un attīstību, tostarp krājuma veidošanu, uzturēšanu
un papildināšanu. 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.
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Decembra nogalē noslēdzās ABLV Charitable 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 saziedotās summas programmās „Palīdzēsim
dzirdēt!” un „Palīdzēsim izaugt!”.
2014. gada maijā Rundālē notika svinīgā pieņemšana par godu Rundāles pils 278 gadu jubilejai un muzeja kompleksa
restaurācijas darbu pabeigšanai. Rundāles pils restaurācija ilga 50 gadus un šo darbu finansēšanā piedalījās arī ABLV
Bank. Ar mūsu atbalstu tika atjaunota pils bibliotēka. Pils jubilejā banka uzdāvināja Rundāles pilij Voltēra kopoto rakstu
vēsturiski pirmā izdevuma visus sējumus.
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 stabilas, galvenie rādītāji atrodas vēsturiskajā maksimumā, tāpēc, izstrādājot plānu
2015. gadam, par mērķi esam nosprauduši 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
darbinieka ieguldījumu.
2015. gadā plānojam vidējo noguldījumu pieaugumu 10% apmērā, kas nozīmē, ka 2015 .gada beigās kopējais
noguldījumu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus EUR. Veiksim vairākas jaunas obligāciju emisijas. Plānojam izsniegt
jaunus komerckredītus 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!

Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2015. gada 25. februārī
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Pamatinformācija
ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – banka) tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Aizkrauklē, vienotais reģistrācijas
Nr.50003149401, Latvijas Republikā 1993. gada 17. septembrī. Šobrīd bankas juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes
iela 23.
Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas ļauj veikt
visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.
2014. gada 31. decembrī koncernam un bankai ir centrālais birojs un viens kredītu centrs Rīgā, meitas banka
Luksemburgā un pārstāvniecības/ teritoriālās struktūrvienības Azerbaidžānā (Baku), Baltkrievijā (Minskā), Kazahstānā
(Almati), Kiprā (Limasolā), Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā un Vladivostokā), Ukrainā (Kijevā, ar filiāli
Odesā), Uzbekistānā (Taškentā) un Tadžikistānā (Dušanbe).
ABLV Bank, AS, organizatoriskā struktūra atspoguļota šī publiskā ceturkšņa pārskata 8. lappusē.
Šis publiskais ceturkšņa pārskats ir sagatavots saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko
ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem ar mērķi sniegt informāciju par bankas finansiālo stāvokli
un darbības rādītājiem par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.
Finanšu pārskati ir sastādīti tūkstošos eiro (EUR‘000), ja vien nav norādīts citādi.

Bankas akcionāri un saistīto akcionāru grupas
Pārskata periodā tika veikta bankas akciju denominācija saistībā ar Latvijas pievienošanos eiro zonai.

Akcionāri
Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta
līdzdalība)
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība)
Pārējie akcionāri kopā
Akcijas ar balsstiesībām kopā
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)
Pamatkapitāls kopā

Akcionāri
Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta
līdzdalība)
Oļegs Fiļs (netieši iegūta līdzdalība)
Pārējie akcionāri kopā
Akcijas ar balsstiesībām kopā
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)
Pamatkapitāls kopā

Balsstiesīgās
akcijas

Akcijas
nominālvērtība

Daļa no bankas
pamatkapitāla

skaits

EUR

EUR'000

31.12.2014.
Daļa no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla
(%)

12,669,930

1

12,670

43.11

12,669,930
4,045,140

1
1

12,670
4,045

43.12
13.77

29,385,000

x

29,385

100.00

3,265,000

3,265

32,650,000

32,650

Balsstiesīgās
akcijas

Akcijas
nominālvērtība

Daļa no bankas
pamatkapitāla

skaits

EUR

EUR'000

31.12.2013.
Daļa no bankas
balsstiesīgā
pamatkapitāla
(%)

54,683

213

11,672

43.00

54,686
17,801

213
213

11,672
3,799

43.00
14.00

127,170

x

27,143

100.00

13,400

2,860

140,570

30,003
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Bankas darbības rādītāji
Pozīcijas nosaukum s

01.01.2014. - 31.12.2014.

01.01.2013. - 31.12.2013.

(auditēts)*

(auditēts)*

Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) (%)

28.82

26.29

Aktīvu atdeves rādītājs (ROA) (%)

1.60

1.36

Rādītāji aprēķināti saskaņā ar FKTK Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos definētajiem principiem.

Risku vadība
Ar informāciju par riska vadību var iepazīties interneta mājas lapā http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports
ABLV Bank, AS Konsolidētais finanšu pārskats par 2014. gadu no 34. līdz 37. pielikumam.

Bankas struktūra**

Akcionāru sapulce

Padome
Revīzijas komiteja
(RK)

Iekšējā audita
nodaļa (IAN)
Valde

Aktīvu
novērtēšanas
komiteja (ANK)
Izpilddirektors
(CEO)

Izpilddirektora
vietnieks
(dCEO)
Korporatīvo un
privāto klientu
apkalpošanas
pārvalde (KPKAP)

Finansēšanas
pārvalde (FP)

Operāciju
direktors
(COO)

Atbilstības
direktors
(CCO)

Finanšu
direktors
(CFO)

IT direktors
(CIO)

Risku direktors
(CRO)

Lielā
kredītkomiteja
(LKK)

Attīstības
komiteja (AK)

Mazā
kredītkomiteja
(MKK)

Kompensācijas
komiteja (KMK)

Produktu
attīstības
pārvalde (PAP)

Klientu kontroles
komiteja (KKK)

Investīciju
stratēģijas
komiteja (ISK)

Operāciju
uzskaites
pārvalde (OUP)

Klientu
monitoringa
komiteja (KMNK)

Transfertcenu
komiteja (TK)

Atbilstības
pārvalde (AP)

Finanšu tirgus
pārvalde (FTP)

Riska vadības
pārvalde (RVP)

Finanšu
uzskaites
pārvalde (FUP)

Hipotekārās
kreditēšanas
pārvalde (HKP)

Biznesa
tehnoloģiju
pārvalde (BTP)
Informācijas
tehnoloģiju
pārvalde (ITP)

Aktīvu un pasīvu
vadības komiteja
(ALCO)

Administratīvā
pārvalde (ADP)

Valdes
sekretariāts
(VS)
Drošības nodaļa
(DRN)

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos
attiecīgi par 2014. gadu un 2013. gadu.
** - Sīkāka informācija par klientu apkalpošanas vietām pieejama bankas interneta mājas lapā http://www.ablv.com/lv/about/offices.
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Bankas padomes un valdes sastāvs
Bankas padome:
Padomes priekšsēdētājs:
Oļegs Fiļs

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes loceklis:
Igors Rapoports

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Pārskata perioda laikā bankas padomes sastāvā nav notikušas nekādas izmaiņas.

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

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.

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

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.

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)

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
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Bankas darbības stratēģija un mērķi
Bankas galvenie darbības virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi, norēķinu produkti, finanšu resursu pārvaldīšana, finanšu
konsultācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Bankas izvēlētais biznesa modelis ir orientēts uz turīgu klientu un
viņiem piederošu uzņēmumu individuālu apkalpošanu.

Bankas vīzija
Bankas vīzija ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā un pirmo, kas apvienos tradicionālos bankas
pakalpojumus, aktīvu pārvaldi un konsultācijas savu klientu vajadzībām pielāgotā vienotā pakalpojumu piedāvājumā.

Bankas misija
Bankas misija ir saglabāt un vairot mūsu klientu kapitālu, sniedzot viņiem šim nolūkam nepieciešamos finanšu
pakalpojumus un konsultācijas.

Bankas vērtības
Pretimnākošs
Mēs uzmanīgi klausāmies, piedāvājam saprātīgus risinājumus un vienmēr esam gatavi pārmaiņām. Mēs nestāvam uz
vietas, mēs darbojamies.

Intuitīvs
Mēs saprotam, kas ir svarīgs mūsu klientiem. Mēs izprotam klienta biznesa, valsts likumu un kultūras īpatnības un
piedāvājam individuāli piemērotus risinājumus.

Vērtīgs
Mēs strādājam, lai klienti gūtu panākumus. Mūsu darbībā galvenais ir būt vērtīgiem mūsu klientiem.

Bankas mērķis
Bankas mērķis ir panākt, lai vidēji lieli privāti uzņēmumi un turīgas privātpersonas Baltijā un NVS valstīs izvēlētos ABLV
Bank, AS, kā primāro finanšu partneri un konsultantu.
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Konsolidācijas grupas sastāvs
Šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā konsolidācijas grupas (turpmāk – koncerns) sastāvs ir noteikts atbilstoši Finanšu
kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem.
ABLV Bank, AS ir koncerna mātes uzņēmums.
Koncerna sastāvs 2014. gada 31. decembrī:

Nr. Komercsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas
numurs

1

ABLV Bank, AS

50003149401

2

ABLV Bank Luxembourg, S.A.

B 162048

3

ABLV Corporate Services Holding
Company, SIA

40103799987

4

Pillar Holding Company, KS

40103260921

5

Pillar Management, SIA

40103193211

6

Pillar 2 & 14, SIA

50103313991

7

Pillar 3, SIA

40103193067

8

Pillar 4 & 6, SIA

40103210494

9

Pillar 7 & 8, SIA

40103240484

10 Pillar 9, SIA

40103241210

11 Pillar 10, SIA

50103247681

12 Pillar 11, SIA

40103258310

13 Pillar 12, SIA

40103290273

14 Pillar 18, SIA

40103492079

15 Pillar 19, SIA

40103766952

16 Elizabetes Park House, SIA

50003831571

17 Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA 40103437217
18 Pillar Parking, SIA

40103731804

19 New Hanza City, SIA

40103222826

20 ABLV Asset Management, IPAS

40003814724

21 ABLV Capital Markets, IBAS

40003814705

22 AmberStone Group, AS

40103736854

23

ABLV Private Equity Management,
SIA

40103286757

24 ABLV Private Equity Fund 2010, KS 40103307758
25 Vaiņode Agro Holding, SIA
1
2

40103503851

Reģistrācijas vietas kods
un adrese
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LU, Boulevard Royal, 26a,
L-2449, Luxembourg
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Pulkveža brieža iela
28A, Rīga, LV1045
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010
LV, Elizabetes iela 23,
Rīga, LV-1010

Komercdarbības
veids 1

Daļa
pamatkapitālā
(%)

Balsstiesību
daļa komercsabiedrībā
(%)

Pamatojums
iekļaušanai
grupā 2

BNK

100

100

MT

BNK

100

100

MS

CFI

100

100

MS

CFI

100

100

MS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

91.6

91.6

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MMS

PLS

100

100

MS

IPS

90

100

MS

IBS

91.8

100

MS

CFI

40.9

40.9

MS

PLS

100

100

MS

CFI

100

100

MS

CFI

70

70

MMS

- BNK – banka, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, CFI – cita finanšu iestāde, PLS – palīgpakalpojumu uzņēmums.
- MS – meitas sabiedrība, MMS - meitas sabiedrības meitas sabiedrība, MT – mātes sabiedrība.
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Pārskata periodā vairākās ABLV grupas kapitālsabiedrībās tika veikta reorganizācija:
Lielezeres Apartment House, SIA, reģistrācijas Nr.50103313991 kā iegūstošajai sabiedrībai tika pievienota
Pillar 2, SIA, reģistrācijas Nr.40103193033, kā pievienojamā sabiedrība;
Pillar 4, SIA, reģistrācijas Nr. 40103210494, kā iegūstošajai sabiedrībai tika pievienota Pillar 6, SIA, reģistrācijas
Nr. 40103237323, kā pievienojamā sabiedrība;
Pine Breeze, SIA, reģistrācijas Nr. 40103240484, kā iegūstošajai sabiedrībai tika pievienota Pillar 7, SIA,
reģistrācijas Nr. 40103237304, kā pievienojamā sabiedrība.
Hanzas 14C, SIA, reģistrācijas Nr.40003918290, tika likvidēta.
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Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums
Procentu ienākumi
Procentu izdevumi
Dividenžu ienākumi
Komisijas naudas ienākumi
Komisijas naudas izdevumi
Neto realizētā peļņa/ zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem
finanšu aktīviem un finanšu saistībām
Neto realizētā peļņa/ zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem
Neto peļņa/ zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un
finanšu saistībām
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem
finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/ zaudējumi
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu
atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi
Pārējie ienākumi
Pārējie izdevumi
Administratīvie izdevumi
Nolietojums
Uzkrājumu veidošanas rezultāts
Vērtības samazināšanās zaudējumi

01.01.2014. 31.12.2014.

EUR'000
01.01.2013. 31.12.2013.

(auditēts)*

(auditēts)*

68,618
(16,983)
6,111
57,944
(16,443)

58,679
(15,936)
2,079
55,363
(15,283)

(1,030)

-

237

(18)

(866)

1,078

-

-

20,974

21,140

48

87

3,787
(1,000)
(43,420)
(2,992)
(8,768)
(3,670)

3,026
(841)
(42,445)
(2,800)
(11,468)
(1,218)

Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

62,547

51,443

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(3,873)

(7,767)

Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)

58,674

43,676

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos
attiecīgi par 2014. gadu un 2013. gadu.
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Bankas bilances pārskats
0.702804
Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi
Kredīti un debitoru parādi
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības
izmaiņas
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumu īpašums
Nemateriālie aktīvi
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā
Nodokļu aktīvi
Pārējie aktīvi

Pielikumi

Kopā saistības
Kapitāls un rezerves
Kopā kapitāls un rezerves un saistības
Ārpusbilances posteņi
Iespējamās saistības
Ārpusbilances saistības pret klientiem

EUR'000
31.12.2013.

(auditēts)*

(auditēts)*

258,908
568,373
18,963

356,747
340,775
17,217

-

1

1,209,073
1,017,156
930,579
-

Kopā aktīvi
Saistības
Saistības pret centrālajām bankām
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības
izmaiņas
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi
Uzkrājumi
Nodokļu saistības
Pārējās saistības

31.12.2014.

731,687
1,039,530
651,411
-

1,185
10,606
25,033
5,700
115,099
4,719
4,450

1,107
9,745
24,330
5,016
132,829
4,972

4,169,844

3,315,366

16,797
28,962
5,630

14,491
2,046

2

-

3,877,997
-

3,094,992
-

6,758
352
6,447

7,376
408
6,199
2,817

3,942,943

3,128,329

226,901

187,037

4,169,844

3,315,366

9,444
60,228

7,689
61,008

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos
attiecīgi par 2014. gadu un 2013. gadu.
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Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina
kopsavilkuma pārskats
EUR'000
31.12.2014.
Kods Pozīcijas nosaukum s
1.

Pašu kapitāls

1.1
Pirmā līmeņa kapitāls
1.1.1
Pirmā līmeņa pamata kapitāls
1.1.2
Pirmā līmeņa papildu kapitāls
1.2.
Otrā līmeņa kapitāls
2.
Kopējā riska darījum u vērtība

(auditēts)*
309,920
195,463
195,463
114,457
1,648,617

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam,
atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam
Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei
Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam
Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam
Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai
Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī
Citas riska darījumu vērtības
Kapitāla rādītāji un kapitāla līm eņi

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs
Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)
Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs
Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)
Kopējais kapitāla rādītājs
Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)
Kopējo kapitāla rezervju prasība

11.86%
121,276
11.86%
96,547
18.80%
178,032

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)
Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)
Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)
Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)
Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)
Kapitāla rādītāji, ņem ot vērā korekcijas

2.50
-

2.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla
aprēķina vajadzībām
Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru
Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru
Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

1,404,853
64,685
177,926
1,153
-

2.50

11.86%
11.86%
18.80%

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos par 2014.gadu.
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Likviditātes rādītāja aprēķins

31.12.2014.

EUR'000
31.12.2013.

Likvīdie aktīvi

(auditēts)*

(auditēts)*

Kase
Prasības pret Latvijas Banku
Prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm
Likvīdie vērtspapīri

8,112
250,796
738,444
1,557,633

8,105
348,642
606,035
1,232,166

Kopā likvīdie aktīvi

2,554,985

2,194,948

Tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 30 dienām)
Saistības pret kredītiestādēm
Noguldījumi
Emitētie parāda vērtspapīri
Nauda ceļā
Pārējās tekošās saistības
Ārpusbilances saistības

28,962
3,338,007
23
41,662
9,712

14,490
2,703,192
4,211
37,869
11,474

Kopā tekošās saistības

3,418,366

2,771,236

Likviditātes rādītājs (%)

74.74

79.20

Minimālais likviditātes rādītājs (%)

30.00

30.00

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos
attiecīgi par 2014. gadu un 2013. gadu.
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1.

Pielikums

Kredīti un debitoru parādi
EUR'000
31.12.2014.

31.12.2013.

(auditēts)*

(auditēts)*

790,247
226,909

761,268
278,262

1,017,156

1,039,530

31.12.2014.

31.12.2013.

Pozīcijas nosaukum s

(auditēts)*

(auditēts)*

Noguldījumi
Emitētie parastie vērtspapīri
Emitētie subordinētie vērtspapīri
Subordinētie depozīti
Termiņsaistības pret kredītiestādēm

3,406,032
341,206
113,375
14,413
2,971

2,776,457
215,839
92,547
10,149
-

Kopā

3,877,997

3,094,992

Pozīcijas nosaukum s
Kredīti nebankām
Prasības uz termiņu pret kredītiestādēm
Kopā

2.

Pielikums

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības
EUR'000

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos
attiecīgi par 2014. gadu un 2013. gadu.

3.

Pielikums

Bankas ieguldījumi finanšu instrumentos, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus
Bankas ieguldījumu finanšu instrumentos atspoguļojums valstu griezumā 2014. gada 31. decembrī,
izņemot atvasinātos finanšu instrumentus:
EUR'000
Em itenta valsts
Amerikas Savienotās Valstis
Vācija
Kanāda
Krievija
Latvija
Zviedrija
Nīderlande
Dānija
Norvēģija
Somija
Pārējo valstu vērtspapīri*
Starptautisko institūciju vērtspapīri
Neto vērtspapīru portfelis

Centrālo valdību
vērtspapīri
558,014
10,059
86,666
27,576
178,789
144,668
33,658
29,237
24,859
77,046
1,170,572

Citu emitentu
vērtspapīri
11,968
272,505
123,401
179,952
22,822
53,980
74,919
4,148
8,332
8,295
109,371
114,271
983,964

Kopā
569,982
282,564
210,067
207,528
201,611
198,648
74,919
37,806
37,569
33,154
186,417
114,271

% pret pašu
kapitālu
183.9
91.2
67.8
67.0
65.1
64.1
24.2
12.2
12.1
10.7
60.1
36.9

2,154,536

* Vienas valsts emitentu kopējais atlikums ir mazāks par 10% no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķina vajadzībām.
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Bankas ieguldījumu finanšu instrumentos atspoguļojums valstu griezumā 2013. gada 31. decembrī,
izņemot atvasinātos finanšu instrumentus:
EUR'000
Centrālo valdību
vērtspapīri

Citu emitentu
vērtspapīri

Kopā

% pret pašu
kapitālu

Emitenta valsts
Amerikas Savienotās Valstis
Krievija
Vācija
Kanāda
Zviedrija
Latvija
Nīderlande
Norvēģija
Pārējo valstu vērtspapīri*
Starptautisko institūciju vērtspapīri

301,102
31,857
10,102
56,047
93,111
86,161
23,398
70,824
-

4,395
160,779
162,048
106,489
30,215
24,702
48,884
7,425
89,238
93,087

305,497
192,636
172,150
162,536
123,326
110,863
48,884
30,823
160,062
93,087

114.6
72.3
64.6
61.0
46.3
41.6
18.3
11.6
60.1
34.9

Neto vērtspapīru portfelis

672,602

727,262

1,399,864

* Vienas valsts emitentu kopējais atlikums ir mazāks par 10% no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķina vajadzībām.

2014. gada 31. decembrī vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā modificētā durācija bija 2.6 (2.5).
Pārskata periodā pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem tika atzīts vērtības samazinājums 1,7 miljoni EUR apmērā.
Pārskata perioda beigās amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem tika izveidoti uzkrājumi 2,0 miljonu
EUR apmērā un to tirgus vērtība bija 2,4 miljoni EUR.

4.

Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī publiskā ceturkšņa pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā
publiskajā ceturkšņa pārskatā, izņemot zemāk norādīto.
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